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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Magda Bertz Wågström

2021-07-02

KS 21/0081

Kansliavdelningen

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Magda.BertzWagstrom@upplands -bro.se

Yttrande - Överenskommelse kostnadsansvar
hjälpmedel och medicintekniska produkter
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar överenskommelse om kostnadsansvar mellan
Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län för
förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de
medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt
boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt
boende.
2. Kommunstyrelsen meddelar Storsthlm sitt ställningstagande senast 31
augusti 2021.

Sammanfattning

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Region Stockholm och Storsthlm har i samverkan tagit fram ett förslag till
överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för förskrivningsbara
hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel samt för medicintekniska produkter som
används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig
verksamhet samt socialpsykiatriskt boende. Förslaget innebär en revidering och
sammanslagning av tidigare överenskommelser i syfte att förtydliga
fördelningen av kostnadsansvar mellan Region Stockholm och kommunerna.
Utgångspunkten i revideringen har varit att förändringarna ska vara så
kostnadsneutrala som möjligt. En samverkansorganisation,
Hjälpmedelssamverkan i Stockholms län, föreslås bildas i syfte att underlätta
vid behov av justeringar i överenskommelsen avseende hjälpmedel och
medicintekniska produkter samt för uppföljning av överenskommelsen.
Kommunledningskontoret har sammanställt kommunens svar som inkommit
från Socialnämnden och från Äldre- och omsorgsnämnden. Nämnderna antar
socialkontorets förslag till beslut som sitt eget och ställer sig därmed positiva
till att de olika överenskommelserna inom området samlas i en ny, enhetlig
överenskommelse där ansvarsfördelningen samt inom vilka verksamheter
denna fördelning gäller är tydligt beskrivna. Gällande kostnadsneutraliteten
lyfter nämnderna också att den länsöverskridande samverkansorgansationen
kommer att ansvara för uppföljning av överenskommelsen.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Datum

Vår beteckning

KS 21/0081
Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret delar socialkontorets bedömning och föreslår därför
att Kommunstyrelsen antar överenskommelsen.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 juli 2021.



Rekommendation om att anta Överenskommelse om kostnadsansvar
mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län för
förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de
medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt
boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt
boende
Ny Överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm
och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel
och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter
som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet,
daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende.
Gällande överenskommelse om vård och omsorg för äldre med
konsekvensändringar.






Protokollsutdrag § 29 från Socialnämndens sammanträde den 27 maj
2021



Protokollsutdrag § 30 från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde
den 24 maj 2021



Socialkontorets tjänsteskrivelse till Socialnämnden den 19 april 2021.



Socialkontorets tjänsteskrivelse till Äldre- och omsorgsnämnden den 19
april 2021.

Ärendet
Region Stockholm och Storsthlm har i samverkan tagit fram ett förslag till
överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för förskrivningsbara
hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel samt för medicintekniska produkter som
används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig
verksamhet samt socialpsykiatriskt boende.
Storsthlm önskade kommunernas ställningstaganden senast den 31 maj 2021.
Upplands-Bro kommun har begärt och beviljats anstånd att skicka in sitt svar
senast den 31 augusti 2021.
Det till kommunen inkomna förslaget från Region Stockholm och Storsthlm
skickades på remiss till Socialnämnden och Äldre- och omsorgsnämnden som
yttrade sig den 24 respektive 27 maj 2021.
Nedan följer en genomgång av vad den nya överenskommelsen innebär.
Redogörelsen återfinns även i socialkontorets tjänsteskrivelser till
Socialnämnden och Äldre-och omsorgsnämnden.
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Datum

Vår beteckning

KS 21/0081
Kommunledningskontoret
Bak grund

År 2018 gav VIS (Vård i Samverkan) i uppdrag till Storsthlm och Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF) att utarbeta ett förslag till en ny
överenskommelse avseende kostnadsansvar mellan Region Stockholm och
kommunerna för hjälpmedel och medicintekniska produkter som används till
personer över 18 år i särskilt boende för äldre och dagverksamhet (SOL),
bostad för särskild service för vuxna samt daglig verksamhet (LSS) samt
socialpsykiatriska boenden. Arbetet resulterade i att ett flertal olika
delöverenskommelser inom området samlades i en överenskommelse.
Storsthlms styrelse beslutade den 9 maj 2019 att rekommendera kommunerna i
Stockholms län att anta den nya överenskommelsen. Ett antal kommuner ansåg
dock att förslaget behövde konkretiseras ytterligare för att undvika
tveksamheter gällande fördelningen av kostnadsansvar. Ett nytt förslag togs
fram som 11 mars 2020 skickades ut som tjänstemannaremiss till kommunerna.
Ett revideringsarbete med ytterligare förtydliganden vidtog därefter utifrån de
remissvar som inkom.
Beräk ning av k ostnader

Utgångspunkten i arbetet med den nya överenskommelsen har varit att
förändringarna ska vara så kostnadsneutrala som möjligt för bägge parter. En
särskild fråga för kommunerna har varit hur kostnaderna beräknades, vilket
gjordes i förstudien år 2018.
Grundprincip

Ansvaret för kostnader för förskrivna hjälpmedel grundas på de olika
överenskommelser som tidigare slutits mellan kommunerna och dåvarande
landstinget rörande särskilda boendeformer enligt SOL och LSS. Reformer
som ÄDEL-reformen och 1994 år Handikappreform är exempel på reformer
som medfört att kommunerna och Region Stockholm har ett delat ansvar för
förskrivna hjälpmedel och medicintekniska produkter. Vissa undantag
föreligger dock, t ex ansvarar Region Stockholm för förskrivna hjälpmedel till
barn och unga under 18 år, samt de hjälpmedel som förskrivs av specialister
som endast har uppdrag i Region Stockholm.
Grundprincipen är att respektive part ska ansvara för de förskrivna hjälpmedel
som är förenade med den vård som kommunen eller Region Stockholm
ansvarar för. Verksamheterna ska också svara för den grundutrustning som
erfordras för den grupp av individer som bor eller vistas på boendena.
Konsek venser för andra överensk ommelser

I den nya överenskommelsen samlas ansvarsfördelningen inom
hjälpmedelsområdet och medicintekniska produkter i en enhetlig
överenskommelse. Det innebär att när den nya överenskommelsen antas så
upphör tre tidigare överenskommelser att gälla och konsekvensändringar görs i
ytterligare en överenskommelse.
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KS 21/0081
Kommunledningskontoret
Upphör gör:


Kostnadsansvar för hjälpmedel i bostad med särskild service och daglig
verksamhet enligt LSS från 2015-10-01 (2015-05-20)



Förtydligande av kostnadsansvar avseende överenskommelse om
tekniska hjälpmedel (2004-08-20)



Ansvarsfördelning för hjälpmedel i särskilda boendeformer (1997-0225).

Överenskommelsen ”Sammanhållen vård- och omsorg för äldre” (maj 2015)
revideras som en konsekvens av den nya hjälpmedelsöverenskommelsen. Det
innebär att två delöverenskommelser i denna utgår. Uppenbara uppdateringsbehov i kvarvarande del har åtgärdats.
Samverk ansorganisation

En samverkansgrupp, Hjälpmedelssamverkan i Stockholms län, föreslås bildas
i syfte att underlätta vid behov av justeringar i överenskommelsen avseende
hjälpmedel och medicintekniska produkter samt för årlig uppföljning av
överenskommelsen. Överenskommelsen börjar gälla tre månader efter att alla
parter antagit densamma.
Yttranden från Socialnämnden och Äldre- och omsorgsnämnden
Socialnämnden och Äldre- och omsorgsnämnden yttrade sig i frågan den 24
respektive 27 maj 2021. Nämnderna valde att ställa sig bakom socialkontorets
förslag om antagande om överenskommelsen.
I tjänsteskrivelserna till nämnderna framgår att socialkontoret ställer sig positiv
till att de olika överenskommelserna inom området samlas i en enhetlig
överenskommelse. Socialkontoret bedömer att ansvarsfördelningen och inom
vilka verksamheter fördelningen gäller är tydligt beskrivet. I bedömningen
framhålls också att det beträffande kostnadsneutraliteten upprättas en
länsöverskridande samverkansorganisation med ansvar för att följa upp
överenskommelsen, lyfta behov av justeringar, omfördela av kostnadsansvar,
sprida information till berörda målgrupper m m.
Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret delar socialkontorets bedömning och föreslår att
överenskommelsen antas av Kommunstyrelsen.

Barnperspektiv
Överenskommelsen bedöms inte ha direkt påverkan på barn, då kommunens
förskrivare inte ansvarar för förskrivning av hjälpmedel till barn. Barn kan
däremot påverkas indirekt i positiv bemärkelse, genom att en anhörig ges
tillgång till ett hjälpmedel.
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Datum

Vår beteckning

KS 21/0081
Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Rekommendation om att anta överenskommelse om kostnadsansvar
mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län för
förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de
medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt
boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt
boende
2. Ny överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm
och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel
och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter
som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet,
daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende
3. Gällande överenskommelse om vård och omsorg för äldre med
konsekvensändringar.
4. Protokollsutdrag § 29 från Socialnämndens sammanträde den 27 maj
2021
5. Protokollsutdrag § 30 från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde
den 24 maj 2021
6. Socialkontorets tjänsteskrivelse till Socialnämnden den 19 april 2021.
7. Socialkontorets tjänsteskrivelse till Äldre- och omsorgsnämnden den 19
april 2021.
Beslut sänds till
 Registrator Storsthlm, registrator@storsthlm.se senast den 31 augusti
2021
 Äldre- och omsorgsnämnden
 Socialnämnden
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From:
Sent:
To:

Registrator Storsthlm <registrator@storsthlm.se>
den 13 november 2020 08:58

Subject:

Storsthlm: Rekommendation, överenskommelse kostnadsansvar
hjälpmedel och medicintekniska produkter (Dnr S/18/0098)
2 Överenskommelse inklusive 4 bilagor.pdf; 3 Gällande överenskommelse
om vård och omsorg med konsekvensändringar.pdf; 1 Rekommendation,
överenskommelse om hjälpmedel.pdf

Attachments:

Till Registrator
Här kommer Rekommendation om att anta
Överenskommelse om kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel
samt för de medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt boende,
dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende.
Vänligen skicka till Kommunstyrelsen samt till berörda förvaltningschefer inom Socialförvaltning.
Storsthlms styrelse beslutade den 12 november 2020 att rekommendera kommunerna i länet att
anta Överenskommelse om kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel och
förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i
särskilt boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende. (Dnr S/18/0098)
Bakgrund
I den nya överenskommelsen samlas ansvarsfördelningen inom hjälpmedelsområdet ihop till en
överenskommelse, istället för flera olika. Det innebär att när den nya överenskommelsen antas, så
upphör tre gamla överenskommelser att gälla, och konsekvensändringar görs i ytterligare en
överenskommelse.
Ärendegång
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid beslut i
Storsthlms styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt gällande delegationsordning.
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Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in protokollsutdrag eller
annan beslutshandling till Storsthlm.
Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med undertecknande.
Överenskommelsen börjar gälla tre månader från att alla parter beslutat anta överenskommelsen.
Svarsperiod
Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 31 maj år 2021 med e-post till
registrator@storsthlm.se.
Ange gärna Storsthlms diarienummer (Dnr S/ 18/0098) i ämnesraden.
Frågor och information
Frågor med anledning av detta besvaras av processledare

,

Bilagor
Rekommendation
Ny överenskommelse inklusive 4 bilagor
Gällande överenskommelse om vård och omsorg för äldre med konsekvensändringar

Med vänlig hälsning

Box 38145, 100 64 Stockholm
Besöksadress Södermalmsallén 36, Plan 5 (röd hiss)
08-615 94 00, www.storsthlm.se

a produkter - KS 21/0081-2 Yttrande - Överenskommelse kostnadsansvar hjälpmedel och medicintekniska produkter : Storsthlm_ Rekommendation, överenskommelse kostnadsansvar hjälpmedel och medicintekniska produkter (Dnr S_18_0098).msg

Överenskommelse om kostnadsansvar mellan
Region Stockholm och kommunerna i Stockholms
län, för förskrivningsbara hjälpmedel och
förbrukningshjälpmedel samt för de
medicintekniska produkter som används för vård
och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet,
daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende
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1
1.1

Bakgrund
Omfattning

Denna överenskommelse avser fördelning av kostnadsansvar mellan Region Stockholm
och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel och
förbrukningshjälpmedel samt medicintekniska produkter som används i vården och
som ingår i vård- och omsorgsuppdraget för personer som bor i nedan angivna
särskilda boendeformer, deltar i dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller
daglig verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Överenskommelsen avser personer över 18 år (från den dag personen fyllt 18 år).
Överenskommelsen omfattar:
• Särskilt boende för äldre enligt Socialtjänstlagen (Sol) 5 kap 5 § andra stycket
•

Dagverksamhet, SoL, inklusive sysselsättning enligt 3 kap. 6§ SoL (socialpsykiatri)

•

Bostad med särskild service för personer över 18 år enligt Lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS § 9.9 och § 9.8 för personer över 18 år

•

Daglig verksamhet enligt LSS § 9.10

•

Bostad med särskild service enligt SoL, 5 kap 7 § tredje stycket (socialpsykiatri)

Kommunen har ansvar för hälso-och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå för
ovan beskrivna boendeformer och vid vistelse i dagverksamhet SoL och daglig
verksamhet LSS.
Överenskommelsen omfattar även former för samverkan mellan parterna.
Storsthlm företräder kommunerna avseende uppföljning och utvärdering
av överenskommelsens övergripande och principiella frågor samt
tillämpning av denna överenskommelse i relation till Region
Stockholm.

1.2

Definitioner

Hjälpmedel

Med hjälpmedel avses här individuellt utprovad, förskriven medicinteknisk produkt
som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom
att kompensera en funktionsnedsättning. De hjälpmedel som omfattas av denna
överenskommelse regleras av lagen om medicintekniska produkter SFS 1993:584.
I denna överenskommelse definieras respektive grupp av förskrivningsbara hjälpmedel
och förbrukningshjälpmedel enligt bilaga 1 och 2.

Förbrukningshjälpmedel
Förbrukningshjälpmedel är förskrivna hjälpmedel som fortlöpande förbrukas. De
förbrukningshjälpmedel som omfattas av denna överenskommelse regleras av lagen om
medicintekniska produkter SFS 1993:584. I denna överenskommelse definieras
respektive grupp av förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel enligt
bilaga 1 och 2.

Läkemedelsnära produkter

I detta dokument avser läkemedelsnära produkter, produkter som ingår i
läkemedelsförmånen.
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Specialanpassning

En specialanpassning är när ett hjälpmedel och/eller tillbehör kombineras på annat
sätt än vad tillverkaren avsett, när konstruktionsmässiga ingrepp görs, när ett tillägg
görs på en färdig produkt, om en ny produkt konstrueras och tillverkas eller när
produkten används på ett nytt sätt eller inom ett nytt användningsområde.
Specialanpassning innebär att hjälpmedlet ska märkas "Specialanpassad produkt" och
inte ska bära CE-märket enligt Läkemedelsverkets författningssamling, LVFS 2003:11
om Medicintekniska produkter. Den som specialanpassat produkten tar då på sig
produktansvaret.

Grundutrustning

Med grundutrustning menas den utrustning som behövs i verksamheten för att
individerna ska kunna bo och vistas där men som inte är förskriven till en enskild
individ.

Huvudhjälpmedel

Huvudhjälpmedel är ett komplett fungerade hjälpmedel, till exempel rollator, rullstol
men kan även vara komplexa hjälpmedel som i kombination med andra hjälpmedel
bildar nya kombinationsenheter till exempel modulära sittsystem.
Slutligen kan det också vara hjälpmedel som kan fungera med andra artiklar på öppna
marknaden till exempel toalettstolsförhöjning.

Medicintekniska produkter
Medicintekniska produkter är produkter som är CE-märkta enligt det medicintekniska
direktivet.

1.3

Övergripande syfte och mål med överenskommelsen

Syftet är att tydliggöra kostnadsansvaret för respektive huvudman, Region Stockholm
och kommunerna i Stockholms län, när det gäller förskrivna hjälpmedel och
förbrukningshjälpmedel samt medicintekniska produkter som används i vården och
som ingår i vård och omsorgsuppdraget.

1.4

Parter, ansvar och åtaganden

Parter i denna överenskommelse är Region Stockholm genom Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF) och kommuner i Stockholms län. Om Region Stockholm
eller kommun tecknar avtal med någon annan och överlåter uppgifter de har ansvar för,
ska denna överenskommelse tillämpas.
Respektive part – kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm – ansvarar för
att följa denna överenskommelse och att den är känd och tillämpas inom i respektive
verksamhet.
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2
2.1

Övergripande om fördelning av kostnadsansvar
Grundprincip

Ansvaret för kostnader för förskrivna hjälpmedel grundas på de överenskommelser som
slutits mellan kommunerna och dåvarande landstinget rörande särskilda boendeformer
enligt SoL och LSS. Dessa bottnar i ÄDEL-reformen och 1994-års Handikappreform.
Senast skedde en reglering av dessa överenskommelser 2015. Efter dessa reformer har
Region Stockholm och kommunerna ett delat ansvar för förskrivna hjälpmedel och
medicintekniska produkter.
Grundprincipen är att respektive part även ska ansvara för de förskrivna hjälpmedel
som är förenade med den vård som kommunen eller Region Stockholm ansvarar för.
Vidare ska verksamheterna svara för den grundutrustning som erfordras för den grupp
av individer som bor eller vistas på boendena. Verksamheterna ska också ha ansvar för
de hjälpmedel som individ/brukare/patient använder i samverkan med personal.
Från denna grundprincip har gjorts vissa undantag. Exempelvis ansvarar Region
Stockholm för kostnader för förskrivna hjälpmedel till barn och unga under 18 år.
Region Stockholm ansvarar även för kostnader för de hjälpmedel som förskrivs av de
specialister som endast har uppdrag i Region Stockholm (se vidare avsnitt 2.2).
Kommunernas ansvar omfattar hjälpmedel i särskilt boende enligt LSS, daglig
verksamhet enligt LSS samt dagverksamhet enligt SoL, med undantag för vad som
framgår av punkt 2.2.

2.2

Specifikt kostnadsansvar för Region Stockholm

Region Stockholm har enligt träffade överenskommelser, utöver förteckningarna av
hjälpmedel (bilaga 1 – 4 och kapitel 5 i detta dokument), kostnadsansvar för:
•

Förskrivna hjälpmedel till barn och unga under 18 år.

•

Förskrivna hjälpmedel inom områdena hörsel- och synhjälpmedel, ortopedtekniska
samt kosmetiska hjälpmedel för alla åldrar.

•

Testmaterial vid självtest av diabetes.

•

Förskrivna hjälpmedel som är specialanpassade för den enskilda
individen/brukaren/patienten.

Region Stockholm ansvarar vidare för kostnad för produkter som ingår i
läkemedelsförmånen och som förskrivs med hjälpmedelskort via apotek.

2.3

Förskrivning av hjälpmedel och andra medicintekniska
produkter som används i samband med vårdinsats

Vid hantering av hjälpmedelsansvaret görs skillnad mellan förskrivning av hjälpmedel
och andra medicintekniska produkter som används i samband med vårdinsats.

2.3.1 Förskrivning
När ett hjälpmedel förskrivs innebär det att hjälpmedlet ska användas av en namngiven
individ/brukare/patient, ensam eller med hjälp av någon annan, exempelvis närstående
(ej personal).
Förtroendeförskrivning avser förskrivning som sker hos den ena parten medan
kostnadsansvaret ligger hos den andra parten. Exempel på områden där det
förekommer förtroendeförskrivning i Stockholms län är arbetsstolar på särskilt boende
5
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för äldre enligt SoL där kommunens personal oftast förskriver arbetsstolen, men Region
Stockholm bekostar den. Det är alltid den kostnadsansvariga huvudmannens regelverk
som gäller vid förskrivning och förtroendeförskrivning.
Vid förtroendeförskrivning av kommunens förskrivare ska Region Stockholms kriterier
för förskrivning följas (https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/hjalpmedelsguiden).
Vid förtroendeförskrivning av regionens förskrivare ska kostnadsansvarig på
kommunen/boendet godkänna kostnaden för hjälpmedlet. Förskrivning på Region
Stockholms bekostnad sker i Beställningsportalen.
Förtroendeförskrivning kan endast ske inom området hjälpmedel (Bilaga 1), men inte
för förbrukningshjälpmedel (Bilaga 2) utöver teststickor för självtest, lansetter och
pennkanyler för personer med diabetes.

2.3.2 Medicintekniska produkter som används i samband med
vårdinsats

Vårdgivaren ansvarar för att tillhandahålla och bekosta de material som används i
behandlingen av individen/brukaren/patienten. Det gäller såväl inom kommunalt som
regionfinansierad vård. Dock förekommer undantag, vilka bekostas av Region
Stockholm. Dessa undantag framgår av bilaga 2 och 3.

2.4

Tillbehör och reservdelar

Tillbehör och reservdelar till hjälpmedel som finns i bilaga 1, till exempel dynor till
rullstolar och lyftselar till lyftar, bekostas av den huvudman som har ansvaret för
huvudhjälpmedlet.

2.5

Nivå för beskrivning av kostnadsansvar

I överenskommelsen är kostnadsansvaret för hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel
specificerat per huvudman på ISO-kodsnivå eller i vissa fall på mer detaljerad nivå
(bilaga 1, bilaga 2 och bilaga 4). I bilaga 3 är ansvaret specificerat enligt typ av
behandling/produkt.

3
3.1

Hjälpmedel i bostad med särskild service och daglig
verksamhet enligt LSS
Målgrupp

Målgruppen omfattar individer/brukare/patienter som enligt beslut om insats bor i
bostad med särskild service enligt LSS eller har beslut om daglig verksamhet LSS.
Överenskommelsen gäller verksamhet som kommunen är huvudman för oavsett
driftsform.

3.2

Särskilt om kostnadsansvar

Kostnadsansvaret fördelas huvudsakligen efter respektive huvudmans hälso- och
sjukvårdsansvar. Förskrivning sker främst av den huvudman som har kostnadsansvar,
men kan för hjälpmedel (Bilaga 1) utföras av den som inte har kostnadsansvar, så kallad
förtroendeförskrivning.
Kommunerna har ansvar för att det i daglig verksamhet finns den utrustning och de
hjälpmedel som krävs för att individer/brukare/patienter ska kunna vistas och delta i
verksamheten, och som inte tas med och används i det egna hemmet.
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Vid korttidsvistelse enligt LSS har kommunen inte hälso- och sjukvårdsansvaret och
den enskilde tar med sig sina hjälpmedel från hemmet.

3.3

Specificerad fördelning av kostnadsansvar

Specificerad fördelning av kostnadsansvar för förskrivna hjälpmedel i bostad med
särskild service och daglig verksamhet enligt LSS framgår av bilaga 1 och bilaga 2.
Produkter som används i vården och som ingår i vård- och omsorgsuppdraget framgår
av bilaga 3.

4
4.1

Hjälpmedel inom särskilt boende för äldre enligt SoL,
dagverksamhet enligt SoL samt sysselsättning enligt SoL
Målgrupp

Målgruppen omfattar individer/brukare/patienter som efter biståndsbeslut bor eller
vistas i särskilt boende för äldre enligt SoL, eller vistas i dagverksamhet enligt SoL
enligt beskrivning i 1.1 första och andra punkten samt personer som vistas i
sysselsättning enligt 3 kap. 6§ SoL.
Överenskommelsen gäller den verksamhet för vilken kommunen är huvudman för
oavsett driftsform.

4.2

Särskilt om kostnadsansvar

Kostnadsansvaret fördelas huvudsakligen efter respektive huvudmans hälso- och
sjukvårdsansvar. Förskrivning sker främst av den huvudman som har kostnadsansvar,
men kan för hjälpmedel (Bilaga 1) utföras av den som inte har kostnadsansvar, så kallad
förtroendeförskrivning.
Kommunerna har ansvar för att det i dagverksamhet finns den utrustning och de
hjälpmedel som krävs för att individer/brukare/patienter ska kunna vistas och delta i
verksamheten, och som inte tas med och används i det egna hemmet.

4.3

Specificerad fördelning av kostnadsansvar

Specificerad fördelning av kostnadsansvar i särskilt boende för äldre enligt SoL framgår
för hjälpmedel av bilaga 1 och för förbrukningshjälpmedel av bilaga 2. Produkter som
används i vården och som ingår i vård- och omsorgsuppdraget framgår av bilaga 3.

5
5.1

Hjälpmedel inom bostad med särskild service enligt SoL
(socialpsykiatri)
Målgrupp

Målgruppen omfattar individer/brukare/patienter som enligt biståndsbeslut bor i
bostad med särskild service enligt SoL, 5 kap 7 § tredje stycket (socialpsykiatri).
Överenskommelsen gäller den verksamhet för vilken kommunen är huvudman för
oavsett driftsform.

5.2

Särskilt om kostnadsansvar

Kostnadsansvar för hjälpmedel är huvudsakligen ett ansvar för Region Stockholm med
undantag av alla typer av lyftar, till exempel sänglyft, personlyft, lyft som monteras på
badkar eller toalett, duschvagn/duschsäng samt vårdaraggregat till rullstol, som
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bekostas av kommunen. Kommunen ansvarar för grundutrustning till
individer/brukare/patienter med beslut om bostad med särskild service enligt SoL, se
bilaga 4.
Bilaga 1, bilaga 2 samt bilaga 3 tillämpas därmed inte för boende i bostad i med
särskild service enligt SoL (socialpsykiatri).

6
6.1

Hjälpmedelssamverkan i Stockholms län samverkansorganisation
Länsövergripande samverkan genom styrgrupper

Regionen och kommunerna i länet har genom Storsthlms styrelse och Hälso- och
sjukvårdsnämnden, i Region Stockholm, en politisk styrgrupp för samverkan mellan
kommunerna i Stockholms län och Hälso- och sjukvårdsnämnden. Den politiska
styrgruppen kallas Vård i Samverkan (VIS) och är ett forum för samverkan och
beredning inför beslut i respektive organisation i frågor som rör hälsa, vård och omsorg.
Som stöd i sitt arbete har VIS en tjänstemannastyrgrupp Sammanhållen vård och
omsorg, och ytterligare samrådsgrupper som ansvarar för olika sakområden.
För denna överenskommelse ska en styrgrupp utses, som består av tjänstemän på
ledningsnivå som representerar länets kommuner och Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Kommunernas representant/-er utses av
Storsthlms socialtjänstnätverk. Styrgruppen träffas vid behov, minst en gång årligen,
och återrapporterar vid behov till politisk styrgrupp för samverkan inom vård och
omsorg (VIS). Som stöd i sitt arbete har styrgruppen en samverkansgrupp.
Styrgruppens uppdrag är att på övergripande nivå, i samråd med samverkansgruppen,
följa upp överenskommelsen och initiera utveckling av, eller förändringar i
överenskommelsen. Styrgruppen ska också i samråd med samverkansgruppen hantera
avsteg vid åtaganden eller tvister mellan parter.

6.2

Samverkansgruppens representation och arbetsformer

Parterna har enats om att bilda en samverkansgrupp för denna överenskommelse om
hjälpmedel mellan kommunerna och Region Stockholm. Gruppen kallas
Hjälpmedelssamverkan i Stockholms län.
Syftet med samverkansgruppen är att fortlöpande följa utvecklingen inom området
samt påtala behov av förändringar till styrgruppen. Syftet är även att utveckla
kunskaps- och beslutsstöd såsom rutiner och processbeskrivningar i sådana frågor som
rör bägge parterna.
Hjälpmedelssamverkan i Stockholms län består av företrädare för kommunerna vilka
representerar olika kommuner och kompetensområden i länet, Storsthlm, samt
företrädare för Region Stockholm genom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).
Kommunernas företrädare utses av Storsthlms socialtjänstnätverk. Region Stockholms
företrädare utses av berörd avdelningschef på HSF.
Nedan gäller om inte annat överenskoms mellan parterna.
Kommunerna har fyra ledamöter och Region Stockholm har fyra ledamöter. Övriga
personer kan adjungeras vid behov. Storsthlm är sammankallande för
samverkansgruppen.
Samverkansgruppen har en ordförande och en vice ordförande från HSF, Region
Stockholm respektive kommunerna som bildar presidium för att förbereda dagordning
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och vidta förberedande åtgärder inför samverkansorganisationens möten.
Ordförandeskapet skiftar årligen mellan parterna Region Stockholm/HSF och
kommunerna. Storsthlm bereder och samordnar frågorna som stöd till kommunerna.
Samverkansgruppens beslut ska ske i konsensus.
Samverkansgruppen genomför minst ett årligt möte.
Undertecknande av denna överenskommelse innebär fullmakt för företrädarna i
samverkansgruppen att besluta om justeringar av kostnadsansvaret för hjälpmedel med
hänsyn till de uppgifter och begränsningar som anges nedan.

6.3

Samverkansgruppens uppgifter och mandat

Samverkansgruppen ska:
• Årligen följa upp överenskommelsen och löpande följa att fördelningen av
kostnadsansvar för hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel är tydlig och relevant
och rapportera detta till styrgruppen.
•

Besluta om ändring av kostnadsansvar om förändringarna kan bedömas vara
kostnadsneutrala. Ändringarna ska vara till ömsesidig nytta för parterna och/eller
individerna/brukarna/patienterna och kan grundas på förändringar i vårdmetoder
eller förändringar i andra överenskommelser om ansvarsfördelningen mellan
parterna eller teknisk utveckling som påverkar produktutbudet. Ändringarna ska
vila på individ-/brukar-/patientsäker grund.

•

Vid beslut om ändringar ska motiveringar, ekonomiska beräkningar och
konsekvensanalyser dokumenteras. Beräkningar av ekonomiska effekter av
förändrat kostnadsansvar bör baseras på parternas faktiska kostnader under
föregående verksamhetsår. Beräkning av kommunernas kostnader kan baseras på
uppgifter från utsedda referenskommuner.

•

I de fall kostnadsansvaret för helt nya förskrivningsbara produktgrupper
aktualiseras ska frågor om kostnadsansvaret för dessa lyftas till huvudmännen för
beslut. Samverkansgruppen ska bereda sådana ärenden och se till att
förteckningarna (bilaga 1 – 4) över kostnadsansvar uppdateras i enlighet med
huvudmännens beslut.

•

Samverkansgruppen kan inte ta beslut som innebär större principiella ändringar i
fördelning av kostnadsansvar mellan parterna. Förändringarna ska inte avvika från
de övergripande principer som angivits i denna överenskommelse och ska inte
heller avvika från den allmänna ansvarsfördelningen för vård- och omsorgstjänster
som gäller mellan parterna.

•

Uppdatera listor över ansvarsfördelningen i händelse att någon huvudman stryker
eller lägger till förskrivningsbara produkter eller produkter som används vid vård
och omsorg som listats i bilaga 1 eller 2.

•

Beslut om ändringar i listor över ansvarsfördelning kan träda i kraft tidigast tre
månader efter samverkansgruppens beslut.

•

Sprida information till berörda målgrupper om beslutade justeringar i
ansvarsfördelningen och publicera reviderade bilagor så att de är tillgängliga för
berörda individ-/brukar-/patient- och personalgrupper.

•

Ta initiativ till framtagande av besluts- och kunskapsstöd/rutiner eller guidelines
som ömsesidigt medverkar till en säker och effektiv förskrivning och hantering av
hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel.

Samtliga kommuner och Region Stockholm har initiativrätt att lämna förslag till
ändringar i listor gällande kostnadsfördelning eller frågor som bidrar till utveckling av
hantering och förskrivning av hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel och produkter som
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används vid vård och omsorg. Samverkansgruppen ska ta ställning till inkommande
förslag och initiativ vid sitt nästkommande möte.

6.4 Tvister och problem vid samverkan
Vid parts eventuella avsteg från åtaganden i överenskommelsen eller tvister om
tolkning av överenskommelsen ska följande tvistetrappa tillämpas:
1) Avsteg från åtagande eller tvister om tolkning eller betalningsansvar ska i första hand
lösas av parterna på lokal nivå i kommunen och Region Stockholm. Såvida dessa inte är
av en sådan principiell karaktär att det kan antas påverka andra parter.
2) Avsteg från åtagande eller tvist om tolkning som inte kan lösas på lokal nivå hanteras
av styrgruppen för överenskommelsen.
3) I det fall styrgruppen inte kan lösa en fråga om avsteg från åtagande eller tvist om
tolkning, så ska frågan hanteras av styrgrupp för överenskommelsen.
4) Ytterst hanteras avsteg från åtagande eller tvist av den politiska styrgruppen VIS som
har tolkningsföreträde gällande överenskommelsen.
5) Tvister som inte kan lösas ska enligt ovan hänskjutas till svensk allmän domstol för
avgörande med tillämpning av svensk rätt.

7

Giltighetstid

Överenskommelsen börjar gälla tre månader från att alla parter beslutat anta
överenskommelsen och gäller till dess överenskommelsen sägs upp eller omförhandlas.
Överenskommelsens uppsägningstid är tolv månader och upphör då att gälla för
samtliga parter. Omförhandling av överenskommelsen ska ske om någon part så begär.
Omförhandlat avtal börjar gälla tidigast tre månader efter det omförhandlade avtalet
godkänts av parterna.

8

Bilagor

Nedanstående bilagor kan komma att uppdateras inom ramen för ovan beskriven
samverkansorganisation, utan att denna överenskommelse behöver ändras.
Bilaga 1: Förskrivningsbara hjälpmedel
Bilaga 2: Förskrivningsbara förbrukningshjälpmedel
Bilaga 3: Produkter som används i vård och omsorg
Bilaga 4: Förskrivningsbara hjälpmedel för bostad med särskild service enligt SoL
(socialpsykiatriskt boende)
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Bilaga 1 – Förskrivningsbara hjälpmedel
Fördelning av kostnadsansvar mellan kommunerna i Stockholms län och Region
Stockholm för förskrivningsbara hjälpmedel enligt överenskommelsen Fördelning av
kostnadsansvar för medicintekniska produkter inom vård och omsorg mellan Region
Stockholm och kommunerna i Stockholms län daterad 2020-10-14.
Bilaga 1 omfattar fördelning av kostnadsansvar avseende:
•

Särskilt boende för äldre enligt Socialtjänstlagen (Sol) 5 kap 5 § andra stycket.

•

Bostad med särskild service personer över 18 år enligt Lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS § 9.9 och § 9.8 för personer över 18 år.

Bilaga 1 tillämpas inte för boende i bostad med särskild service enligt SoL, 5 kap 7 §
tredje stycket (socialpsykiatri).
Vid förtroendeförskrivning av kommunens förskrivare ska Region Stockholms kriterier
för förskrivning följas, https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/hjalpmedelsguiden/
Vid förtroendeförskrivning av Regionens förskrivare ska kostnadsansvarig på
kommunen/boendet godkänna kostnaden för hjälpmedlet. Förskrivning på Region
Stockholms bekostnad sker i Beställningsportalen. I kostnadsansvaret ingår alla
tillbehör och reservdelar till huvudhjälpmedlet samt anpassning därtill (dock inte
specialanpassningar).

ISOkod
040306

Beskrivning

Ansvar

Inhalatorer

Region
Stockholm

Kommentarer

Inhalator till ventilator (tillbehör till ventilator)
Nebulisator för läkemedel
Ultraljudsnebulisator

040312

Respiratorer

Region
Stockholm

Andningsballong
Befuktare med inbyggd flödesgenerator för barn
CPAP, Bilevel
Hostapparat
Ventilator
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040318

Oxygenutrustningar

Region
Stockholm

Flödesväljare till syrgastuber
Kapnograf
Oxygenkoncentrator
Pulsoximeter
Vagn/Bärrem/Väska/Ryggsäck till syrgastuber
040321

Slemsugar

Region
Stockholm

Slemsug
040327

Andningsmuskeltränare

Region
Stockholm

Andningsmuskeltränare, typ PEPmask

040609

Luftfyllda klädesplagg och
kompressionsutrustningar för
cirkulationsproblem

Region
Stockholm

Avancerad kompressionsutrustning för arm, ben,
bål med 12- eller flera kammarsystem
Kompressionsutrustning för arm, ben eller bål
041924

Infusionspumpar

Kommun
Särskilt boende för äldre,
enligt SoL

Infusionspump för enteral nutrition

041924

Infusionspumpar

Region
Stockholm

Infusionspump för enteral nutrition

Särskilt boende enligt LSS

Infusionspump för läkemedel och parenteral
nutrition
041998

Tillbehör, reservdelar och komponenter

Kommun

Infusionsställ

042412

Blodanalysmateriel

Region
Stockholm

Flash glukosmätare och kontinuerliga
glukosmätare
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Mätare för blodets koagulationsförmåga vid
warfarinbehandling
042424

Kroppstermometrar

Region
Stockholm

Talande febertermometer
042706

Stimulatorer för smärtlindring

Kommun

TENS-apparatur
042709

Muskelstimulatorer som ej används som
ortoser

Region
Stockholm

Inkontinensstimulator
043006

Hjälpmedel för kylbehandling

Region
Stockholm

Kylväst, kylkeps
043303

Sittdynor och underlägg för
trycksårsprevention

Kommun/Region
Stockholm

Rullstolsdyna

043304

Ryggkuddar och ryggdynor för
trycksårsprevention

Gäller alla rullstolsdynor
som är tryckavlastande,
positionerande,
tryckfördelande. Dynor
följer kostnadsansvar för
rullstolen
Kommun/Region
Stockholm

Ryggdynor

043306

Madrasser och madrasskydd för
trycksårsprevention

Gäller alla ryggdynor till
rullstol. Dynor följer
kostnadsansvar för
rullstolen
Kommun

Fibermadrasser/underlägg
Antidecubitusmadrasser Gäller både
förebyggande och behandlande madrasser
044808

Ståbarrar och ståstöd

Region
Stockholm

Ståpodier samt ståstöd
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044815

Arm-, bål- och benträningsredskap

Region
Stockholm

Armtränare, bentränare
Gåstege, stolstege
Splint för att stabilisera arm, ben eller fot
044821

Tippbrädor

Region
Stockholm

Tippbräda
042715

Ljudstimulatorer

Region
Stockholm

Ljudstimulator vid tinnitus
050303

Röst- och talträningshjälpmedel

Region
Stockholm

Stamningshjälpmedel DAF+FAF
051506

Hjälpmedel för att koda och avkoda
skrivspråk

Region
Stockholm

Programvara för PC/MAC
061590

Peroneusstimulatorer

Region
Stockholm

Peroneusstimulator
090603

Huvudskydd

Kommun

Mjuka hjälmar
090903

Strumppådragare

Kommun

Strumppådragare, strumpavtagare
090912

På- och avklädningskrokar/-pinnar

Region
Stockholm

Påklädningsrobot/krok
091203

Flyttbara toalettstolar

Kommun

Flyttbara toalettstolar med hjul
091209

Toalettsitsar

Kommun

Toalettsitsar inkl. stänkskydd
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Mjuksitsar inkl. stänkskydd, toadyna
Stänkskydd
091212

Toalettstolsförhöjningar, fristående

Kommun

Toalettstolsförhöjning, fristående
091215

Toalettstolsförhöjningar, lösa tillsatser

Kommun

Toalettstolsförhöjning, lösa tillsatser
091218

Toalettstolsförhöjningar, fasta tillsatser

Kommun

Toalettstolsförhöjning, fasta tillsatser
091221

Toalettsitsar med inbyggd lyftanordning

Kommun

Toalettsits med inbyggd lyftanordning
091224

Toalettarmstöd och/eller toalettryggstöd
som monteras på toaletten

Kommun

Armstöd och/eller ryggstöd som monteras på
toaletten
093303

Bad- och duschstolar (med och utan hjul),
badbrädor, pallar, ryggstöd och sitsar

Kommun

Duschpall, badstol, duschbräda, duschstol
093312

Badbritsar, duschbord och skötbord

Kommun

Duschvagn
Duschbord/skötbord
Lyftbord med t.ex. barnstol eller skötbord
093903

Hjälpmedel för hårtvätt

Kommun

Schamponeringsstöd
120303

Stödkäppar

Kommun

Stödkäpp
120306

Armbågskryckor

Avser även vit stödkäpp
Kommun

Armbågskrycka

120309

Underarmskryckor (Ra-kryckkäppar)

Avser även vit
armbågskrycka
Kommun

RA-kryckkäpp

5

a produkter - KS 21/0081-2 Yttrande - Överenskommelse kostnadsansvar hjälpmedel och medicintekniska produkter : Storsthlm_ Rekommendation, överenskommelse kostnadsansvar hjälpmedel och medicintekniska produkter (Dnr S_18_0098).msg

120312

Axillarkryckor

Kommun

Axillarkrycka
120316

Gånghjälpmedel med tre eller fler stödben

Kommun

Gånghjälpmedel med fler eller stödben
120603

Gåstativ

Kommun

Gåstativ
120606

Rollatorer

Kommun

Rollator
120609

Gåstolar

Avser alla modeller
Kommun

Gåstol med sittpåse eller sadel/sits
120612

Gåbord

Kommun

Gåbord
122203

Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar

Region
Stockholm

Manuella rullstolar
122218

Manuella vårdarmanövrerade rullstolar

Avser alla modeller
Region
Stockholm

Komfortrullstol
Stolsunderrede, rullstolsunderrede,
vagnunderrede

122218

Manuella vårdarmanövrerade rullstolar

För modulära sittsystem,
moduluppbyggd sits,
formgjuten sits och
liknande
Kommun

Transportrullstol
122303

Eldrivna rullstolar med manuell styrning

Region
Stockholm

Elrullstol för utomhusanvändning
122306

Eldrivna rullstolar med motoriserad
styrning

Region
Stockholm

Elrullstol för inom- och utomhusanvändning
Elrullstol samt platta för slingstyrning
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Elrullstol med vårdarstyrning

Kan endast förskrivas till
anhörig som bor
tillsammans med brukaren

Stå-elrullstol
Elrullstolsunderrede

122409

Drivaggregat för manuella rullstolar

För modulära sittsystem,
moduluppbyggd sits,
formgjuten sits och
liknande
Kommun

Drivaggregat till rullstolar
122409

Drivaggregat för manuella rullstolar

Region
Stockholm

Drivhjul med motor till rullstolar
122430

Bälten och selar till rullstolar

Kommun/Region
Stockholm

Bälte, selar, västar och liknande

122707

Liggvagnar och paraplyvagnar

Tillbehör, följer
kostnadsansvar för
huvudhjälpmedel
Region
Stockholm

Höj- och sänkbar vagn
123103

Glidbrädor, glidmattor, draglakan och
vändningsmattor

Tumlevagn och liknande,
exklusive sittdel
Kommun

Glidbräda, glidmattor, vändningsmattor och
glidlakan
123106

Vridplattor (Vändskivor)

Kommun

Vändskiva med eller utan ståplatta
123109

Fristående lyftbågar

Kommun

Fristående lyftbåge till säng
123112

Repstegar

Kommun

Handstege/repstege
123115

Uppresningsbälten och västar

Kommun

Vårdbälte, uppresningsbälte
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123121

Överflyttningsplattformar

Kommun

Överflyttningsplattform
123603

Hjullyftar för överflyttning av en sittande
person med hjälp av lyftselar/lyftslingor

Kommun

Mobil personlyft

123604

Hjullyftar för överflyttning av en stående
person

Avser även tillbehör som
tex lyftsele
Kommun

Mobil stålyft
123612

Stationära lyftar monterade på väggar,
golv och/eller i tak

Avser även tillbehör som
tex lyftsele
Kommun

Stationär alternativt stationär fristående
personlyft
123615

Stationära lyftar monterade på eller i
andra produkter

Avser även tillbehör som
tex lyftsele
Kommun

Stationär lyft som monteras på eller i andra
produkter, badkarslyftar och liknande
123903

Vita käppar (Teknikkäppar)

Region
Stockholm

Markeringskäppar
123906

Elektroniska orienteringshjälpmedel

Region
Stockholm

Orienteringshjälpmedel GPS
123909

Akustiska ledfyrar

Region
Stockholm

Ledfyr mobil
Ledfyr stationär
150303

Hjälpmedel för att väga och mäta för att
tillreda mat och dryck

Region
Stockholm

Nivåindikator, endast för person med
synnedsättning
Talande termometer
Talande timer, taktil timer
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Talande våg
150306

Hjälpmedel för att skära, hacka och
sönderdela för att tillreda mat och dryck

Kommun

Skärbräda med specialfästanordning
150306

Hjälpmedel för att skära, hacka och
sönderdela för att tillreda mat och dryck

Region
Stockholm

Kniv med anhåll, för personer med
synnedsättning
Skärhjälpmedel för att få jämna skivor, för
personer med synnedsättning
150927

Ätapparater

Kommun

Elektrisk och manuell matapparat
180903

Stolar

Region
Stockholm

Arbetsstol
180906

Pallar och ståstolar

Region
Stockholm

Ståstolar inklusive magstödståstolar
180909

Coxitstolar

Region
Stockholm

Coxitstolar
180921

Speciella sittmöbler

Region
Stockholm

Moduluppbyggt sittsystem
Golvstol med stöd
Sits för barn inklusive bas eller enkelt mobilt
underrede
180939

Modulära sittsystem

Typ Tumble Form eller
liknande
Region
Stockholm

Modulära sittsystem
181003

Ryggstöd
Ryggdynor för korttidssittande, typ svankdynor,
enkla ryggdynor till rullstol

Kommun/Region
Stockholm
Dynor följer
kostnadsansvar för rullstol
9
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181006

181006

Sittdynor och underlägg

Kommun/Region
Stockholm

Dyna för korttidssittande till rullstol

Dynor följer
kostnadsansvar för rullstol

Tryckfördelande dyna till rullstol

Dynor följer
kostnadsansvar för rullstol

Sittdynor och underlägg

Region
Stockholm

Specialanpassad sits, formgjuten eller liknande
Specialanpassat ryggstöd, formgjutet eller
liknande
Specialanpassad sits och ryggstöd, formgjutet
eller liknande
Skumplastfåtöljer
Kuddar för positionering i sittande
Enkel vinklingsbar sits och fotstöd
181006

Sittdynor och underlägg

Till Tripp Trapp stol
Kommun

Förhöjningsdyna, även coxit
Kildyna
Underlägg och övriga dyntillbehör
Tumlebåt, exklusive underrede
181204

Sängar och lösa sängbottnar, ej reglerbara

Kommun

Specialtillverkade sängar
181210

Sängar och lösa sängbottnar, elektriskt
reglerbara

Kommun

Sängar
Spjälsäng inklusive sänglyft
181212

Sänglyftar

Kommun

Sänglyftar elektriskt höjdjusterbara
181224

Ställbara rygg- och benstöd

Kommun

Rygg- och benstöd
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181227

Sänggrindar och lyftbågar att fästa på
sängar

Kommun

Grindar/fallskydd/nätsidor/sängbyglar
Resningsstöd
181503

Förhöjningsben

Kommun

Förhöjningsklotsar, förhöjningsben,
förhöjningsramp
181803

Ledstänger

Kommun

Stödstångsystem, Gripo och liknande
181811

Fällbara räcken och armstöd

Kommun

Armstöd, vägg och/eller golvmonterade
183015

Portabla ramper

Kommun

Ramp, tröskelramp
220309

Glas, linser och linssystem som förstorar

Region
Stockholm

Förstorande linser/förstoringsglas och luppar
Lampa med förstoring
220312

Kikare och teleskop

Region
Stockholm

Kikare
Kikarglasögon
220318

Förstorande video-system

Region
Stockholm

Förstorande system
220606

Kroppsburna hörapparater

Region
Stockholm

Kroppsburen hörapparat
220612

I-örat-apparater

Region
Stockholm

Hörapparat
220615

Bakom-örat-apparater

Region
Stockholm
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Hörapparat
220621

Hörapparater som används tillsammans
med implantat

Region
Stockholm

Benförankrad hörapparat
220627

Tillbehör till hörhjälpmedel

Region
Stockholm

Öroninsats
CROS
220903

Röstgeneratorer

Region
Stockholm

Digital röstgenerator
220906

Röstförstärkare för personligt bruk

Region
Stockholm

Röstförstärkare
221206

Skrivbrädor, ritbrädor och
teckningsbrädor

Region
Stockholm

Muffbrädor
221209

Namnteckningsramar, namnstämplar och
skrivramar

Region
Stockholm

Namnteckningsram, skrivram
221215

Skrivmaskiner

Region
Stockholm

Ordbehandlingsmaskin
221221

Bärbara anteckningsapparater för
punktskriftsanvändare

Region
Stockholm

Punktanteckningshjälpmedel
221224

Programvara för ordbehandling

Region
Stockholm

Programvara med och utan talsyntes
221509

Programvara för kalkylering och
beräkning

Region
Stockholm

Programvara för kalkylering och beräkning
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221803

Utrustning för att spela in och återge ljud

Region
Stockholm

Produkt med digital in- och uppläsning av ljud
Digitalt fickminne
221824

Transmissionssystem via radio

Region
Stockholm

System som förstärker ljud
System med slingförstärkare eller bärbar
mottagare, elevmikrofon – skola
Portabelt system med en mikrofon
FM-system för ljudinformation för radio eller tv
221830

Slingförstärkare, slingmottagare och
slingor

Region
Stockholm

Stolslinga, slingförstärkare, halsslinga
222103

Bokstavs- och symbolsatser/tavlor

Kommun

Bildkort, pekbok
Bildbas på CD-rom/licens
Tavlor och liknande för bokstäver och symboler
Bildstöd
222106

Kommunikationsförstärkare

Region
Stockholm

System som förstärker ljudet vid tal
222109

Samtalsapparater

Region
Stockholm

Samtalsapparat
222112

Programvara för närkommunikation

Region
Stockholm

Program
222190

Presentationsmaterial för bokstavssatser
och symbolsatser

Kommun

Mappar, ark, magnettavlor, schema,
ögonpekningsram och liknande
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222403

Standardtelefoner för fasta nät

Region
Stockholm

Högtalande telefon, fjärrstyrda
Bildtelefon
222409

Texttelefoner

Region
Stockholm

Texttelefon
222421

Telefontillbehör

Region
Stockholm

Skärmläsare för mobiltelefon
Telefonförstärkare för fast telefoni
Trådlös telefonförstärkare för mobil telefoni
222430

Porttelefoner

Kommun

Porttelefon
222490

Totalkonversationsenheter

Region
Stockholm

Enhet för totalkonversation
222703

Indikatorer med visuella signaler

Region
Stockholm

Portabelt system för dörrsignal
Fast system för varseblivning; dörr, telefon
och/eller brandvarnare
Portabelt system för babyvakt
Portabelt system för telefonsignal
Väckningsanordning
222712

Ur och klockor

Region
Stockholm

Armbandsur, fickur, väckarur, bordsur, väggur
222715

Almanackor, kalendrar och
planeringssystem

Kommun

Särskilt boende enligt LSS

Elektronisk almanacka
Tidshjälpmedel för att stödja minnet
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Minneshjälpmedel
222715

Almanackor, kalendrar och
planeringssystem

Region
Stockholm

Särskilt boende för äldre,
enligt SoL

Elektronisk almanacka
Tidshjälpmedel för att stödja minnet
Minneshjälpmedel
222718

Personliga nödlarm

Region
Stockholm

Komplett anfallslarm

T.ex. epilepsilarm

Apnélarm
222718

Personliga nödlarm

Kommun

Komplett anropssystem
222727

Märkningsmateriel och märkningsverktyg

Region
Stockholm

Talande märksystem
223012

Bladvändare

Kommun

Bladvändare
223021

Läsmaskiner

Region
Stockholm

Läsmaskin/talande scanner
223303

Stationära datorer

Region
Stockholm

Monitorarm till egen dator
223306

Bärbara datorer och hand- och fickdatorer

Region
Stockholm

Stativ till egen bärbar dator
223603

Tangentbord

Region
Stockholm

Tangentbord
223612

Alternativa inmatningsenheter

Region
Stockholm
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Alternativ inmatningsenhet, Scanner, OCRprogram
223618

Programvara för inmatning

Region
Stockholm

Programvara för alternativa inmatningsenheter
223621

Hjälpmedel för att positionera
skärmpekare och för att välja objekt på
bildskärmen

Region
Stockholm

Datormöss och musliknande enheter
223905

Taktila displayer

Region
Stockholm

Punktskriftdisplayer
223906

Skrivare

Region
Stockholm

Punktskriftskrivare, Punktkonverteringsprogram
223907

Ljuddisplayer

Region
Stockholm

Utrustning för syntetiskt tal, program med
talsyntes
223912

Speciella programvaror för presentation

Region
Stockholm

Skärmläsare, förstoring
240918

Omkopplare (till/från eller annan
funktion)

Kommun

Manöverkontakter

241303

Fjärrstyrsystem

T.ex. tryckknappar för
elektriska apparater,
hand/fingerkontakt och
styrspakar (joysticks)
inklusive eventuella fäste
för manöverkontakten.
Kommun

IR-system enkla och avancerade

241815

Pinnar

Avser manövrering av
belysning, TV-apparat,
dörrlås, telefon.
Region
Stockholm
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Pinnar
241818

Peklampor

Region
Stockholm

Peklampor
242103

Manuella griptänger

Kommun

Griptång
243612

Rullbord

Kommun

Rullbord

270306

Luftrenare

Region
Stockholm

Luftrenare vid okontrollerad svår allergisk astma,
steg 5
270603

Hjälpmedel och verktyg för mätning av
längd

Region
Stockholm

Taktilt avläsbar produkt för mätning av längd
270621

Hjälpmedel och verktyg för att mäta
klimatförhållanden

Region
Stockholm

Talande eller taktilt avläsningsbar inne och
utetermometer
Termometer med vibrator
270624

Hjälpmedel och verktyg för att mäta färg

Region
Stockholm

Färgindikator
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Bilaga 2 – Förskrivningsbara förbrukningshjälpmedel
Fördelning av kostnadsansvar mellan kommunerna i Stockholms län och Region
Stockholm för förskrivningsbara förbrukningshjälpmedel enligt överenskommelsen
Fördelning av kostnadsansvar för medicintekniska produkter inom vård och omsorg
mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län daterad 2020-10-14.
Bilaga 2 omfattar följande målgrupper:
•

Särskilt boende för äldre enligt Socialtjänstlagen (Sol) 5 kap 5 § andra stycket

•

Bostad med särskild service personer över 18 år enligt Lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS § 9.9 och § 9.8 för personer över 18 år

Bilaga 2 tillämpas inte för boende i bostad med särskild service enligt SoL, 5 kap 7 §
tredje stycket (socialpsykiatri).
Förtroendeförskrivning från kommunen kan endast utföras för pennkanyler, teststicka
och lansett för personer med diabetes. Övriga förbrukningshjälpmedel som är Region
Stockholms ansvar förskrivs av förskrivare som har avtal med regionen
Vid förtroendeförskrivning av kommunens förskrivare ska Region Stockholms kriterier
för förskrivning följas. https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/hjalpmedelsguiden/
Förskrivning på Region Stockholms bekostnad sker i Beställningsportalen.
I kostnadsansvaret ingår alla tillbehör och reservdelar till huvudhjälpmedlet samt
anpassning därtill (dock inte specialanpassningar).

ISOkod

Beskrivning

Ansvar

010101

Behållare
Kräkpåse
Instrument
Pincett
Luftkonditioneringshjälpmedel
Luftvärmeväxlare till trakealkanyl
Tillbehör till slemsugar
Sugkatetrar och sugslangar
Kompressionsmaterial för
armar och ben och andra delar
av kroppen.
Kompressionsmaterial för att
underlätta cirkulation genom
passivt tryck vid
cirkulationsrubbningar och
ventromboser
Kompressionsmaterial för
armar och ben och andra delar
av kroppen.
Kompressionsmaterial för att
underlätta cirkulation genom
passivt tryck vid lymfödem och
brännskador

Kommun

010102
040303
040321

040606

040606

Kommentarer

Kommun
Kommun
Kommun

Kommun

Region Stockholm
Förskrivning sker av
lymfterapeut/
arbetsterapeut på
klinik vid Region
Stockholm
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041915

041921
042412

044900
090333
090339
090606

090615
091503

091506

092106
092109
092403
092406
092409

Injektionskanyler

Pennkanyler
Doseringshjälpmedel till
injektionsmateriel
Uppdragningskanyl till spruta för
såromläggning
Blodanalysmateriel
Teststicka och lancett för diabetes

Sårvårdsprodukter
Förbandsmaterial vid behandling av
sår- och hudvård
Badkläder
Skyddsbyxa
Haklappar och förkläden
Skyddskläder
Ögon- och ansiktsskydd

Fuktkammare/glas
Skyddshandskar och
skyddsvantar
Skyddshandskar
Kanyler vid trakeotomi

Trakealkanyl
Stomiskydd vid trakeotomi
Förband, nackband samt
rengöringshjälpmedel som används
i samband med kanyl
Hudtvättmedel
Vätskor som används för hudskydd
och rengöring
Desinfektionsmedel
Handdesinfektionsmedel
Kvarliggande katetrar
Kvarliggande kateter
Tappningskatetrar
Tappningskateter
Urindroppsamlare för män

Region Stockholm
Kan
förtroendeförskrivas
av kommunal
förskrivare i
Beställningsportalen
Kommun
Region Stockholm
Kan
förtroendeförskrivas
av kommunal
förskrivare i
Beställningsportalen
Kommun
Kommun
Kommun
Region Stockholm
Kan ej förskrivas av
kommun via
Beställningsportalen.
Beställs och
faktureras enligt
gällande rutin, se
bilaga 3.
Kommun
Region Stockholm
Kan ej förskrivas av
kommun via
Beställningsportalen.
Beställs och
faktureras enligt
gällande rutin, se
bilaga 3
Kommun

Kommun
Kommun
Kommun
Kommun
Kommun
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092490
092704
092705
092709
0930

0931
099003
150907

150907

150930

150930

Urindroppsamlare
Dilatationskatetrar
Dilatationskateter
Slutna urinuppsamlingspåsar
Sluten urinuppsamlingspåse
Tömbara
urinuppsamlingspåsar
Tömbar urinuppsamlingspåse
Urinuppsamlingskärl
Urinflaska, bäcken
Absorberande
inkontinensskydd
Engångs- och flergångsskydd som
absorberar urin
Urin- och avföringsstoppande
hjälpmedel
Båge, propp
Lavemang
Lavemang
Livsmedel för medfödda
ämnesomsättningssjukdomar
Livsmedel specifikt för medfödda
ämnesomsättningssjukdomar
Livsmedel för medfödda
ämnesomsättningssjukdomar
Livsmedel specifikt för medfödda
ämnesomsättningssjukdomar
Sonder
Sonder, knappar, tub, peg

Sonder
Matningsaggregat/slang, behållare
för sondnäring, enteral spruta (vid
LSS)

1590
1590

220906

Kommun
Kommun
Kommun
Kommun
Kommun

Kommun
Kommun
Kommun
Särskilt boende för
äldre, enligt SoL
Region Stockholm
Bostad med särskild
service, enligt LSS
Region Stockholm
Kan ej förskrivas av
kommun via
Beställningsportalen.
Beställs och
faktureras enligt
gällande rutin, se
bilaga 3
Kommun/Region
Stockholm
Region Stockholm

Matningsaggregat/slang, behållare
för sondnäring, enteral spruta (vid
särskilt boende för äldre enligt SoL)

Kommunen

Näringsprodukter
Berikning, kosttillägg, sondnäring,
förtjockningsmedel
Näringsprodukter
Berikning, kosttillägg, sondnäring,
förtjockningsmedel
Röstförstärkare för personligt
bruk

Kommun

Röst/talventil

Region Stockholm
ansvarar vid
särskild bostad
enligt LSS
Kommunen
ansvarar vid särskilt
boende för äldre
enligt SoL.
Särskilt boende för
äldre enligt SoL

Region Stockholm
Bostad med särskild
service enligt LSS
Region Stockholm
Kan ej förskrivas av
kommun via
Beställningsportalen.
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Beställs och
faktureras enligt
gällande rutin, se
bilaga 3
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Bilaga 3 - Produkter som används i vård och omsorg
Fördelning av kostnadsansvar mellan kommunerna i Stockholms län och Region
Stockholm för produkter som används av personalen i vård och oms0rg enligt
överenskommelsen ”Fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel inom vård och omsorg
mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län” daterad 2020-10-14.
Bilaga 3 omfattar produkter som används i vård och omsorg till individer inom följande
boende
•

Särskilt boende för äldre enligt Socialtjänstlagen (Sol) 5 kap 5 § andra stycket

•

Bostad med särskild service för personer över 18 år enligt Lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS § 9.9 och § 9.8 för personer över 18 år

Bilaga 3 tillämpas inte för boende i bostad med särskild service enligt SoL, 5 kap 7 §
tredje stycket (socialpsykiatri).
Dessa produkter kan inte förskrivas som personliga hjälpmedel i
Beställningsportalen i ovanstående boendeformer samt i daglig verksamhet.
Dokumentet är inte heltäckande utan omfattar de produkter som är frekventa och där
frågor ofta uppstår.
Produkter som Region Stockholm har kostnadsansvar för ska beställas enligt rutin, se
Vårdgivarguiden.
Produkter och material i bilagan ska vara förenliga med regler och riktlinjer.

Typ av behandling/produkter

Kostnadsansvar Kommentarer

Infusions- och injektionsbehandling
Region Stockholm

Beställs och faktureras
enligt gällande rutin.
Se Vårdgivarguiden

Region Stockholm

Beställs och faktureras
enligt gällande rutin.
Se Vårdgivarguiden

Infusionsaggregat för intravenös infusion och
blodtransfusion

Region Stockholm

Beställs och faktureras
enligt gällande rutin.
Se Vårdgivarguiden

Insättning av venport t.ex. Port-a-Cath

Region Stockholm

Operation

Trevägskran, sprutor, infusions- och
injektionskanyl/kateter, propp, injektionsventil
Material vid beredning av läkemedel, tex
överföringskanyl Minispike

1
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Typ av behandling/produkter

Kostnadsansvar Kommentarer

Insättning av venport; t.ex. Piccline

Region Stockholm

IVA eller annan van
verksamhet

Material vid byte av nål, slang och
trevägskoppling till t.ex. Port á Cath och Piccline

Region Stockholm

Beställs och faktureras
enligt gällande rutin.
Se Vårdgivarguiden

Material vid omläggning och skötsel av infarter
tex Port á Cath, Piccline inklusive
fixationsförband (sterilt) och Fixeringsnät (t.ex.
tubnät) eller lindor till PVK

Kommun

Enteral nutrition
Ny infart för enteral nutrition som t.ex. Jejunokateter, peg, knapp

Region
Stockholm

Vårdgivare med avtal om
gastroenterologisk vård

Material vid byte av tillbehör till enteral nutrition
som t.ex. Jejuno-kateter, peg, knapp

Region
Stockholm

Beställs och faktureras
enligt gällande rutin. Se
Vårdgivarguiden

Material vid omläggning och skötsel av som tex
Jejuno-kateter, peg, knapp

Kommun

Droppställning

Kommun

Sondnäring

Kommun

Regionen ansvarar för
sondnäring inom LSS

Sondpump, aggregat och matningsslang

Kommun

Regionen ansvar för
Sondpump inom LSS

Kommun

Regionen ansvarar för
kosttillägg inom LSS

Trachealkanyl

Region
Stockholm

Beställs och faktureras
enligt gällande rutin. Se
Vårdgivarguiden

Röst/talventil

Region
Stockholm

Beställs och faktureras
enligt gällande rutin. Se
Vårdgivarguiden

Kosttillägg

Kanyler vid tracheostomi

2
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Typ av behandling/produkter

Kostnadsansvar Kommentarer

Funktvärmeväxlare, kanylband samt material vid
omläggning och skötsel av tracheostomi

Kommun

Andningshjälpmedel
Region
Stockholm

Förskrivs som läkemedel

Stomimaterial

Region
Stockholm

Förskrivs som läkemedel

Inkontinenshjälpmedel

Kommun

Urinkateter (tappningskateter och KAD)

Kommun

100 % syrgas

Inkontinenshjälpmedel

Provtagningsmaterial
För särskilt boende enligt
SoL: Vårdgivare med
avtal om läkarinsatser i
särskilt boende för äldre
T ex vaccutainer, blodprovskanyler,
butterflykanyler, provtagningsrör, odlingspinnar,
faecesburkar, microkuvetter, teststickor för
urinanalys

Region
Stockholm

Riskavfallsburk

Kommun

För bostad med särskild
service enligt LSS:
Vårdgivare med avtal om
Husläkare och basal
hemsjukvård

Dialysbehandling
Utrustning, inklusive kopplingar för hemdialys

Region
Stockholm

Omläggningsmaterial vid dialysbehandling

Kommun

Vårdgivare med avtal om
dialys i hemmet

Undersöknings- och behandlingsmaterial
För särskilt boende enligt
SoL: Vårdgivare med
avtal om läkarinsatser i
särskilt boende för äldre

Otoskop

Region
Stockholm

För bostad med särskild
service enligt LSS:
Vårdgivare med avtal om
3
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Typ av behandling/produkter

Kostnadsansvar Kommentarer
Husläkare och basal
hemsjukvård

Inläggning av pleuradränage

Region
Stockholm

Vårdgivare med avtal om
lungmedicinsk vård

Material vid tappning av pleuradränage

Region
Stockholm

Beställs och faktureras
enligt gällande rutin. Se
Vårdgivarguiden

Material vid omläggning och skötsel av
pleuradränage

Kommun

Saturationsmätare

Kommun

Blodtrycksmanschett

Kommun

Stetoskop

Kommun

Nässpeculum

Kommun

Sax

Kommun

Peang

Kommun

Suturkniv

Kommun

Pincett

Kommun

Träspatlar

Kommun

Sårvårdsprodukter och förbandsmaterial
Av specialistmottagning
ordinerad/rekommenderad behandling med dyra
behandlingshjälpmedel inklusive sårpump

Region
Stockholm

Beställs och faktureras
enligt gällande rutin. Se
Vårdgivarguiden

Ögonskydd - Fuktkammare/glas

Region
Stockholm

Beställs och faktureras
enligt gällande rutin. Se
Vårdgivarguiden

Suturset

Region
Stockholm

För särskilt boende enligt
SoL: Vårdgivare med
avtal om läkarinsatser i
särskilt boende för äldre
För bostad med särskild
service enligt LSS:
Vårdgivare med avtal om
4
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Typ av behandling/produkter

Kostnadsansvar Kommentarer
Husläkare och basal
hemsjukvård

Suturtejp

Kommun

Zinkpasta, salva, spray, mjukgörande salva och
dylikt som sjuksköterska ordinerat för
behandling

Kommun

Spritsuddar

Kommun

Omvårdnadsmaterial
Sterila omläggningsset

Kommun

Gasbindor, kompressionslindor, tubgas,
polstervadd och dyligt

Kommun

Hudvänlig häfta, plåster, tape

Kommun

Absorptionsförband

Kommun

Tvål, tvättlapp, bomullspinnar etc

Kommun

Munvårdsmaterial vid vård

Kommun

Handskar;

Kommun

•
•

Sterila
Rena
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Bilaga 4 – Förskrivningsbara hjälpmedel för bostad med
särskild service enligt SoL (socialpsykiatriskt boende)
Fördelning av kostnadsansvar mellan kommunerna i Stockholms län och Region
Stockholm för förskrivningsbara hjälpmedel enligt överenskommelsen Fördelning av
kostnadsansvar för medicintekniska produkter inom vård och omsorg mellan Region
Stockholm och kommunerna i Stockholms län daterad 2020-10-14.
Bilaga 4 0mfattar fördelning av kostnadsansvar avseende:
•

Personligt förskrivna hjälpmedel till individer/brukare/patienter som enligt
biståndsbeslut bor i bostad med särskild service enligt SoL, 5 kap 7 § tredje
stycket (socialpsykiatri).

Vid förtroendeförskrivning av kommunens förskrivare ska Region Stockholms kriterier
för förskrivning följas, https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/hjalpmedelsguiden/.
Vid förtroendeförskrivning av regionens förskrivare ska kostnadsansvarig på
kommunen/boendet godkänna kostnaden för hjälpmedlet. Förskrivning på Region
Stockholms bekostnad sker i Beställningsportalen.
I kostnadsansvaret ingår alla tillbehör och reservdelar till huvudhjälpmedlet samt
anpassning därtill (dock inte specialanpassningar).

ISOkod
040306

Beskrivning

Ansvar

Inhalatorer

Region
Stockholm

Inhalator till ventilator (tillbehör till ventilator)
Nebulisator för läkemedel
Ultraljudsnebulisator

040312

Respiratorer

Region
Stockholm

Andningsballong
Befuktare med inbyggd flödesgenerator för barn
CPAP, Bilevel
Hostapparat
Ventilator
040318

Oxygenutrustningar
Flödesväljare till syrgastuber

Region
Stockholm

Kommentarer
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Kapnograf
Oxygenkoncentrator
Pulsoximeter
Vagn/Bärrem/Väska/Ryggsäck till syrgastuber

040321

Slemsugar

Region
Stockholm

Slemsug
040327

Andningsmuskeltränare

Region
Stockholm

Andningsmuskeltränare, typ PEPmask

040609

Luftfyllda klädesplagg och
kompressionsutrustningar för
cirkulationsproblem

Region
Stockholm

Avancerad kompressionsutrustning för arm, ben,
bål med 12- eller flera kammarsystem
Kompressionsutrustning för arm, ben eller bål
041924

Infusionspumpar

Region
Stockholm

Infusionspump för enteral nutrition
Infusionspump för läkemedel och parenteral
nutrition
041998

Tillbehör, reservdelar och komponenter

Region
Stockholm

Infusionsställ/droppställning
042412

Blodanalysmateriel

Region
Stockholm

Flash glukosmätare och kontinuerliga
glukosmätare
Mätare för blodets koagulationsförmåga vid
warfarinbehandling
042424

Kroppstermometrar
Talande febertermometer

Region
Stockholm
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042706

Stimulatorer för smärtlindring

Region
Stockholm

TENS-apparatur
042709

Muskelstimulatorer som ej används som
ortoser

Region
Stockholm

Inkontinensstimulator
043006

Hjälpmedel för kylbehandling

Region
Stockholm

Kylväst, kylkeps
043303

Sittdynor och underlägg för
trycksårsprevention

Region
Stockholm

Rullstolsdyna
043304

Ryggkuddar och ryggdynor för
trycksårsprevention

Region
Stockholm

Ryggdynor
043306

Madrasser och madrasskydd för
trycksårsprevention

Region
Stockholm

Fibermadrasser/underlägg
Antidecubitusmadrasser Gäller både
förebyggande och behandlande madrasser
044808

Ståbarrar och ståstöd

Region
Stockholm

Ståpodier samt ståstöd
044815

Arm-, bål- och benträningsredskap

Region
Stockholm

Armtränare, bentränare
Gåstege, stolstege
Splint för att stabilisera arm, ben eller fot
044821

Tippbrädor

Region
Stockholm

Tippbräda
042715

Ljudstimulatorer

Region
Stockholm
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Ljudstimulator vid tinnitus
050303

Röst- och talträningshjälpmedel

Region
Stockholm

Stamningshjälpmedel DAF+FAF
051506

Hjälpmedel för att koda och avkoda
skrivspråk

Region
Stockholm

Programvara för PC/MAC
061590

Peroneusstimulatorer

Region
Stockholm

Peroneusstimulator
090603

Huvudskydd

Region
Stockholm

Mjuka hjälmar
090903

Strumppådragare

Region
Stockholm

Strumppådragare, strumpavtagare
090912

På- och avklädningskrokar/-pinnar

Region
Stockholm

Påklädningsrobot/krok
091203

Flyttbara toalettstolar

Region
Stockholm

Flyttbara toalettstolar med hjul
091209

Toalettsitsar

Region
Stockholm

Toalettsitsar inkl. stänkskydd
Mjuksitsar inkl. stänkskydd, toadyna
Stänkskydd
091212

Toalettstolsförhöjningar, fristående

Region
Stockholm

Toalettstolsförhöjning, fristående
091215

Toalettstolsförhöjningar, lösa tillsatser

Toalettstolsförhöjning, lösa tillsatser

Region
Stockholm
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091218

Toalettstolsförhöjningar, fasta tillsatser

Region
Stockholm

Toalettstolsförhöjning, fasta tillsatser
091221

Toalettsitsar med inbyggd lyftanordning

Region
Stockholm

Toalettsits med inbyggd lyftanordning
091224

Toalettarmstöd och/eller toalettryggstöd
som monteras på toaletten

Region
Stockholm

Armstöd och/eller ryggstöd som monteras på
toaletten
093303

Bad- och duschstolar (med och utan hjul),
badbrädor, pallar, ryggstöd och sitsar

Region
Stockholm

Duschpall, badstol, duschbräda, duschstol
093312

Badbritsar, duschbord och skötbord

Kommun

Duschvagn
Duschbord/skötbord
Lyftbord med t.ex. barnstol eller skötbord
093903

Hjälpmedel för hårtvätt

Region
Stockholm

Schamponeringsstöd
120303

Stödkäppar

Region
Stockholm

Stödkäpp
120306

Armbågskryckor

Avser även vit stödkäpp
Region
Stockholm

Armbågskrycka

120309

Underarmskryckor (Ra-kryckkäppar)

Avser även vit
armbågskrycka
Region
Stockholm

RA-kryckkäpp
120312

Axillarkryckor
Axillarkrycka

Region
Stockholm
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120316

Gånghjälpmedel med tre eller fler stödben

Region
Stockholm

Gånghjälpmedel med tre eller fler stödben
120603

Gåstativ

Region
Stockholm

Gåstativ
120606

Rollatorer

Region
Stockholm

Rollator
120609

Gåstolar

Region
Stockholm

Gåstol med sittpåse eller sadel/sits
120612

Gåbord

Region
Stockholm

Gåbord
122203

Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar

Region
Stockholm

Manuella rullstolar
122218

Manuella vårdarmanövrerade rullstolar

Region
Stockholm

Komfortrullstol
Stolsunderrede, rullstolsunderrede,
vagnunderrede

För modulära sittsystem,
moduluppbyggd sits,
formgjuten sits och
liknande

Transportrullstol
122303

Eldrivna rullstolar med manuell styrning

Region
Stockholm

Elrullstol för utomhusanvändning
122306

Eldrivna rullstolar med motoriserad
styrning
Elrullstol för inom- och utomhusanvändning
Elrullstol samt platta för slingstyrning

Region
Stockholm
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Elrullstol med vårdarstyrning

Kan endast förskrivas till
anhörig som bor
tillsammans med brukaren

Stå-elrullstol
Elrullstolsunderrede

122409

Drivaggregat för manuella rullstolar

För modulära sittsystem,
moduluppbyggd sits,
formgjuten sits och
liknande
Kommun

Drivaggregat till rullstolar
122409

Drivaggregat för manuella rullstolar

Region
Stockholm

Drivhjul med motor till rullstolar
122430

Bälten och selar till rullstolar

Region
Stockholm

Bälte, selar, västar och liknande
122707

Liggvagnar och paraplyvagnar

Region
Stockholm

Höj- och sänkbar vagn

123103

Glidbrädor, glidmattor, draglakan och
vändningsmattor

Tumlevagn och liknande,
exklusive sittdel
Region
Stockholm

Glidbräda, glidmattor, vändningsmattor och
glidlakan
123106

Vridplattor (Vändskivor)

Region
Stockholm

Vändskiva med eller utan ståplatta
123109

Fristående lyftbågar

Region
Stockholm

Fristående lyftbåge till säng
123112

Repstegar

Region
Stockholm

Handstege/repstege
123115

Uppresningsbälten och västar

Region
Stockholm
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Vårdbälte, uppresningsbälte
123121

Överflyttningsplattformar

Region
Stockholm

Överflyttningsplattform
123603

Hjullyftar för överflyttning av en sittande
person med hjälp av lyftselar/lyftslingor

Kommun

Mobil personlyft

123604

Hjullyftar för överflyttning av en stående
person

Avser även tillbehör som
tex lyftsele
Kommun

Mobil stålyft

123612

Stationära lyftar monterade på väggar,
golv och/eller i tak

Avser även tillbehör som
tex lyftsele
Kommun

Stationär alternativt stationär fristående
personlyft
123615

Stationära lyftar monterade på eller i
andra produkter

Avser även tillbehör som
tex lyftsele
Kommun

Stationär lyft som monteras på eller i andra
produkter, badkarslyftar och liknande
123903

Vita käppar (Teknikkäppar)

Region
Stockholm

Markeringskäppar
123906

Elektroniska orienteringshjälpmedel

Region
Stockholm

Orienteringshjälpmedel GPS
123909

Akustiska ledfyrar

Region
Stockholm

Ledfyr mobil
Ledfyr stationär
150303

Hjälpmedel för att väga och mäta för att
tillreda mat och dryck
Nivåindikator, endast för person med
synnedsättning

Region
Stockholm
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Talande termometer
Talande timer, taktil timer
Talande våg
150306

Hjälpmedel för att skära, hacka och
sönderdela för att tillreda mat och dryck

Region
Stockholm

Skärbräda med specialfästanordning
Kniv med anhåll, för personer med
synnedsättning
Skärhjälpmedel för att få jämna skivor, för
personer med synnedsättning
150927

Ätapparater

Region
Stockholm

Elektrisk och manuell matapparat
180903

Stolar

Region
Stockholm

Arbetsstol
180906

Pallar och ståstolar

Region
Stockholm

Ståstolar inklusive magstödståstolar
180909

Coxitstolar

Region
Stockholm

Coxitstolar
180921

Speciella sittmöbler

Region
Stockholm

Moduluppbyggt sittsystem
Golvstol med stöd
Sits för barn inklusive bas eller enkelt mobilt
underrede
180939

Modulära sittsystem

Typ Tumble Form eller
liknande
Region
Stockholm

Modulära sittsystem
181003

Ryggstöd

Region
Stockholm
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Ryggdynor för korttidssittande, typ svankdynor,
enkla ryggdynor till rullstol
181006

Sittdynor och underlägg

Region
Stockholm

Dyna för korttidssittande till rullstol
Tryckfördelande dyna till rullstol
Specialanpassad sits, formgjuten eller liknande
Specialanpassat ryggstöd, formgjutet eller
liknande
Specialanpassad sits och ryggstöd, formgjutet
eller liknande
Skumplastfåtöljer
Kuddar för positionering i sittande
Enkel vinklingsbar sits och fotstöd

Till Tripp Trapp stol

Förhöjningsdyna, coxit
Kildyna
Underlägg och övriga dyntillbehör
Tumlebåt, exklusive underrede
181204

Sängar och lösa sängbottnar, ej reglerbara

Region
Stockholm

Specialtillverkade sängar
181210

Sängar och lösa sängbottnar, elektriskt
reglerbara

Region
Stockholm

Sängar
Spjälsäng inklusive sänglyft
181212

Sänglyftar

Kommun

Sänglyftar elektriskt höjdjusterbara
181224

Ställbara rygg- och benstöd

Region
Stockholm

Rygg- och benstöd
181227

Sänggrindar och lyftbågar att fästa på
sängar

Region
Stockholm
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Grindar/fallskydd/nätsidor/sängbyglar
Resningsstöd
181503

Förhöjningsben

Region
Stockholm

Förhöjningsklotsar, förhöjningsben,
förhöjningsramp
181803

Ledstänger

Region
Stockholm

Stödstångsystem, Gripo och liknande
181811

Fällbara räcken och armstöd

Region
Stockholm

Armstöd, vägg och/eller golvmonterade
183015

Portabla ramper

Region
Stockholm

Ramp, tröskelramp
220309

Glas, linser och linssystem som förstorar

Region
Stockholm

Förstorande linser/förstoringsglas och luppar
Lampa med förstoring
220312

Kikare och teleskop

Region
Stockholm

Kikare
Kikarglasögon
220318

Förstorande video-system

Region
Stockholm

Förstorande system
220606

Kroppsburna hörapparater

Region
Stockholm

Kroppsburen hörapparat
220612

I-örat-apparater

Hörapparat

Region
Stockholm
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220615

Bakom-örat-apparater

Region
Stockholm

Hörapparat
220621

Hörapparater som används tillsammans
med implantat

Region
Stockholm

Benförankrad hörapparat
220627

Tillbehör till hörhjälpmedel

Region
Stockholm

Öroninsats
CROS
220903

Röstgeneratorer

Region
Stockholm

Digital röstgenerator
220906

Röstförstärkare för personligt bruk

Region
Stockholm

Röstförstärkare
221206

Skrivbrädor, ritbrädor och
teckningsbrädor

Region
Stockholm

Muffbrädor
221209

Namnteckningsramar, namnstämplar och
skrivramar

Region
Stockholm

Namnteckningsram, skrivram
221215

Skrivmaskiner

Region
Stockholm

Ordbehandlingsmaskin
221221

Bärbara anteckningsapparater för
punktskriftsanvändare

Region
Stockholm

Punktanteckningshjälpmedel
221224

Programvara för ordbehandling

Region
Stockholm

Programvara med och utan talsyntes
221509

Programvara för kalkylering och
beräkning

Region
Stockholm
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Programvara för kalkylering och beräkning
221803

Utrustning för att spela in och återge ljud

Region
Stockholm

Produkt med digital in- och uppläsning av ljud
Digitalt fickminne
221824

Transmissionssystem via radio

Region
Stockholm

System som förstärker ljud
System med slingförstärkare eller bärbar
mottagare, elevmikrofon – skola
Portabelt system med en mikrofon
FM-system för ljudinformation för radio eller tv
221830

Slingförstärkare, slingmottagare och
slingor

Region
Stockholm

Stolslinga, slingförstärkare, halsslinga
222103

Bokstavs- och symbolsatser/tavlor

Region
Stockholm

Bildkort, pekbok
Bildbas på CD-rom/licens
Tavlor och liknande för bokstäver och symboler
Bildstöd
222106

Kommunikationsförstärkare

Region
Stockholm

System som förstärker ljudet vid tal
222109

Samtalsapparater

Region
Stockholm

Samtalsapparat
222112

Programvara för närkommunikation

Region
Stockholm

Program
222190

Presentationsmaterial för bokstavssatser
och symbolsatser

Region
Stockholm
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Mappar, ark, magnettavlor, schema,
ögonpekningsram och liknande
222403

Standardtelefoner för fasta nät

Region
Stockholm

Högtalande telefon, fjärrstyrda
Bildtelefon
222409

Texttelefoner

Region
Stockholm

Texttelefon
222421

Telefontillbehör

Region
Stockholm

Skärmläsare för mobiltelefon
Telefonförstärkare för fast telefoni
Trådlös telefonförstärkare för mobil telefoni
222430

Porttelefoner

Region
Stockholm

Porttelefon
222490

Totalkonversationsenheter

Region
Stockholm

Enhet för totalkonversation
222703

Indikatorer med visuella signaler

Region
Stockholm

Portabelt system för dörrsignal
Fast system för varseblivning; dörr, telefon
och/eller brandvarnare
Portabelt system för babyvakt
Portabelt system för telefonsignal
Väckningsanordning
222712

Ur och klockor

Region
Stockholm

Armbandsur, fickur, väckarur, bordsur, väggur
222715

Almanackor, kalendrar och
planeringssystem

Region
Stockholm
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Elektronisk almanacka
Tidshjälpmedel för att stödja minnet
Minneshjälpmedel
222718

Personliga nödlarm

Region
Stockholm

Komplett anfallslarm

T.ex. epilepsilarm

Apnélarm
222718

Personliga nödlarm

Kommun

Komplett anropssystem
222727

Märkningsmateriel och märkningsverktyg

Region
Stockholm

Talande märksystem
223012

Bladvändare

Region
Stockholm

Bladvändare
223021

Läsmaskiner

Region
Stockholm

Läsmaskin/talande scanner
223303

Stationära datorer

Region
Stockholm

Monitorarm till egen dator
223306

Bärbara datorer och hand- och fickdatorer

Region
Stockholm

Stativ till egen bärbar dator
223603

Tangentbord

Region
Stockholm

Tangentbord
223612

Alternativa inmatningsenheter

Region
Stockholm

Alternativ inmatningsenhet, Scanner, OCRprogram
223618

Programvara för inmatning

Region
Stockholm
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Programvara för alternativa inmatningsenheter
223621

Hjälpmedel för att positionera
skärmpekare och för att välja objekt på
bildskärmen

Region
Stockholm

Datormöss och musliknande enheter
223905

Taktila displayer

Region
Stockholm

Punktskriftdisplayer
223906

Skrivare

Region
Stockholm

Punktskriftskrivare, Punktkonverteringsprogram
223907

Ljuddisplayer

Region
Stockholm

Utrustning för syntetiskt tal, program med
talsyntes
223912

Speciella programvaror för presentation

Region
Stockholm

Skärmläsare, förstoring
240918

Omkopplare (till/från eller annan
funktion)

Region
Stockholm

Manöverkontakter

241303

Fjärrstyrsystem

T.ex. tryckknappar för
elektriska apparater,
hand/fingerkontakt och
styrspakar (joysticks)
inklusive eventuella fäste
för manöverkontakten.
Region
Stockholm

IR-system enkla och avancerade

241815

Pinnar

Avser manövrering av
belysning, TV-apparat,
dörrlås, telefon.
Region
Stockholm

Pinnar
241818

Peklampor

Region
Stockholm
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Peklampor
242103

Manuella griptänger

Region
Stockholm

Griptång
243612

Rullbord

Region
Stockholm

Rullbord

270306

Luftrenare

Region
Stockholm

Luftrenare vid okontrollerad svår allergisk astma,
steg 5
270603

Hjälpmedel och verktyg för mätning av
längd

Region
Stockholm

Taktilt avläsbar produkt för mätning av längd
270621

Hjälpmedel och verktyg för att mäta
klimatförhållanden

Region
Stockholm

Talande eller taktilt avläsningsbar inne och
utetermometer
Termometer med vibrator
270624

Hjälpmedel och verktyg för att mäta färg
Färgindikator

Region
Stockholm
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Sammanhållen
överenskommelse
om vår d och
omsor g f ör äldr e
Överenskommelse mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län

Revi der ad f ebr u ar i 20 20
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Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns
landsting och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)
på uppdrag av presidierna för landstingets hälso- och
sjukvårdsnämnd och KSLs styrelse 2014.
2018-2020 har Region Stockholm och Storsthlm
arbetat fram en ny överenskommelse som gäller
hjälpmedel samt medicintekniska produkter som
används för vård och omvårdnad i särskilt boende,
dagverksamhet och daglig verksamhet.
Med anledning av den nya överenskommelsen har
en revidering gjorts av Sammanhållen
överenskommelse för vård och omsorg för äldre.
Delöverenskommelser som berör ovan nämnda
områden har tagits bort, eftersom de ersätts av den
nya överenskommelsen. En uppdatering har gjorts
av referenser till gällande lagar och författningar.
Stockholms läns landsting har i texten ändrats till
Region Stockholm. Kommunförbundet Stockholms
län, KSL, har i texten ändrats till Storsthlm.
Stockholm i februari 2020
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Sammanhållen överenskommelse
om vård och omsorg för äldre
Delöverenskommelser
Samverkan mellan läkarorganisation/läkare och kommunfinansierad
hälso- och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende för äldre.................................9
Samverkan för individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre ..................... 28
God läkemedelsanvändning för äldre – gemensam målbild............................................... 38
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1. Introduktion
1.1 Bakgrund
För att skapa en sammanhållen vård och omsorg för olika målgrupper i samhället krävs
samverkan mellan kommun och region. Erfarenheterna från tidigare samverkan visar
att det underlättar om det finns övergripande beslut, policyer eller överenskommelser. I
Stockholms län finns ett antal länsövergripande överenskommelser som reglerar
samverkan mellan olika delar av huvudmännens verksamheter.
Stockholms läns landsting, SLL, genom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, och
Kommunförbundet Stockholms Län, KSL, har 2015 i partsgemensamma grupper med
sakkunniga från kommunerna och landstinget uppdaterat tidigare överenskommelser och
tagit fram två nya överenskommelser som gäller samverkan för äldre personer som bor i
särskilt boende för äldre1. Vidare har gruppen tagit fram kompletteringar som berör äldre
till överenskommelserna ”Samverkan kring vuxna med psykisk
sjukdom/funktionsnedsättning” och ”Policy för att förebygga och behandla missbruk och
beroende”.
2019 reviderades överenskommelsen mot bakgrund av att de båda huvudmännen
tillsammans arbetat fram en ny separat överenskommelse om hjälpmedel och
medicintekniska produkter som används för vård och omvårdnad i särskilt boende,
dagverksamhet och daglig verksamhet. Delöverenskommelser, som reglerar dessa områden,
har tagits bort från den här överenskommelsen. Referenser till aktuell lagstiftning och
aktuella författningar har uppdaterats.

1.2 Överenskommelsen gäller för alla kommunoch landstingsfinansierade verksamheter
Regionen och kommunerna ansvarar för att i avtal med upphandlade entreprenörer enligt
lagen om offentlig upphandling, LOU2 och i krav för godkännande av aktörer enligt lagen om
valfrihetssystem, LOV3, samt vid köp av enstaka platser i förfrågningsunderlag och för
godkännande av utförare i respektive avtal, infoga krav på att överenskommelser som
regionen och kommunen har träffat enligt detta dokument även gäller för dessa aktörer.
Läsanvisning
Den person som verksamheterna är till för benämnes i hela texten nedan ”den enskilde/
patienten”.
För att förenkla framställningen nedan uttrycks regionens respektive kommunens ansvar
som om det var kommunen eller regionen själva som skulle genomföra det som avses.
Kommunen och regionen har alltid ansvaret, men genomförandet av det som avses sker dels
genom verksamhet i egen regi, dels genom regionfinansierade eller kommunfinansierade
verksamheter som är godkända enligt LOV eller är upphandlade enligt LOU. I texter nedan
används begreppen regionfinansierad och kommunfinansierad verksamhet för alla dessa
verksamheter.

1.3 Delöverenskommelser
Dessa tre delöverenskommelser sammanförs under ett gemensamt paraply som utgör
överenskommelsen:
1 Särskilt boende för äldre avser sådan särskild boendeform som kommunen är skyldig att ordna enligt 5 kap 5§ socialtjänstlag (2001:453).
2 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling.
3 Lag (2008:962) om valfrihetssystem.
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• Samverkan mellan läkarorganisation4/läkare och kommunfinsierad hälsooch sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende för äldre.
• Individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre.
• God läkemedelsanvändning för äldre.

1.4 Överenskommelser som har reviderats 2015
men som ligger utanför paraplyet för äldre eftersom de även gäller andra grupper:
• Samverkan när enskilda/patienter behöver praktisk hjälp med egenvård.
• Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning (har kompletterats
när det gäller äldre).
• Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende (har kompletterats när
det gäller äldre.)

1.5 Andra överenskommelser som gäller äldre
Utöver ovanstående finns överenskommelser som både gäller äldre och andra grupper.
• Uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade (munhälsa).
• Samverkan vid vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt.
• Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering.
• Hjälpmedelsöverenskommelse i Stockholms län
Nedan ges först en allmän introduktion till överenskommelsen om samverkan för äldre
som innehåller de tre ovan nämnda delöverenskommelserna och därefter följer de tre
delöverenskommelserna.

2. Övergripande målgrupp
Målgruppen för överenskommelsen är personer 65 år och äldre. I respektive
delöverenskommelser anges ytterligare specifikation av målgrupp för aktuell
delöverenskommelse. T.ex. den som oavsett ålder, efter beslut av kommunen, är bosatt i
ett särskilt boende för äldre eller vistas på en korttidsplats.

3. Övergripande syfte
Det övergripande syftet med överenskommelsen är att den ska utgöra en grund och ett stöd
för det gemensamma arbetet mellan kommunerna och regionen på lokal nivå, samt
klargöra ansvarsgränserna. Ett annat övergripande syfte är att eftersträva en effektiv
samhällsekonomisk resursanvändning genom att verksamheter samverkar så effektivt som
möjligt för att de enskilda/patienterna ska få uppleva en sammanhållen vård.
Verksamheterna ska ha ett gott överlämnande till andra verksamheter i vårdnätverket5 och
olika funktioner ska samverka med respekt för varandras olika kompetens för att ge de
enskilda en god och samordnad vård.
4 Med läkarorganisation menas i hela denna överenskommelse vårdgivare för läkarinsatser.
5 Vårdnätverk innebär att de enskilda/patienterna möter en vård och omsorg där vårdgivare och omsorgsgivare samverkar i ett nätverk. Vårdnätverket
innebär att:
•

Individens hälsa är i fokus i varje möte.

•

Oavsett vart individen vänder sig ska denna få stöd att hitta rätt.

•

Det finns tillräcklig och adekvat information och kompetens.

•

Individens samlade behov är utgångspunkten för den vård och omsorg som ges.
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4. Övergripande mål
Det övergripande målet är att de enskilda/patienterna
• får en sammanhållen och individanpassad vård och omsorg efter sina behov
• upplever vård och omsorg som trygg och säker
• får vård och omsorg av god kvalitet, genom god samverkan mellan kommun- och
regionfinansierade verksamheter.
Utöver dessa övergripande mål anges specificerade mål i respektive delöverenskommelse.

5. Helhetssyn och samtycke
Enskilda/patienter som tillhör målgruppen för respektive delöverenskommelse har rätt att
få sina behov av insatser och behandling allsidigt utredda och tillgodosedda. Det innebär att
hela situationen och alla behov vägs samman inom det område delöverenskommelsen gäller
och att den enskilde/patienten upplever all vård och omsorg som en helhet.
De enskildas/patienternas intressen ska aldrig åsidosättas på grund av att skilda huvudmän
har olika verksamhets- och kostnadsansvar. Delöverenskommelserna handlar om hur
kommuner och region ska samverka för de enskildas/patienternas bästa. De enskilda/
patienterna ska aldrig behöva utsättas för stridigheter mellan olika huvudmän, utan i stället
uppleva hur gott olika huvudmän samverkar över huvudmannaskapsgränser.
Ett samtycke måste alltid inhämtas från den enskilde/patienten innan en samverkan kring
denne kan ske mellan verksamheter där det råder sekretess. Samtycket måste inte vara
skriftligt även om det ofta är lämpligt. Oavsett detta ska varje verksamhet dokumentera att
samtycke har inhämtats. Den enskilde/patienten får när som helst ta tillbaka sitt samtycke.

6. Samordnad individuell plan, SIP
För att personer som behöver insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten
ska få sina samlade behov tillgodosedda kan, efter samtycke från den enskilde, en samordnad
individuell plan, SIP, behöva upprättas enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och socialtjänstlagen, SoL6. Planen ska om möjligt upprättas tillsammans med den enskilde och, om
det anses lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det, ska närstående ges möjlighet att
delta i arbetet med planen.
Av planen ska det framgå
• vilka insatser som behövs
• vilka insatser respektive huvudman ska svara för
• vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller regionen
• vem av huvudmännen som har det övergripande ansvaret för planen.
En partsammansatt grupp har tagit fram ett vägledningsdokument kring planeringen av SIP.
Vägledningen finns på Storsthlms hemsida, www.storsthlm.se, och på vårdgivarguiden på
regionens hemsida, www.vardgivarguiden.se

6 16 kap 4 § hälso- och sjukvårdslagen och 2 Kap. 7 § socialtjänstlagen har gemensam lydelse.
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7. Ledningssystem och kunskapsspridning
7.1 Kunskapsspridning om överenskommelserna
Det är mycket viktigt att de personer som ska arbeta enligt överenskommelsen och respektive
delöverenskommelse har fått information om innehållet och förstår hur delöverenskommelserna ska tillämpas.
Verksamhetschefer för hälso- och sjukvården i region och kommun och förvaltningschefer
eller motsvarande i samverkan med medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS 7, och medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR8 hos huvudmännen har ett särskilt stort ansvar att
tillsammans med underställda chefer på alla nivåer inom regionen och kommunerna bedriva
informations- och utbildningsarbete kring innehållet i överenskommelsen, inklusive
delöverenskommelserna, så att dessa blir kända och följs i respektive verksamheter.

7.2 Samverkan ska beskrivas i ledningssystemet
Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem 9 som ställer krav
på att vårdgivarna och de som bedriver socialtjänst ska upprätta ledningssystem för ett
systematiskt kvalitetsarbete. De som bedriver verksamhet enligt socialtjänstlagen, SoL10,
eller lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS 11, ska identifiera de processer
där det behövs samverkan för att säkra kvaliteten på de insatser som ges inom socialtjänsten
och verksamhet enligt LSS. Vårdgivare i hälso- och sjukvård har samma krav på att
identifiera de processer där det behövs samverkan för att förebygga att patienter drabbas av
vårdskada.
Samtliga aktiviteter som ingår i respektive process ska identifieras. Vidare ska det fastställas i
vilken ordning aktiviteterna behöver ske. De rutiner som behövs för att säkra verksamhetens
kvalitet ska beskrivas för varje aktivitet.
Det ska framgå av ledningssystemet dels hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten,
dels hur samverkansmöjligheter säkerställs med andra aktörer, till exempel med andra
vårdgivare, andra verksamheter enligt SoL och LSS, samt myndigheter och organisationer.
Ledningssystemet hos respektive verksamhet ska således innehålla de processer (med aktiviteter och rutiner) som behövs inom den egna verksamheten för att säkra en god kvalitet när
det gäller samverkan med andra verksamheter, med hänvisning till denna överenskommelse
och de fem delöverenskommelser som ryms inom den.
Verksamhetschefer och övriga chefer har ett stort ansvar att realisera detta.

8. IT-system
Dokumentation sker ofta i olika IT-system och det är viktigt att vidareutveckla de befintliga
IT-systemen så att de kan vara till nytta i samverkan mellan olika aktörer runt de enskilda/
patienterna. Självfallet måste de enskilda/patienterna samtycka till hanteringen. IT-systemen
kan också behöva utvecklas för att förenkla uppföljningar.

7 MAS = Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska enligt 4 § 11 kap hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
8 MAR= Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering. Sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut som innehar samma uppdrag som MAS inom en

verksamhet som omfattar rehabilitering enligt 24§ HSL.
9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
10 Socialtjänstlag (2001:453).
11 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
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9. Parter
Region Stockholm genom hälso- och sjukvårdsnämnden och ansvariga nämnder i länets
kommuner.

10. Giltighetstid
Överenskommelsen börjar gälla från parternas beslut i respektive ansvarig nämnd.

11. Övergripande kontaktpersoner
Kommunen och regionen ska utse varsin kontaktperson med ansvar för respektive
delöverenskommelse. När kommunen eller landstinget byter kontaktperson ska detta
skriftligen meddelas varandra.

12. Gemensamt ansvar för uppföljning
Parterna har ett gemensamt ansvar för att överenskommelserna regelbundet följs upp och att
stämma av resultatet av uppföljningen med varandra. Det första året är det viktigt att följa
upp hur väl de som ska följa delöverenskommelserna i sitt dagliga arbete känner till dem. För
varje delöverenskommelse tar hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Storsthlm fram ett antal
indikatorer som parterna ska följa upp lokalt varje år. Därefter tas ett särskilt dokument fram
som gäller uppföljningen.

8

a produkter - KS 21/0081-2 Yttrande - Överenskommelse kostnadsansvar hjälpmedel och medicintekniska produkter : Storsthlm_ Rekommendation, överenskommelse kostnadsansvar hjälpmedel och medicintekniska produkter (Dnr S_18_0098).msg

Samverkan mellan
läkarorganisation12/ läkare och
kommunfinasierad hälso- och
sjukvårdsorganisation
/personal i särskilt boende för äldre

12 Med läkarorganisation avses i hela dokumentet vårdgivare för läkarinsatser som godkänts av landstinget enligt LOV.

a produkter - KS 21/0081-2 Yttrande - Överenskommelse kostnadsansvar hjälpmedel och medicintekniska produkter : Storsthlm_ Rekommendation, överenskommelse kostnadsansvar hjälpmedel och medicintekniska produkter (Dnr S_18_0098).msg

1. Inledning
1.1 Bakgrund
Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för dem som efter ett biståndsbeslut av
kommunen bor i ett särskilt boende för äldre.13 Det är inte en vårdinrättning utan en bostad
som kommunen har inrättat enligt socialtjänstlagen. Den hälso- och sjukvård som bedrivs
där kan därför betraktas som primärvård. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar
dock inte läkarinsatser.14 Enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL15, ska regionen sluta avtal
med kommunerna i länet när det gäller omfattningen av och formerna för läkarnas
medverkan16. Vidare ska regionen avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska
kunna erbjudas god hälso- och sjukvård i särskilt boende.
Denna delöverenskommelse motsvarar det avtal som regionen enligt hälso- och
sjukvårdslagen ska sluta med kommunerna i länet när det gäller omfattningen av och
formerna för läkarmedverkan.
Regionen har ett gemensamt beskrivet uppdrag för alla vårdgivare av läkarinsatser i särskilt
boende för äldre. Uppdraget beskrivs i Förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem,
LOV, samt Vårdval läkarinsatser i särskilt boende för äldre, www.vardgivarguiden.sll.se.
1.1.1 Läsanvisning

Begreppet läkare används i första hand för den behandlande läkaren i den valda
läkarorganisationen. I vissa fall finns det information om vad som gäller om de
enskilda/patienterna har valt att vara fortsatt listade hos sin husläkare. De som behåller sin
husläkare får vård och behandling enligt förfrågningsunderlaget Husläkarverksamhet med
basal hemsjukvård.
För att förenkla framställningen nedan uttrycks regionens respektive kommunens ansvar
som om det var kommunen eller regionen själva som skulle genomföra det som avses.
Kommunen och region har alltid ansvaret, men genomförandet av det som avses sker dels
genom verksamhet i egen regi, dels genom landstingsfinansierade eller kommunfinansierade verksamheter som är godkända enligt LOV, eller är upphandlade enligt LOU. I texten
nedan används begreppen regionfinansierad och kommunfinansierad verksamhet för alla
dessa verksamheter. Se vidare i avsnitt 2 om omfattning och gränsdragningsfrågor.

1.2 Syfte
Delöverenskommelsen syftar till att på en övergripande nivå
• klargöra ansvaret för sjukvårdshuvudmännen Region Stockholm och kommunerna i
Stockholms län.
Delöverenskommelsen syftar till att på lokal vårdgivarnivå
• klargöra ansvaret för samverkan mellan läkarorganisationen (i förekommande fall
husläkarorganisationen17) och den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal som den
kommunfinansierade verksamheten ansvarar för i särskilt boende för äldre
13 Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar regleras i 12 kap hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Kommunens skyldighet att inrätta särskilda

boendeformer framgår av 5 kap. 5§ socialtjänstlagen.
14 16 kap. 1 § tredje stycket HSL 2017:30: Om regionen inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet att tillhandahålla läkare, har kommunen rätt

att på egen hand anlita läkare och få ersättning för sina kostnader för det från regionen. Lag (2019:973).
15 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30).
16 16 kap. Hälso- och sjukvårdslag 2017:30 Samverkan mellan huvudmän
17 I de fall de enskilda/patienterna väljer att fortsätta vara listad hos sin husläkare, samt de som vistas på en korttidsplats.
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• utgöra en grund för respektive läkarorganisation och kommunfinansierad verksamhet
när det gäller att teckna en lokal överenskommelse som förtydligar respektive
organisations ansvar för samverkan när det gäller hälso- och sjukvårdsinsatser inom
särskilt boende för äldre
• förtydliga hur hälso- och sjukvårdspersonalens förhållningssätt kan bidra till en god
samverkan som fokuserar på de enskildas/patienternas situation i det gemensamma
uppdraget att skapa en hälso- och sjukvård med god kvalitet.

1.3 Målgrupp för delöverenskommelsen
De som efter ett biståndsbeslut av kommunen bor i ett särskilt boende för äldre, oavsett
ålder, och har listat sig hos en läkarorganisation som är godkänd av regionen och som valts
av den kommunfinansierade verksamhet den enskilde bor i. I målgruppen ingår även enskilda
patienter som har beviljats bistånd i form av vistelse på korttidsplats.

1.4 Mål för delöverenskommelsen
De enskilda/patienterna
• ska känna sig trygga med att hälso- och sjukvårdshuvudmännen, kommun och region,
samverkar i sin planering av hälso- och sjukvården i det särskilda boendet
• ska känna sig trygga med att hälso- och sjukvårdspersonalen i det särskilda boendet
och läkarorganisationen samverkar kring utformning och genomförande av insatser
och att förebyggande och hälsofrämjande insatser prioriteras
• får samordnade, goda och säkra hälso- och sjukvårdsinsatser som bygger på
bedömningar av de enskildas/patienternas hela situation med respekt för
självbestämmande och integritet.

1.5 Definitioner
Definitioner återfinns i avsnitt 9 i denna delöverenskommelse.

1.6 Lokal samverkansöverenskommelse
Den valda läkarorganisationen och kommunen ska för den kommunfinansierade verksamheten
träffa en lokal samverkansöverenskommelse där formerna för och omfattningen av samverkan
ska specificeras med utgångspunkt från denna överenskommelse.
Verksamhetschefen hos läkarorganisationen och den funktion som är utsedd av
kommunen18 ska säkerställa att det finns en tydlig struktur och beslutsordning för att ta
fram, fastställa, implementera, följa upp och revidera den lokala
samverkansöverenskommelsen.
Den lokala överenskommelsen ska tydliggöra ansvars- och rollfördelningen mellan de
berörda aktörerna och utgå från nationella riktlinjer, regionala styrdokument och tillämpliga
lagar och föreskrifter. Den ska genomsyras av en personcentrerad vård- och omsorg och
patientsäkerhet.
En lokal samverkansöverenskommelse ska innehålla rutiner för
• en namngiven funktion som kan informera samt lämna material om läkarorganisationen,
listningen och vara behjälplig med listningsblankett
• informationsöverföring vid påbörjad vistelse samt inflyttning

18 Det kan exempelvis vara en MAS eller MAR, verksamhetschef eller annan chefsperson. Med en godkänd eller upphandlad utförare kan

kommunen komma överens om att utföraren själv utser en kontaktperson direkt till läkarorganisationen.
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• informationsöverföring mellan läkare och hälso- och sjukvårdspersonal i särskilt boende
• utformning av information till de enskilda/patienterna att om de väljer att behålla
sin husläkare får de sin läkartillsyn genom besök på vårdcentralen eller hembesök av
husläkaren
• information till läkarorganisation så snart en enskild/patient har listat sig hos vårdgivaren
• veckovisa besök, konsultation och akuta oplanerade besök
• närståendekontakt
• vårdplanering
• samordnad individuell planering, SIP
• läkemedelshantering
• läkemedelsgenomgångar
• konsultation av andra specialister
• basal minnesutredning
• brytpunktssamtal
• palliativ vård
• efterlevandesamtal
• eventuellt en lokal rutin för bedömning av egenvård med utgångspunkt från
överenskommelsen Samverkan när en enskild/patient behöver praktisk hjälp med
egenvård
• avvikelser
− hantering av avvikelser i hälso- och sjukvården
− samverkan om rapportering, utredning och uppföljning av avvikelser där
läkare har varit direkt berörd (enligt avsnitt 4.1.1 och 4.4.1 samt 5. Säkerhet)
• avvikelse från delöverenskommelsen
− definition av vad som kan anses vara otillräckligt stöd från läkare vid konsultationer
då kommunen överväger att anlita en egen läkare (se avsnitt 6 – 8)
• förtydligande av rutin i avsnitt 8.

2. Omfattning och gränsdragningsfrågor
Denna delöverenskommelse omfattar dels regionfinansierade läkarorganisationer som har
godkänts enligt lag om valfrihetssystem, LOV, och som har valts av ett kommunfinansierat
särskilt boende för äldre, dels kommunal hälso- och sjukvårdsorganisation för särskilt
boende för äldre samt kommunfinansierade särskilda boenden för äldre som har godkänts
enligt LOV eller har upphandlats enligt lag om offentlig upphandling, LOU. Genom denna
delöverenskommelse krävs att region och kommunen ställer krav på att
delöverenskommelsen gäller för godkännande och i förfrågningsunderlag och avtal med de
verksamheter som anlitas.
Särskilda boenden som drivs av helt privata utförare av vård och omsorg som säljer köpta
enstaka platser berörs genom att de behöver ha avtal med en läkarorganisation som godkänts
av regionen och att de ska ha lokalt avtal med den läkarorganisation de valt.
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2.1 Relation till andra överenskommelser och delöverenskommelser
– Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård i Stockholms län
Överenskommelsen reglerar länsövergripande ramar för samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län, i enlighet med lagens intentioner, samt en
modell för tillämpning av kommunernas betalningsansvar.
– God läkemedelsanvändning i särskilt boende för äldre
Delöverenskommelsen om god läkemedelsanvändning ska beaktas när det gäller
läkemedelshantering i särskilt boende för äldre. Det gäller till exempel rutiner för
läkemedelsgenomgångar, utveckling av icke-farmakologiska metoder och följsamhet
till Region Stockholms Kloka Listan.
– Individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre
Nutritionsbehandling är lika viktig för enskilda/patienter som läkemedel,
andningsunderstöd och andra terapeutiska insatser. Klinisk nutrition är en del av den
medicinska behandlingen. Den behandlande läkaren ska delta i den inledande
riskbedömningen för enskilda/patienter och för bedömning, ordination och
behandling vid specifika sjukdomstillstånd, samt för utredning av felnäring.
– Samverkan när enskilda/patienter behöver praktisk hjälp med egenvård
Vid bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan bedömas som egenvård ska
överenskommelsen om samverkan vid egenvård med praktisk hjälp beaktas. Rutinen
för samverkan vid bedömning av egenvård kan eventuellt behandlas även i den lokala
samverkansöverenskommelsen, enligt avsnitt 1.6 ovan.

2.2 Relationer till regionens förfrågningsunderlag enlig LOV
– Läkarinsatser i särskilt boende för äldre
Aktuellt förfrågningsunderlag gäller vid samverkan mellan läkarorganisation/läkare,
samt kommunfinansierad hälso- och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende
för äldre.
– Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
Aktuellt förfrågningsunderlag gäller vid samverkan mellan husläkare och läkarorganisation läkare och kommunfinansierad hälso- och sjukvårdsorganisation/
personal i särskilt boende för äldre. Detta gäller för de enskilda/patienter som har
valt att fortsätta vara listad hos sin husläkare samt de som vistas på en korttidsplats.
– Avancerad sjukvård i hemmet
Aktuellt förfrågningsunderlag gäller vid samverkan mellan ASiH/personal och
läkarorganisation/läkare och kommunal hälso- och sjukvårdsorganisation/personal
i kommunfinansierat särskilt boende för äldre.

3. Delmål för enskildas/patienters hälso- och sjukvård
3.1 Samverkan
Enskilda/Patienter
• uppfattar vården som en helhet, oavsett huvudman, eftersom kommun och region
informerar varandra om och samarbetar vid planering av sina hälso- och sjukvårdsresurser
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• vet att läkarorganisationen (i förekommande fall husläkarorganisationen19) samarbetar
och planerar deras hälso- och sjukvårdsinsatser tillsammans med hälso-och
sjukvårdspersonalen i boendet
• slipper onödiga besök på akutmottagningen tack vare en god samverkan mellan läkare
och den kommunfinansierade hälso- och sjukvårdspersonalen.

3.2 Information
Enskilda/Patienter
• vet vilka som är omvårdnadsansvarig sjuksköterska, ansvarig arbetsterapeut och
ansvarig sjukgymnast/fysioterapeut på det särskilda boendet
• är informerade inför valet av läkarorganisation att lista sig hos
• får information om hälsotillstånd och de metoder som finns för undersökning,
vård och behandling samt de hjälpmedel som behövs20
• vet att dokumentation om planerade och genomförda hälso- och sjukvårdsåtgärder
är tillgänglig för personal som behöver informationen (om samtycke har lämnats).

3.3 Tillgänglighet
Enskilda/Patienter
• träffar läkare och sjuksköterska vid hembesök samt vid akuta behov dygnet runt
• får i samband med inflyttning en samordnad bedömning av sitt hälsotillstånd av
arbetsterapeut, läkare, sjukgymnast/ fysioterapeut och sjuksköterska.

3.4 Kompetens
Enskilda/Patienter
• får vård av hälso- och sjukvårdspersonal som har kompetens om åldrandet, åldrandets
sjukdomar och de vanligaste folksjukdomarna och som följer kunskapsutvecklingen
inom dessa områden
• får den medicinska behandling, omvårdnad och rehabiliterande behandling på primärvårdsnivå som baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet samt evidens
• får vid behov konsultationer eller insatser av specialiserad hälso- och sjukvård.

3.5 Säkerhet
Enskilda/Patienter
• får stöd att förebygga och minska risken för fallskador, trycksår, inkontinens, felnäring
och problem med munhälsa, samt vårdrelaterade infektioner
• får, om de skadas eller utsätts för risk att skadas, stöd med utredning och analys av
situationen så att rutiner kan ändras och händelsen inte upprepas
• får vård och behandling av personal som aktivt samarbetar med varandra och med
andra för att tillgodose deras behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, både i vardagen
och i vårdens övergångar, alternativt i övergångar mellan olika vårdformer.

19 De enskilda/patienterna som har valt att fortsätta vara listade hos sina husläkare, samt de som vistas på en korttidsplats.
20 Patientlagen (2014:821) reglerar bl.a. den enskildes/patientens rätt till information
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3.6 Uppföljning av hälso- och sjukvårdsinsatser
Enskilda/Patienter
• vet att planerade och utförda hälso- och sjukvårdsinsatser kontinuerligt följs upp
och att resultatet av uppföljningen är tillgängligt för berörd personal
• vet att läkare och hälso- och sjukvårdspersonal samverkar så att nödvändiga hälsooch sjukvårdsinsatser genomförs enligt resultatet av uppföljningar och registrering i
nationella kvalitetsregister
• får genomgång av sin läkemedelsbehandling.
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4. Ansvar och åtaganden för respektive part
4.1 Övergripande åtaganden
4.1.1 Region Stockholm åtar sig att

Krav
• stämma av med kommunen när förfrågningsunderlag tas fram eller revideras
• se till att verksamhetens ledningssystem följer det lokala samverkansavtalet, enligt
avsnitt 1.6 ovan, när det är aktuellt att ta fram, fastställa, implementera, följa upp och
revidera avtalet
• se till att läkaren har ett förebyggande arbetssätt
• tillsammans med det kommunfinansierade särskilda boendet utreda och bestämma
vilka åtgärder som behöver vidtas när det gäller avvikelser där läkare eller
kommunfinansierad hälso- och sjukvårdspersonal tillsammans med läkare är
berörd i ett händelseförlopp
• de enskilda/patienterna som har valt att behålla sin husläkare får vård och behandling
av husläkaren21
• se till att läkaren tar emot konsultationer från en sjuksköterska innan en individ sänds
till sjukhus, samt stödjer sjuksköterskan i bedömning och gör hembesök vid behov
• se till att läkare finns tillgänglig dygnet runt.
Samverkan
• delta i samverkansforum för information och diskussion om planering av respektive
verksamhetsområden utifrån behoven hos de äldre som bor i särskilt boenden, i syfte
att möta framtida hälso- och sjukvårdsbehov.
Information
• informera kommun/stadsdel om utsedda och de namngivna kontaktpersonerna hos
hälso- och sjukvårdsförvaltningen och respektive vårdgivare
• meddela kommunens kontaktperson när läkarorganisationen avslutar sin
avtalsrelation med hälso- och sjukvårdsförvaltningen senast sex månaderföre
avslut22
• säkerställa informationsöverföring mellan primärvård, särskilt boende för äldre
och slutenvård.
Tillgänglighet
• se till att läkare träffar enskilda/patienter som är listade hos sin husläkare om de har
ett akut behov av läkarinsatser då läkarorganisationens läkare är på plats.
Kompetens
• se till att allmänläkare har kompetens om åldrandet, åldrandets sjukdomar och de
vanligaste folksjukdomarna samt rehabilitering och tar del av kompetensutveckling
• se till att det finns tillgång till läkare med specialistkompetens inom geriatrik
• se till att läkare vid behov remitterar till specialistvård för konsultation och utbildning
21 Husläkarens ansvar för dem som har flyttat in på ett särskilt boende framgår av hälso- och sjukvårdsförvaltningens förfrågningsunderlag

Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.
22 Om läkarorganisationen säger upp sitt uppdrag är uppsägningstiden sex månader innan avslut. Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen säger

upp uppdraget är den däremot tolv månader.
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• de beslut som tas om medicinsk behandling baseras på vetenskap och beprövad
erfarenhet samt evidens
• se till att läkare handleder och vidareutvecklar vård- och omsorgspersonal vid behov.

4.1.2 Kommunen åtar sig att

Krav
• alltid informera hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid planering inför driftstart, ändrad
driftsform, förändring av inriktning, förändring av platsantal och nedläggning av särskilt
boende
• se till att hälso- och sjukvårdspersonalen har ett förebyggande arbetssätt
• se till att verksamhetens ledningssystem behandlar det lokala samverkansavtalet, enligt
avsnitt 1.6 ovan, när det gäller att ta fram, fastställa, implementera, följa upp och revidera
det lokala samverkansavtalet.
• se till att sjuksköterskan söker kontakt med läkare för konsultation innan en individ
sänds akut till sjukhus
• säkerställa och ansvara för att det finns tillgång till sjuksköterskor, sjukgymnaster/
fysioterapeuter och arbetsterapeuter
• se till att sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt.
Samverkan
• delta i samverkansforum för information och diskussion om planering av respektive
verksamhetsområde utifrån behoven hos de äldre som bor i särskilt boende för att
därigenom möta framtida hälso- och sjukvårdsbehov.
Information
• säkerställa informationsöverföringen till primärvård, vid besök på akutmottagning
och inskrivning i slutenvård
• informera hälso- och sjukvårdsförvaltningen om kommunens/stadsdelens utsedda
kontaktperson, MAS, samt om upphandlade och godkända utförare
• skriftligen informera hälso- och sjukvårdsförvaltningen om förändringar
− antalet korttidsplatser som redovisas per kombikakod
− nystart av ett särskilt boende senast sex månader före driftstart
− byte av utförare på ett särskilt boende senast sex månader före bytet
− avveckling av ett särskilt boende senast sex månader före avvecklingen
− en varaktig verksamhetsförändring, exempelvis från ett permanent särskilt
boende för äldre till platser för korttidsboende inom befintlig verksamhet, senast
två månader innan förändringen träder i kraft eftersom läkarinsatser berörs av
boendeformen.
Tillgänglighet
• ha beredskap för att vid behov kunna erbjuda ledsagning till specialistvård.
Kompetens
• se till att arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter och sjuksköterskor har
nödvändig kompetens och tar del av kompetensutveckling om åldrande, åldrandets
sjukdomar och de vanligaste folksjukdomarna, samt har beredskap för att uppmärksamma behov av specialistkompetens
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• se till att de beslut som tas i omvårdnad och rehabiliterande behandling baseras på
vetenskap och beprövad erfarenhet samt evidens.

4.2 Förberedelse inför inflyttning och påbörjad vistelse på korttidsplats
4.2.1 Regionen åtar sig att

• se till att läkaren tar emot information från husläkare eller från slutenvården för dem
som har listat sig hos läkarorganisationen (och kvitterar vårdplanen från slutenvården
när det tekniskt blir möjligt).
Anmärkning: De enskildas/patienternas husläkare har kvar ansvaret för de som har valt att
kvarstå som listade och för de övriga tills listningen är överförd till en annan läkarorganisation.
Vid vistelse på en korttidsplats är de enskilda/patienterna alltid fortsatt listade hos sina
husläkare.
4.2.2 Kommunen åtar sig att

• informera läkarorganisation om att nyinflyttningar kommer att ske, men utan att
uppge personuppgifter innan de enskilda/patienterna har valt var de vill vara listade.

4.3 Inflyttning och påbörjad vistelse
4.3.1 Region Stockholm åtar sig att

• se till att läkare besöker inflyttade och bedömer hälsotillståndet inom sju arbetsdagar
efter listning hos den aktuella läkarorganisationen.
4.3.2 Kommunen åtar sig att

• informera de enskilda om vilka som är ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal
• inom sju arbetsdagar informera läkaren om den bedömning av hälsotillståndet som
hälso- och sjukvårdspersonalen har gjort
• informera de enskilda att den som tillfälligt vistas i korttidsvård, avlastning eller
växelvård behåller sin ordinarie husläkare.

4.4 Boendetid och vistelsetid
4.4.1 Region Stockholm åtar sig att se till att

• läkaren bidrar med sin kompetens i situationer där annan hälso- och sjukvårdspersonal
har behov av att samverka kring enskilda
• läkaren besöker de enskilda/patienterna efter överenskommelse och vid behov av
akuta insatser dygnet runt
• läkaren genomför hembesök enligt önskemål från de enskilda/patienterna
• läkaren genomför hembesök enligt önskemål från hälso- och sjukvårdspersonalen
• de enskilda/patienterna får konsultationer eller insatser av specialiserad hälso- och
sjukvårdspersonal vid behov
• läkaren stödjer de enskilda/patienterna med att identifiera och analysera risker i
deras situation och tillsammans med dem vidtar nödvändiga förebyggande åtgärder
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• läkaren vid behov medverkar i utredning och analys av situationen om de enskilda/
patienterna skadas eller riskerar att skadas så att rutiner kan ändras och händelsen
inte upprepas
• läkaren och hälso- och sjukvårdspersonalen i den särskilda boendeformen
samverkar och åtgärdar de hälso- och sjukvårdsinsatser som behövs enligt
resultatet av en uppföljning
• läkaren genomför en enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång tillsammans med
berörd personal en gång per år eller vid behov.
4.4.2 Kommunen åtar sig att se till att

• arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och sjuksköterska rapporterar sina
bedömningar av den enskildes hälsotillstånd och de behov som har framkommit
och samarbetar med läkaren i den fortsatta bedömningen
• uppmärksamma behov av specialistkompetens
• ha beredskap för att vid behov kunna erbjuda ledsagning till specialist
• hälso- och sjukvårdspersonal vid behov samverkar med läkare för att ge de enskilda/
patienterna stöd att förebygga och minska risker i vårdsituationen, särskilt fallskador,
trycksår, inkontinens, felnäring, problem med munhälsa och vårdrelaterade infektioner
• om de enskilda/patienterna skadas eller utsätts för risk att skadas, får de stöd med utredning och analys av situationen så att rutiner kan ändras och händelsen inte upprepas
• sjuksköterska och vid behov annan personal medverkar i läkemedelsgenomgångar
enligt den lokala överenskommelsen
• hälso- och sjukvårdspersonalen bidrar med sin kompetens i situationer där läkare
behöver samverka kring den enskilda.

4.5 Livets slutskede
4.5.1 Region Stockholm åtar sig att

• se till att läkaren följer det nationella kunskapsstödet för god palliativ vård i livets
slutskede och socialstyrelsens författningar kring dödsfall23
• se till att läkaren genomför brytpunktsamtal med den enskilde/patienten och i
förekommande fall närstående, tillsammans med sjuksköterska
• informera vårdpersonalen om vilka åtgärder som ska vidtas för den enskilde då ett
dödsfall kan förväntas.
4.5.2 Kommunen åtar sig att se till att

• hälso- och sjukvårdspersonalen följer det nationella kunskapsstödet för god palliativ
vård i livets slutskede och socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kriterier
för bestämmande av människans död
• sjuksköterskan håller läkaren informerad om de enskildas tillstånd och kallar på
läkare vid behov
• sjuksköterskan vid behov deltar i brytpunktsamtal tillsammans med läkare.

23 T. ex. socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död m.fl.
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4.6 Utflytt och avslut
4.6.1 Region Stockholm åtar sig att se till att

• informera husläkaren om enskilda/patienter som avslutar sin korttidsvistelse
• läkaren fastställer ett dödsfall skyndsamt genom att personligen göra en klinisk
undersökning av den avlidne, dödförklara samt skriva dödsbevis och intyg om
dödsorsaken
• husläkaren fastställer dödsfall med mera för de som har valt att behålla sin husläkare
• jourläkaren fastställer oväntade dödsfall med mera, både i permanenta boenden och
på korttidsplatser under jourtid
• läkaren som har fastställt dödsfallet säkerställer vem som ska meddela närstående om
ett dödsfall.
Anmärkning: Vid ett väntat dödsfall kan läkaren fastställa dödsfall med mera utan att
personligen infinna sig, om det är överenskommet med sjuksköterskan. Förutsättningen är
att sjuksköterskan har gjort en klinisk undersökning 24 och lämnar uppgifter om resultatet av
undersökningen till läkaren. Om den tjänstgörande sjuksköterskan anser att läkaren behöver
infinna sig trots att dödsfallet är väntat ska läkaren infinna sig så snart det är möjligt.
4.6.2 Kommunen åtar sig att se till att

• sjuksköterskan vid ett väntat dödsfall gör en klinisk undersökning enligt socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande av människans död25
• sjuksköterskan vid dödsfallet lämnar efterfrågad information till läkaren som därmed
kan fylla i blanketten för transport och informera om eventuell pacemaker med mera
• sjuksköterskan kallar på den ordinarie läkaren på boendet, husläkaren eller jourläkaren,
beroende på var de enskilda är listade respektive tiden på dygnet
• sjuksköterskan informerar de närstående om dödsfallet efter överenskommelse med
läkare.

4.7 Närstående
4.7.1 Region Stockholm åtar sig att se till att

• läkaren lämnar medicinsk information, vid behov i samverkan med sjuksköterska,
som närstående har behov av eller har efterfrågat
• läkaren ger stöd till närstående, vid behov i samverkan med sjuksköterska, som är
anpassat till situation och behov
• läkaren genomför brytpunktsamtal, vid behov i samverkan med sjuksköterska,
angående ändringar av vårdens inriktning
• läkaren genomför efterlevandesamtal, vid behov i samverkan med sjuksköterska.
4.7.2 Kommunen åtar sig att se till att

• sjuksköterskan genomför samtal, vid behov i samverkan med läkare, vid inflyttning

24 Lag (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om

kriterier för bestämmande av människans död.
25 3 kap socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död.
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i permanent boende samt påbörjad vistelse på korttidsplats
• sjuksköterskan ger stöd och för samtal som är anpassat till situation och behov
• med närstående, vid behov i samverkan med läkare och i förekommande fall med
annan personal,
• sjuksköterskan utför avslutssamtal, vid behov i samverkan med läkare och i
förekommande fall med annan personal.

5. Säkerhet
Regionen och kommun åtar sig gemensamt att
• uppmuntra enskilda/patienter att själva vara uppmärksamma på risker i deras
situation och rapportera till hälso- och sjukvårdspersonalen
• se till att all personal är uppmärksam på risker och rapporterar identifierade risker
i respektive system
• vid behov tillsammans analysera och utreda rapporterade risker och genomföra
nödvändiga åtgärder för att minimera eller eliminera risker för vårdskador
• rapportera avvikelser i respektive verksamhets avvikelsesystem
• vid behov tillsammans analysera och utreda rapporterade avvikelser och genomföra
nödvändiga åtgärder för att minimera eller eliminera vårdskador.

6. Skäl för kommunen att på egen hand anlita
läkare enligt 16 kap 1 § HSL
Om läkarorganisationen vid upprepade tillfällen 26 inte uppfyller sina skyldigheter gentemot
det särskilda boendet enligt förfrågningsunderlaget, äger kommunen med stöd av 16 kap 1 §
HSL rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning för sina faktiska kostnader för detta
från regionen.
Om landstinget inte uppfyller sina skyldigheter enligt denna delöverenskommelse att tillhandahålla läkare, har kommunen rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning för sina
faktiska kostnader för detta från regionen.
Förutsättningarna för att kommunen ska få ersättning för sina faktiska kostnader anges i
avsnitt 7.
Skäl för kommunen att anlita läkare och få ersättning av regionen:
• Vårdgivaren lämnar inte information om medicinsk status för en enskild individ till
sjuksköterska inom en vecka efter det att individen har valt att lista sig hos vårdgivaren
• Besöksverksamheten som ska genomföras minst en gång per vecka har inte genomförts
• Läkaren svarar inte då sjuksköterska ringer för konsultation (gäller även jourhavande
läkare)
• Läkaren ger otillräckligt stöd27 i individrelaterade medicinska frågor, särskilt kring
26 Två gånger eller fler inom en kalendermånad, eller en gång per kalendermånad två kalendermånader i rad.
27 Vad ett otillräckligt stöd innebär ska parterna komma överens om i en lokal överenskommelse, enligt avsnitt 1.6.
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stöd vid vård och behandling i livets slutskede
• Läkaren kommer inte på akut oplanerade besök28 eller då sjuksköterskan uttrycker
att det finns ett behov av läkarkonsultation på plats (exempelvis vid behov av
proaktiva ordinationer eller ett oväntat dödsfall)
• Det föreligger allvarliga risker29 för patientsäkerheten
• Läkare som inte talar, förstår, kan läsa eller skriva begriplig svenska
• Det saknas förutsättning att utföra uppdraget till följd av bristande kompetens hos
läkaren, eller av annat skäl
• Läkaren åsidosätter bestämmelser i lagar eller andra författningar
• Inställelsetiden för akuta, oplanerade besök vid akuta tillstånd har överskridit två
timmar efter det att vårdgivaren har erhållit en förfrågan och det inte finns några
andra överenskommelser med boendets personal.
Om läkaren inte kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av att den kommunfinansierade
hälso- och sjukvårdspersonalen inte har följt denna delöverenskommelse, måste
läkarorganisationen påtala förhållandet för kommunens hälso- och sjukvårdsorganisation så
att kommunen kan vidta åtgärder.

7. Förutsättningar för kommunen att anlita läkare
och erhålla ersättning från regionen
Den praktiska hanteringen av kontakterna mellan kommunen och läkare eller läkarorganisation
samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen anges i avsnitt 8.
Brister och avvikelser enligt ovan ska dokumenteras och överlämnas skriftligt till vårdgivarens
verksamhetschef. Om bristerna och avvikelserna inte åtgärdas omedelbart av läkarorganisationen ska kommunen rapportera dessa skriftligt till registraturen på hälso- och
sjukvårdsförvaltningen som då ansvarar för att kontakta vårdgivaren och skyndsamt kräva
åtgärder.
Om kommunen anser att det finns skäl att på egen hand anlita läkare och erhålla ersättning
ska ett beslut om detta fattas av ansvarig nämnd eller ledningsperson inom en upphandlad
eller godkänd utförare, eller i förekommande fall av en medicinskt ansvarig sjuksköterska
eller annan person, enligt delegationsordningen. Beslutet ska omedelbart meddelas hälsooch sjukvårdsförvaltningen skriftligt (e-post går bra), med en hänvisning till inrapporterade
avvikelser.
Regionens ersättning till kommunen ska motsvara kommunens styrkta kostnader för
åtgärderna.
Om behovet av läkarinsats hänger samman med att kommunen har eftersatt sitt hälso- och
sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, kan ersättningen sättas ned. Parterna
får i dialog värdera och komma överens om ersättningen med hänsyn till omständigheterna.

28 Se förfrågningsunderlaget Läkarinsatser i särskilt boende, avsnitt 5.14 och definitioner i detta uppdrag, sid. 34 i förfrågningsunder- laget från

20140201.
29 Vägledning om vad som kan betraktas som allvarliga risker finns i 4 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om

anmälningsskyldighet enligt lex Maria.
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8. Rutin för kontakter mellan kommun, läkarorganisation
och regionen
1. Sjuksköterskan kontaktar den ansvarige läkaren för en rättelse.
2. Om en rättelse inte sker skriver sjuksköterskan en avvikelserapport.
3. Sjuksköterskan kontaktar MAS eller MAR, och överlämnar en avvikelserapport.
4. MAS eller MAR kontaktar verksamhetschefen för läkarorganisation samt lämnar
en skriftlig avvikelserapport.
5. Om en rättelse inte sker kontaktar MAS eller MAR hälso- och sjukvårdsförvaltningen
via telefon eller e-post och överlämnar avvikelserapporten skriftligen.
6. Om en rättelse inte sker meddelar den ansvariga nämnden, eller MAS eller MAR i
förekommande fall enligt delegationsordning eller annan, att kommunen avser att
anlita en egen läkare och få ersättning för detta av regionen.
7. Kommunen anlitar en egen läkare. I första hand anlitas en vårdgivare som är
godkänd av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och som utför läkaruppdrag i
särskilt boende.
8. Kommunen erhåller ersättning från regionen tills hälso- och sjukvårdsförvaltningen
har löst situationen.
9. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen måste lösa frågan permanent och under tiden ska
kommunen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen hålla kontakten.
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9. Definitioner
Avlastning
(Egen definition)

Särskild form av korttidsplats där syftet är att de enskildas/patienternas
närstående får möjlighet till vila och avlastning när de enskilda/patienterna
vistas på korttidsplatsen – ofta en till två veckor – efter biståndsbeslut av
kommunal biståndshandläggare.

Brytpunktssamtal
vid övergång till
palliativ vård i livets
slutskede

Samtal mellan ansvarig läkare eller tjänstgörande läkare och patient om
ställningstagandet att övergå till palliativ vård i livets slutskede, där
innehållet i den fortsatta vården diskuteras utifrån patientens tillstånd,
behov och önskemål.

(Socialstyrelsens
termbank)
(Egen kommentar)

Kommentar:

Fast läkarkontakt

Den (hus)läkare i primärvården som de enskilda/patienterna har valt
enligt 5 § HSL.
Observera att de enskilda/patienterna som bor i ett särskilt boende för
äldre istället kan välja att lista sig hos en läkarorganisation eller vårdgivare
som hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett avtal med och som hälsooch sjukvårdsnämnden har godkänt.

(Egen definition)

Förfrågningsunderlag, FFU
(Egen definition)

Huvudman
(Socialstyrelsens
termbank)

Kommunfinansierad
verksamhet
(Egen definition)

Korttidsplats
(Socialstyrelsens
termbank)
(Egen kommentar)

Regionfinansierad
verksamhet
(Egen definition)

Initiativet till ett brytpunktssamtal tas av den behandlingsansvarige
läkaren. Brytpunktssamtal är ett samtal för att planera för de fortsatta
vårdinsatserna då livets slutskede inleds. Samtalet hålls mellan den
ansvarige läkaren, ofta en sjuksköterska och de enskild/patienterna, samt
– om dessa önskar – de enskildas/patienternas närstående. Detta kan också
vara nödvändigt när patienten är kognitivt sviktande eller medvetslös.
Vid övergång till en tidig palliativ vård kan samtalet innehålla en plan för
en fortsatt aktiv behandling, men vid övergång till palliativ vård i livets
slutskede fokuseras på lämpliga insatser för lindring och stöd till den
enskild/patient, samt närstående. Brytpunktssamtalet dokumenteras i
patientjournalen.

Ett regelverk enligt lag om valfrihetssystem som innehåller ansökningsblankett, avtalstext, uppdragsbeskrivning, ersättnings- och rapporteringskrav. Det används för att godkänna vårdgivare och teckna avtal med
hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret
för viss verksamhet.
En verksamhet som oavsett driftsform finansieras av en kommun. Den
kan vara i kommunal regi, en upphandlad entreprenör enlig LOU, en
godkänd utförare enligt LOV, eller enstaka platser som en kommun köper
av en privat verksamhet.
En bäddplats utanför det egna boendet som är avsedd för tillfällig vård
och omsorg dygnet runt.
Anmärkning: Korttidsplatser används för bland annat rehabilitering,
omvårdnad, växelvård och avlastning av närstående.
Husläkaren ansvarar för den planerade och långsiktiga behandlingen för
en person som vistas på en korttidsplats.
En verksamhet som oavsett driftsform finansieras av regionen.
Den kan vara i regionens regi, en upphandlad verksamhet enligt LOU,
en godkänd utförare enligt LOV.
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Läkarmedverkan
(Egen definition)

Läkarorganisation

Avser samarbete med en läkare hos en vårdgivare som tillhandahåller
läkarinsatser i ett särskilt boende för äldre genom avtal med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, samt dennes samverkan med enskilda/patienter
samt personal inom ett särskilt boende för äldre. (Det kan i förekommande
fall gälla husläkare som enskilda/patienter har valt att behålla, eller
husläkare på en korttidsplats.)

(Egen definition)

Den vårdgivare som erbjuder läkarinsatser i särskilt boende för äldre
genom avtal med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och som har valts av
respektive kommunfinansierad verksamhet.

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska

Namngiven sjuksköterska som utsetts att ha ett särskilt sammanhållande
omvårdnadsansvar för vissa namngivna personer/patienter i verksamheten.

(Enligt Socialstyrelsens
Kompetensbeskrivning
för legitimerad sjuksköterska, 2005)

Permanent plats
(Egen definition)

Personcentrerad
vård och omsorg
(Egen definition)

Primärvård
(Socialstyrelsens
termbank)

Samordnad individuell
planering, SIP
(Egen definition)
(Egen kommentar)

En bostad dit enskilda/patienter har flyttat för att bo varaktigt efter beslut
av kommunens biståndshandläggare.
Vård och omsorg som i hög grad fokuserar på de resurser varje person
har, på vad det innebär att vara människa samt behovet av vård och
omsorg. Personen betraktas inte utifrån ett ohälsotillstånd eller en
funktionsnedsättning. Vården och omsorgen planeras i samförstånd med
enskilda/patienter. Vårdrelationen bygger på ett partnerskap mellan dem
som utför vård och omsorg och enskild/patient (ofta tillsammans med
anhöriga eller närstående). Den enskilde/patienten är aktiv i planeringen
och genomförandet av vård, omsorg och rehabilitering. Utifrån den
enskildes/patientens situation och behov görs en vårdplan och en
genomförandeplan som innehåller mål och strategier för genomförandet
och en kort och långsiktig uppföljning.
Hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller
sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av
grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete
och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och
tekniska resurser.
Planering av vem som ansvarar för att tillgodose de behov en person har
när det gäller insatser från socialtjänst, hälso- och sjukvård och eventuellt
andra aktörer. En förutsättning är att den enskilde lämnar sitt samtycke
till att en sådan planering görs.
Deltagare i en SIP är den enskilde/patienten och, om denne önskar och
det är lämpligt, närstående samt de som har ansvar för respektive
insatser.
SIP regleras i likalydande texter i 16 kap 4 § HSL och i 2 kap. 7 § SoL
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Särskilt boende
för äldre
(Socialstyrelsens
termbank)
(Egen kommentar)

Utförare
(Egen definition)

Vårdgivare
(Socialstyrelsens
termbank)
(Egen kommentar)

Godkänd vårdgivare
(Egen definition)

Växelvård
(Egen definition)

Boende som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse
tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer
med behov av särskilt stöd
Enligt 5 kap. 5 § 2:a stycket socialtjänstlagen ska kommunen ”inrätta
särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor
som behöver särskilt stöd.”
Kommunfinansierad verksamhet i egen regi eller aktör som enligt avtal
med kommunen levererar vård- och omsorgsinsatser i de verksamheter
denna delöverenskommelse omfattar.
Statlig myndighet, region och kommun när det gäller sådan hälso- och
sjukvårdsverksamhet som myndigheten, regionen eller kommunen har
ansvar för (offentlig vårdgivare), samt annan juridisk person eller enskild
näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet (privat
vårdgivare).
Kommentar:
I denna delöverenskommelse avser vårdgivare den juridiska eller enskilda
fysiska person som hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom regionen
har tecknat ett avtal med enligt förfrågningsunderlaget Läkarinsatser i
särskilt boende. (Det gäller både regionens verksamhet i egen regi och
andra godkända utförare.)
Vårdgivare är
• den nämnd som kommunfullmäktige har utsett att vara vårdgivare
eller ansvarig för kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet.
(Om kommunfullmäktige inte har utsett en sådan nämnd är
kommunfullmäktige vårdgivare.)
• den nämnd som regionfullmäktige har utsett att vara ansvarig för
regionens hälso- och sjukvård (hälso- och sjukvårdsnämnden i
Region Stockholm).
• utförare enligt LOU/LOV
Begreppet godkänd vårdgivare används av Region Stockholm för bland
annat den läkarorganisation som hälso- och sjukvårdsförvaltningen har
avtal med och som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget
Läkarinsatser i särskilt boende. Det gäller både regionens verksamhet i
egen regi och andra godkända utförare enligt LOV.
En särskild form av korttidsplats med regelbundet återkommande vistelse
som kan pågå över lång tid, men där varje vårdtillfälle är kort – ofta en till
tre veckor – efter beslut av en kommunal biståndshandläggare.
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10. Uppföljning
En uppföljning av denna delöverenskommelse ska ske årligen. Ett särskilt dokument som
gäller uppföljningen kommer att utarbetas i särskild ordning.

11. Referenser
• Hälso- och sjukvårdslag (2017:30).
• Socialtjänstlag (2001:453).
• Patientsäkerhetslagen (2010:659).
• Patientlag (2014:821), trädde i kraft den 1 januari 2015.
• Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.
• Lag (2008:962) om valfrihetssystem.
• Lag (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död.
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om kriterier
för bestämmande av människans död.
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om
vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete
• Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:40)
anmälningsskyldighet enligt lex Maria.
• Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede
(Socialstyrelsen).
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Samverkan för individuell
nutritionsbehandling i särskilt
boende för äldre
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Sedan Ädelreformen år 1992 råder det viss osäkerhet om vilket ansvar kommunen respektive
regionen har för nutritionsomhändertagandet. Enskilda/patienter inom de särskilda
boendeformerna för äldre30 har i dag begränsade möjligheter att få en individuell
nutritionsbehandling av dietist, trots att behovet är mycket stort i denna grupp. Många som
bor inom en särskild boendeform för äldre har flera olika sjukdomar och konsumerar en stor
mängd läkemedel med stora sammanhängande nutritionsproblem som följd.
Kombinationen hög ålder, kroniska sjukdomar och många läkemedel är problematisk och
leder till förändrade metabola förutsättningar och ätsvårigheter på grund av till exempel
aptitlöshet, illamående och muntorrhet. Samtidigt kan behovet av energi och näring öka.
Om inte rätt åtgärder sätts in är risken stor för undernäring under dessa omständigheter.
Enligt patientsäkerhetslagen och patientlagen31 ska hälso- och sjukvårdspersonalen utföra
sitt arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Individuella nutritionsinsatser ska
alltså göras utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet genom oral, enteral eller parenteral
nutrition.
Patientsäkerhetslagen32 stadgar vidare att ”vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för
att förebygga att patienter drabbas av vårdskador33. För åtgärder som inte kan vidtas
omedelbart ska en tidsplan upprättas”. Det innebär ett långtgående ansvar för att undvika
undernäring.
Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver att ”hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga
ohälsa” och i patientlagen står det att ”vården och behandlingen ska så långt det är möjligt
utformas och genomföras i samråd med patienten” 34.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid
undernäring35 föreskriver att vårdgivaren ska fastställa rutiner för när en patients
näringstillstånd ska utredas och hur en utredning ska göras, samt hur undernäring ska
förebyggas och behandlas.
För att möta de krav som patientsäkerhetslagen, patientlagen, hälso- och sjukvårdslagen och
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ställer, krävs teamarbete och legitimerad
personal med specialistkompetens inom området nutrition, oavsett huvudman. Dietister är
sedan år 2005 en legitimerad yrkesgrupp som genom individuell nutritionsbehandling kan
säkerställa ett gott nutritionsomhändertagande av äldre inom vård och omsorg. Det är den
enda legitimerade yrkesgrupp som har en djupgående utbildning inom nutritionsbehandling.
Utöver dietistens specialistkompetens är faktorer som teamarbete, tillgänglighet och väl
utvecklade och kända rutiner i verksamheterna viktiga för att säkerställa en god och säker
nutritionsbehandling. Här krävs ett tvärprofessionellt teamarbete där dietisten har en central
roll.
Socialstyrelsen är tydlig i sin vägledning Näring för god vård och omsorg36: ”Rätt mat och
näring är en viktig patientsäkerhetsfråga. Säker vård med god kvalitet måste baseras på
bedömningar av risk för undernäring, utredning av orsaken till undernäringstillstånd samt
30 Särskild boendeform enligt 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlag (2001:453).
31 3 kap. 2§ patientsäkerhetslag (2010:659), 1 kap. 7 § patientlag (2014:821).
32 3 kap. 2§ patientsäkerhetslag (2010:659).
33 3 kap. 5 § patientsäkerhetslag definierar vad som avses med vårdskada (se definitioner).
34 2 § 3 kap hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 5 kap. 1 § patientlag (2014:821)
35 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring.
36 Näring för god vård och omsorg, en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. Socialstyrelsen september 2011.
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adekvat näringsbehandling, inklusive uppföljning av insatta åtgärder. Denna vård är lika
viktig för omsorgstagaren/patienten som läkemedel, andningsunderstöd och andra
terapeutiska insatser. Klinisk nutrition är en del av den medicinska behandlingen”.

1.2 Målgrupp
Målgruppen utgörs av personer som efter beslut av kommunen bor inom särskilda boendeformer för äldre, oavsett personens faktiska ålder. Det är särskilt viktigt att vara uppmärksam
på personer som uppfyller en eller flera av nedanstående kriterier:
• ofrivillig viktförlust – oavsett tidsförlopp och omfattning
• ätsvårigheter – till exempel aptitlöshet, tugg- och sväljproblem, orkeslöshet och
motoriska störningar
• undervikt – det vill säga ett Body Mass Index (BMI) under 20 för individer under
70 års ålder, eller under 22 för den som är över 70 år.

1.3 Syfte
Denna överenskommelse syftar till att tydliggöra ansvaret för individuell nutritionsbehandling
i särskilt boende för äldre.

1.4 Mål
Målet är att de enskilda/patienterna får sitt energi- och näringsbehov tillgodosett utifrån
sina individuella förutsättningar och behov, genom ett lämpligt nutritionsomhändertagande,
baserat på en individuell bedömning och individanpassade åtgärder, med en nödvändig
uppföljning och utvärdering.

1.5 Definitioner
Berikning

Tillsättning av livsmedel eller specifika berikningsmedel i mat och dryck
för att öka innehållet av energi, protein, vitaminer och/eller mineralämnen.

BMI

Body Mass Index. Uträkning av BMI görs enligt följande formel: vikt i kg/
(längd i meter x längd i meter).

Dietetik

Kostbehandling vid sjukdomstillstånd.

Enteral nutrition

Näringstillförsel direkt via mag-tarmkanalen.

SNR-kost

Kost enligt svenska näringsrekommendationer (Livsmedelsverket).

A-kost

Allmän kost för sjuka (Livsmedelsverket).

E-kost

Energi- och proteintät kost (Livsmedelsverket).

Kosttillägg

Kompletterar ordinarie kost genom att tillfredsställa behovet av energi
och/eller näringsämnen.

Livsmedel för
särskilda
näringsändamål

Livsmedel som till följd av särskild sammansättning eller tillverkningsmetod
är lämpliga för enskilda/patienter som behöver särskild kost, samt
personer som kan ha nytta av ett kontrollerat intag av särskilda ämnen i
kosten.
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Malnutrition

Tillstånd där brist på eller obalans av energi, protein eller andra
näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i
kroppens sammansättning, funktion eller vid sjukdomsförlopp.

MNA

Mini Nutritional Assessment. Riskbedömningsverktyg (screeningverktyg)
för att upptäcka risk för undernäring.

Nutrition

Näring och/eller näringstillförsel.

Näringsdryck

Flytande kosttillägg.

Parenteral nutrition

Intravenös näringstillförsel.

Perkutan endoskopisk gastrostomi
(PEG)

Kort sond som införs genom bukväggen till magsäcken och används för
enteral nutrition.

Riskbedömning

Systematisk undersökning av en population för att identifiera individer
som är omedvetna om att de har ohälsa eller är i riskzonen för att utveckla
ohälsa.

Sarkopeni

Minskad muskelmassa med förlust av muskelfunktion.

Sjukdomsrelaterad
undernäring

Definieras som ett tillstånd med brist på energi, protein och andra
näringsämnen som orsakar mätbara skadliga effekter på kroppens
struktur och funktion och kan leda till kliniska komplikationer.

Sondnäring

Näringslösning som ges vid enteral nutrition.

Specialkost

Kost vid specifika sjukdomstillstånd.

Undernäring

Tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen har
orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens
sammansättning, funktion eller vid sjukdomsförlopp (jämför
malnutrition).

Verksamhetschef

I denna delöverenskommelse avser begreppet verksamhetschef endast
verksamhetschef enligt 2 § 4 kap hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30).

Vårdskada

I patientsäkerhetslagen avser begreppet vårdskada lidande, kroppslig eller
psykisk skada eller sjukdom, samt dödsfall som hade kunnat undvikas om
adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och
sjukvården.

2. Omfattning och gränsdragningsfrågor
Överenskommelsen omfattar kommunalt finansierade särskilda boendeformer för äldre.
Vid nutritionsproblem och behandling finns både ett omvårdnadsperspektiv och ett medicinskt
perspektiv. Vid nutritionssvårigheter följs perspektiven ofta åt innan det blir en tydlig
medicinsk frågeställning.
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3. Nutritionsomhändertagande
Socialstyrelsen rekommenderar att undernäring uppmärksammas genom riskbedömning
och rapportering företrädesvis i Senior Alert37. Om riskbedömningen visar på undernäring
eller risk för undernäring krävs vidare utredning. På grund av den oklarhet som råder mellan
kommun och region när det gäller att tillhandahålla dietistkompetens för basal och specifik
nutritionsbehandling, finns en påtaglig risk för att de åtgärder som genomförs med
anledning av en utförd riskbedömning inte motsvarar kraven på att följa vetenskap och
beprövad erfarenhet.
Utgångspunkten för all kosthållning är att den enskilde har ett eget ansvar. När den enskilde
inte har möjlighet att ta ansvar för hela eller delar av sitt kost- och näringsintag ansvarar
kommunen för att se till att behoven i möjligaste mån tillgodoses.
Den enskilde har rätt att få en lämplig nutritionsbehandling av personal med särskild
nutritionskompetens. Med rätt nutrition kan sjukdom förebyggas, lindras eller behandlas.
Nutritionsinsatser vid rätt tidpunkt är avgörande för en god och säker vård.
Verksamhetschefen i regionfinansierad verksamhet respektive kommunfinansierad hälsooch sjukvård ansvarar för att alla medarbetare engageras, har rätt kompetens samt får
ansvar och befogenheter för att kunna bedriva vård av god kvalitet inom nutrition.
Inom området nutrition ansvarar den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS, för kvalitet
och säkerhet och har ett övergripande ansvar för att hälso- och sjukvårdspersonalen känner
till och följer lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer.
Den behandlade läkaren som den enskilde/patienten är listad hos har det medicinska
huvudansvaret, vilket också omfattar nutritionsproblem. Vid specifika sjukdomstillstånd och
vid utredning av malnutrition (felnäring) ansvarar läkaren för att delta i den inledande
riskbedömningen för den enskilde, samt för bedömning, ordination och behandling. Läkaren
ordinerar en lämplig nutritionsbehandling i samråd med den enskilde och personal, såsom
sjuksköterska, dietist, logoped och undersköterska.
Tillsammans med den ansvarige läkaren eller sjuksköterskan ansvarar dietisten för att
utreda, ordinera, behandla och följa upp tillstånd utifrån en nutritionsdiagnos. Vid behov gör
dietisten en kostanamnes och kan ordinera en individuellt anpassad nutritionsbehandling.
Vidare har dietisten kunskaper om livsmedel och specialprodukter. Dietisten är en resurs för
verksamhetschefen och MAS när det gäller att ta fram processer, aktiviteter och rutiner i
ledningssystem för nutritionsomhändertagande.
Den ansvariga sjuksköterskan ansvarar för att, i samråd med den enskilde/patienten, vaka
över den enskildes/patientens nutritionsstatus, identifiera ätsvårigheter och vid behov göra
egna ordinationer, samt se till att den enskilde/patienten får mat och näring enligt givna
ordinationer. Sjuksköterskan bedömer när särskild kompetens behövs och kontaktar dietist
och/eller läkare om det är aktuellt med en nutritionsbedömning, utredning och åtgärder
utanför det egna kompetensområdet. Att hjälpa den enskilde/patienten med en god
munhälsa är också avgörande för ett gott nutritionstillstånd.
Arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för utprovning och ordination av lämpliga
hjälpmedel och sittställningar som kan underlätta och ge bästa möjliga fysiska
förutsättningar för ätandet.
Omvårdnadspersonal har ett viktigt ansvar för att observera förändringar i nutritionsstatus
och rapportera dessa till berörd hälso- och sjukvårdspersonal (ansvarig sjuksköterska), samt
dokumentera detta i den sociala dokumentationen.
Efter remiss från läkare ansvarar logoped för utredning av sväljproblem. Den enskilde/
37 Socialstyrelsens definition återfinns i ”Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre”, 2013.
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patienten kan behöva hjälp att kontakta sin tandläkare vid tandproblem.

3.1 Individuell nutritionsbehandling
3.1.1 Näringsbehov

Näringsbehovet är individuellt och ska anpassas efter den enskilde/patienten. Vid inflyttning
till särskilt boende för äldre ska den enskilde/patienten få en individuell bedömning av sitt
behov, samt att alla som bor i ett boende för äldre får en kontinuerlig uppföljning och
utvärdering.
3.1.2 Måltider

Den enskilde/patienten ska få måltiden individuellt anpassad efter sina vanor, behov och
önskemål. En anpassning av måltidsmiljön, måltidsstöd, rätt sittställning, möbler och
äthjälpmedel bör göras inom en vecka efter inflyttning till ett särskilt boende. Insikten att
måltiden är en viktig del av den medicinska behandlingen ska vara utgångspunkten i
måltidens planering och utformning, liksom den enskildes/patientens behov och
önskemål. För detta krävs samverkan mellan olika kompetenser.
3.1.3 Koster utifrån individuella behov

Grundkost, konsistensanpassad kost enligt Konsistensguiden, kost vid olika
sjukdomstillstånd samt kost efter religiösa, etiska och kulturella behov ska kunna erbjudas.
För att kunna förstå skillnaderna mellan olika slags kost krävs fördjupad kunskap hos såväl
hälso- och sjukvårdspersonalen som omsorgspersonalen.38
För en patientsäker och kostnadseffektiv ordination av kosttillägg och annat nutritionsstöd
krävs en individuell ordination på en tydlig indikation, vilket i sin tur förutsätter en individuell
utredning. För att den enskilde/patienten ska få lämplig behandling i kurativt eller palliativt
syfte behövs tillgång till rätt slags kompetens.

4. Ansvar, åtaganden och inflytande
4.1 Ansvar och åtaganden för respektive part
Den kommunfinansierade verksamheten ansvarar för den basala nutritionsbehandlingen.
Region Stockholm ansvarar för nutritionsbehandlingen på specifik nivå. Vårdgivare inom
både kommun och region ska fastställa rutiner i sina respektive verksamheter för när den
enskildes/patientens näringstillstånd ska utredas och hur en sådan utredning ska göras,
samt hur undernäring ska förebyggas och behandlas.39
4.1.1 Kommunens åtagande

Kommunfinansierade särskilda boendeformer för äldre ansvarar för den basala nutritionsbehandlingen, vilket innebär att kommunen har ett ansvar för nutrition. I det ingår alla
insatser för att uppfylla patientsäkerhetslagens bestämmelser om vårdgivarens skyldighet att
bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.40 Kommunen ansvarar för att
verksamhetschefer inom kommunfinansierad hälso- och sjukvård ges resurser som gör det

38 Rätt mat inom äldreomsorgen, 2008. Christina Sollenberg, Celiakiförbundet och Sveriges Pensionärsförbund.
39 5–6 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring.
40

3 kap. 5 § patientsäkerhetslag (2010:659)

33

a produkter - KS 21/0081-2 Yttrande - Överenskommelse kostnadsansvar hjälpmedel och medicintekniska produkter : Storsthlm_ Rekommendation, överenskommelse kostnadsansvar hjälpmedel och medicintekniska produkter (Dnr S_18_0098).msg

möjligt att ta ansvar för att nutritionskompetens finns tillgänglig inom verksamheten.
Basal nutritionsbehandling innebär följande:
• riskbedömning/nutritionsscreening
• beräkning av energi- och näringsintag
− energi
− protein
− vitaminer
− mineralämnen
• beräkning av energi- och näringsbehov i relation till intag
• kostordination
• kosttyper enligt gällande nationella rekommendationer
• jämn måltidsfördelning över dagen
• förutsättningar för en begränsad nattfasta
• handledning av personal i nutritionsfrågor och -behandling
• anpassad mat utifrån överkänslighet och allergier
• konsistensanpassning av maten (gäller även mellanmål)
• upplägg och servering för att främja ätandet
• ordination av specialkost vid behov
• ordination av kosttillägg vid behov
• ordination av specialprodukter vid behov
• enteral nutrition (mängd och typ av sondmat, matningshastighet och tidpunkt)
• uppföljning och utvärdering av insatta nutritionsåtgärder.
För att uppfylla kraven om basal nutritionsbehandling behöver verksamheten ha tillgång till
dietistkompetens. Verksamhetschefen avgör ansvarsfördelningen mellan dietist, undersköterska
och sjuksköterska utifrån medarbetarnas samlade kompetens.
4.1.2 Region Stockholms åtagande

Vid komplicerade nutritionsproblem som hänger samman med sjukdom och kräver specifik
bedömning och ordination, ansvarar regionen för nutritionsinsatser. Läkarens medverkan i
riskanalys, bedömning och behandling är lika viktig för nutrition som för läkemedel.
Nutritionsinsatser på specifik nivå utförs av regionen och omfattar
• behandling av nutritionsproblem där de basala nutritionsinsatserna inte är tillräckliga
• insättning, start och överrapportering av enteral nutrition till omvårdnadsansvarig
sjuksköterska och/eller dietist
• kostbehandling vid svår malnutrition (utifrån bedömning av dietist och/eller läkare)
• tugg- och sväljutredning
• utredning, behandling, uppföljning och överrapportering av nutritionsproblem vid
sjukdomar som:
− njursjukdom
− cancersjukdom
− leversjukdom
− ämnesomsättningssjukdom.
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4.2 Inflytande (information, delaktighet) och sekretess för
berörda personalgrupper, enskilda och närstående
Den enskilde/patienten, och vid önskemål även dennes närstående, ska ha inflytande över
behandlingen. Det innebär att den enskilde/patienten samtycker till och är delaktig i
besluten där det är möjligt och att den enskildes/patientens erfarenheter, kunskaper och
önskemål tas tillvara vid valet av insatser. Det är viktigt att vara lyhörd för den
enskildes/patientens individuella behov och önskemål och att den enskilde/patienten
medverkar i aktuella åtgärder. Att den enskilde/patienten accepterar förebyggande och
behandlande åtgärder är en förutsättning för ett gott resultat.
För att hälso- och sjukvårdens personal i region och kommun ska kunna tala med varandra och
med närstående om en aktuell situation krävs ett samtycke till informationsöverföring.
Samtycket måste inte ske skriftligt, men ska dokumenteras i den enskildes journal hos
respektive huvudman. Observera att inre sekretess gäller, det är endast den personal som
arbetar med den enskilde/patienten som har rätt till informationsutbyte.

5. Säkerhet
5.1 Hur den enskilde/patienten kan medverka i säkerhetsarbetet
Det är väsentligt att den enskilde/patienten är informerad om sin behandling. Ju mer den
enskilde/patienten förstår, desto bättre förutsättningar för ett samarbete kring nutritionen.

5.2 Information om risker och avvikelser mellan parter och verksamheter
I de fall endera parten uppfattar att överenskommelsen inte följs, ska en avvikelserapport
skrivas och sändas till en utsedd kontaktperson hos den andre parten. Detta ska inte förväxlas
med avvikelser i vård och omsorg inom en och samma verksamhet som ska behandlas enligt
interna rutiner i verksamhetens ledningssystem.

6. Ekonomi
6.1 Åtaganden, konsekvenser och ersättning för parter i förekommande fall
Delöverenskommelsen innebär att det kan tillkomma kostnader för kommunalt finansierad
verksamhet när det finns ett behov av att anställa eller på andra sätt säkra tillgången till
dietister. Studier visar att nutritionsbehandling besparar den enskilde/patienten lidande och
är kostnadseffektivt. Enligt studier som har belyst kostnadseffektiviteten av
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nutrionsbehandling, bör de ökade kostnaderna kunna hämtas in över tid.41 42 43 44 45 46 47 48

7. Uppföljning
En uppföljning av delöverenskommelsen ska ske årligen. Ett särskilt dokument som gäller
uppföljningen kommer att utarbetas i särskild ordning.
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God läkemedelsanvändning
för äldre – gemensam målbild
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
I en partsgemensam grupp med sakkunniga från regionen och kommuner, enligt uppdrag
från den gemensamma presidiegruppen för båda organisationerna, har Region Stockholm
genom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, och Storsthlm tagit fram ett förslag till
överenskommelse mellan regionen och kommunerna i Stockholms län om en gemensam
målbild för att förbättra de äldres läkemedelsanvändning. Målbilden är tänkt att mynna ut i
en gemensam samverkansmodell för bättre läkemedelsanvändning och optimal
läkemedelsförsörjning.

1.2 Målgrupp
Målgruppen omfattar de som oavsett ålder och efter beslut från kommunen bor i ett särskilt
boende för äldre49 inom Stockholms län.

1.3 Syfte
Det gemensamma målbildsarbetet ska leda till en bättre samverkan och syftar till att förbättra
utvecklingen av vård och omsorg i Stockholms län.
Överenskommelsen ger en samlad målbild över läkemedelsområdet och utgör en grund för
ett gemensamt kvalitetsutvecklingsarbete inom läkemedelsområdet.

1.4 Mål
De enskilda/patienterna ska få en god och optimal vård samt patientsäker
läkemedelsbehandling.

1.5 Definitioner
Profilboende
(Egen definition)

Läkemedel
(läkemedelslagen)50

Servicehus
(Egen definition)

Profilboende är ett särskilt boende för personer med särskilda behov
utifrån någon form av gemensam sjukdomsdiagnos eller
funktionsnedsättning, t.ex. Parkinson.
Varje substans eller kombination av substanser
1. som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att
förebygga eller behandla sjukdom hos människor … eller
2. som kan användas på eller tillföras människor … i syfte att återställa,
korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk,
immunologisk eller metabolisk verkan, eller för att ställa diagnos.
Särskilt boende där personer tidigare kunde flytta in utan att ha stora
behov av särskilt stöd. Insatserna gavs i form av hemtjänstinsatser. Flera
servicehus har sedan dess avvecklats. I dag flyttar endast personer som
behöver särskilt stöd in i servicehus efter biståndsbeslut.

49 Med särskilt boende för äldre avses särskilda boendeformer för äldre, enligt 5 kap. 5§ socialtjänstlagen (2001:453).
50 1 § Läkemedelslag (2015:315). Läkemedelslagen är en av lagarna som reglerar läkemedelsområdet. Vad som klassificeras som ett läkemedel

bestäms av läkemedelslagen. Klassificeringen grundar sig på två faktorer: produktens innehåll och syfte.
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Läkemedelsnära
produkter

Medicintekniska produkter som behövs för att tillföra kroppen
läkemedel, för egenkontroll av medicinering samt för stomivård.

(läkemedelsförmånslagen)51

Huvudman
(Socialstyrelsens termbank)

Vårdgivare
(Socialstyrelsens termbank)

Myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret
för en viss verksamhet.
Statlig myndighet, region och kommun i fråga om sådan hälso- och
sjukvårdsverksamhet som myndigheten, regionen eller kommunen
ansvarar för (offentlig vårdgivare), samt annan juridisk person eller
enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet
(privat vårdgivare).

1.6 Lokal samverkansöverenskommelse
En handlingsplan för genomförandet och implementeringen av denna delöverenskommelse
ska tas fram av respektive vårdgivare på lokal nivå, exempelvis i de lokala avtal som tas fram
i samverkan med läkarorganisationen på det särskilda boendet. De kan med fördel harmoniseras
med den lokala instruktionen för läkemedelshantering som ska finnas enligt Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering52. Förslag på punkter som bör regleras
i detta avtal:
• samverkansformer
• rutiner för läkemedelsgenomgångar
• om fullständiga förråd eller DOS53 ska användas54
• årlig utbildningsplan inom läkemedelsområdet för berörda personalkategorier
• ordinationer enligt generella direktiv
• checklista för hur man bedömer om icke-farmakologiska behandlingar eller
omvårdnadsåtgärder är ett alternativ
• checklista för åtgärder för att minska kassation av läkemedel
• lokal behörighetsadministration i de IT-system som är relevanta för uppdraget.

51 Lagom läkemedelsförmåner med mera (2002:160), med ändring genom lag (2003:76)/.
52 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.
53 DOS innebär att Läkemedlen beställs av förskrivaren och levereras dosförpackade (där varje dospåse innehåller de läkemedel som ska tas vid

ett och samma tillfälle) för två veckors förbrukning (i vissa fall för en veckas förbrukning.) Det är lämpligt för enskilda/ patienter med regelbunden
och stabil medicinering som inte kan klara sin läkemedelshantering själv t.ex. på grund av fysiska och/ eller psykiska funktionsnedsättningar.
54 Vid begäran från en kommun inom landstinget får landstinget enligt 18d § hälso- och sjukvårdslagen erbjuda samtliga som bor i en viss,

särskild boendeform för äldre, eller i en del av en sådan boendeform, läkemedel ur läkemedelsförrådet vid det särskilda boendet.
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2. Omfattning och gränsdragningsfrågor
Delöverenskommelsen omfattar de som oavsett ålder bor i en särskild boendeform för äldre,
efter beslut från kommunen. Delöverenskommelsen omfattar även personer som efter beslut
från kommunen vistas på korttidsplats, servicehus och profilboenden.

2.1 Relation till andra delöverenskommelser
2.1.1 Samverkan mellan läkarorganisation/läkare och kommunfinansierad
hälso- och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende

I delöverenskommelsen om samverkan mellan läkarorganisation/läkare och kommunfinansierad hälso-och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende för äldre tydliggörs
samverkan mellan läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal.
2.1.2 Samverkan när enskilda/patienter behöver praktisk hjälp med egenvård

I överenskommelsen om samverkan för praktisk hjälp med egenvård finns en överenskommelse
om hur regelverket kring egenvårdsbedömningar ska tolkas i Stockholms län. Bedömningar
av om den enskilde/patienten själv kan ansvara för och genomföra egenvårdsinsatser gäller
ofta läkemedel. Den behandlande läkaren ska alltid bedöma om den enskilde/patienten kan
ansvara för och genomföra sin läkemedelsbehandling själv eller behöver hjälp med
egenvården, eller om läkemedelsbehandlingen ska vara hälso- och sjukvård. Det finns även
möjlighet att komma överens om en lokal samverkan i hanteringen av
egenvårdsbedömningar i särskilda boendeformer för äldre. Om parterna önskar det kan detta
eventuellt arbetas in i den lokala handlingsplan som ska göras enligt avsnitt 1.6 i
delöverenskommelsen.
2.1.3 Samverkan för individuell nutritionsbehandling

Eftersom läkemedelsbehandling och eventuella biverkningar kan påverka nutritionstillståndet
hos de enskilda/patienterna finns det också en koppling till delöverenskommelsen om
individuell nutritionsbehandling.

2.2 Gränsdragningsfrågor
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård i ordinära boenden.
Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer och biståndsbedömda
dagverksamheter enligt socialtjänstlagen, samt särskilda boendeformer och dagliga verksamheter
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Kommunens ansvar omfattar
inte läkarinsatser.
Region Stockholm har ett kostnadsansvar för läkemedel som finns i de fullständiga förråden
i akutförråden och dosdispenserade läkemedel i särskilda boenden. Den enskilde/patienten
har ingen kostnad för läkemedel från förråden, men betalar läkemedelskostnaden upp till
högkostnadsskyddet för dosdispenserade läkemedel.

3. Bättre läkemedelsanvändning
3.1 Den gemensamma målbilden
Den enskilde/patienten kan förvänta sig att den läkemedelsbehandling som är ordinerad är
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individuellt anpassad för att ge mesta möjliga nytta och minsta möjliga skada.
Den enskilde/patienten har fått god information, är delaktig i sin behandling och vet när och
till vem man vänder sig om det uppstår problem. Behandlingen ska följas upp och omprövas
regelbundet.
Delmål:
• medicinskt ändamålsenlig och säker läkemedelsbehandling
• resurseffektiv läkemedelsbehandling
• vården är organiserad för att kunna erbjuda patienten den bästa
läkemedelsbehandlingen
• vården är utvecklingsorienterad.
Nedan följer respektive delmål med en specificerad målbild för de enskilda/patienterna.
1. Medicinskt ändamålsenlig och säker läkemedelsbehandling
Den enskilde/patienten känner sig trygg i att
• vara informerad och delaktig i sin behandling
• få läkemedelsbehandling av en förskrivare som, tillsammans med vårdteamet, har rätt
kunskap och information för att föreslå den bästa behandlingen, samt att förskrivaren
inleder eller avslutar den behandling – med eller utan läkemedel – som man är överens om
• under- respektive överbehandling uppmärksammas och åtgärdas av förskrivaren
• biverkningar registreras av förskrivare och vårdteam och ordinationen anpassas för att
i möjligaste mån undvika biverkningar och ge största möjliga nytta
• få det stöd som behövs för att kunna förstå och använda sina läkemedel
• förskrivna läkemedel finns på rätt plats, i rätt tid och blir rätt administrerade.
2. Resurseffektiv läkemedelsbehandling
De enskilda/patienterna känner sig trygg i att
• de beslut som fattas kring läkemedelsbehandlingen baseras på vetenskap och
beprövad erfarenhet samt evidens
• region och kommun verkar för att gemensamma resurser används för att skapa
mesta möjliga hälsa
• de läkemedel som används är valda för att ge minsta möjliga miljöpåverkan utan att
göra avkall på effekt och säkerhet
• få en individuell läkemedelsbehandling som är säker och anpassad efter individuella
behov, oavsett typ av boendeform.
3. Vården är organiserad för att kunna erbjuda patienten den bästa
läkemedelsbehandlingen
Den enskilde/patienten känner sig trygg i att
• hälso- och sjukvården är organiserad för att ge rätt läkemedelsbehandling
• respektive vårdgivare samarbetar för att säkra patientens läkemedelsbehandling
• respektive vårdgivare är organiserad för att snabbt värdera och införa ny kunskap, nya
riktlinjer och metoder som är kostnadseffektiva och till gagn för den enskilde/patienten
• region och kommun bedriver läkemedelsarbetet på ett professionellt och ojävigt55 sätt.
55 Ett ojävigt sätt innebär att förskrivaren inte ska ha några relationer till läkemedelsindustrin som gör att de till exempel favoriserar ett visst

preparat. Se vidare: http://www.lakartidningen.se/OldPdfFiles/2001/22393.pdf
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4. Vården är utvecklingsorienterad
De enskilda/patienterna känner sig trygga i att:
• hälso-och sjukvårdspersonalen har lämplig kompetens och uppdaterade kunskaper om
äldres läkemedelsbehandling
• region och kommun bidrar till utveckling och bättre kunskap om läkemedelsbehandling för
äldre
• få tillgång till nya läkemedel efter behov och på ett säkert sätt
• region och kommun bidrar till utvecklingen av icke-farmakologisk behandling.

4. Ansvar och åtaganden
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvarar kommunen för hälso- och sjukvård i särskilda
boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning, förutom läkarinsatser.
Vanligen uttrycks detta som att ansvaret är ”upp till och med sjuksköterskenivå”, men nivån
omfattar även fysioterapeuter/sjukgymnaster samt arbetsterapeuter. Regionen ansvarar för
all hälso- och sjukvård som utförs av läkare i särskilda boendeformer för äldre och för de
läkemedelskostnader och läkemedelsnära produkter som ingår i läkemedelsförmånen. Se
vidare i överenskommelsen om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära
produkter, samt listan om innehåll i akut- och buffertförråd.

4.1 Ansvar och åtaganden för respektive part med avseende
på delmålen 1 – 4
4.1.1 Den enskilde/patienten får medicinskt ändamålsenlig och säker
läkemedelsbehandling

Regionen och kommunen åtar sig att
• genomföra och implementera läkemedelsgenomgångar enligt Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering56 och landstingets riktlinjer
för läkemedelsgenomgångar57
• följa upp läkemedelsbehandlingen kontinuerligt och göra förändringar vid behov
• förskrivaren senast inom tre månader följer upp läkemedelsförskrivningen när en
ordination förändras.
Regionen åtar sig att se till att
• den ansvarige läkaren58 gör de enskilda/patienterna delaktiga i
läkemedelsgenomgångarna
• de enskilda/patienternas läkare60 ansvarar för att samordna alla
läkemedelsordinationerna för att ge en säker läkemedelsbehandling
• den ansvarige läkaren60 tar ställning till om den enskilda/patienten kan utföra sin
läkemedelsbehandling som egenvård
• den enskildes/patientens läkare60 genomför en enkel läkemedelsgenomgång inför en

56 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. Läkemedelsgenomgångar regleras i

ändring av läkemedelsförfattningen genom SOSFS 2012:9).
57 Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting. www.janusinfo.se (http://www.janusinfo.se/imcms/images/

laksak/Lakemedelsgenomgangar_riktlinjer_SLL_130301.pdf)
58 Detta avser den läkare som de enskilda och patienterna är listade hos.
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påbörjad vistelse på korttidsplats, enligt landstingets förfrågningsunderlag (FFU) 2014
• enskilda/patienter som har vistats inom slutenvård och som överförs till annan vårdgivare
förses med läkemedel (inte bara recept) fram till dess att läkaren vid det aktuella boendet
har tagit del av den aktuella läkemedelsordinationen och kan fullfölja behandlingen
• arbeta för att dosförpackade läkemedel, där det är möjligt, används för patienter och
enskilda med regelbunden och stabil läkemedelsbehandling, även vid vistelse på
avlastningsplats och korttidsplats
• den enskildes/patientens läkare60 ansvarar för att de samlade
läkemedelsordinationerna är aktuella och att läkemedelslistan är uppdaterad i
journalen
• att all slutenvård och öppenvård registrerar förändringar av läkemedel i det aktuella
och överenskomna IT-systemet59 om patienten har dosförpackade läkemedel
• den enskildes/patientens läkare60 ansvarar för att överlämna trygghetskvittot till
patienten vid utskrivning från sluten vård och att överlämna utskrivningsmeddelande
och läkemedelsberättelse till det särskilda boendet
• regelbundet följa upp att den läkemedelshantering som anges i respektive
förfrågningsunderlag60 följs.
Kommunerna åtar sig att se till att
• överlämna rätt läkemedel i rätt dos och till rätt patient, samt i rätt tid och på rätt
sätt för dem som behöver hjälp med detta
• ha en organisation och rutiner för en säker läkemedelshantering
• sjuksköterskor, rehabiliteringspersonal och omvårdnadspersonal är delaktiga i
läkemedelsgenomgångarna
• sjuksköterskorna gör en symtomskattning61 innan läkemedelsgenomgången
• sjuksköterskan i det särskilda boendet dokumenterar mottagandet av
utskrivningsmeddelandet och läkemedelsberättelsen.
4.1.2 Den enskilde/patienten får resurseffektiv läkemedelsbehandling

Regionen och kommunen åtar sig att
• arbeta evidensbaserat
• följa Kloka Listan och de riktlinjer och rekommendationer som gäller
• använda relevanta system62 för rekvisition av läkemedel till
läkemedelsförråd och för ordination och rekvisition av DOS-läkemedel63 på
ett effektivt sätt
• ha en lokal organisation för behörigheter, utbildning och tillgång till berörda system
• arbeta för att få en kostnadseffektiv hantering av läkemedel och fakturor
• gemensamt hitta former för att minska kassationen av läkemedel för minskad
miljöpåverkan
• se över funktionen i de fullständiga förråden.

59 År 2014 användes IT-systemet Pascal.
60 Det gäller förfrågningsunderlag som avser de verksamheter som enskilda och patienter kommer i kontakt med under sin tid i särskilt boende.

Det kan till exempel gälla läkarinsatser i särskilt boende, husläkare, geriatrik och sluten vård samt ASIH.
61 Till exempel genom att använda symtomskattningsverktyget Phase 20.
62 År 2015 användes Visma Proceedo.
63 År 2015 används Pascal.
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4.1.3 De enskildas/patienternas läkemedelsbehandling är organiserad
för deras bästa

Regionen och kommunen åtar sig att
• organisera sig utifrån de enskildas/patienternas behov
• säkerställa att det finns tillgång till sjuksköterskor och läkare dygnet runt
• ge ömsesidig insyn i journaler genom att införa nationell patientöversikt, NPÖ.
4.1.4 De enskildas/patienternas läkemedelshantering är utvecklingsorienterad

Regionen och kommunen åtar sig att
• utbilda läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter och
övrig personal i Region Stockholms riktlinjer om läkemedel för äldre
• läkare och sjuksköterskor ansvarar för fortbildningen av övrig personal
• ge berörda personalkategorier utbildning om dos-tjänsten och tillhörande system64
• alltid bedöma om en icke-farmakologisk behandling, omvårdnads- eller
rehabiliteringsåtgärd är ett likvärdigt eller acceptabelt alternativ, innan förskrivning
av läkemedel.
Regionen åtar sig att
• ansvara för workshops om bland annat Läkemedelskommitténs rekommendationer,
nya riktlinjer, avtal och överenskommelser som riktar sig till medicinskt ansvariga
sjuksköterskor, MAS, och verksamhetschefer hos de båda huvudmännen en gång per år.

4.2 Ledningens ansvar och åtaganden hos respektive part
De anställda inom vård och omsorg i huvudmännens ansvarsområden för äldre och personer
med funktionsnedsättning ska ha den kompetens som krävs för en säker läkemedelshantering.
Fortbildning och praktisk handledning är en ständigt pågående process för att säkerställa att
all personal har rätt kompetens för sitt uppdrag.
Regionen och kommunen åtar sig att
• se till att chefer rekryterar och fortbildar personal för att få lämplig kompetens
för uppdragen.

4.3 Lokala kontaktpersoner
I lokala överenskommelser ska lokala kontaktpersoner för respektive part anges.

5. Uppföljning
En uppföljning av delöverenskommelsen ska ske årligen. Ett särskilt dokument som
gäller uppföljningen kommer att utarbetas i särskild ordning.

6. Referenser
• Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
• Socialtjänstlag (2001:453)
64 År 2014 används Pascal.
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• Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
• Läkemedelslag (2015:315)
• Lag om läkemedelsförmåner m.m. (2002:160)
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2017:37)
ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården
• Läkartidningen nr 6 2001 (volym 98), artikeln Skärpta krav på ojävig hantering
vid val av läkemedel, av Folke Sjöqvist.

Bilagor
Målbild läkemedel – förslag
• Som äldre kan jag förvänta mig att den läkemedelsbehandling jag är ordinerad är
individuellt vald för att ge mesta möjliga värde och minsta möjliga skada.
• Jag har fått god information om behandlingen och vet när och vart jag ska vända mig
om det blir problem
• Min behandling följs upp och omprövas regelbundet.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
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Box 38145, 100 64 Stockholm
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REKOMMENDATION UT
2020-11-12
S/18/0098-83

Kommunstyrelser
Berörda förvaltningschefer inom
socialförvaltning,

Rekommendation om att anta
Överenskommelse om kostnadsansvar för
förskrivningsbara hjälpmedel och
förbrukningshjälpmedel samt för de
medicintekniska produkter som används för
vård och omsorg i särskilt boende,
dagverksamhet, daglig verksamhet samt
socialpsykiatriskt boende
Rekommendation
Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 12 november 2020 att
rekommendera kommunerna i länet att anta överenskommelse mellan kommunerna i
Stockholms län och Region Stockholm om kostnadsansvar för förskrivningsbara
hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter som
används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt
socialpsykiatriskt boende.

Sammanfattning
En revidering har gjorts av en långsiktig överenskommelse om kostnadsansvar mellan
kommun och Region för hjälpmedel och medicinsktekniska produkter. Utgångspunkten
i revideringen har varit att förändringarna ska vara så kostnadsneutrala som möjligt
jämfört med tidigare överenskommelse. Arbetet har inneburit att förtydliga
ansvarsfördelningen så och ta fram pedagogiska bilagor som ska användas i
verksamheterna.
En samverkansorganisation föreslås för att underlätta justeringar i överenskommelsen
vid förändringar av hjälpmedel och medicintekniska produkter och för uppföljning av
överenskommelsen.

Storsthlm, Box 38145, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Södermalmsallén 36, Stockholm
08-615 94 00 info@storsthlm.se storsthlm.se Org.nr. 222000-0448
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Beskrivning av ärendet
Bakgrund – behov av förtydliganden
Sedan 2015 har kommunerna i länet genom Storsthlms styrelse och Hälso- och
sjukvårdsnämnden i Region Stockholm en gemensam politisk styrgrupp för samverkan
som kallas VIS (Vård i samverkan). År 2018 gav VIS Storsthlm och hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF) i uppdrag att utarbeta förslag till en ny överenskommelse
för hjälpmedel och förbrukningsartiklar inom särskilt boende för äldre (SoL), bostad för
särskild service för vuxna och daglig verksamhet (LSS) samt socialpsykiatriska
boenden.
En styrgrupp samt arbetsgrupp bildades bestående av representanter från Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, Storsthlm och länets kommuner. Arbetet inleddes med en
förstudie som resulterade i att det fanns behov av att se över ansvarsfördelningen för
enskilda hjälpmedel och även att utveckla samverkansformerna mellan kommunerna
och Region Stockholm i syfte att ansvarsfördelningen för hjälpmedel skulle bli så
samstämmiga som möjligt i olika särskilda boendeformer.
Förslaget på ny överenskommelse skulle också förenklas så att ansvaret inom
hjälpmedelsområdet koncentrerades till en överenskommelse Vidare var syftet att
effektivisera processen vid behov av förändringar och uppdateringar inom
hjälpmedelsområdet. Därför föreslogs en ny samverkansgrupp för hjälpmedelsfrågorna.
Storsthlms styrelse beslutade 9 maj år 2019 att rekommendera kommunerna i
Stockholms län att anta den nya överenskommelsen om kostnadsansvar för hjälpmedel
samt medicintekniska produkter som används för vård och omvårdnad i särskilt
boende, dagverksamhet och daglig verksamhet. Under hösten 2019 visade det sig att
några kommuner efter ytterligare granskning ansåg att förslaget behövde konkretiseras
ytterligare för att undvika otydligheter i ansvarsfördelning då många användare
behövde koppla till denna. Vid ett möte 31 oktober år 2019 mellan representanter från
socialtjänstnätverket och Region Stockholm beslutades att förslaget på ny
överenskommelse daterad 9 maj år 2019 skulle revideras ytterligare.
En ny arbetsgrupp med representanter från kommunerna och från Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen inom Region Stockholm samt Storsthlm har arbetat med att
förtydliga en del skrivningar, inga ändringar i ansvarsfördelningen eller kostnadsansvar
har gjorts.
Den 11 mars 2020 skickades en ny version ut på en tjänstemannaremiss till
kommunerna. Utifrån svaren har ytterligare förtydliganden i ansvarsfrågan hanterats.

Beräkning av kostnader – ny överenskommelse blir
kostnadsneutral
Utgångspunkten i arbetet med en ny överenskommelse är att förändringarna ska vara
kostnadsneutrala för alla parter. En särskild fråga från kommunerna har varit hur
kostnaderna beräknades, vilket gjordes i förstudien under år 2018.
De föreslagna förändringarna i kostnadsansvar har bedömts vara praktiskt
genomförbara och samtidigt sammantaget innebära en kostnadsneutralitet (se nedan).
I förstudien identifierades ytterligare hjälpmedel där kostnadsansvaret skulle kunna
förändras men slutsatsen var att dessa förändringar inte skulle vara kostnadsneutrala.
Arbetsgruppen har inte kunnat göra ytterligare beräkningar när det gäller
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kommunernas kostnader, eftersom kommunerna bedömdes ha svårt att särskilja
specifika kostnader för enskilda hjälpmedel.

Kostnadsförändringar
•

•

•

Antidecubitusmadrasser föreslås övergå från regionen till kommunen.
Kostnadsberäkningen är gjord utifrån regionens kostnader för år 2017 för
antidecubitusmadrasser som förskrivits i särskilda boende enligt SoL.
Kostnaden för regionen år 2017 var 6,5 mkr.
Övriga förändringar (ätapparat, bokstavstavlor, presentationsmaterial och
specialrullatorer) som föreslås övergå från regionen till kommunen
kostade totalt 14 tkr för regionen för år 2017.
Regionen föreslås ta över den totala kostnaden för komfortrullstolar.
Kostnadsberäkningen är gjort utifrån ett antagande om att regionen år
2017 hade 75 procent av kostnaden och kommunerna 25 procent av
kostnaderna. Kostnaden för 2017 beräknades till totalt 5 mkr för
kommunerna.
Kostnaden för PEG etcetera föreslås övergå till regionen.
Kostnadsberäkningen är gjord utifrån Nacka kommuns kostnader för år
2017 som bedömdes vara 600 tkr.

Konsekvensändringar för andra överenskommelser
I den nya överenskommelsen samlas ansvarsfördelningen inom hjälpmedelsområdet
ihop till en överenskommelse, istället för flera olika. Det innebär att när den nya
överenskommelsen antas, så upphör tre gamla överenskommelser att gälla, och
konsekvensändringar görs i ytterligare en överenskommelse.
Följande tre överenskommelser upphör när den nya överenskommelsen antas:
•
•
•

Kostnadsansvar för hjälpmedel i bostad med särskild service och daglig
verksamhet enligt LSS from 2015-10-01 (2015-05-20)
Förtydligande av kostnadsansvar avseende överenskommelse om tekniska
hjälpmedel (2004-08-20)
Ansvarsfördelning för hjälpmedel i särskilda boendeformer (1997-02-25)

Överenskommelsen ”Sammanhållen vård och omsorg för äldre” (maj 2015) revideras
som en konsekvens av den nya hjälpmedelsöverenskommelsen:
• Två delöverenskommelser utgår
• Uppenbara uppdateringsbehov har åtgärdats (t ex hänvisning till aktuella lagrum)

Övergripande överenskommelse om vård och omsorg
Arbete pågår med en övergripande överenskommelse om vård och omsorg som
förväntas bli klar för antagande under år 2021. Överenskommelsen kan komma
innehålla övergripande principer som kommer gälla även för andra befintliga
överenskommelser mellan regionen och kommunerna.

3(4)

a produkter - KS 21/0081-2 Yttrande - Överenskommelse kostnadsansvar hjälpmedel och medicintekniska produkter : Storsthlm_ Rekommendation, överenskommelse kostnadsansvar hjälpmedel och medicintekniska produkter (Dnr S_18_0098).msg

Ärendegång
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid
beslut i Storsthlms styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt gällande
delegationsordning.
Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in
protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm.
Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med undertecknande.
Överenskommelsen börjar gälla tre månader från att alla parter beslutat
anta överenskommelsen.

Svarsperiod
Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 31 maj år 2021 med
e-post till registrator@storsthlm.se.

Frågor och information
Frågor med anledning av detta besvaras av processledare

Bilagor
1.

Ny överenskommelse

2-5. Bilagor till ny överenskommelse
6. Gällande överenskommelse om vård och omsorg för äldre med uppdateringar

Med vänlig hälsning

Förbundsordförande Storsthlm

Förbundsdirektör Storsthlm
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Överenskommelse om kostnadsansvar mellan
Region Stockholm och kommunerna i Stockholms
län, för förskrivningsbara hjälpmedel och
förbrukningshjälpmedel samt för de
medicintekniska produkter som används för vård
och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet,
daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende
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1
1.1

Bakgrund
Omfattning

Denna överenskommelse avser fördelning av kostnadsansvar mellan Region Stockholm
och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel och
förbrukningshjälpmedel samt medicintekniska produkter som används i vården och
som ingår i vård- och omsorgsuppdraget för personer som bor i nedan angivna
särskilda boendeformer, deltar i dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller
daglig verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Överenskommelsen avser personer över 18 år (från den dag personen fyllt 18 år).
Överenskommelsen omfattar:
• Särskilt boende för äldre enligt Socialtjänstlagen (Sol) 5 kap 5 § andra stycket
•

Dagverksamhet, SoL, inklusive sysselsättning enligt 3 kap. 6§ SoL (socialpsykiatri)

•

Bostad med särskild service för personer över 18 år enligt Lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS § 9.9 och § 9.8 för personer över 18 år

•

Daglig verksamhet enligt LSS § 9.10

•

Bostad med särskild service enligt SoL, 5 kap 7 § tredje stycket (socialpsykiatri)

Kommunen har ansvar för hälso-och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå för
ovan beskrivna boendeformer och vid vistelse i dagverksamhet SoL och daglig
verksamhet LSS.
Överenskommelsen omfattar även former för samverkan mellan parterna.
Storsthlm företräder kommunerna avseende uppföljning och utvärdering
av överenskommelsens övergripande och principiella frågor samt
tillämpning av denna överenskommelse i relation till Region
Stockholm.

1.2

Definitioner

Hjälpmedel

Med hjälpmedel avses här individuellt utprovad, förskriven medicinteknisk produkt
som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom
att kompensera en funktionsnedsättning. De hjälpmedel som omfattas av denna
överenskommelse regleras av lagen om medicintekniska produkter SFS 1993:584.
I denna överenskommelse definieras respektive grupp av förskrivningsbara hjälpmedel
och förbrukningshjälpmedel enligt bilaga 1 och 2.

Förbrukningshjälpmedel
Förbrukningshjälpmedel är förskrivna hjälpmedel som fortlöpande förbrukas. De
förbrukningshjälpmedel som omfattas av denna överenskommelse regleras av lagen om
medicintekniska produkter SFS 1993:584. I denna överenskommelse definieras
respektive grupp av förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel enligt
bilaga 1 och 2.

Läkemedelsnära produkter

I detta dokument avser läkemedelsnära produkter, produkter som ingår i
läkemedelsförmånen.
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Specialanpassning

En specialanpassning är när ett hjälpmedel och/eller tillbehör kombineras på annat
sätt än vad tillverkaren avsett, när konstruktionsmässiga ingrepp görs, när ett tillägg
görs på en färdig produkt, om en ny produkt konstrueras och tillverkas eller när
produkten används på ett nytt sätt eller inom ett nytt användningsområde.
Specialanpassning innebär att hjälpmedlet ska märkas "Specialanpassad produkt" och
inte ska bära CE-märket enligt Läkemedelsverkets författningssamling, LVFS 2003:11
om Medicintekniska produkter. Den som specialanpassat produkten tar då på sig
produktansvaret.

Grundutrustning

Med grundutrustning menas den utrustning som behövs i verksamheten för att
individerna ska kunna bo och vistas där men som inte är förskriven till en enskild
individ.

Huvudhjälpmedel

Huvudhjälpmedel är ett komplett fungerade hjälpmedel, till exempel rollator, rullstol
men kan även vara komplexa hjälpmedel som i kombination med andra hjälpmedel
bildar nya kombinationsenheter till exempel modulära sittsystem.
Slutligen kan det också vara hjälpmedel som kan fungera med andra artiklar på öppna
marknaden till exempel toalettstolsförhöjning.

Medicintekniska produkter
Medicintekniska produkter är produkter som är CE-märkta enligt det medicintekniska
direktivet.

1.3

Övergripande syfte och mål med överenskommelsen

Syftet är att tydliggöra kostnadsansvaret för respektive huvudman, Region Stockholm
och kommunerna i Stockholms län, när det gäller förskrivna hjälpmedel och
förbrukningshjälpmedel samt medicintekniska produkter som används i vården och
som ingår i vård och omsorgsuppdraget.

1.4

Parter, ansvar och åtaganden

Parter i denna överenskommelse är Region Stockholm genom Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF) och kommuner i Stockholms län. Om Region Stockholm
eller kommun tecknar avtal med någon annan och överlåter uppgifter de har ansvar för,
ska denna överenskommelse tillämpas.
Respektive part – kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm – ansvarar för
att följa denna överenskommelse och att den är känd och tillämpas inom i respektive
verksamhet.
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2
2.1

Övergripande om fördelning av kostnadsansvar
Grundprincip

Ansvaret för kostnader för förskrivna hjälpmedel grundas på de överenskommelser som
slutits mellan kommunerna och dåvarande landstinget rörande särskilda boendeformer
enligt SoL och LSS. Dessa bottnar i ÄDEL-reformen och 1994-års Handikappreform.
Senast skedde en reglering av dessa överenskommelser 2015. Efter dessa reformer har
Region Stockholm och kommunerna ett delat ansvar för förskrivna hjälpmedel och
medicintekniska produkter.
Grundprincipen är att respektive part även ska ansvara för de förskrivna hjälpmedel
som är förenade med den vård som kommunen eller Region Stockholm ansvarar för.
Vidare ska verksamheterna svara för den grundutrustning som erfordras för den grupp
av individer som bor eller vistas på boendena. Verksamheterna ska också ha ansvar för
de hjälpmedel som individ/brukare/patient använder i samverkan med personal.
Från denna grundprincip har gjorts vissa undantag. Exempelvis ansvarar Region
Stockholm för kostnader för förskrivna hjälpmedel till barn och unga under 18 år.
Region Stockholm ansvarar även för kostnader för de hjälpmedel som förskrivs av de
specialister som endast har uppdrag i Region Stockholm (se vidare avsnitt 2.2).
Kommunernas ansvar omfattar hjälpmedel i särskilt boende enligt LSS, daglig
verksamhet enligt LSS samt dagverksamhet enligt SoL, med undantag för vad som
framgår av punkt 2.2.

2.2

Specifikt kostnadsansvar för Region Stockholm

Region Stockholm har enligt träffade överenskommelser, utöver förteckningarna av
hjälpmedel (bilaga 1 – 4 och kapitel 5 i detta dokument), kostnadsansvar för:
•

Förskrivna hjälpmedel till barn och unga under 18 år.

•

Förskrivna hjälpmedel inom områdena hörsel- och synhjälpmedel, ortopedtekniska
samt kosmetiska hjälpmedel för alla åldrar.

•

Testmaterial vid självtest av diabetes.

•

Förskrivna hjälpmedel som är specialanpassade för den enskilda
individen/brukaren/patienten.

Region Stockholm ansvarar vidare för kostnad för produkter som ingår i
läkemedelsförmånen och som förskrivs med hjälpmedelskort via apotek.

2.3

Förskrivning av hjälpmedel och andra medicintekniska
produkter som används i samband med vårdinsats

Vid hantering av hjälpmedelsansvaret görs skillnad mellan förskrivning av hjälpmedel
och andra medicintekniska produkter som används i samband med vårdinsats.

2.3.1 Förskrivning
När ett hjälpmedel förskrivs innebär det att hjälpmedlet ska användas av en namngiven
individ/brukare/patient, ensam eller med hjälp av någon annan, exempelvis närstående
(ej personal).
Förtroendeförskrivning avser förskrivning som sker hos den ena parten medan
kostnadsansvaret ligger hos den andra parten. Exempel på områden där det
förekommer förtroendeförskrivning i Stockholms län är arbetsstolar på särskilt boende
5
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för äldre enligt SoL där kommunens personal oftast förskriver arbetsstolen, men Region
Stockholm bekostar den. Det är alltid den kostnadsansvariga huvudmannens regelverk
som gäller vid förskrivning och förtroendeförskrivning.
Vid förtroendeförskrivning av kommunens förskrivare ska Region Stockholms kriterier
för förskrivning följas (https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/hjalpmedelsguiden).
Vid förtroendeförskrivning av regionens förskrivare ska kostnadsansvarig på
kommunen/boendet godkänna kostnaden för hjälpmedlet. Förskrivning på Region
Stockholms bekostnad sker i Beställningsportalen.
Förtroendeförskrivning kan endast ske inom området hjälpmedel (Bilaga 1), men inte
för förbrukningshjälpmedel (Bilaga 2) utöver teststickor för självtest, lansetter och
pennkanyler för personer med diabetes.

2.3.2 Medicintekniska produkter som används i samband med
vårdinsats

Vårdgivaren ansvarar för att tillhandahålla och bekosta de material som används i
behandlingen av individen/brukaren/patienten. Det gäller såväl inom kommunalt som
regionfinansierad vård. Dock förekommer undantag, vilka bekostas av Region
Stockholm. Dessa undantag framgår av bilaga 2 och 3.

2.4

Tillbehör och reservdelar

Tillbehör och reservdelar till hjälpmedel som finns i bilaga 1, till exempel dynor till
rullstolar och lyftselar till lyftar, bekostas av den huvudman som har ansvaret för
huvudhjälpmedlet.

2.5

Nivå för beskrivning av kostnadsansvar

I överenskommelsen är kostnadsansvaret för hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel
specificerat per huvudman på ISO-kodsnivå eller i vissa fall på mer detaljerad nivå
(bilaga 1, bilaga 2 och bilaga 4). I bilaga 3 är ansvaret specificerat enligt typ av
behandling/produkt.

3
3.1

Hjälpmedel i bostad med särskild service och daglig
verksamhet enligt LSS
Målgrupp

Målgruppen omfattar individer/brukare/patienter som enligt beslut om insats bor i
bostad med särskild service enligt LSS eller har beslut om daglig verksamhet LSS.
Överenskommelsen gäller verksamhet som kommunen är huvudman för oavsett
driftsform.

3.2

Särskilt om kostnadsansvar

Kostnadsansvaret fördelas huvudsakligen efter respektive huvudmans hälso- och
sjukvårdsansvar. Förskrivning sker främst av den huvudman som har kostnadsansvar,
men kan för hjälpmedel (Bilaga 1) utföras av den som inte har kostnadsansvar, så kallad
förtroendeförskrivning.
Kommunerna har ansvar för att det i daglig verksamhet finns den utrustning och de
hjälpmedel som krävs för att individer/brukare/patienter ska kunna vistas och delta i
verksamheten, och som inte tas med och används i det egna hemmet.
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Vid korttidsvistelse enligt LSS har kommunen inte hälso- och sjukvårdsansvaret och
den enskilde tar med sig sina hjälpmedel från hemmet.

3.3

Specificerad fördelning av kostnadsansvar

Specificerad fördelning av kostnadsansvar för förskrivna hjälpmedel i bostad med
särskild service och daglig verksamhet enligt LSS framgår av bilaga 1 och bilaga 2.
Produkter som används i vården och som ingår i vård- och omsorgsuppdraget framgår
av bilaga 3.

4
4.1

Hjälpmedel inom särskilt boende för äldre enligt SoL,
dagverksamhet enligt SoL samt sysselsättning enligt SoL
Målgrupp

Målgruppen omfattar individer/brukare/patienter som efter biståndsbeslut bor eller
vistas i särskilt boende för äldre enligt SoL, eller vistas i dagverksamhet enligt SoL
enligt beskrivning i 1.1 första och andra punkten samt personer som vistas i
sysselsättning enligt 3 kap. 6§ SoL.
Överenskommelsen gäller den verksamhet för vilken kommunen är huvudman för
oavsett driftsform.

4.2

Särskilt om kostnadsansvar

Kostnadsansvaret fördelas huvudsakligen efter respektive huvudmans hälso- och
sjukvårdsansvar. Förskrivning sker främst av den huvudman som har kostnadsansvar,
men kan för hjälpmedel (Bilaga 1) utföras av den som inte har kostnadsansvar, så kallad
förtroendeförskrivning.
Kommunerna har ansvar för att det i dagverksamhet finns den utrustning och de
hjälpmedel som krävs för att individer/brukare/patienter ska kunna vistas och delta i
verksamheten, och som inte tas med och används i det egna hemmet.

4.3

Specificerad fördelning av kostnadsansvar

Specificerad fördelning av kostnadsansvar i särskilt boende för äldre enligt SoL framgår
för hjälpmedel av bilaga 1 och för förbrukningshjälpmedel av bilaga 2. Produkter som
används i vården och som ingår i vård- och omsorgsuppdraget framgår av bilaga 3.

5
5.1

Hjälpmedel inom bostad med särskild service enligt SoL
(socialpsykiatri)
Målgrupp

Målgruppen omfattar individer/brukare/patienter som enligt biståndsbeslut bor i
bostad med särskild service enligt SoL, 5 kap 7 § tredje stycket (socialpsykiatri).
Överenskommelsen gäller den verksamhet för vilken kommunen är huvudman för
oavsett driftsform.

5.2

Särskilt om kostnadsansvar

Kostnadsansvar för hjälpmedel är huvudsakligen ett ansvar för Region Stockholm med
undantag av alla typer av lyftar, till exempel sänglyft, personlyft, lyft som monteras på
badkar eller toalett, duschvagn/duschsäng samt vårdaraggregat till rullstol, som
7
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bekostas av kommunen. Kommunen ansvarar för grundutrustning till
individer/brukare/patienter med beslut om bostad med särskild service enligt SoL, se
bilaga 4.
Bilaga 1, bilaga 2 samt bilaga 3 tillämpas därmed inte för boende i bostad i med
särskild service enligt SoL (socialpsykiatri).

6
6.1

Hjälpmedelssamverkan i Stockholms län samverkansorganisation
Länsövergripande samverkan genom styrgrupper

Regionen och kommunerna i länet har genom Storsthlms styrelse och Hälso- och
sjukvårdsnämnden, i Region Stockholm, en politisk styrgrupp för samverkan mellan
kommunerna i Stockholms län och Hälso- och sjukvårdsnämnden. Den politiska
styrgruppen kallas Vård i Samverkan (VIS) och är ett forum för samverkan och
beredning inför beslut i respektive organisation i frågor som rör hälsa, vård och omsorg.
Som stöd i sitt arbete har VIS en tjänstemannastyrgrupp Sammanhållen vård och
omsorg, och ytterligare samrådsgrupper som ansvarar för olika sakområden.
För denna överenskommelse ska en styrgrupp utses, som består av tjänstemän på
ledningsnivå som representerar länets kommuner och Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Kommunernas representant/-er utses av
Storsthlms socialtjänstnätverk. Styrgruppen träffas vid behov, minst en gång årligen,
och återrapporterar vid behov till politisk styrgrupp för samverkan inom vård och
omsorg (VIS). Som stöd i sitt arbete har styrgruppen en samverkansgrupp.
Styrgruppens uppdrag är att på övergripande nivå, i samråd med samverkansgruppen,
följa upp överenskommelsen och initiera utveckling av, eller förändringar i
överenskommelsen. Styrgruppen ska också i samråd med samverkansgruppen hantera
avsteg vid åtaganden eller tvister mellan parter.

6.2

Samverkansgruppens representation och arbetsformer

Parterna har enats om att bilda en samverkansgrupp för denna överenskommelse om
hjälpmedel mellan kommunerna och Region Stockholm. Gruppen kallas
Hjälpmedelssamverkan i Stockholms län.
Syftet med samverkansgruppen är att fortlöpande följa utvecklingen inom området
samt påtala behov av förändringar till styrgruppen. Syftet är även att utveckla
kunskaps- och beslutsstöd såsom rutiner och processbeskrivningar i sådana frågor som
rör bägge parterna.
Hjälpmedelssamverkan i Stockholms län består av företrädare för kommunerna vilka
representerar olika kommuner och kompetensområden i länet, Storsthlm, samt
företrädare för Region Stockholm genom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).
Kommunernas företrädare utses av Storsthlms socialtjänstnätverk. Region Stockholms
företrädare utses av berörd avdelningschef på HSF.
Nedan gäller om inte annat överenskoms mellan parterna.
Kommunerna har fyra ledamöter och Region Stockholm har fyra ledamöter. Övriga
personer kan adjungeras vid behov. Storsthlm är sammankallande för
samverkansgruppen.
Samverkansgruppen har en ordförande och en vice ordförande från HSF, Region
Stockholm respektive kommunerna som bildar presidium för att förbereda dagordning
8
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och vidta förberedande åtgärder inför samverkansorganisationens möten.
Ordförandeskapet skiftar årligen mellan parterna Region Stockholm/HSF och
kommunerna. Storsthlm bereder och samordnar frågorna som stöd till kommunerna.
Samverkansgruppens beslut ska ske i konsensus.
Samverkansgruppen genomför minst ett årligt möte.
Undertecknande av denna överenskommelse innebär fullmakt för företrädarna i
samverkansgruppen att besluta om justeringar av kostnadsansvaret för hjälpmedel med
hänsyn till de uppgifter och begränsningar som anges nedan.

6.3

Samverkansgruppens uppgifter och mandat

Samverkansgruppen ska:
• Årligen följa upp överenskommelsen och löpande följa att fördelningen av
kostnadsansvar för hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel är tydlig och relevant
och rapportera detta till styrgruppen.
•

Besluta om ändring av kostnadsansvar om förändringarna kan bedömas vara
kostnadsneutrala. Ändringarna ska vara till ömsesidig nytta för parterna och/eller
individerna/brukarna/patienterna och kan grundas på förändringar i vårdmetoder
eller förändringar i andra överenskommelser om ansvarsfördelningen mellan
parterna eller teknisk utveckling som påverkar produktutbudet. Ändringarna ska
vila på individ-/brukar-/patientsäker grund.

•

Vid beslut om ändringar ska motiveringar, ekonomiska beräkningar och
konsekvensanalyser dokumenteras. Beräkningar av ekonomiska effekter av
förändrat kostnadsansvar bör baseras på parternas faktiska kostnader under
föregående verksamhetsår. Beräkning av kommunernas kostnader kan baseras på
uppgifter från utsedda referenskommuner.

•

I de fall kostnadsansvaret för helt nya förskrivningsbara produktgrupper
aktualiseras ska frågor om kostnadsansvaret för dessa lyftas till huvudmännen för
beslut. Samverkansgruppen ska bereda sådana ärenden och se till att
förteckningarna (bilaga 1 – 4) över kostnadsansvar uppdateras i enlighet med
huvudmännens beslut.

•

Samverkansgruppen kan inte ta beslut som innebär större principiella ändringar i
fördelning av kostnadsansvar mellan parterna. Förändringarna ska inte avvika från
de övergripande principer som angivits i denna överenskommelse och ska inte
heller avvika från den allmänna ansvarsfördelningen för vård- och omsorgstjänster
som gäller mellan parterna.

•

Uppdatera listor över ansvarsfördelningen i händelse att någon huvudman stryker
eller lägger till förskrivningsbara produkter eller produkter som används vid vård
och omsorg som listats i bilaga 1 eller 2.

•

Beslut om ändringar i listor över ansvarsfördelning kan träda i kraft tidigast tre
månader efter samverkansgruppens beslut.

•

Sprida information till berörda målgrupper om beslutade justeringar i
ansvarsfördelningen och publicera reviderade bilagor så att de är tillgängliga för
berörda individ-/brukar-/patient- och personalgrupper.

•

Ta initiativ till framtagande av besluts- och kunskapsstöd/rutiner eller guidelines
som ömsesidigt medverkar till en säker och effektiv förskrivning och hantering av
hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel.

Samtliga kommuner och Region Stockholm har initiativrätt att lämna förslag till
ändringar i listor gällande kostnadsfördelning eller frågor som bidrar till utveckling av
hantering och förskrivning av hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel och produkter som
9
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används vid vård och omsorg. Samverkansgruppen ska ta ställning till inkommande
förslag och initiativ vid sitt nästkommande möte.

6.4 Tvister och problem vid samverkan
Vid parts eventuella avsteg från åtaganden i överenskommelsen eller tvister om
tolkning av överenskommelsen ska följande tvistetrappa tillämpas:
1) Avsteg från åtagande eller tvister om tolkning eller betalningsansvar ska i första hand
lösas av parterna på lokal nivå i kommunen och Region Stockholm. Såvida dessa inte är
av en sådan principiell karaktär att det kan antas påverka andra parter.
2) Avsteg från åtagande eller tvist om tolkning som inte kan lösas på lokal nivå hanteras
av styrgruppen för överenskommelsen.
3) I det fall styrgruppen inte kan lösa en fråga om avsteg från åtagande eller tvist om
tolkning, så ska frågan hanteras av styrgrupp för överenskommelsen.
4) Ytterst hanteras avsteg från åtagande eller tvist av den politiska styrgruppen VIS som
har tolkningsföreträde gällande överenskommelsen.
5) Tvister som inte kan lösas ska enligt ovan hänskjutas till svensk allmän domstol för
avgörande med tillämpning av svensk rätt.

7

Giltighetstid

Överenskommelsen börjar gälla tre månader från att alla parter beslutat anta
överenskommelsen och gäller till dess överenskommelsen sägs upp eller omförhandlas.
Överenskommelsens uppsägningstid är tolv månader och upphör då att gälla för
samtliga parter. Omförhandling av överenskommelsen ska ske om någon part så begär.
Omförhandlat avtal börjar gälla tidigast tre månader efter det omförhandlade avtalet
godkänts av parterna.

8

Bilagor

Nedanstående bilagor kan komma att uppdateras inom ramen för ovan beskriven
samverkansorganisation, utan att denna överenskommelse behöver ändras.
Bilaga 1: Förskrivningsbara hjälpmedel
Bilaga 2: Förskrivningsbara förbrukningshjälpmedel
Bilaga 3: Produkter som används i vård och omsorg
Bilaga 4: Förskrivningsbara hjälpmedel för bostad med särskild service enligt SoL
(socialpsykiatriskt boende)

10
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Bilaga 1 – Förskrivningsbara hjälpmedel
Fördelning av kostnadsansvar mellan kommunerna i Stockholms län och Region
Stockholm för förskrivningsbara hjälpmedel enligt överenskommelsen Fördelning av
kostnadsansvar för medicintekniska produkter inom vård och omsorg mellan Region
Stockholm och kommunerna i Stockholms län daterad 2020-10-14.
Bilaga 1 omfattar fördelning av kostnadsansvar avseende:
•

Särskilt boende för äldre enligt Socialtjänstlagen (Sol) 5 kap 5 § andra stycket.

•

Bostad med särskild service personer över 18 år enligt Lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS § 9.9 och § 9.8 för personer över 18 år.

Bilaga 1 tillämpas inte för boende i bostad med särskild service enligt SoL, 5 kap 7 §
tredje stycket (socialpsykiatri).
Vid förtroendeförskrivning av kommunens förskrivare ska Region Stockholms kriterier
för förskrivning följas, https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/hjalpmedelsguiden/
Vid förtroendeförskrivning av Regionens förskrivare ska kostnadsansvarig på
kommunen/boendet godkänna kostnaden för hjälpmedlet. Förskrivning på Region
Stockholms bekostnad sker i Beställningsportalen. I kostnadsansvaret ingår alla
tillbehör och reservdelar till huvudhjälpmedlet samt anpassning därtill (dock inte
specialanpassningar).

ISOkod
040306

Beskrivning

Ansvar

Inhalatorer

Region
Stockholm

Kommentarer

Inhalator till ventilator (tillbehör till ventilator)
Nebulisator för läkemedel
Ultraljudsnebulisator

040312

Respiratorer

Region
Stockholm

Andningsballong
Befuktare med inbyggd flödesgenerator för barn
CPAP, Bilevel
Hostapparat
Ventilator

1
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040318

Oxygenutrustningar

Region
Stockholm

Flödesväljare till syrgastuber
Kapnograf
Oxygenkoncentrator
Pulsoximeter
Vagn/Bärrem/Väska/Ryggsäck till syrgastuber
040321

Slemsugar

Region
Stockholm

Slemsug
040327

Andningsmuskeltränare

Region
Stockholm

Andningsmuskeltränare, typ PEPmask

040609

Luftfyllda klädesplagg och
kompressionsutrustningar för
cirkulationsproblem

Region
Stockholm

Avancerad kompressionsutrustning för arm, ben,
bål med 12- eller flera kammarsystem
Kompressionsutrustning för arm, ben eller bål
041924

Infusionspumpar

Kommun
Särskilt boende för äldre,
enligt SoL

Infusionspump för enteral nutrition

041924

Infusionspumpar

Region
Stockholm

Infusionspump för enteral nutrition

Särskilt boende enligt LSS

Infusionspump för läkemedel och parenteral
nutrition
041998

Tillbehör, reservdelar och komponenter

Kommun

Infusionsställ

042412

Blodanalysmateriel

Region
Stockholm

Flash glukosmätare och kontinuerliga
glukosmätare

2
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Mätare för blodets koagulationsförmåga vid
warfarinbehandling
042424

Kroppstermometrar

Region
Stockholm

Talande febertermometer
042706

Stimulatorer för smärtlindring

Kommun

TENS-apparatur
042709

Muskelstimulatorer som ej används som
ortoser

Region
Stockholm

Inkontinensstimulator
043006

Hjälpmedel för kylbehandling

Region
Stockholm

Kylväst, kylkeps
043303

Sittdynor och underlägg för
trycksårsprevention

Kommun/Region
Stockholm

Rullstolsdyna

043304

Ryggkuddar och ryggdynor för
trycksårsprevention

Gäller alla rullstolsdynor
som är tryckavlastande,
positionerande,
tryckfördelande. Dynor
följer kostnadsansvar för
rullstolen
Kommun/Region
Stockholm

Ryggdynor

043306

Madrasser och madrasskydd för
trycksårsprevention

Gäller alla ryggdynor till
rullstol. Dynor följer
kostnadsansvar för
rullstolen
Kommun

Fibermadrasser/underlägg
Antidecubitusmadrasser Gäller både
förebyggande och behandlande madrasser
044808

Ståbarrar och ståstöd

Region
Stockholm

Ståpodier samt ståstöd
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044815

Arm-, bål- och benträningsredskap

Region
Stockholm

Armtränare, bentränare
Gåstege, stolstege
Splint för att stabilisera arm, ben eller fot
044821

Tippbrädor

Region
Stockholm

Tippbräda
042715

Ljudstimulatorer

Region
Stockholm

Ljudstimulator vid tinnitus
050303

Röst- och talträningshjälpmedel

Region
Stockholm

Stamningshjälpmedel DAF+FAF
051506

Hjälpmedel för att koda och avkoda
skrivspråk

Region
Stockholm

Programvara för PC/MAC
061590

Peroneusstimulatorer

Region
Stockholm

Peroneusstimulator
090603

Huvudskydd

Kommun

Mjuka hjälmar
090903

Strumppådragare

Kommun

Strumppådragare, strumpavtagare
090912

På- och avklädningskrokar/-pinnar

Region
Stockholm

Påklädningsrobot/krok
091203

Flyttbara toalettstolar

Kommun

Flyttbara toalettstolar med hjul
091209

Toalettsitsar

Kommun

Toalettsitsar inkl. stänkskydd
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Mjuksitsar inkl. stänkskydd, toadyna
Stänkskydd
091212

Toalettstolsförhöjningar, fristående

Kommun

Toalettstolsförhöjning, fristående
091215

Toalettstolsförhöjningar, lösa tillsatser

Kommun

Toalettstolsförhöjning, lösa tillsatser
091218

Toalettstolsförhöjningar, fasta tillsatser

Kommun

Toalettstolsförhöjning, fasta tillsatser
091221

Toalettsitsar med inbyggd lyftanordning

Kommun

Toalettsits med inbyggd lyftanordning
091224

Toalettarmstöd och/eller toalettryggstöd
som monteras på toaletten

Kommun

Armstöd och/eller ryggstöd som monteras på
toaletten
093303

Bad- och duschstolar (med och utan hjul),
badbrädor, pallar, ryggstöd och sitsar

Kommun

Duschpall, badstol, duschbräda, duschstol
093312

Badbritsar, duschbord och skötbord

Kommun

Duschvagn
Duschbord/skötbord
Lyftbord med t.ex. barnstol eller skötbord
093903

Hjälpmedel för hårtvätt

Kommun

Schamponeringsstöd
120303

Stödkäppar

Kommun

Stödkäpp
120306

Armbågskryckor

Avser även vit stödkäpp
Kommun

Armbågskrycka

120309

Underarmskryckor (Ra-kryckkäppar)

Avser även vit
armbågskrycka
Kommun

RA-kryckkäpp
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120312

Axillarkryckor

Kommun

Axillarkrycka
120316

Gånghjälpmedel med tre eller fler stödben

Kommun

Gånghjälpmedel med fler eller stödben
120603

Gåstativ

Kommun

Gåstativ
120606

Rollatorer

Kommun

Rollator
120609

Gåstolar

Avser alla modeller
Kommun

Gåstol med sittpåse eller sadel/sits
120612

Gåbord

Kommun

Gåbord
122203

Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar

Region
Stockholm

Manuella rullstolar
122218

Manuella vårdarmanövrerade rullstolar

Avser alla modeller
Region
Stockholm

Komfortrullstol
Stolsunderrede, rullstolsunderrede,
vagnunderrede

122218

Manuella vårdarmanövrerade rullstolar

För modulära sittsystem,
moduluppbyggd sits,
formgjuten sits och
liknande
Kommun

Transportrullstol
122303

Eldrivna rullstolar med manuell styrning

Region
Stockholm

Elrullstol för utomhusanvändning
122306

Eldrivna rullstolar med motoriserad
styrning

Region
Stockholm

Elrullstol för inom- och utomhusanvändning
Elrullstol samt platta för slingstyrning
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Elrullstol med vårdarstyrning

Kan endast förskrivas till
anhörig som bor
tillsammans med brukaren

Stå-elrullstol
Elrullstolsunderrede

122409

Drivaggregat för manuella rullstolar

För modulära sittsystem,
moduluppbyggd sits,
formgjuten sits och
liknande
Kommun

Drivaggregat till rullstolar
122409

Drivaggregat för manuella rullstolar

Region
Stockholm

Drivhjul med motor till rullstolar
122430

Bälten och selar till rullstolar

Kommun/Region
Stockholm

Bälte, selar, västar och liknande

122707

Liggvagnar och paraplyvagnar

Tillbehör, följer
kostnadsansvar för
huvudhjälpmedel
Region
Stockholm

Höj- och sänkbar vagn
123103

Glidbrädor, glidmattor, draglakan och
vändningsmattor

Tumlevagn och liknande,
exklusive sittdel
Kommun

Glidbräda, glidmattor, vändningsmattor och
glidlakan
123106

Vridplattor (Vändskivor)

Kommun

Vändskiva med eller utan ståplatta
123109

Fristående lyftbågar

Kommun

Fristående lyftbåge till säng
123112

Repstegar

Kommun

Handstege/repstege
123115

Uppresningsbälten och västar

Kommun

Vårdbälte, uppresningsbälte
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123121

Överflyttningsplattformar

Kommun

Överflyttningsplattform
123603

Hjullyftar för överflyttning av en sittande
person med hjälp av lyftselar/lyftslingor

Kommun

Mobil personlyft

123604

Hjullyftar för överflyttning av en stående
person

Avser även tillbehör som
tex lyftsele
Kommun

Mobil stålyft
123612

Stationära lyftar monterade på väggar,
golv och/eller i tak

Avser även tillbehör som
tex lyftsele
Kommun

Stationär alternativt stationär fristående
personlyft
123615

Stationära lyftar monterade på eller i
andra produkter

Avser även tillbehör som
tex lyftsele
Kommun

Stationär lyft som monteras på eller i andra
produkter, badkarslyftar och liknande
123903

Vita käppar (Teknikkäppar)

Region
Stockholm

Markeringskäppar
123906

Elektroniska orienteringshjälpmedel

Region
Stockholm

Orienteringshjälpmedel GPS
123909

Akustiska ledfyrar

Region
Stockholm

Ledfyr mobil
Ledfyr stationär
150303

Hjälpmedel för att väga och mäta för att
tillreda mat och dryck

Region
Stockholm

Nivåindikator, endast för person med
synnedsättning
Talande termometer
Talande timer, taktil timer

8
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Talande våg
150306

Hjälpmedel för att skära, hacka och
sönderdela för att tillreda mat och dryck

Kommun

Skärbräda med specialfästanordning
150306

Hjälpmedel för att skära, hacka och
sönderdela för att tillreda mat och dryck

Region
Stockholm

Kniv med anhåll, för personer med
synnedsättning
Skärhjälpmedel för att få jämna skivor, för
personer med synnedsättning
150927

Ätapparater

Kommun

Elektrisk och manuell matapparat
180903

Stolar

Region
Stockholm

Arbetsstol
180906

Pallar och ståstolar

Region
Stockholm

Ståstolar inklusive magstödståstolar
180909

Coxitstolar

Region
Stockholm

Coxitstolar
180921

Speciella sittmöbler

Region
Stockholm

Moduluppbyggt sittsystem
Golvstol med stöd
Sits för barn inklusive bas eller enkelt mobilt
underrede
180939

Modulära sittsystem

Typ Tumble Form eller
liknande
Region
Stockholm

Modulära sittsystem
181003

Ryggstöd
Ryggdynor för korttidssittande, typ svankdynor,
enkla ryggdynor till rullstol

Kommun/Region
Stockholm
Dynor följer
kostnadsansvar för rullstol
9
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181006

181006

Sittdynor och underlägg

Kommun/Region
Stockholm

Dyna för korttidssittande till rullstol

Dynor följer
kostnadsansvar för rullstol

Tryckfördelande dyna till rullstol

Dynor följer
kostnadsansvar för rullstol

Sittdynor och underlägg

Region
Stockholm

Specialanpassad sits, formgjuten eller liknande
Specialanpassat ryggstöd, formgjutet eller
liknande
Specialanpassad sits och ryggstöd, formgjutet
eller liknande
Skumplastfåtöljer
Kuddar för positionering i sittande
Enkel vinklingsbar sits och fotstöd
181006

Sittdynor och underlägg

Till Tripp Trapp stol
Kommun

Förhöjningsdyna, även coxit
Kildyna
Underlägg och övriga dyntillbehör
Tumlebåt, exklusive underrede
181204

Sängar och lösa sängbottnar, ej reglerbara

Kommun

Specialtillverkade sängar
181210

Sängar och lösa sängbottnar, elektriskt
reglerbara

Kommun

Sängar
Spjälsäng inklusive sänglyft
181212

Sänglyftar

Kommun

Sänglyftar elektriskt höjdjusterbara
181224

Ställbara rygg- och benstöd

Kommun

Rygg- och benstöd

10
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181227

Sänggrindar och lyftbågar att fästa på
sängar

Kommun

Grindar/fallskydd/nätsidor/sängbyglar
Resningsstöd
181503

Förhöjningsben

Kommun

Förhöjningsklotsar, förhöjningsben,
förhöjningsramp
181803

Ledstänger

Kommun

Stödstångsystem, Gripo och liknande
181811

Fällbara räcken och armstöd

Kommun

Armstöd, vägg och/eller golvmonterade
183015

Portabla ramper

Kommun

Ramp, tröskelramp
220309

Glas, linser och linssystem som förstorar

Region
Stockholm

Förstorande linser/förstoringsglas och luppar
Lampa med förstoring
220312

Kikare och teleskop

Region
Stockholm

Kikare
Kikarglasögon
220318

Förstorande video-system

Region
Stockholm

Förstorande system
220606

Kroppsburna hörapparater

Region
Stockholm

Kroppsburen hörapparat
220612

I-örat-apparater

Region
Stockholm

Hörapparat
220615

Bakom-örat-apparater

Region
Stockholm

11
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Hörapparat
220621

Hörapparater som används tillsammans
med implantat

Region
Stockholm

Benförankrad hörapparat
220627

Tillbehör till hörhjälpmedel

Region
Stockholm

Öroninsats
CROS
220903

Röstgeneratorer

Region
Stockholm

Digital röstgenerator
220906

Röstförstärkare för personligt bruk

Region
Stockholm

Röstförstärkare
221206

Skrivbrädor, ritbrädor och
teckningsbrädor

Region
Stockholm

Muffbrädor
221209

Namnteckningsramar, namnstämplar och
skrivramar

Region
Stockholm

Namnteckningsram, skrivram
221215

Skrivmaskiner

Region
Stockholm

Ordbehandlingsmaskin
221221

Bärbara anteckningsapparater för
punktskriftsanvändare

Region
Stockholm

Punktanteckningshjälpmedel
221224

Programvara för ordbehandling

Region
Stockholm

Programvara med och utan talsyntes
221509

Programvara för kalkylering och
beräkning

Region
Stockholm

Programvara för kalkylering och beräkning

12

98 Yttrande - Överenskommelse kostnadsansvar hjälpmedel och medicintekniska produkter - KS 21/0081-2 Yttrande - Överenskommelse kostnadsansvar hjälpmedel och medicintekniska produkter : 2 Överenskommelse inklusive 4 bilagor.pdf

221803

Utrustning för att spela in och återge ljud

Region
Stockholm

Produkt med digital in- och uppläsning av ljud
Digitalt fickminne
221824

Transmissionssystem via radio

Region
Stockholm

System som förstärker ljud
System med slingförstärkare eller bärbar
mottagare, elevmikrofon – skola
Portabelt system med en mikrofon
FM-system för ljudinformation för radio eller tv
221830

Slingförstärkare, slingmottagare och
slingor

Region
Stockholm

Stolslinga, slingförstärkare, halsslinga
222103

Bokstavs- och symbolsatser/tavlor

Kommun

Bildkort, pekbok
Bildbas på CD-rom/licens
Tavlor och liknande för bokstäver och symboler
Bildstöd
222106

Kommunikationsförstärkare

Region
Stockholm

System som förstärker ljudet vid tal
222109

Samtalsapparater

Region
Stockholm

Samtalsapparat
222112

Programvara för närkommunikation

Region
Stockholm

Program
222190

Presentationsmaterial för bokstavssatser
och symbolsatser

Kommun

Mappar, ark, magnettavlor, schema,
ögonpekningsram och liknande

13
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222403

Standardtelefoner för fasta nät

Region
Stockholm

Högtalande telefon, fjärrstyrda
Bildtelefon
222409

Texttelefoner

Region
Stockholm

Texttelefon
222421

Telefontillbehör

Region
Stockholm

Skärmläsare för mobiltelefon
Telefonförstärkare för fast telefoni
Trådlös telefonförstärkare för mobil telefoni
222430

Porttelefoner

Kommun

Porttelefon
222490

Totalkonversationsenheter

Region
Stockholm

Enhet för totalkonversation
222703

Indikatorer med visuella signaler

Region
Stockholm

Portabelt system för dörrsignal
Fast system för varseblivning; dörr, telefon
och/eller brandvarnare
Portabelt system för babyvakt
Portabelt system för telefonsignal
Väckningsanordning
222712

Ur och klockor

Region
Stockholm

Armbandsur, fickur, väckarur, bordsur, väggur
222715

Almanackor, kalendrar och
planeringssystem

Kommun

Särskilt boende enligt LSS

Elektronisk almanacka
Tidshjälpmedel för att stödja minnet

14
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Minneshjälpmedel
222715

Almanackor, kalendrar och
planeringssystem

Region
Stockholm

Särskilt boende för äldre,
enligt SoL

Elektronisk almanacka
Tidshjälpmedel för att stödja minnet
Minneshjälpmedel
222718

Personliga nödlarm

Region
Stockholm

Komplett anfallslarm

T.ex. epilepsilarm

Apnélarm
222718

Personliga nödlarm

Kommun

Komplett anropssystem
222727

Märkningsmateriel och märkningsverktyg

Region
Stockholm

Talande märksystem
223012

Bladvändare

Kommun

Bladvändare
223021

Läsmaskiner

Region
Stockholm

Läsmaskin/talande scanner
223303

Stationära datorer

Region
Stockholm

Monitorarm till egen dator
223306

Bärbara datorer och hand- och fickdatorer

Region
Stockholm

Stativ till egen bärbar dator
223603

Tangentbord

Region
Stockholm

Tangentbord
223612

Alternativa inmatningsenheter

Region
Stockholm

15
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Alternativ inmatningsenhet, Scanner, OCRprogram
223618

Programvara för inmatning

Region
Stockholm

Programvara för alternativa inmatningsenheter
223621

Hjälpmedel för att positionera
skärmpekare och för att välja objekt på
bildskärmen

Region
Stockholm

Datormöss och musliknande enheter
223905

Taktila displayer

Region
Stockholm

Punktskriftdisplayer
223906

Skrivare

Region
Stockholm

Punktskriftskrivare, Punktkonverteringsprogram
223907

Ljuddisplayer

Region
Stockholm

Utrustning för syntetiskt tal, program med
talsyntes
223912

Speciella programvaror för presentation

Region
Stockholm

Skärmläsare, förstoring
240918

Omkopplare (till/från eller annan
funktion)

Kommun

Manöverkontakter

241303

Fjärrstyrsystem

T.ex. tryckknappar för
elektriska apparater,
hand/fingerkontakt och
styrspakar (joysticks)
inklusive eventuella fäste
för manöverkontakten.
Kommun

IR-system enkla och avancerade

241815

Pinnar

Avser manövrering av
belysning, TV-apparat,
dörrlås, telefon.
Region
Stockholm

16
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Pinnar
241818

Peklampor

Region
Stockholm

Peklampor
242103

Manuella griptänger

Kommun

Griptång
243612

Rullbord

Kommun

Rullbord

270306

Luftrenare

Region
Stockholm

Luftrenare vid okontrollerad svår allergisk astma,
steg 5
270603

Hjälpmedel och verktyg för mätning av
längd

Region
Stockholm

Taktilt avläsbar produkt för mätning av längd
270621

Hjälpmedel och verktyg för att mäta
klimatförhållanden

Region
Stockholm

Talande eller taktilt avläsningsbar inne och
utetermometer
Termometer med vibrator
270624

Hjälpmedel och verktyg för att mäta färg

Region
Stockholm

Färgindikator

17
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Bilaga 2 – Förskrivningsbara förbrukningshjälpmedel
Fördelning av kostnadsansvar mellan kommunerna i Stockholms län och Region
Stockholm för förskrivningsbara förbrukningshjälpmedel enligt överenskommelsen
Fördelning av kostnadsansvar för medicintekniska produkter inom vård och omsorg
mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län daterad 2020-10-14.
Bilaga 2 omfattar följande målgrupper:
•

Särskilt boende för äldre enligt Socialtjänstlagen (Sol) 5 kap 5 § andra stycket

•

Bostad med särskild service personer över 18 år enligt Lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS § 9.9 och § 9.8 för personer över 18 år

Bilaga 2 tillämpas inte för boende i bostad med särskild service enligt SoL, 5 kap 7 §
tredje stycket (socialpsykiatri).
Förtroendeförskrivning från kommunen kan endast utföras för pennkanyler, teststicka
och lansett för personer med diabetes. Övriga förbrukningshjälpmedel som är Region
Stockholms ansvar förskrivs av förskrivare som har avtal med regionen
Vid förtroendeförskrivning av kommunens förskrivare ska Region Stockholms kriterier
för förskrivning följas. https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/hjalpmedelsguiden/
Förskrivning på Region Stockholms bekostnad sker i Beställningsportalen.
I kostnadsansvaret ingår alla tillbehör och reservdelar till huvudhjälpmedlet samt
anpassning därtill (dock inte specialanpassningar).

ISOkod

Beskrivning

Ansvar

010101

Behållare
Kräkpåse
Instrument
Pincett
Luftkonditioneringshjälpmedel
Luftvärmeväxlare till trakealkanyl
Tillbehör till slemsugar
Sugkatetrar och sugslangar
Kompressionsmaterial för
armar och ben och andra delar
av kroppen.
Kompressionsmaterial för att
underlätta cirkulation genom
passivt tryck vid
cirkulationsrubbningar och
ventromboser
Kompressionsmaterial för
armar och ben och andra delar
av kroppen.
Kompressionsmaterial för att
underlätta cirkulation genom
passivt tryck vid lymfödem och
brännskador

Kommun

010102
040303
040321

040606

040606

Kommentarer

Kommun
Kommun
Kommun

Kommun

Region Stockholm
Förskrivning sker av
lymfterapeut/
arbetsterapeut på
klinik vid Region
Stockholm
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041915

041921
042412

044900
090333
090339
090606

090615
091503

091506

092106
092109
092403
092406
092409

Injektionskanyler

Pennkanyler
Doseringshjälpmedel till
injektionsmateriel
Uppdragningskanyl till spruta för
såromläggning
Blodanalysmateriel
Teststicka och lancett för diabetes

Sårvårdsprodukter
Förbandsmaterial vid behandling av
sår- och hudvård
Badkläder
Skyddsbyxa
Haklappar och förkläden
Skyddskläder
Ögon- och ansiktsskydd

Fuktkammare/glas
Skyddshandskar och
skyddsvantar
Skyddshandskar
Kanyler vid trakeotomi

Trakealkanyl
Stomiskydd vid trakeotomi
Förband, nackband samt
rengöringshjälpmedel som används
i samband med kanyl
Hudtvättmedel
Vätskor som används för hudskydd
och rengöring
Desinfektionsmedel
Handdesinfektionsmedel
Kvarliggande katetrar
Kvarliggande kateter
Tappningskatetrar
Tappningskateter
Urindroppsamlare för män

Region Stockholm
Kan
förtroendeförskrivas
av kommunal
förskrivare i
Beställningsportalen
Kommun
Region Stockholm
Kan
förtroendeförskrivas
av kommunal
förskrivare i
Beställningsportalen
Kommun
Kommun
Kommun
Region Stockholm
Kan ej förskrivas av
kommun via
Beställningsportalen.
Beställs och
faktureras enligt
gällande rutin, se
bilaga 3.
Kommun
Region Stockholm
Kan ej förskrivas av
kommun via
Beställningsportalen.
Beställs och
faktureras enligt
gällande rutin, se
bilaga 3
Kommun

Kommun
Kommun
Kommun
Kommun
Kommun
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092490
092704
092705
092709
0930

0931
099003
150907

150907

150930

150930

Urindroppsamlare
Dilatationskatetrar
Dilatationskateter
Slutna urinuppsamlingspåsar
Sluten urinuppsamlingspåse
Tömbara
urinuppsamlingspåsar
Tömbar urinuppsamlingspåse
Urinuppsamlingskärl
Urinflaska, bäcken
Absorberande
inkontinensskydd
Engångs- och flergångsskydd som
absorberar urin
Urin- och avföringsstoppande
hjälpmedel
Båge, propp
Lavemang
Lavemang
Livsmedel för medfödda
ämnesomsättningssjukdomar
Livsmedel specifikt för medfödda
ämnesomsättningssjukdomar
Livsmedel för medfödda
ämnesomsättningssjukdomar
Livsmedel specifikt för medfödda
ämnesomsättningssjukdomar
Sonder
Sonder, knappar, tub, peg

Sonder
Matningsaggregat/slang, behållare
för sondnäring, enteral spruta (vid
LSS)

1590
1590

220906

Kommun
Kommun
Kommun
Kommun
Kommun

Kommun
Kommun
Kommun
Särskilt boende för
äldre, enligt SoL
Region Stockholm
Bostad med särskild
service, enligt LSS
Region Stockholm
Kan ej förskrivas av
kommun via
Beställningsportalen.
Beställs och
faktureras enligt
gällande rutin, se
bilaga 3
Kommun/Region
Stockholm
Region Stockholm

Matningsaggregat/slang, behållare
för sondnäring, enteral spruta (vid
särskilt boende för äldre enligt SoL)

Kommunen

Näringsprodukter
Berikning, kosttillägg, sondnäring,
förtjockningsmedel
Näringsprodukter
Berikning, kosttillägg, sondnäring,
förtjockningsmedel
Röstförstärkare för personligt
bruk

Kommun

Röst/talventil

Region Stockholm
ansvarar vid
särskild bostad
enligt LSS
Kommunen
ansvarar vid särskilt
boende för äldre
enligt SoL.
Särskilt boende för
äldre enligt SoL

Region Stockholm
Bostad med särskild
service enligt LSS
Region Stockholm
Kan ej förskrivas av
kommun via
Beställningsportalen.
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Beställs och
faktureras enligt
gällande rutin, se
bilaga 3
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Bilaga 3 - Produkter som används i vård och omsorg
Fördelning av kostnadsansvar mellan kommunerna i Stockholms län och Region
Stockholm för produkter som används av personalen i vård och oms0rg enligt
överenskommelsen ”Fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel inom vård och omsorg
mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län” daterad 2020-10-14.
Bilaga 3 omfattar produkter som används i vård och omsorg till individer inom följande
boende
•

Särskilt boende för äldre enligt Socialtjänstlagen (Sol) 5 kap 5 § andra stycket

•

Bostad med särskild service för personer över 18 år enligt Lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS § 9.9 och § 9.8 för personer över 18 år

Bilaga 3 tillämpas inte för boende i bostad med särskild service enligt SoL, 5 kap 7 §
tredje stycket (socialpsykiatri).
Dessa produkter kan inte förskrivas som personliga hjälpmedel i
Beställningsportalen i ovanstående boendeformer samt i daglig verksamhet.
Dokumentet är inte heltäckande utan omfattar de produkter som är frekventa och där
frågor ofta uppstår.
Produkter som Region Stockholm har kostnadsansvar för ska beställas enligt rutin, se
Vårdgivarguiden.
Produkter och material i bilagan ska vara förenliga med regler och riktlinjer.

Typ av behandling/produkter

Kostnadsansvar Kommentarer

Infusions- och injektionsbehandling
Region Stockholm

Beställs och faktureras
enligt gällande rutin.
Se Vårdgivarguiden

Region Stockholm

Beställs och faktureras
enligt gällande rutin.
Se Vårdgivarguiden

Infusionsaggregat för intravenös infusion och
blodtransfusion

Region Stockholm

Beställs och faktureras
enligt gällande rutin.
Se Vårdgivarguiden

Insättning av venport t.ex. Port-a-Cath

Region Stockholm

Operation

Trevägskran, sprutor, infusions- och
injektionskanyl/kateter, propp, injektionsventil
Material vid beredning av läkemedel, tex
överföringskanyl Minispike

1
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Typ av behandling/produkter

Kostnadsansvar Kommentarer

Insättning av venport; t.ex. Piccline

Region Stockholm

IVA eller annan van
verksamhet

Material vid byte av nål, slang och
trevägskoppling till t.ex. Port á Cath och Piccline

Region Stockholm

Beställs och faktureras
enligt gällande rutin.
Se Vårdgivarguiden

Material vid omläggning och skötsel av infarter
tex Port á Cath, Piccline inklusive
fixationsförband (sterilt) och Fixeringsnät (t.ex.
tubnät) eller lindor till PVK

Kommun

Enteral nutrition
Ny infart för enteral nutrition som t.ex. Jejunokateter, peg, knapp

Region
Stockholm

Vårdgivare med avtal om
gastroenterologisk vård

Material vid byte av tillbehör till enteral nutrition
som t.ex. Jejuno-kateter, peg, knapp

Region
Stockholm

Beställs och faktureras
enligt gällande rutin. Se
Vårdgivarguiden

Material vid omläggning och skötsel av som tex
Jejuno-kateter, peg, knapp

Kommun

Droppställning

Kommun

Sondnäring

Kommun

Regionen ansvarar för
sondnäring inom LSS

Sondpump, aggregat och matningsslang

Kommun

Regionen ansvar för
Sondpump inom LSS

Kommun

Regionen ansvarar för
kosttillägg inom LSS

Trachealkanyl

Region
Stockholm

Beställs och faktureras
enligt gällande rutin. Se
Vårdgivarguiden

Röst/talventil

Region
Stockholm

Beställs och faktureras
enligt gällande rutin. Se
Vårdgivarguiden

Kosttillägg

Kanyler vid tracheostomi

2
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Typ av behandling/produkter

Kostnadsansvar Kommentarer

Funktvärmeväxlare, kanylband samt material vid
omläggning och skötsel av tracheostomi

Kommun

Andningshjälpmedel
Region
Stockholm

Förskrivs som läkemedel

Stomimaterial

Region
Stockholm

Förskrivs som läkemedel

Inkontinenshjälpmedel

Kommun

Urinkateter (tappningskateter och KAD)

Kommun

100 % syrgas

Inkontinenshjälpmedel

Provtagningsmaterial
För särskilt boende enligt
SoL: Vårdgivare med
avtal om läkarinsatser i
särskilt boende för äldre
T ex vaccutainer, blodprovskanyler,
butterflykanyler, provtagningsrör, odlingspinnar,
faecesburkar, microkuvetter, teststickor för
urinanalys

Region
Stockholm

Riskavfallsburk

Kommun

För bostad med särskild
service enligt LSS:
Vårdgivare med avtal om
Husläkare och basal
hemsjukvård

Dialysbehandling
Utrustning, inklusive kopplingar för hemdialys

Region
Stockholm

Omläggningsmaterial vid dialysbehandling

Kommun

Vårdgivare med avtal om
dialys i hemmet

Undersöknings- och behandlingsmaterial
För särskilt boende enligt
SoL: Vårdgivare med
avtal om läkarinsatser i
särskilt boende för äldre

Otoskop

Region
Stockholm

För bostad med särskild
service enligt LSS:
Vårdgivare med avtal om
3
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Typ av behandling/produkter

Kostnadsansvar Kommentarer
Husläkare och basal
hemsjukvård

Inläggning av pleuradränage

Region
Stockholm

Vårdgivare med avtal om
lungmedicinsk vård

Material vid tappning av pleuradränage

Region
Stockholm

Beställs och faktureras
enligt gällande rutin. Se
Vårdgivarguiden

Material vid omläggning och skötsel av
pleuradränage

Kommun

Saturationsmätare

Kommun

Blodtrycksmanschett

Kommun

Stetoskop

Kommun

Nässpeculum

Kommun

Sax

Kommun

Peang

Kommun

Suturkniv

Kommun

Pincett

Kommun

Träspatlar

Kommun

Sårvårdsprodukter och förbandsmaterial
Av specialistmottagning
ordinerad/rekommenderad behandling med dyra
behandlingshjälpmedel inklusive sårpump

Region
Stockholm

Beställs och faktureras
enligt gällande rutin. Se
Vårdgivarguiden

Ögonskydd - Fuktkammare/glas

Region
Stockholm

Beställs och faktureras
enligt gällande rutin. Se
Vårdgivarguiden

Suturset

Region
Stockholm

För särskilt boende enligt
SoL: Vårdgivare med
avtal om läkarinsatser i
särskilt boende för äldre
För bostad med särskild
service enligt LSS:
Vårdgivare med avtal om
4
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Typ av behandling/produkter

Kostnadsansvar Kommentarer
Husläkare och basal
hemsjukvård

Suturtejp

Kommun

Zinkpasta, salva, spray, mjukgörande salva och
dylikt som sjuksköterska ordinerat för
behandling

Kommun

Spritsuddar

Kommun

Omvårdnadsmaterial
Sterila omläggningsset

Kommun

Gasbindor, kompressionslindor, tubgas,
polstervadd och dyligt

Kommun

Hudvänlig häfta, plåster, tape

Kommun

Absorptionsförband

Kommun

Tvål, tvättlapp, bomullspinnar etc

Kommun

Munvårdsmaterial vid vård

Kommun

Handskar;

Kommun

•
•

Sterila
Rena

5
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Bilaga 4 – Förskrivningsbara hjälpmedel för bostad med
särskild service enligt SoL (socialpsykiatriskt boende)
Fördelning av kostnadsansvar mellan kommunerna i Stockholms län och Region
Stockholm för förskrivningsbara hjälpmedel enligt överenskommelsen Fördelning av
kostnadsansvar för medicintekniska produkter inom vård och omsorg mellan Region
Stockholm och kommunerna i Stockholms län daterad 2020-10-14.
Bilaga 4 0mfattar fördelning av kostnadsansvar avseende:
•

Personligt förskrivna hjälpmedel till individer/brukare/patienter som enligt
biståndsbeslut bor i bostad med särskild service enligt SoL, 5 kap 7 § tredje
stycket (socialpsykiatri).

Vid förtroendeförskrivning av kommunens förskrivare ska Region Stockholms kriterier
för förskrivning följas, https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/hjalpmedelsguiden/.
Vid förtroendeförskrivning av regionens förskrivare ska kostnadsansvarig på
kommunen/boendet godkänna kostnaden för hjälpmedlet. Förskrivning på Region
Stockholms bekostnad sker i Beställningsportalen.
I kostnadsansvaret ingår alla tillbehör och reservdelar till huvudhjälpmedlet samt
anpassning därtill (dock inte specialanpassningar).

ISOkod
040306

Beskrivning

Ansvar

Inhalatorer

Region
Stockholm

Inhalator till ventilator (tillbehör till ventilator)
Nebulisator för läkemedel
Ultraljudsnebulisator

040312

Respiratorer

Region
Stockholm

Andningsballong
Befuktare med inbyggd flödesgenerator för barn
CPAP, Bilevel
Hostapparat
Ventilator
040318

Oxygenutrustningar
Flödesväljare till syrgastuber

Region
Stockholm

Kommentarer
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Kapnograf
Oxygenkoncentrator
Pulsoximeter
Vagn/Bärrem/Väska/Ryggsäck till syrgastuber

040321

Slemsugar

Region
Stockholm

Slemsug
040327

Andningsmuskeltränare

Region
Stockholm

Andningsmuskeltränare, typ PEPmask

040609

Luftfyllda klädesplagg och
kompressionsutrustningar för
cirkulationsproblem

Region
Stockholm

Avancerad kompressionsutrustning för arm, ben,
bål med 12- eller flera kammarsystem
Kompressionsutrustning för arm, ben eller bål
041924

Infusionspumpar

Region
Stockholm

Infusionspump för enteral nutrition
Infusionspump för läkemedel och parenteral
nutrition
041998

Tillbehör, reservdelar och komponenter

Region
Stockholm

Infusionsställ/droppställning
042412

Blodanalysmateriel

Region
Stockholm

Flash glukosmätare och kontinuerliga
glukosmätare
Mätare för blodets koagulationsförmåga vid
warfarinbehandling
042424

Kroppstermometrar
Talande febertermometer

Region
Stockholm
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042706

Stimulatorer för smärtlindring

Region
Stockholm

TENS-apparatur
042709

Muskelstimulatorer som ej används som
ortoser

Region
Stockholm

Inkontinensstimulator
043006

Hjälpmedel för kylbehandling

Region
Stockholm

Kylväst, kylkeps
043303

Sittdynor och underlägg för
trycksårsprevention

Region
Stockholm

Rullstolsdyna
043304

Ryggkuddar och ryggdynor för
trycksårsprevention

Region
Stockholm

Ryggdynor
043306

Madrasser och madrasskydd för
trycksårsprevention

Region
Stockholm

Fibermadrasser/underlägg
Antidecubitusmadrasser Gäller både
förebyggande och behandlande madrasser
044808

Ståbarrar och ståstöd

Region
Stockholm

Ståpodier samt ståstöd
044815

Arm-, bål- och benträningsredskap

Region
Stockholm

Armtränare, bentränare
Gåstege, stolstege
Splint för att stabilisera arm, ben eller fot
044821

Tippbrädor

Region
Stockholm

Tippbräda
042715

Ljudstimulatorer

Region
Stockholm
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Ljudstimulator vid tinnitus
050303

Röst- och talträningshjälpmedel

Region
Stockholm

Stamningshjälpmedel DAF+FAF
051506

Hjälpmedel för att koda och avkoda
skrivspråk

Region
Stockholm

Programvara för PC/MAC
061590

Peroneusstimulatorer

Region
Stockholm

Peroneusstimulator
090603

Huvudskydd

Region
Stockholm

Mjuka hjälmar
090903

Strumppådragare

Region
Stockholm

Strumppådragare, strumpavtagare
090912

På- och avklädningskrokar/-pinnar

Region
Stockholm

Påklädningsrobot/krok
091203

Flyttbara toalettstolar

Region
Stockholm

Flyttbara toalettstolar med hjul
091209

Toalettsitsar

Region
Stockholm

Toalettsitsar inkl. stänkskydd
Mjuksitsar inkl. stänkskydd, toadyna
Stänkskydd
091212

Toalettstolsförhöjningar, fristående

Region
Stockholm

Toalettstolsförhöjning, fristående
091215

Toalettstolsförhöjningar, lösa tillsatser

Toalettstolsförhöjning, lösa tillsatser

Region
Stockholm
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091218

Toalettstolsförhöjningar, fasta tillsatser

Region
Stockholm

Toalettstolsförhöjning, fasta tillsatser
091221

Toalettsitsar med inbyggd lyftanordning

Region
Stockholm

Toalettsits med inbyggd lyftanordning
091224

Toalettarmstöd och/eller toalettryggstöd
som monteras på toaletten

Region
Stockholm

Armstöd och/eller ryggstöd som monteras på
toaletten
093303

Bad- och duschstolar (med och utan hjul),
badbrädor, pallar, ryggstöd och sitsar

Region
Stockholm

Duschpall, badstol, duschbräda, duschstol
093312

Badbritsar, duschbord och skötbord

Kommun

Duschvagn
Duschbord/skötbord
Lyftbord med t.ex. barnstol eller skötbord
093903

Hjälpmedel för hårtvätt

Region
Stockholm

Schamponeringsstöd
120303

Stödkäppar

Region
Stockholm

Stödkäpp
120306

Armbågskryckor

Avser även vit stödkäpp
Region
Stockholm

Armbågskrycka

120309

Underarmskryckor (Ra-kryckkäppar)

Avser även vit
armbågskrycka
Region
Stockholm

RA-kryckkäpp
120312

Axillarkryckor
Axillarkrycka

Region
Stockholm
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120316

Gånghjälpmedel med tre eller fler stödben

Region
Stockholm

Gånghjälpmedel med tre eller fler stödben
120603

Gåstativ

Region
Stockholm

Gåstativ
120606

Rollatorer

Region
Stockholm

Rollator
120609

Gåstolar

Region
Stockholm

Gåstol med sittpåse eller sadel/sits
120612

Gåbord

Region
Stockholm

Gåbord
122203

Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar

Region
Stockholm

Manuella rullstolar
122218

Manuella vårdarmanövrerade rullstolar

Region
Stockholm

Komfortrullstol
Stolsunderrede, rullstolsunderrede,
vagnunderrede

För modulära sittsystem,
moduluppbyggd sits,
formgjuten sits och
liknande

Transportrullstol
122303

Eldrivna rullstolar med manuell styrning

Region
Stockholm

Elrullstol för utomhusanvändning
122306

Eldrivna rullstolar med motoriserad
styrning
Elrullstol för inom- och utomhusanvändning
Elrullstol samt platta för slingstyrning

Region
Stockholm
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Elrullstol med vårdarstyrning

Kan endast förskrivas till
anhörig som bor
tillsammans med brukaren

Stå-elrullstol
Elrullstolsunderrede

122409

Drivaggregat för manuella rullstolar

För modulära sittsystem,
moduluppbyggd sits,
formgjuten sits och
liknande
Kommun

Drivaggregat till rullstolar
122409

Drivaggregat för manuella rullstolar

Region
Stockholm

Drivhjul med motor till rullstolar
122430

Bälten och selar till rullstolar

Region
Stockholm

Bälte, selar, västar och liknande
122707

Liggvagnar och paraplyvagnar

Region
Stockholm

Höj- och sänkbar vagn

123103

Glidbrädor, glidmattor, draglakan och
vändningsmattor

Tumlevagn och liknande,
exklusive sittdel
Region
Stockholm

Glidbräda, glidmattor, vändningsmattor och
glidlakan
123106

Vridplattor (Vändskivor)

Region
Stockholm

Vändskiva med eller utan ståplatta
123109

Fristående lyftbågar

Region
Stockholm

Fristående lyftbåge till säng
123112

Repstegar

Region
Stockholm

Handstege/repstege
123115

Uppresningsbälten och västar

Region
Stockholm
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Vårdbälte, uppresningsbälte
123121

Överflyttningsplattformar

Region
Stockholm

Överflyttningsplattform
123603

Hjullyftar för överflyttning av en sittande
person med hjälp av lyftselar/lyftslingor

Kommun

Mobil personlyft

123604

Hjullyftar för överflyttning av en stående
person

Avser även tillbehör som
tex lyftsele
Kommun

Mobil stålyft

123612

Stationära lyftar monterade på väggar,
golv och/eller i tak

Avser även tillbehör som
tex lyftsele
Kommun

Stationär alternativt stationär fristående
personlyft
123615

Stationära lyftar monterade på eller i
andra produkter

Avser även tillbehör som
tex lyftsele
Kommun

Stationär lyft som monteras på eller i andra
produkter, badkarslyftar och liknande
123903

Vita käppar (Teknikkäppar)

Region
Stockholm

Markeringskäppar
123906

Elektroniska orienteringshjälpmedel

Region
Stockholm

Orienteringshjälpmedel GPS
123909

Akustiska ledfyrar

Region
Stockholm

Ledfyr mobil
Ledfyr stationär
150303

Hjälpmedel för att väga och mäta för att
tillreda mat och dryck
Nivåindikator, endast för person med
synnedsättning

Region
Stockholm
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Talande termometer
Talande timer, taktil timer
Talande våg
150306

Hjälpmedel för att skära, hacka och
sönderdela för att tillreda mat och dryck

Region
Stockholm

Skärbräda med specialfästanordning
Kniv med anhåll, för personer med
synnedsättning
Skärhjälpmedel för att få jämna skivor, för
personer med synnedsättning
150927

Ätapparater

Region
Stockholm

Elektrisk och manuell matapparat
180903

Stolar

Region
Stockholm

Arbetsstol
180906

Pallar och ståstolar

Region
Stockholm

Ståstolar inklusive magstödståstolar
180909

Coxitstolar

Region
Stockholm

Coxitstolar
180921

Speciella sittmöbler

Region
Stockholm

Moduluppbyggt sittsystem
Golvstol med stöd
Sits för barn inklusive bas eller enkelt mobilt
underrede
180939

Modulära sittsystem

Typ Tumble Form eller
liknande
Region
Stockholm

Modulära sittsystem
181003

Ryggstöd

Region
Stockholm
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Ryggdynor för korttidssittande, typ svankdynor,
enkla ryggdynor till rullstol
181006

Sittdynor och underlägg

Region
Stockholm

Dyna för korttidssittande till rullstol
Tryckfördelande dyna till rullstol
Specialanpassad sits, formgjuten eller liknande
Specialanpassat ryggstöd, formgjutet eller
liknande
Specialanpassad sits och ryggstöd, formgjutet
eller liknande
Skumplastfåtöljer
Kuddar för positionering i sittande
Enkel vinklingsbar sits och fotstöd

Till Tripp Trapp stol

Förhöjningsdyna, coxit
Kildyna
Underlägg och övriga dyntillbehör
Tumlebåt, exklusive underrede
181204

Sängar och lösa sängbottnar, ej reglerbara

Region
Stockholm

Specialtillverkade sängar
181210

Sängar och lösa sängbottnar, elektriskt
reglerbara

Region
Stockholm

Sängar
Spjälsäng inklusive sänglyft
181212

Sänglyftar

Kommun

Sänglyftar elektriskt höjdjusterbara
181224

Ställbara rygg- och benstöd

Region
Stockholm

Rygg- och benstöd
181227

Sänggrindar och lyftbågar att fästa på
sängar

Region
Stockholm
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Grindar/fallskydd/nätsidor/sängbyglar
Resningsstöd
181503

Förhöjningsben

Region
Stockholm

Förhöjningsklotsar, förhöjningsben,
förhöjningsramp
181803

Ledstänger

Region
Stockholm

Stödstångsystem, Gripo och liknande
181811

Fällbara räcken och armstöd

Region
Stockholm

Armstöd, vägg och/eller golvmonterade
183015

Portabla ramper

Region
Stockholm

Ramp, tröskelramp
220309

Glas, linser och linssystem som förstorar

Region
Stockholm

Förstorande linser/förstoringsglas och luppar
Lampa med förstoring
220312

Kikare och teleskop

Region
Stockholm

Kikare
Kikarglasögon
220318

Förstorande video-system

Region
Stockholm

Förstorande system
220606

Kroppsburna hörapparater

Region
Stockholm

Kroppsburen hörapparat
220612

I-örat-apparater

Hörapparat

Region
Stockholm
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220615

Bakom-örat-apparater

Region
Stockholm

Hörapparat
220621

Hörapparater som används tillsammans
med implantat

Region
Stockholm

Benförankrad hörapparat
220627

Tillbehör till hörhjälpmedel

Region
Stockholm

Öroninsats
CROS
220903

Röstgeneratorer

Region
Stockholm

Digital röstgenerator
220906

Röstförstärkare för personligt bruk

Region
Stockholm

Röstförstärkare
221206

Skrivbrädor, ritbrädor och
teckningsbrädor

Region
Stockholm

Muffbrädor
221209

Namnteckningsramar, namnstämplar och
skrivramar

Region
Stockholm

Namnteckningsram, skrivram
221215

Skrivmaskiner

Region
Stockholm

Ordbehandlingsmaskin
221221

Bärbara anteckningsapparater för
punktskriftsanvändare

Region
Stockholm

Punktanteckningshjälpmedel
221224

Programvara för ordbehandling

Region
Stockholm

Programvara med och utan talsyntes
221509

Programvara för kalkylering och
beräkning

Region
Stockholm

98 Yttrande - Överenskommelse kostnadsansvar hjälpmedel och medicintekniska produkter - KS 21/0081-2 Yttrande - Överenskommelse kostnadsansvar hjälpmedel och medicintekniska produkter : 2 Överenskommelse inklusive 4 bilagor.pdf

Programvara för kalkylering och beräkning
221803

Utrustning för att spela in och återge ljud

Region
Stockholm

Produkt med digital in- och uppläsning av ljud
Digitalt fickminne
221824

Transmissionssystem via radio

Region
Stockholm

System som förstärker ljud
System med slingförstärkare eller bärbar
mottagare, elevmikrofon – skola
Portabelt system med en mikrofon
FM-system för ljudinformation för radio eller tv
221830

Slingförstärkare, slingmottagare och
slingor

Region
Stockholm

Stolslinga, slingförstärkare, halsslinga
222103

Bokstavs- och symbolsatser/tavlor

Region
Stockholm

Bildkort, pekbok
Bildbas på CD-rom/licens
Tavlor och liknande för bokstäver och symboler
Bildstöd
222106

Kommunikationsförstärkare

Region
Stockholm

System som förstärker ljudet vid tal
222109

Samtalsapparater

Region
Stockholm

Samtalsapparat
222112

Programvara för närkommunikation

Region
Stockholm

Program
222190

Presentationsmaterial för bokstavssatser
och symbolsatser

Region
Stockholm
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Mappar, ark, magnettavlor, schema,
ögonpekningsram och liknande
222403

Standardtelefoner för fasta nät

Region
Stockholm

Högtalande telefon, fjärrstyrda
Bildtelefon
222409

Texttelefoner

Region
Stockholm

Texttelefon
222421

Telefontillbehör

Region
Stockholm

Skärmläsare för mobiltelefon
Telefonförstärkare för fast telefoni
Trådlös telefonförstärkare för mobil telefoni
222430

Porttelefoner

Region
Stockholm

Porttelefon
222490

Totalkonversationsenheter

Region
Stockholm

Enhet för totalkonversation
222703

Indikatorer med visuella signaler

Region
Stockholm

Portabelt system för dörrsignal
Fast system för varseblivning; dörr, telefon
och/eller brandvarnare
Portabelt system för babyvakt
Portabelt system för telefonsignal
Väckningsanordning
222712

Ur och klockor

Region
Stockholm

Armbandsur, fickur, väckarur, bordsur, väggur
222715

Almanackor, kalendrar och
planeringssystem

Region
Stockholm
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Elektronisk almanacka
Tidshjälpmedel för att stödja minnet
Minneshjälpmedel
222718

Personliga nödlarm

Region
Stockholm

Komplett anfallslarm

T.ex. epilepsilarm

Apnélarm
222718

Personliga nödlarm

Kommun

Komplett anropssystem
222727

Märkningsmateriel och märkningsverktyg

Region
Stockholm

Talande märksystem
223012

Bladvändare

Region
Stockholm

Bladvändare
223021

Läsmaskiner

Region
Stockholm

Läsmaskin/talande scanner
223303

Stationära datorer

Region
Stockholm

Monitorarm till egen dator
223306

Bärbara datorer och hand- och fickdatorer

Region
Stockholm

Stativ till egen bärbar dator
223603

Tangentbord

Region
Stockholm

Tangentbord
223612

Alternativa inmatningsenheter

Region
Stockholm

Alternativ inmatningsenhet, Scanner, OCRprogram
223618

Programvara för inmatning

Region
Stockholm
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Programvara för alternativa inmatningsenheter
223621

Hjälpmedel för att positionera
skärmpekare och för att välja objekt på
bildskärmen

Region
Stockholm

Datormöss och musliknande enheter
223905

Taktila displayer

Region
Stockholm

Punktskriftdisplayer
223906

Skrivare

Region
Stockholm

Punktskriftskrivare, Punktkonverteringsprogram
223907

Ljuddisplayer

Region
Stockholm

Utrustning för syntetiskt tal, program med
talsyntes
223912

Speciella programvaror för presentation

Region
Stockholm

Skärmläsare, förstoring
240918

Omkopplare (till/från eller annan
funktion)

Region
Stockholm

Manöverkontakter

241303

Fjärrstyrsystem

T.ex. tryckknappar för
elektriska apparater,
hand/fingerkontakt och
styrspakar (joysticks)
inklusive eventuella fäste
för manöverkontakten.
Region
Stockholm

IR-system enkla och avancerade

241815

Pinnar

Avser manövrering av
belysning, TV-apparat,
dörrlås, telefon.
Region
Stockholm

Pinnar
241818

Peklampor

Region
Stockholm
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Peklampor
242103

Manuella griptänger

Region
Stockholm

Griptång
243612

Rullbord

Region
Stockholm

Rullbord

270306

Luftrenare

Region
Stockholm

Luftrenare vid okontrollerad svår allergisk astma,
steg 5
270603

Hjälpmedel och verktyg för mätning av
längd

Region
Stockholm

Taktilt avläsbar produkt för mätning av längd
270621

Hjälpmedel och verktyg för att mäta
klimatförhållanden

Region
Stockholm

Talande eller taktilt avläsningsbar inne och
utetermometer
Termometer med vibrator
270624

Hjälpmedel och verktyg för att mäta färg
Färgindikator

Region
Stockholm
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Sammanhållen
överenskommelse
om vård och
omsorg för äldre
Överenskommelse mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län

Reviderad februari 2020
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Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns
landsting och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)
på uppdrag av presidierna för landstingets hälso- och
sjukvårdsnämnd och KSLs styrelse 2014.
2018-2020 har Region Stockholm och Storsthlm
arbetat fram en ny överenskommelse som gäller
hjälpmedel samt medicintekniska produkter som
används för vård och omvårdnad i särskilt boende,
dagverksamhet och daglig verksamhet.
Med anledning av den nya överenskommelsen har
en revidering gjorts av Sammanhållen
överenskommelse för vård och omsorg för äldre.
Delöverenskommelser som berör ovan nämnda
områden har tagits bort, eftersom de ersätts av den
nya överenskommelsen. En uppdatering har gjorts
av referenser till gällande lagar och författningar.
Stockholms läns landsting har i texten ändrats till
Region Stockholm. Kommunförbundet Stockholms
län, KSL, har i texten ändrats till Storsthlm.
Stockholm i februari 2020
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Sammanhållen överenskommelse
om vård och omsorg för äldre
Delöverenskommelser
Samverkan mellan läkarorganisation/läkare och kommunfinansierad
hälso- och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende för äldre.................................9
Samverkan för individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre ..................... 28
God läkemedelsanvändning för äldre – gemensam målbild............................................... 38
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1. Introduktion
1.1 Bakgrund
För att skapa en sammanhållen vård och omsorg för olika målgrupper i samhället krävs
samverkan mellan kommun och region. Erfarenheterna från tidigare samverkan visar
att det underlättar om det finns övergripande beslut, policyer eller överenskommelser. I
Stockholms län finns ett antal länsövergripande överenskommelser som reglerar
samverkan mellan olika delar av huvudmännens verksamheter.
Stockholms läns landsting, SLL, genom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, och
Kommunförbundet Stockholms Län, KSL, har 2015 i partsgemensamma grupper med
sakkunniga från kommunerna och landstinget uppdaterat tidigare överenskommelser och
tagit fram två nya överenskommelser som gäller samverkan för äldre personer som bor i
särskilt boende för äldre1. Vidare har gruppen tagit fram kompletteringar som berör äldre
till överenskommelserna ”Samverkan kring vuxna med psykisk
sjukdom/funktionsnedsättning” och ”Policy för att förebygga och behandla missbruk och
beroende”.
2019 reviderades överenskommelsen mot bakgrund av att de båda huvudmännen
tillsammans arbetat fram en ny separat överenskommelse om hjälpmedel och
medicintekniska produkter som används för vård och omvårdnad i särskilt boende,
dagverksamhet och daglig verksamhet. Delöverenskommelser, som reglerar dessa områden,
har tagits bort från den här överenskommelsen. Referenser till aktuell lagstiftning och
aktuella författningar har uppdaterats.

1.2 Överenskommelsen gäller för alla kommunoch landstingsfinansierade verksamheter
Regionen och kommunerna ansvarar för att i avtal med upphandlade entreprenörer enligt
lagen om offentlig upphandling, LOU2 och i krav för godkännande av aktörer enligt lagen om
valfrihetssystem, LOV3, samt vid köp av enstaka platser i förfrågningsunderlag och för
godkännande av utförare i respektive avtal, infoga krav på att överenskommelser som
regionen och kommunen har träffat enligt detta dokument även gäller för dessa aktörer.
Läsanvisning
Den person som verksamheterna är till för benämnes i hela texten nedan ”den enskilde/
patienten”.
För att förenkla framställningen nedan uttrycks regionens respektive kommunens ansvar
som om det var kommunen eller regionen själva som skulle genomföra det som avses.
Kommunen och regionen har alltid ansvaret, men genomförandet av det som avses sker dels
genom verksamhet i egen regi, dels genom regionfinansierade eller kommunfinansierade
verksamheter som är godkända enligt LOV eller är upphandlade enligt LOU. I texter nedan
används begreppen regionfinansierad och kommunfinansierad verksamhet för alla dessa
verksamheter.

1.3 Delöverenskommelser
Dessa tre delöverenskommelser sammanförs under ett gemensamt paraply som utgör
överenskommelsen:
1 Särskilt boende för äldre avser sådan särskild boendeform som kommunen är skyldig att ordna enligt 5 kap 5§ socialtjänstlag (2001:453).
2 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling.
3 Lag (2008:962) om valfrihetssystem.
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• Samverkan mellan läkarorganisation4/läkare och kommunfinsierad hälsooch sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende för äldre.
• Individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre.
• God läkemedelsanvändning för äldre.

1.4 Överenskommelser som har reviderats 2015
men som ligger utanför paraplyet för äldre eftersom de även gäller andra grupper:
• Samverkan när enskilda/patienter behöver praktisk hjälp med egenvård.
• Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning (har kompletterats
när det gäller äldre).
• Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende (har kompletterats när
det gäller äldre.)

1.5 Andra överenskommelser som gäller äldre
Utöver ovanstående finns överenskommelser som både gäller äldre och andra grupper.
• Uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade (munhälsa).
• Samverkan vid vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt.
• Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering.
• Hjälpmedelsöverenskommelse i Stockholms län
Nedan ges först en allmän introduktion till överenskommelsen om samverkan för äldre
som innehåller de tre ovan nämnda delöverenskommelserna och därefter följer de tre
delöverenskommelserna.

2. Övergripande målgrupp
Målgruppen för överenskommelsen är personer 65 år och äldre. I respektive
delöverenskommelser anges ytterligare specifikation av målgrupp för aktuell
delöverenskommelse. T.ex. den som oavsett ålder, efter beslut av kommunen, är bosatt i
ett särskilt boende för äldre eller vistas på en korttidsplats.

3. Övergripande syfte
Det övergripande syftet med överenskommelsen är att den ska utgöra en grund och ett stöd
för det gemensamma arbetet mellan kommunerna och regionen på lokal nivå, samt
klargöra ansvarsgränserna. Ett annat övergripande syfte är att eftersträva en effektiv
samhällsekonomisk resursanvändning genom att verksamheter samverkar så effektivt som
möjligt för att de enskilda/patienterna ska få uppleva en sammanhållen vård.
Verksamheterna ska ha ett gott överlämnande till andra verksamheter i vårdnätverket5 och
olika funktioner ska samverka med respekt för varandras olika kompetens för att ge de
enskilda en god och samordnad vård.
4 Med läkarorganisation menas i hela denna överenskommelse vårdgivare för läkarinsatser.
5 Vårdnätverk innebär att de enskilda/patienterna möter en vård och omsorg där vårdgivare och omsorgsgivare samverkar i ett nätverk. Vårdnätverket
innebär att:
•

Individens hälsa är i fokus i varje möte.

•

Oavsett vart individen vänder sig ska denna få stöd att hitta rätt.

•

Det finns tillräcklig och adekvat information och kompetens.

•

Individens samlade behov är utgångspunkten för den vård och omsorg som ges.
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4. Övergripande mål
Det övergripande målet är att de enskilda/patienterna
• får en sammanhållen och individanpassad vård och omsorg efter sina behov
• upplever vård och omsorg som trygg och säker
• får vård och omsorg av god kvalitet, genom god samverkan mellan kommun- och
regionfinansierade verksamheter.
Utöver dessa övergripande mål anges specificerade mål i respektive delöverenskommelse.

5. Helhetssyn och samtycke
Enskilda/patienter som tillhör målgruppen för respektive delöverenskommelse har rätt att
få sina behov av insatser och behandling allsidigt utredda och tillgodosedda. Det innebär att
hela situationen och alla behov vägs samman inom det område delöverenskommelsen gäller
och att den enskilde/patienten upplever all vård och omsorg som en helhet.
De enskildas/patienternas intressen ska aldrig åsidosättas på grund av att skilda huvudmän
har olika verksamhets- och kostnadsansvar. Delöverenskommelserna handlar om hur
kommuner och region ska samverka för de enskildas/patienternas bästa. De enskilda/
patienterna ska aldrig behöva utsättas för stridigheter mellan olika huvudmän, utan i stället
uppleva hur gott olika huvudmän samverkar över huvudmannaskapsgränser.
Ett samtycke måste alltid inhämtas från den enskilde/patienten innan en samverkan kring
denne kan ske mellan verksamheter där det råder sekretess. Samtycket måste inte vara
skriftligt även om det ofta är lämpligt. Oavsett detta ska varje verksamhet dokumentera att
samtycke har inhämtats. Den enskilde/patienten får när som helst ta tillbaka sitt samtycke.

6. Samordnad individuell plan, SIP
För att personer som behöver insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten
ska få sina samlade behov tillgodosedda kan, efter samtycke från den enskilde, en samordnad
individuell plan, SIP, behöva upprättas enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och socialtjänstlagen, SoL6. Planen ska om möjligt upprättas tillsammans med den enskilde och, om
det anses lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det, ska närstående ges möjlighet att
delta i arbetet med planen.
Av planen ska det framgå
• vilka insatser som behövs
• vilka insatser respektive huvudman ska svara för
• vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller regionen
• vem av huvudmännen som har det övergripande ansvaret för planen.
En partsammansatt grupp har tagit fram ett vägledningsdokument kring planeringen av SIP.
Vägledningen finns på Storsthlms hemsida, www.storsthlm.se, och på vårdgivarguiden på
regionens hemsida, www.vardgivarguiden.se

6 16 kap 4 § hälso- och sjukvårdslagen och 2 Kap. 7 § socialtjänstlagen har gemensam lydelse.
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7. Ledningssystem och kunskapsspridning
7.1 Kunskapsspridning om överenskommelserna
Det är mycket viktigt att de personer som ska arbeta enligt överenskommelsen och respektive
delöverenskommelse har fått information om innehållet och förstår hur delöverenskommelserna ska tillämpas.
Verksamhetschefer för hälso- och sjukvården i region och kommun och förvaltningschefer
eller motsvarande i samverkan med medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS 7, och medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR8 hos huvudmännen har ett särskilt stort ansvar att
tillsammans med underställda chefer på alla nivåer inom regionen och kommunerna bedriva
informations- och utbildningsarbete kring innehållet i överenskommelsen, inklusive
delöverenskommelserna, så att dessa blir kända och följs i respektive verksamheter.

7.2 Samverkan ska beskrivas i ledningssystemet
Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem 9 som ställer krav
på att vårdgivarna och de som bedriver socialtjänst ska upprätta ledningssystem för ett
systematiskt kvalitetsarbete. De som bedriver verksamhet enligt socialtjänstlagen, SoL10,
eller lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS 11, ska identifiera de processer
där det behövs samverkan för att säkra kvaliteten på de insatser som ges inom socialtjänsten
och verksamhet enligt LSS. Vårdgivare i hälso- och sjukvård har samma krav på att
identifiera de processer där det behövs samverkan för att förebygga att patienter drabbas av
vårdskada.
Samtliga aktiviteter som ingår i respektive process ska identifieras. Vidare ska det fastställas i
vilken ordning aktiviteterna behöver ske. De rutiner som behövs för att säkra verksamhetens
kvalitet ska beskrivas för varje aktivitet.
Det ska framgå av ledningssystemet dels hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten,
dels hur samverkansmöjligheter säkerställs med andra aktörer, till exempel med andra
vårdgivare, andra verksamheter enligt SoL och LSS, samt myndigheter och organisationer.
Ledningssystemet hos respektive verksamhet ska således innehålla de processer (med aktiviteter och rutiner) som behövs inom den egna verksamheten för att säkra en god kvalitet när
det gäller samverkan med andra verksamheter, med hänvisning till denna överenskommelse
och de fem delöverenskommelser som ryms inom den.
Verksamhetschefer och övriga chefer har ett stort ansvar att realisera detta.

8. IT-system
Dokumentation sker ofta i olika IT-system och det är viktigt att vidareutveckla de befintliga
IT-systemen så att de kan vara till nytta i samverkan mellan olika aktörer runt de enskilda/
patienterna. Självfallet måste de enskilda/patienterna samtycka till hanteringen. IT-systemen
kan också behöva utvecklas för att förenkla uppföljningar.

7 MAS = Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska enligt 4 § 11 kap hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
8 MAR= Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering. Sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut som innehar samma uppdrag som MAS inom en

verksamhet som omfattar rehabilitering enligt 24§ HSL.
9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
10 Socialtjänstlag (2001:453).
11 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
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9. Parter
Region Stockholm genom hälso- och sjukvårdsnämnden och ansvariga nämnder i länets
kommuner.

10. Giltighetstid
Överenskommelsen börjar gälla från parternas beslut i respektive ansvarig nämnd.

11. Övergripande kontaktpersoner
Kommunen och regionen ska utse varsin kontaktperson med ansvar för respektive
delöverenskommelse. När kommunen eller landstinget byter kontaktperson ska detta
skriftligen meddelas varandra.

12. Gemensamt ansvar för uppföljning
Parterna har ett gemensamt ansvar för att överenskommelserna regelbundet följs upp och att
stämma av resultatet av uppföljningen med varandra. Det första året är det viktigt att följa
upp hur väl de som ska följa delöverenskommelserna i sitt dagliga arbete känner till dem. För
varje delöverenskommelse tar hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Storsthlm fram ett antal
indikatorer som parterna ska följa upp lokalt varje år. Därefter tas ett särskilt dokument fram
som gäller uppföljningen.
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Samverkan mellan
läkarorganisation12/ läkare och
kommunfinasierad hälso- och
sjukvårdsorganisation
/personal i särskilt boende för äldre

12 Med läkarorganisation avses i hela dokumentet vårdgivare för läkarinsatser som godkänts av landstinget enligt LOV.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för dem som efter ett biståndsbeslut av
kommunen bor i ett särskilt boende för äldre.13 Det är inte en vårdinrättning utan en bostad
som kommunen har inrättat enligt socialtjänstlagen. Den hälso- och sjukvård som bedrivs
där kan därför betraktas som primärvård. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar
dock inte läkarinsatser.14 Enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL15, ska regionen sluta avtal
med kommunerna i länet när det gäller omfattningen av och formerna för läkarnas
medverkan16. Vidare ska regionen avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska
kunna erbjudas god hälso- och sjukvård i särskilt boende.
Denna delöverenskommelse motsvarar det avtal som regionen enligt hälso- och
sjukvårdslagen ska sluta med kommunerna i länet när det gäller omfattningen av och
formerna för läkarmedverkan.
Regionen har ett gemensamt beskrivet uppdrag för alla vårdgivare av läkarinsatser i särskilt
boende för äldre. Uppdraget beskrivs i Förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem,
LOV, samt Vårdval läkarinsatser i särskilt boende för äldre, www.vardgivarguiden.sll.se.
1.1.1 Läsanvisning

Begreppet läkare används i första hand för den behandlande läkaren i den valda
läkarorganisationen. I vissa fall finns det information om vad som gäller om de
enskilda/patienterna har valt att vara fortsatt listade hos sin husläkare. De som behåller sin
husläkare får vård och behandling enligt förfrågningsunderlaget Husläkarverksamhet med
basal hemsjukvård.
För att förenkla framställningen nedan uttrycks regionens respektive kommunens ansvar
som om det var kommunen eller regionen själva som skulle genomföra det som avses.
Kommunen och region har alltid ansvaret, men genomförandet av det som avses sker dels
genom verksamhet i egen regi, dels genom landstingsfinansierade eller kommunfinansierade verksamheter som är godkända enligt LOV, eller är upphandlade enligt LOU. I texten
nedan används begreppen regionfinansierad och kommunfinansierad verksamhet för alla
dessa verksamheter. Se vidare i avsnitt 2 om omfattning och gränsdragningsfrågor.

1.2 Syfte
Delöverenskommelsen syftar till att på en övergripande nivå
• klargöra ansvaret för sjukvårdshuvudmännen Region Stockholm och kommunerna i
Stockholms län.
Delöverenskommelsen syftar till att på lokal vårdgivarnivå
• klargöra ansvaret för samverkan mellan läkarorganisationen (i förekommande fall
husläkarorganisationen17) och den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal som den
kommunfinansierade verksamheten ansvarar för i särskilt boende för äldre
13 Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar regleras i 12 kap hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Kommunens skyldighet att inrätta särskilda

boendeformer framgår av 5 kap. 5§ socialtjänstlagen.
14 16 kap. 1 § tredje stycket HSL 2017:30: Om regionen inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet att tillhandahålla läkare, har kommunen rätt

att på egen hand anlita läkare och få ersättning för sina kostnader för det från regionen. Lag (2019:973).
15 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30).
16 16 kap. Hälso- och sjukvårdslag 2017:30 Samverkan mellan huvudmän
17 I de fall de enskilda/patienterna väljer att fortsätta vara listad hos sin husläkare, samt de som vistas på en korttidsplats.
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• utgöra en grund för respektive läkarorganisation och kommunfinansierad verksamhet
när det gäller att teckna en lokal överenskommelse som förtydligar respektive
organisations ansvar för samverkan när det gäller hälso- och sjukvårdsinsatser inom
särskilt boende för äldre
• förtydliga hur hälso- och sjukvårdspersonalens förhållningssätt kan bidra till en god
samverkan som fokuserar på de enskildas/patienternas situation i det gemensamma
uppdraget att skapa en hälso- och sjukvård med god kvalitet.

1.3 Målgrupp för delöverenskommelsen
De som efter ett biståndsbeslut av kommunen bor i ett särskilt boende för äldre, oavsett
ålder, och har listat sig hos en läkarorganisation som är godkänd av regionen och som valts
av den kommunfinansierade verksamhet den enskilde bor i. I målgruppen ingår även enskilda
patienter som har beviljats bistånd i form av vistelse på korttidsplats.

1.4 Mål för delöverenskommelsen
De enskilda/patienterna
• ska känna sig trygga med att hälso- och sjukvårdshuvudmännen, kommun och region,
samverkar i sin planering av hälso- och sjukvården i det särskilda boendet
• ska känna sig trygga med att hälso- och sjukvårdspersonalen i det särskilda boendet
och läkarorganisationen samverkar kring utformning och genomförande av insatser
och att förebyggande och hälsofrämjande insatser prioriteras
• får samordnade, goda och säkra hälso- och sjukvårdsinsatser som bygger på
bedömningar av de enskildas/patienternas hela situation med respekt för
självbestämmande och integritet.

1.5 Definitioner
Definitioner återfinns i avsnitt 9 i denna delöverenskommelse.

1.6 Lokal samverkansöverenskommelse
Den valda läkarorganisationen och kommunen ska för den kommunfinansierade verksamheten
träffa en lokal samverkansöverenskommelse där formerna för och omfattningen av samverkan
ska specificeras med utgångspunkt från denna överenskommelse.
Verksamhetschefen hos läkarorganisationen och den funktion som är utsedd av
kommunen18 ska säkerställa att det finns en tydlig struktur och beslutsordning för att ta
fram, fastställa, implementera, följa upp och revidera den lokala
samverkansöverenskommelsen.
Den lokala överenskommelsen ska tydliggöra ansvars- och rollfördelningen mellan de
berörda aktörerna och utgå från nationella riktlinjer, regionala styrdokument och tillämpliga
lagar och föreskrifter. Den ska genomsyras av en personcentrerad vård- och omsorg och
patientsäkerhet.
En lokal samverkansöverenskommelse ska innehålla rutiner för
• en namngiven funktion som kan informera samt lämna material om läkarorganisationen,
listningen och vara behjälplig med listningsblankett
• informationsöverföring vid påbörjad vistelse samt inflyttning

18 Det kan exempelvis vara en MAS eller MAR, verksamhetschef eller annan chefsperson. Med en godkänd eller upphandlad utförare kan

kommunen komma överens om att utföraren själv utser en kontaktperson direkt till läkarorganisationen.
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• informationsöverföring mellan läkare och hälso- och sjukvårdspersonal i särskilt boende
• utformning av information till de enskilda/patienterna att om de väljer att behålla
sin husläkare får de sin läkartillsyn genom besök på vårdcentralen eller hembesök av
husläkaren
• information till läkarorganisation så snart en enskild/patient har listat sig hos vårdgivaren
• veckovisa besök, konsultation och akuta oplanerade besök
• närståendekontakt
• vårdplanering
• samordnad individuell planering, SIP
• läkemedelshantering
• läkemedelsgenomgångar
• konsultation av andra specialister
• basal minnesutredning
• brytpunktssamtal
• palliativ vård
• efterlevandesamtal
• eventuellt en lokal rutin för bedömning av egenvård med utgångspunkt från
överenskommelsen Samverkan när en enskild/patient behöver praktisk hjälp med
egenvård
• avvikelser
− hantering av avvikelser i hälso- och sjukvården
− samverkan om rapportering, utredning och uppföljning av avvikelser där
läkare har varit direkt berörd (enligt avsnitt 4.1.1 och 4.4.1 samt 5. Säkerhet)
• avvikelse från delöverenskommelsen
− definition av vad som kan anses vara otillräckligt stöd från läkare vid konsultationer
då kommunen överväger att anlita en egen läkare (se avsnitt 6 – 8)
• förtydligande av rutin i avsnitt 8.

2. Omfattning och gränsdragningsfrågor
Denna delöverenskommelse omfattar dels regionfinansierade läkarorganisationer som har
godkänts enligt lag om valfrihetssystem, LOV, och som har valts av ett kommunfinansierat
särskilt boende för äldre, dels kommunal hälso- och sjukvårdsorganisation för särskilt
boende för äldre samt kommunfinansierade särskilda boenden för äldre som har godkänts
enligt LOV eller har upphandlats enligt lag om offentlig upphandling, LOU. Genom denna
delöverenskommelse krävs att region och kommunen ställer krav på att
delöverenskommelsen gäller för godkännande och i förfrågningsunderlag och avtal med de
verksamheter som anlitas.
Särskilda boenden som drivs av helt privata utförare av vård och omsorg som säljer köpta
enstaka platser berörs genom att de behöver ha avtal med en läkarorganisation som godkänts
av regionen och att de ska ha lokalt avtal med den läkarorganisation de valt.
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2.1 Relation till andra överenskommelser och delöverenskommelser
– Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård i Stockholms län
Överenskommelsen reglerar länsövergripande ramar för samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län, i enlighet med lagens intentioner, samt en
modell för tillämpning av kommunernas betalningsansvar.
– God läkemedelsanvändning i särskilt boende för äldre
Delöverenskommelsen om god läkemedelsanvändning ska beaktas när det gäller
läkemedelshantering i särskilt boende för äldre. Det gäller till exempel rutiner för
läkemedelsgenomgångar, utveckling av icke-farmakologiska metoder och följsamhet
till Region Stockholms Kloka Listan.
– Individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre
Nutritionsbehandling är lika viktig för enskilda/patienter som läkemedel,
andningsunderstöd och andra terapeutiska insatser. Klinisk nutrition är en del av den
medicinska behandlingen. Den behandlande läkaren ska delta i den inledande
riskbedömningen för enskilda/patienter och för bedömning, ordination och
behandling vid specifika sjukdomstillstånd, samt för utredning av felnäring.
– Samverkan när enskilda/patienter behöver praktisk hjälp med egenvård
Vid bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan bedömas som egenvård ska
överenskommelsen om samverkan vid egenvård med praktisk hjälp beaktas. Rutinen
för samverkan vid bedömning av egenvård kan eventuellt behandlas även i den lokala
samverkansöverenskommelsen, enligt avsnitt 1.6 ovan.

2.2 Relationer till regionens förfrågningsunderlag enlig LOV
– Läkarinsatser i särskilt boende för äldre
Aktuellt förfrågningsunderlag gäller vid samverkan mellan läkarorganisation/läkare,
samt kommunfinansierad hälso- och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende
för äldre.
– Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
Aktuellt förfrågningsunderlag gäller vid samverkan mellan husläkare och läkarorganisation läkare och kommunfinansierad hälso- och sjukvårdsorganisation/
personal i särskilt boende för äldre. Detta gäller för de enskilda/patienter som har
valt att fortsätta vara listad hos sin husläkare samt de som vistas på en korttidsplats.
– Avancerad sjukvård i hemmet
Aktuellt förfrågningsunderlag gäller vid samverkan mellan ASiH/personal och
läkarorganisation/läkare och kommunal hälso- och sjukvårdsorganisation/personal
i kommunfinansierat särskilt boende för äldre.

3. Delmål för enskildas/patienters hälso- och sjukvård
3.1 Samverkan
Enskilda/Patienter
• uppfattar vården som en helhet, oavsett huvudman, eftersom kommun och region
informerar varandra om och samarbetar vid planering av sina hälso- och sjukvårdsresurser
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• vet att läkarorganisationen (i förekommande fall husläkarorganisationen19) samarbetar
och planerar deras hälso- och sjukvårdsinsatser tillsammans med hälso-och
sjukvårdspersonalen i boendet
• slipper onödiga besök på akutmottagningen tack vare en god samverkan mellan läkare
och den kommunfinansierade hälso- och sjukvårdspersonalen.

3.2 Information
Enskilda/Patienter
• vet vilka som är omvårdnadsansvarig sjuksköterska, ansvarig arbetsterapeut och
ansvarig sjukgymnast/fysioterapeut på det särskilda boendet
• är informerade inför valet av läkarorganisation att lista sig hos
• får information om hälsotillstånd och de metoder som finns för undersökning,
vård och behandling samt de hjälpmedel som behövs20
• vet att dokumentation om planerade och genomförda hälso- och sjukvårdsåtgärder
är tillgänglig för personal som behöver informationen (om samtycke har lämnats).

3.3 Tillgänglighet
Enskilda/Patienter
• träffar läkare och sjuksköterska vid hembesök samt vid akuta behov dygnet runt
• får i samband med inflyttning en samordnad bedömning av sitt hälsotillstånd av
arbetsterapeut, läkare, sjukgymnast/ fysioterapeut och sjuksköterska.

3.4 Kompetens
Enskilda/Patienter
• får vård av hälso- och sjukvårdspersonal som har kompetens om åldrandet, åldrandets
sjukdomar och de vanligaste folksjukdomarna och som följer kunskapsutvecklingen
inom dessa områden
• får den medicinska behandling, omvårdnad och rehabiliterande behandling på primärvårdsnivå som baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet samt evidens
• får vid behov konsultationer eller insatser av specialiserad hälso- och sjukvård.

3.5 Säkerhet
Enskilda/Patienter
• får stöd att förebygga och minska risken för fallskador, trycksår, inkontinens, felnäring
och problem med munhälsa, samt vårdrelaterade infektioner
• får, om de skadas eller utsätts för risk att skadas, stöd med utredning och analys av
situationen så att rutiner kan ändras och händelsen inte upprepas
• får vård och behandling av personal som aktivt samarbetar med varandra och med
andra för att tillgodose deras behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, både i vardagen
och i vårdens övergångar, alternativt i övergångar mellan olika vårdformer.

19 De enskilda/patienterna som har valt att fortsätta vara listade hos sina husläkare, samt de som vistas på en korttidsplats.
20 Patientlagen (2014:821) reglerar bl.a. den enskildes/patientens rätt till information
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3.6 Uppföljning av hälso- och sjukvårdsinsatser
Enskilda/Patienter
• vet att planerade och utförda hälso- och sjukvårdsinsatser kontinuerligt följs upp
och att resultatet av uppföljningen är tillgängligt för berörd personal
• vet att läkare och hälso- och sjukvårdspersonal samverkar så att nödvändiga hälsooch sjukvårdsinsatser genomförs enligt resultatet av uppföljningar och registrering i
nationella kvalitetsregister
• får genomgång av sin läkemedelsbehandling.
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4. Ansvar och åtaganden för respektive part
4.1 Övergripande åtaganden
4.1.1 Region Stockholm åtar sig att

Krav
• stämma av med kommunen när förfrågningsunderlag tas fram eller revideras
• se till att verksamhetens ledningssystem följer det lokala samverkansavtalet, enligt
avsnitt 1.6 ovan, när det är aktuellt att ta fram, fastställa, implementera, följa upp och
revidera avtalet
• se till att läkaren har ett förebyggande arbetssätt
• tillsammans med det kommunfinansierade särskilda boendet utreda och bestämma
vilka åtgärder som behöver vidtas när det gäller avvikelser där läkare eller
kommunfinansierad hälso- och sjukvårdspersonal tillsammans med läkare är
berörd i ett händelseförlopp
• de enskilda/patienterna som har valt att behålla sin husläkare får vård och behandling
av husläkaren21
• se till att läkaren tar emot konsultationer från en sjuksköterska innan en individ sänds
till sjukhus, samt stödjer sjuksköterskan i bedömning och gör hembesök vid behov
• se till att läkare finns tillgänglig dygnet runt.
Samverkan
• delta i samverkansforum för information och diskussion om planering av respektive
verksamhetsområden utifrån behoven hos de äldre som bor i särskilt boenden, i syfte
att möta framtida hälso- och sjukvårdsbehov.
Information
• informera kommun/stadsdel om utsedda och de namngivna kontaktpersonerna hos
hälso- och sjukvårdsförvaltningen och respektive vårdgivare
• meddela kommunens kontaktperson när läkarorganisationen avslutar sin
avtalsrelation med hälso- och sjukvårdsförvaltningen senast sex månaderföre
avslut22
• säkerställa informationsöverföring mellan primärvård, särskilt boende för äldre
och slutenvård.
Tillgänglighet
• se till att läkare träffar enskilda/patienter som är listade hos sin husläkare om de har
ett akut behov av läkarinsatser då läkarorganisationens läkare är på plats.
Kompetens
• se till att allmänläkare har kompetens om åldrandet, åldrandets sjukdomar och de
vanligaste folksjukdomarna samt rehabilitering och tar del av kompetensutveckling
• se till att det finns tillgång till läkare med specialistkompetens inom geriatrik
• se till att läkare vid behov remitterar till specialistvård för konsultation och utbildning
21 Husläkarens ansvar för dem som har flyttat in på ett särskilt boende framgår av hälso- och sjukvårdsförvaltningens förfrågningsunderlag

Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.
22 Om läkarorganisationen säger upp sitt uppdrag är uppsägningstiden sex månader innan avslut. Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen säger

upp uppdraget är den däremot tolv månader.
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• de beslut som tas om medicinsk behandling baseras på vetenskap och beprövad
erfarenhet samt evidens
• se till att läkare handleder och vidareutvecklar vård- och omsorgspersonal vid behov.

4.1.2 Kommunen åtar sig att

Krav
• alltid informera hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid planering inför driftstart, ändrad
driftsform, förändring av inriktning, förändring av platsantal och nedläggning av särskilt
boende
• se till att hälso- och sjukvårdspersonalen har ett förebyggande arbetssätt
• se till att verksamhetens ledningssystem behandlar det lokala samverkansavtalet, enligt
avsnitt 1.6 ovan, när det gäller att ta fram, fastställa, implementera, följa upp och revidera
det lokala samverkansavtalet.
• se till att sjuksköterskan söker kontakt med läkare för konsultation innan en individ
sänds akut till sjukhus
• säkerställa och ansvara för att det finns tillgång till sjuksköterskor, sjukgymnaster/
fysioterapeuter och arbetsterapeuter
• se till att sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt.
Samverkan
• delta i samverkansforum för information och diskussion om planering av respektive
verksamhetsområde utifrån behoven hos de äldre som bor i särskilt boende för att
därigenom möta framtida hälso- och sjukvårdsbehov.
Information
• säkerställa informationsöverföringen till primärvård, vid besök på akutmottagning
och inskrivning i slutenvård
• informera hälso- och sjukvårdsförvaltningen om kommunens/stadsdelens utsedda
kontaktperson, MAS, samt om upphandlade och godkända utförare
• skriftligen informera hälso- och sjukvårdsförvaltningen om förändringar
− antalet korttidsplatser som redovisas per kombikakod
− nystart av ett särskilt boende senast sex månader före driftstart
− byte av utförare på ett särskilt boende senast sex månader före bytet
− avveckling av ett särskilt boende senast sex månader före avvecklingen
− en varaktig verksamhetsförändring, exempelvis från ett permanent särskilt
boende för äldre till platser för korttidsboende inom befintlig verksamhet, senast
två månader innan förändringen träder i kraft eftersom läkarinsatser berörs av
boendeformen.
Tillgänglighet
• ha beredskap för att vid behov kunna erbjuda ledsagning till specialistvård.
Kompetens
• se till att arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter och sjuksköterskor har
nödvändig kompetens och tar del av kompetensutveckling om åldrande, åldrandets
sjukdomar och de vanligaste folksjukdomarna, samt har beredskap för att uppmärksamma behov av specialistkompetens
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• se till att de beslut som tas i omvårdnad och rehabiliterande behandling baseras på
vetenskap och beprövad erfarenhet samt evidens.

4.2 Förberedelse inför inflyttning och påbörjad vistelse på korttidsplats
4.2.1 Regionen åtar sig att

• se till att läkaren tar emot information från husläkare eller från slutenvården för dem
som har listat sig hos läkarorganisationen (och kvitterar vårdplanen från slutenvården
när det tekniskt blir möjligt).
Anmärkning: De enskildas/patienternas husläkare har kvar ansvaret för de som har valt att
kvarstå som listade och för de övriga tills listningen är överförd till en annan läkarorganisation.
Vid vistelse på en korttidsplats är de enskilda/patienterna alltid fortsatt listade hos sina
husläkare.
4.2.2 Kommunen åtar sig att

• informera läkarorganisation om att nyinflyttningar kommer att ske, men utan att
uppge personuppgifter innan de enskilda/patienterna har valt var de vill vara listade.

4.3 Inflyttning och påbörjad vistelse
4.3.1 Region Stockholm åtar sig att

• se till att läkare besöker inflyttade och bedömer hälsotillståndet inom sju arbetsdagar
efter listning hos den aktuella läkarorganisationen.
4.3.2 Kommunen åtar sig att

• informera de enskilda om vilka som är ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal
• inom sju arbetsdagar informera läkaren om den bedömning av hälsotillståndet som
hälso- och sjukvårdspersonalen har gjort
• informera de enskilda att den som tillfälligt vistas i korttidsvård, avlastning eller
växelvård behåller sin ordinarie husläkare.

4.4 Boendetid och vistelsetid
4.4.1 Region Stockholm åtar sig att se till att

• läkaren bidrar med sin kompetens i situationer där annan hälso- och sjukvårdspersonal
har behov av att samverka kring enskilda
• läkaren besöker de enskilda/patienterna efter överenskommelse och vid behov av
akuta insatser dygnet runt
• läkaren genomför hembesök enligt önskemål från de enskilda/patienterna
• läkaren genomför hembesök enligt önskemål från hälso- och sjukvårdspersonalen
• de enskilda/patienterna får konsultationer eller insatser av specialiserad hälso- och
sjukvårdspersonal vid behov
• läkaren stödjer de enskilda/patienterna med att identifiera och analysera risker i
deras situation och tillsammans med dem vidtar nödvändiga förebyggande åtgärder
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• läkaren vid behov medverkar i utredning och analys av situationen om de enskilda/
patienterna skadas eller riskerar att skadas så att rutiner kan ändras och händelsen
inte upprepas
• läkaren och hälso- och sjukvårdspersonalen i den särskilda boendeformen
samverkar och åtgärdar de hälso- och sjukvårdsinsatser som behövs enligt
resultatet av en uppföljning
• läkaren genomför en enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång tillsammans med
berörd personal en gång per år eller vid behov.
4.4.2 Kommunen åtar sig att se till att

• arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och sjuksköterska rapporterar sina
bedömningar av den enskildes hälsotillstånd och de behov som har framkommit
och samarbetar med läkaren i den fortsatta bedömningen
• uppmärksamma behov av specialistkompetens
• ha beredskap för att vid behov kunna erbjuda ledsagning till specialist
• hälso- och sjukvårdspersonal vid behov samverkar med läkare för att ge de enskilda/
patienterna stöd att förebygga och minska risker i vårdsituationen, särskilt fallskador,
trycksår, inkontinens, felnäring, problem med munhälsa och vårdrelaterade infektioner
• om de enskilda/patienterna skadas eller utsätts för risk att skadas, får de stöd med utredning och analys av situationen så att rutiner kan ändras och händelsen inte upprepas
• sjuksköterska och vid behov annan personal medverkar i läkemedelsgenomgångar
enligt den lokala överenskommelsen
• hälso- och sjukvårdspersonalen bidrar med sin kompetens i situationer där läkare
behöver samverka kring den enskilda.

4.5 Livets slutskede
4.5.1 Region Stockholm åtar sig att

• se till att läkaren följer det nationella kunskapsstödet för god palliativ vård i livets
slutskede och socialstyrelsens författningar kring dödsfall23
• se till att läkaren genomför brytpunktsamtal med den enskilde/patienten och i
förekommande fall närstående, tillsammans med sjuksköterska
• informera vårdpersonalen om vilka åtgärder som ska vidtas för den enskilde då ett
dödsfall kan förväntas.
4.5.2 Kommunen åtar sig att se till att

• hälso- och sjukvårdspersonalen följer det nationella kunskapsstödet för god palliativ
vård i livets slutskede och socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kriterier
för bestämmande av människans död
• sjuksköterskan håller läkaren informerad om de enskildas tillstånd och kallar på
läkare vid behov
• sjuksköterskan vid behov deltar i brytpunktsamtal tillsammans med läkare.

23 T. ex. socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död m.fl.
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4.6 Utflytt och avslut
4.6.1 Region Stockholm åtar sig att se till att

• informera husläkaren om enskilda/patienter som avslutar sin korttidsvistelse
• läkaren fastställer ett dödsfall skyndsamt genom att personligen göra en klinisk
undersökning av den avlidne, dödförklara samt skriva dödsbevis och intyg om
dödsorsaken
• husläkaren fastställer dödsfall med mera för de som har valt att behålla sin husläkare
• jourläkaren fastställer oväntade dödsfall med mera, både i permanenta boenden och
på korttidsplatser under jourtid
• läkaren som har fastställt dödsfallet säkerställer vem som ska meddela närstående om
ett dödsfall.
Anmärkning: Vid ett väntat dödsfall kan läkaren fastställa dödsfall med mera utan att
personligen infinna sig, om det är överenskommet med sjuksköterskan. Förutsättningen är
att sjuksköterskan har gjort en klinisk undersökning 24 och lämnar uppgifter om resultatet av
undersökningen till läkaren. Om den tjänstgörande sjuksköterskan anser att läkaren behöver
infinna sig trots att dödsfallet är väntat ska läkaren infinna sig så snart det är möjligt.
4.6.2 Kommunen åtar sig att se till att

• sjuksköterskan vid ett väntat dödsfall gör en klinisk undersökning enligt socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande av människans död25
• sjuksköterskan vid dödsfallet lämnar efterfrågad information till läkaren som därmed
kan fylla i blanketten för transport och informera om eventuell pacemaker med mera
• sjuksköterskan kallar på den ordinarie läkaren på boendet, husläkaren eller jourläkaren,
beroende på var de enskilda är listade respektive tiden på dygnet
• sjuksköterskan informerar de närstående om dödsfallet efter överenskommelse med
läkare.

4.7 Närstående
4.7.1 Region Stockholm åtar sig att se till att

• läkaren lämnar medicinsk information, vid behov i samverkan med sjuksköterska,
som närstående har behov av eller har efterfrågat
• läkaren ger stöd till närstående, vid behov i samverkan med sjuksköterska, som är
anpassat till situation och behov
• läkaren genomför brytpunktsamtal, vid behov i samverkan med sjuksköterska,
angående ändringar av vårdens inriktning
• läkaren genomför efterlevandesamtal, vid behov i samverkan med sjuksköterska.
4.7.2 Kommunen åtar sig att se till att

• sjuksköterskan genomför samtal, vid behov i samverkan med läkare, vid inflyttning

24 Lag (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om

kriterier för bestämmande av människans död.
25 3 kap socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död.
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i permanent boende samt påbörjad vistelse på korttidsplats
• sjuksköterskan ger stöd och för samtal som är anpassat till situation och behov
• med närstående, vid behov i samverkan med läkare och i förekommande fall med
annan personal,
• sjuksköterskan utför avslutssamtal, vid behov i samverkan med läkare och i
förekommande fall med annan personal.

5. Säkerhet
Regionen och kommun åtar sig gemensamt att
• uppmuntra enskilda/patienter att själva vara uppmärksamma på risker i deras
situation och rapportera till hälso- och sjukvårdspersonalen
• se till att all personal är uppmärksam på risker och rapporterar identifierade risker
i respektive system
• vid behov tillsammans analysera och utreda rapporterade risker och genomföra
nödvändiga åtgärder för att minimera eller eliminera risker för vårdskador
• rapportera avvikelser i respektive verksamhets avvikelsesystem
• vid behov tillsammans analysera och utreda rapporterade avvikelser och genomföra
nödvändiga åtgärder för att minimera eller eliminera vårdskador.

6. Skäl för kommunen att på egen hand anlita
läkare enligt 16 kap 1 § HSL
Om läkarorganisationen vid upprepade tillfällen 26 inte uppfyller sina skyldigheter gentemot
det särskilda boendet enligt förfrågningsunderlaget, äger kommunen med stöd av 16 kap 1 §
HSL rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning för sina faktiska kostnader för detta
från regionen.
Om landstinget inte uppfyller sina skyldigheter enligt denna delöverenskommelse att tillhandahålla läkare, har kommunen rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning för sina
faktiska kostnader för detta från regionen.
Förutsättningarna för att kommunen ska få ersättning för sina faktiska kostnader anges i
avsnitt 7.
Skäl för kommunen att anlita läkare och få ersättning av regionen:
• Vårdgivaren lämnar inte information om medicinsk status för en enskild individ till
sjuksköterska inom en vecka efter det att individen har valt att lista sig hos vårdgivaren
• Besöksverksamheten som ska genomföras minst en gång per vecka har inte genomförts
• Läkaren svarar inte då sjuksköterska ringer för konsultation (gäller även jourhavande
läkare)
• Läkaren ger otillräckligt stöd27 i individrelaterade medicinska frågor, särskilt kring
26 Två gånger eller fler inom en kalendermånad, eller en gång per kalendermånad två kalendermånader i rad.
27 Vad ett otillräckligt stöd innebär ska parterna komma överens om i en lokal överenskommelse, enligt avsnitt 1.6.
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stöd vid vård och behandling i livets slutskede
• Läkaren kommer inte på akut oplanerade besök28 eller då sjuksköterskan uttrycker
att det finns ett behov av läkarkonsultation på plats (exempelvis vid behov av
proaktiva ordinationer eller ett oväntat dödsfall)
• Det föreligger allvarliga risker29 för patientsäkerheten
• Läkare som inte talar, förstår, kan läsa eller skriva begriplig svenska
• Det saknas förutsättning att utföra uppdraget till följd av bristande kompetens hos
läkaren, eller av annat skäl
• Läkaren åsidosätter bestämmelser i lagar eller andra författningar
• Inställelsetiden för akuta, oplanerade besök vid akuta tillstånd har överskridit två
timmar efter det att vårdgivaren har erhållit en förfrågan och det inte finns några
andra överenskommelser med boendets personal.
Om läkaren inte kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av att den kommunfinansierade
hälso- och sjukvårdspersonalen inte har följt denna delöverenskommelse, måste
läkarorganisationen påtala förhållandet för kommunens hälso- och sjukvårdsorganisation så
att kommunen kan vidta åtgärder.

7. Förutsättningar för kommunen att anlita läkare
och erhålla ersättning från regionen
Den praktiska hanteringen av kontakterna mellan kommunen och läkare eller läkarorganisation
samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen anges i avsnitt 8.
Brister och avvikelser enligt ovan ska dokumenteras och överlämnas skriftligt till vårdgivarens
verksamhetschef. Om bristerna och avvikelserna inte åtgärdas omedelbart av läkarorganisationen ska kommunen rapportera dessa skriftligt till registraturen på hälso- och
sjukvårdsförvaltningen som då ansvarar för att kontakta vårdgivaren och skyndsamt kräva
åtgärder.
Om kommunen anser att det finns skäl att på egen hand anlita läkare och erhålla ersättning
ska ett beslut om detta fattas av ansvarig nämnd eller ledningsperson inom en upphandlad
eller godkänd utförare, eller i förekommande fall av en medicinskt ansvarig sjuksköterska
eller annan person, enligt delegationsordningen. Beslutet ska omedelbart meddelas hälsooch sjukvårdsförvaltningen skriftligt (e-post går bra), med en hänvisning till inrapporterade
avvikelser.
Regionens ersättning till kommunen ska motsvara kommunens styrkta kostnader för
åtgärderna.
Om behovet av läkarinsats hänger samman med att kommunen har eftersatt sitt hälso- och
sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, kan ersättningen sättas ned. Parterna
får i dialog värdera och komma överens om ersättningen med hänsyn till omständigheterna.

28 Se förfrågningsunderlaget Läkarinsatser i särskilt boende, avsnitt 5.14 och definitioner i detta uppdrag, sid. 34 i förfrågningsunder- laget från

20140201.
29 Vägledning om vad som kan betraktas som allvarliga risker finns i 4 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om

anmälningsskyldighet enligt lex Maria.
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8. Rutin för kontakter mellan kommun, läkarorganisation
och regionen
1. Sjuksköterskan kontaktar den ansvarige läkaren för en rättelse.
2. Om en rättelse inte sker skriver sjuksköterskan en avvikelserapport.
3. Sjuksköterskan kontaktar MAS eller MAR, och överlämnar en avvikelserapport.
4. MAS eller MAR kontaktar verksamhetschefen för läkarorganisation samt lämnar
en skriftlig avvikelserapport.
5. Om en rättelse inte sker kontaktar MAS eller MAR hälso- och sjukvårdsförvaltningen
via telefon eller e-post och överlämnar avvikelserapporten skriftligen.
6. Om en rättelse inte sker meddelar den ansvariga nämnden, eller MAS eller MAR i
förekommande fall enligt delegationsordning eller annan, att kommunen avser att
anlita en egen läkare och få ersättning för detta av regionen.
7. Kommunen anlitar en egen läkare. I första hand anlitas en vårdgivare som är
godkänd av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och som utför läkaruppdrag i
särskilt boende.
8. Kommunen erhåller ersättning från regionen tills hälso- och sjukvårdsförvaltningen
har löst situationen.
9. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen måste lösa frågan permanent och under tiden ska
kommunen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen hålla kontakten.
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9. Definitioner
Avlastning
(Egen definition)

Särskild form av korttidsplats där syftet är att de enskildas/patienternas
närstående får möjlighet till vila och avlastning när de enskilda/patienterna
vistas på korttidsplatsen – ofta en till två veckor – efter biståndsbeslut av
kommunal biståndshandläggare.

Brytpunktssamtal
vid övergång till
palliativ vård i livets
slutskede

Samtal mellan ansvarig läkare eller tjänstgörande läkare och patient om
ställningstagandet att övergå till palliativ vård i livets slutskede, där
innehållet i den fortsatta vården diskuteras utifrån patientens tillstånd,
behov och önskemål.

(Socialstyrelsens
termbank)
(Egen kommentar)

Kommentar:

Fast läkarkontakt

Den (hus)läkare i primärvården som de enskilda/patienterna har valt
enligt 5 § HSL.
Observera att de enskilda/patienterna som bor i ett särskilt boende för
äldre istället kan välja att lista sig hos en läkarorganisation eller vårdgivare
som hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett avtal med och som hälsooch sjukvårdsnämnden har godkänt.

(Egen definition)

Förfrågningsunderlag, FFU
(Egen definition)

Huvudman
(Socialstyrelsens
termbank)

Kommunfinansierad
verksamhet
(Egen definition)

Korttidsplats
(Socialstyrelsens
termbank)
(Egen kommentar)

Regionfinansierad
verksamhet
(Egen definition)

Initiativet till ett brytpunktssamtal tas av den behandlingsansvarige
läkaren. Brytpunktssamtal är ett samtal för att planera för de fortsatta
vårdinsatserna då livets slutskede inleds. Samtalet hålls mellan den
ansvarige läkaren, ofta en sjuksköterska och de enskild/patienterna, samt
– om dessa önskar – de enskildas/patienternas närstående. Detta kan också
vara nödvändigt när patienten är kognitivt sviktande eller medvetslös.
Vid övergång till en tidig palliativ vård kan samtalet innehålla en plan för
en fortsatt aktiv behandling, men vid övergång till palliativ vård i livets
slutskede fokuseras på lämpliga insatser för lindring och stöd till den
enskild/patient, samt närstående. Brytpunktssamtalet dokumenteras i
patientjournalen.

Ett regelverk enligt lag om valfrihetssystem som innehåller ansökningsblankett, avtalstext, uppdragsbeskrivning, ersättnings- och rapporteringskrav. Det används för att godkänna vårdgivare och teckna avtal med
hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret
för viss verksamhet.
En verksamhet som oavsett driftsform finansieras av en kommun. Den
kan vara i kommunal regi, en upphandlad entreprenör enlig LOU, en
godkänd utförare enligt LOV, eller enstaka platser som en kommun köper
av en privat verksamhet.
En bäddplats utanför det egna boendet som är avsedd för tillfällig vård
och omsorg dygnet runt.
Anmärkning: Korttidsplatser används för bland annat rehabilitering,
omvårdnad, växelvård och avlastning av närstående.
Husläkaren ansvarar för den planerade och långsiktiga behandlingen för
en person som vistas på en korttidsplats.
En verksamhet som oavsett driftsform finansieras av regionen.
Den kan vara i regionens regi, en upphandlad verksamhet enligt LOU,
en godkänd utförare enligt LOV.
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Läkarmedverkan
(Egen definition)

Läkarorganisation

Avser samarbete med en läkare hos en vårdgivare som tillhandahåller
läkarinsatser i ett särskilt boende för äldre genom avtal med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, samt dennes samverkan med enskilda/patienter
samt personal inom ett särskilt boende för äldre. (Det kan i förekommande
fall gälla husläkare som enskilda/patienter har valt att behålla, eller
husläkare på en korttidsplats.)

(Egen definition)

Den vårdgivare som erbjuder läkarinsatser i särskilt boende för äldre
genom avtal med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och som har valts av
respektive kommunfinansierad verksamhet.

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska

Namngiven sjuksköterska som utsetts att ha ett särskilt sammanhållande
omvårdnadsansvar för vissa namngivna personer/patienter i verksamheten.

(Enligt Socialstyrelsens
Kompetensbeskrivning
för legitimerad sjuksköterska, 2005)

Permanent plats
(Egen definition)

Personcentrerad
vård och omsorg
(Egen definition)

Primärvård
(Socialstyrelsens
termbank)

Samordnad individuell
planering, SIP
(Egen definition)
(Egen kommentar)

En bostad dit enskilda/patienter har flyttat för att bo varaktigt efter beslut
av kommunens biståndshandläggare.
Vård och omsorg som i hög grad fokuserar på de resurser varje person
har, på vad det innebär att vara människa samt behovet av vård och
omsorg. Personen betraktas inte utifrån ett ohälsotillstånd eller en
funktionsnedsättning. Vården och omsorgen planeras i samförstånd med
enskilda/patienter. Vårdrelationen bygger på ett partnerskap mellan dem
som utför vård och omsorg och enskild/patient (ofta tillsammans med
anhöriga eller närstående). Den enskilde/patienten är aktiv i planeringen
och genomförandet av vård, omsorg och rehabilitering. Utifrån den
enskildes/patientens situation och behov görs en vårdplan och en
genomförandeplan som innehåller mål och strategier för genomförandet
och en kort och långsiktig uppföljning.
Hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller
sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av
grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete
och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och
tekniska resurser.
Planering av vem som ansvarar för att tillgodose de behov en person har
när det gäller insatser från socialtjänst, hälso- och sjukvård och eventuellt
andra aktörer. En förutsättning är att den enskilde lämnar sitt samtycke
till att en sådan planering görs.
Deltagare i en SIP är den enskilde/patienten och, om denne önskar och
det är lämpligt, närstående samt de som har ansvar för respektive
insatser.
SIP regleras i likalydande texter i 16 kap 4 § HSL och i 2 kap. 7 § SoL
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Särskilt boende
för äldre
(Socialstyrelsens
termbank)
(Egen kommentar)

Utförare
(Egen definition)

Vårdgivare
(Socialstyrelsens
termbank)
(Egen kommentar)

Godkänd vårdgivare
(Egen definition)

Växelvård
(Egen definition)

Boende som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse
tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer
med behov av särskilt stöd
Enligt 5 kap. 5 § 2:a stycket socialtjänstlagen ska kommunen ”inrätta
särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor
som behöver särskilt stöd.”
Kommunfinansierad verksamhet i egen regi eller aktör som enligt avtal
med kommunen levererar vård- och omsorgsinsatser i de verksamheter
denna delöverenskommelse omfattar.
Statlig myndighet, region och kommun när det gäller sådan hälso- och
sjukvårdsverksamhet som myndigheten, regionen eller kommunen har
ansvar för (offentlig vårdgivare), samt annan juridisk person eller enskild
näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet (privat
vårdgivare).
Kommentar:
I denna delöverenskommelse avser vårdgivare den juridiska eller enskilda
fysiska person som hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom regionen
har tecknat ett avtal med enligt förfrågningsunderlaget Läkarinsatser i
särskilt boende. (Det gäller både regionens verksamhet i egen regi och
andra godkända utförare.)
Vårdgivare är
• den nämnd som kommunfullmäktige har utsett att vara vårdgivare
eller ansvarig för kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet.
(Om kommunfullmäktige inte har utsett en sådan nämnd är
kommunfullmäktige vårdgivare.)
• den nämnd som regionfullmäktige har utsett att vara ansvarig för
regionens hälso- och sjukvård (hälso- och sjukvårdsnämnden i
Region Stockholm).
• utförare enligt LOU/LOV
Begreppet godkänd vårdgivare används av Region Stockholm för bland
annat den läkarorganisation som hälso- och sjukvårdsförvaltningen har
avtal med och som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget
Läkarinsatser i särskilt boende. Det gäller både regionens verksamhet i
egen regi och andra godkända utförare enligt LOV.
En särskild form av korttidsplats med regelbundet återkommande vistelse
som kan pågå över lång tid, men där varje vårdtillfälle är kort – ofta en till
tre veckor – efter beslut av en kommunal biståndshandläggare.
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10. Uppföljning
En uppföljning av denna delöverenskommelse ska ske årligen. Ett särskilt dokument som
gäller uppföljningen kommer att utarbetas i särskild ordning.

11. Referenser
• Hälso- och sjukvårdslag (2017:30).
• Socialtjänstlag (2001:453).
• Patientsäkerhetslagen (2010:659).
• Patientlag (2014:821), trädde i kraft den 1 januari 2015.
• Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.
• Lag (2008:962) om valfrihetssystem.
• Lag (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död.
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om kriterier
för bestämmande av människans död.
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om
vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete
• Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:40)
anmälningsskyldighet enligt lex Maria.
• Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede
(Socialstyrelsen).
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Samverkan för individuell
nutritionsbehandling i särskilt
boende för äldre
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Sedan Ädelreformen år 1992 råder det viss osäkerhet om vilket ansvar kommunen respektive
regionen har för nutritionsomhändertagandet. Enskilda/patienter inom de särskilda
boendeformerna för äldre30 har i dag begränsade möjligheter att få en individuell
nutritionsbehandling av dietist, trots att behovet är mycket stort i denna grupp. Många som
bor inom en särskild boendeform för äldre har flera olika sjukdomar och konsumerar en stor
mängd läkemedel med stora sammanhängande nutritionsproblem som följd.
Kombinationen hög ålder, kroniska sjukdomar och många läkemedel är problematisk och
leder till förändrade metabola förutsättningar och ätsvårigheter på grund av till exempel
aptitlöshet, illamående och muntorrhet. Samtidigt kan behovet av energi och näring öka.
Om inte rätt åtgärder sätts in är risken stor för undernäring under dessa omständigheter.
Enligt patientsäkerhetslagen och patientlagen31 ska hälso- och sjukvårdspersonalen utföra
sitt arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Individuella nutritionsinsatser ska
alltså göras utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet genom oral, enteral eller parenteral
nutrition.
Patientsäkerhetslagen32 stadgar vidare att ”vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för
att förebygga att patienter drabbas av vårdskador33. För åtgärder som inte kan vidtas
omedelbart ska en tidsplan upprättas”. Det innebär ett långtgående ansvar för att undvika
undernäring.
Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver att ”hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga
ohälsa” och i patientlagen står det att ”vården och behandlingen ska så långt det är möjligt
utformas och genomföras i samråd med patienten” 34.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid
undernäring35 föreskriver att vårdgivaren ska fastställa rutiner för när en patients
näringstillstånd ska utredas och hur en utredning ska göras, samt hur undernäring ska
förebyggas och behandlas.
För att möta de krav som patientsäkerhetslagen, patientlagen, hälso- och sjukvårdslagen och
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ställer, krävs teamarbete och legitimerad
personal med specialistkompetens inom området nutrition, oavsett huvudman. Dietister är
sedan år 2005 en legitimerad yrkesgrupp som genom individuell nutritionsbehandling kan
säkerställa ett gott nutritionsomhändertagande av äldre inom vård och omsorg. Det är den
enda legitimerade yrkesgrupp som har en djupgående utbildning inom nutritionsbehandling.
Utöver dietistens specialistkompetens är faktorer som teamarbete, tillgänglighet och väl
utvecklade och kända rutiner i verksamheterna viktiga för att säkerställa en god och säker
nutritionsbehandling. Här krävs ett tvärprofessionellt teamarbete där dietisten har en central
roll.
Socialstyrelsen är tydlig i sin vägledning Näring för god vård och omsorg36: ”Rätt mat och
näring är en viktig patientsäkerhetsfråga. Säker vård med god kvalitet måste baseras på
bedömningar av risk för undernäring, utredning av orsaken till undernäringstillstånd samt
30 Särskild boendeform enligt 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlag (2001:453).
31 3 kap. 2§ patientsäkerhetslag (2010:659), 1 kap. 7 § patientlag (2014:821).
32 3 kap. 2§ patientsäkerhetslag (2010:659).
33 3 kap. 5 § patientsäkerhetslag definierar vad som avses med vårdskada (se definitioner).
34 2 § 3 kap hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 5 kap. 1 § patientlag (2014:821)
35 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring.
36 Näring för god vård och omsorg, en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. Socialstyrelsen september 2011.
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adekvat näringsbehandling, inklusive uppföljning av insatta åtgärder. Denna vård är lika
viktig för omsorgstagaren/patienten som läkemedel, andningsunderstöd och andra
terapeutiska insatser. Klinisk nutrition är en del av den medicinska behandlingen”.

1.2 Målgrupp
Målgruppen utgörs av personer som efter beslut av kommunen bor inom särskilda boendeformer för äldre, oavsett personens faktiska ålder. Det är särskilt viktigt att vara uppmärksam
på personer som uppfyller en eller flera av nedanstående kriterier:
• ofrivillig viktförlust – oavsett tidsförlopp och omfattning
• ätsvårigheter – till exempel aptitlöshet, tugg- och sväljproblem, orkeslöshet och
motoriska störningar
• undervikt – det vill säga ett Body Mass Index (BMI) under 20 för individer under
70 års ålder, eller under 22 för den som är över 70 år.

1.3 Syfte
Denna överenskommelse syftar till att tydliggöra ansvaret för individuell nutritionsbehandling
i särskilt boende för äldre.

1.4 Mål
Målet är att de enskilda/patienterna får sitt energi- och näringsbehov tillgodosett utifrån
sina individuella förutsättningar och behov, genom ett lämpligt nutritionsomhändertagande,
baserat på en individuell bedömning och individanpassade åtgärder, med en nödvändig
uppföljning och utvärdering.

1.5 Definitioner
Berikning

Tillsättning av livsmedel eller specifika berikningsmedel i mat och dryck
för att öka innehållet av energi, protein, vitaminer och/eller mineralämnen.

BMI

Body Mass Index. Uträkning av BMI görs enligt följande formel: vikt i kg/
(längd i meter x längd i meter).

Dietetik

Kostbehandling vid sjukdomstillstånd.

Enteral nutrition

Näringstillförsel direkt via mag-tarmkanalen.

SNR-kost

Kost enligt svenska näringsrekommendationer (Livsmedelsverket).

A-kost

Allmän kost för sjuka (Livsmedelsverket).

E-kost

Energi- och proteintät kost (Livsmedelsverket).

Kosttillägg

Kompletterar ordinarie kost genom att tillfredsställa behovet av energi
och/eller näringsämnen.

Livsmedel för
särskilda
näringsändamål

Livsmedel som till följd av särskild sammansättning eller tillverkningsmetod
är lämpliga för enskilda/patienter som behöver särskild kost, samt
personer som kan ha nytta av ett kontrollerat intag av särskilda ämnen i
kosten.
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Malnutrition

Tillstånd där brist på eller obalans av energi, protein eller andra
näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i
kroppens sammansättning, funktion eller vid sjukdomsförlopp.

MNA

Mini Nutritional Assessment. Riskbedömningsverktyg (screeningverktyg)
för att upptäcka risk för undernäring.

Nutrition

Näring och/eller näringstillförsel.

Näringsdryck

Flytande kosttillägg.

Parenteral nutrition

Intravenös näringstillförsel.

Perkutan endoskopisk gastrostomi
(PEG)

Kort sond som införs genom bukväggen till magsäcken och används för
enteral nutrition.

Riskbedömning

Systematisk undersökning av en population för att identifiera individer
som är omedvetna om att de har ohälsa eller är i riskzonen för att utveckla
ohälsa.

Sarkopeni

Minskad muskelmassa med förlust av muskelfunktion.

Sjukdomsrelaterad
undernäring

Definieras som ett tillstånd med brist på energi, protein och andra
näringsämnen som orsakar mätbara skadliga effekter på kroppens
struktur och funktion och kan leda till kliniska komplikationer.

Sondnäring

Näringslösning som ges vid enteral nutrition.

Specialkost

Kost vid specifika sjukdomstillstånd.

Undernäring

Tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen har
orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens
sammansättning, funktion eller vid sjukdomsförlopp (jämför
malnutrition).

Verksamhetschef

I denna delöverenskommelse avser begreppet verksamhetschef endast
verksamhetschef enligt 2 § 4 kap hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30).

Vårdskada

I patientsäkerhetslagen avser begreppet vårdskada lidande, kroppslig eller
psykisk skada eller sjukdom, samt dödsfall som hade kunnat undvikas om
adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och
sjukvården.

2. Omfattning och gränsdragningsfrågor
Överenskommelsen omfattar kommunalt finansierade särskilda boendeformer för äldre.
Vid nutritionsproblem och behandling finns både ett omvårdnadsperspektiv och ett medicinskt
perspektiv. Vid nutritionssvårigheter följs perspektiven ofta åt innan det blir en tydlig
medicinsk frågeställning.
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3. Nutritionsomhändertagande
Socialstyrelsen rekommenderar att undernäring uppmärksammas genom riskbedömning
och rapportering företrädesvis i Senior Alert37. Om riskbedömningen visar på undernäring
eller risk för undernäring krävs vidare utredning. På grund av den oklarhet som råder mellan
kommun och region när det gäller att tillhandahålla dietistkompetens för basal och specifik
nutritionsbehandling, finns en påtaglig risk för att de åtgärder som genomförs med
anledning av en utförd riskbedömning inte motsvarar kraven på att följa vetenskap och
beprövad erfarenhet.
Utgångspunkten för all kosthållning är att den enskilde har ett eget ansvar. När den enskilde
inte har möjlighet att ta ansvar för hela eller delar av sitt kost- och näringsintag ansvarar
kommunen för att se till att behoven i möjligaste mån tillgodoses.
Den enskilde har rätt att få en lämplig nutritionsbehandling av personal med särskild
nutritionskompetens. Med rätt nutrition kan sjukdom förebyggas, lindras eller behandlas.
Nutritionsinsatser vid rätt tidpunkt är avgörande för en god och säker vård.
Verksamhetschefen i regionfinansierad verksamhet respektive kommunfinansierad hälsooch sjukvård ansvarar för att alla medarbetare engageras, har rätt kompetens samt får
ansvar och befogenheter för att kunna bedriva vård av god kvalitet inom nutrition.
Inom området nutrition ansvarar den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS, för kvalitet
och säkerhet och har ett övergripande ansvar för att hälso- och sjukvårdspersonalen känner
till och följer lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer.
Den behandlade läkaren som den enskilde/patienten är listad hos har det medicinska
huvudansvaret, vilket också omfattar nutritionsproblem. Vid specifika sjukdomstillstånd och
vid utredning av malnutrition (felnäring) ansvarar läkaren för att delta i den inledande
riskbedömningen för den enskilde, samt för bedömning, ordination och behandling. Läkaren
ordinerar en lämplig nutritionsbehandling i samråd med den enskilde och personal, såsom
sjuksköterska, dietist, logoped och undersköterska.
Tillsammans med den ansvarige läkaren eller sjuksköterskan ansvarar dietisten för att
utreda, ordinera, behandla och följa upp tillstånd utifrån en nutritionsdiagnos. Vid behov gör
dietisten en kostanamnes och kan ordinera en individuellt anpassad nutritionsbehandling.
Vidare har dietisten kunskaper om livsmedel och specialprodukter. Dietisten är en resurs för
verksamhetschefen och MAS när det gäller att ta fram processer, aktiviteter och rutiner i
ledningssystem för nutritionsomhändertagande.
Den ansvariga sjuksköterskan ansvarar för att, i samråd med den enskilde/patienten, vaka
över den enskildes/patientens nutritionsstatus, identifiera ätsvårigheter och vid behov göra
egna ordinationer, samt se till att den enskilde/patienten får mat och näring enligt givna
ordinationer. Sjuksköterskan bedömer när särskild kompetens behövs och kontaktar dietist
och/eller läkare om det är aktuellt med en nutritionsbedömning, utredning och åtgärder
utanför det egna kompetensområdet. Att hjälpa den enskilde/patienten med en god
munhälsa är också avgörande för ett gott nutritionstillstånd.
Arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för utprovning och ordination av lämpliga
hjälpmedel och sittställningar som kan underlätta och ge bästa möjliga fysiska
förutsättningar för ätandet.
Omvårdnadspersonal har ett viktigt ansvar för att observera förändringar i nutritionsstatus
och rapportera dessa till berörd hälso- och sjukvårdspersonal (ansvarig sjuksköterska), samt
dokumentera detta i den sociala dokumentationen.
Efter remiss från läkare ansvarar logoped för utredning av sväljproblem. Den enskilde/
37 Socialstyrelsens definition återfinns i ”Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre”, 2013.
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patienten kan behöva hjälp att kontakta sin tandläkare vid tandproblem.

3.1 Individuell nutritionsbehandling
3.1.1 Näringsbehov

Näringsbehovet är individuellt och ska anpassas efter den enskilde/patienten. Vid inflyttning
till särskilt boende för äldre ska den enskilde/patienten få en individuell bedömning av sitt
behov, samt att alla som bor i ett boende för äldre får en kontinuerlig uppföljning och
utvärdering.
3.1.2 Måltider

Den enskilde/patienten ska få måltiden individuellt anpassad efter sina vanor, behov och
önskemål. En anpassning av måltidsmiljön, måltidsstöd, rätt sittställning, möbler och
äthjälpmedel bör göras inom en vecka efter inflyttning till ett särskilt boende. Insikten att
måltiden är en viktig del av den medicinska behandlingen ska vara utgångspunkten i
måltidens planering och utformning, liksom den enskildes/patientens behov och
önskemål. För detta krävs samverkan mellan olika kompetenser.
3.1.3 Koster utifrån individuella behov

Grundkost, konsistensanpassad kost enligt Konsistensguiden, kost vid olika
sjukdomstillstånd samt kost efter religiösa, etiska och kulturella behov ska kunna erbjudas.
För att kunna förstå skillnaderna mellan olika slags kost krävs fördjupad kunskap hos såväl
hälso- och sjukvårdspersonalen som omsorgspersonalen.38
För en patientsäker och kostnadseffektiv ordination av kosttillägg och annat nutritionsstöd
krävs en individuell ordination på en tydlig indikation, vilket i sin tur förutsätter en individuell
utredning. För att den enskilde/patienten ska få lämplig behandling i kurativt eller palliativt
syfte behövs tillgång till rätt slags kompetens.

4. Ansvar, åtaganden och inflytande
4.1 Ansvar och åtaganden för respektive part
Den kommunfinansierade verksamheten ansvarar för den basala nutritionsbehandlingen.
Region Stockholm ansvarar för nutritionsbehandlingen på specifik nivå. Vårdgivare inom
både kommun och region ska fastställa rutiner i sina respektive verksamheter för när den
enskildes/patientens näringstillstånd ska utredas och hur en sådan utredning ska göras,
samt hur undernäring ska förebyggas och behandlas.39
4.1.1 Kommunens åtagande

Kommunfinansierade särskilda boendeformer för äldre ansvarar för den basala nutritionsbehandlingen, vilket innebär att kommunen har ett ansvar för nutrition. I det ingår alla
insatser för att uppfylla patientsäkerhetslagens bestämmelser om vårdgivarens skyldighet att
bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.40 Kommunen ansvarar för att
verksamhetschefer inom kommunfinansierad hälso- och sjukvård ges resurser som gör det

38 Rätt mat inom äldreomsorgen, 2008. Christina Sollenberg, Celiakiförbundet och Sveriges Pensionärsförbund.
39 5–6 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring.
40

3 kap. 5 § patientsäkerhetslag (2010:659)
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möjligt att ta ansvar för att nutritionskompetens finns tillgänglig inom verksamheten.
Basal nutritionsbehandling innebär följande:
• riskbedömning/nutritionsscreening
• beräkning av energi- och näringsintag
− energi
− protein
− vitaminer
− mineralämnen
• beräkning av energi- och näringsbehov i relation till intag
• kostordination
• kosttyper enligt gällande nationella rekommendationer
• jämn måltidsfördelning över dagen
• förutsättningar för en begränsad nattfasta
• handledning av personal i nutritionsfrågor och -behandling
• anpassad mat utifrån överkänslighet och allergier
• konsistensanpassning av maten (gäller även mellanmål)
• upplägg och servering för att främja ätandet
• ordination av specialkost vid behov
• ordination av kosttillägg vid behov
• ordination av specialprodukter vid behov
• enteral nutrition (mängd och typ av sondmat, matningshastighet och tidpunkt)
• uppföljning och utvärdering av insatta nutritionsåtgärder.
För att uppfylla kraven om basal nutritionsbehandling behöver verksamheten ha tillgång till
dietistkompetens. Verksamhetschefen avgör ansvarsfördelningen mellan dietist, undersköterska
och sjuksköterska utifrån medarbetarnas samlade kompetens.
4.1.2 Region Stockholms åtagande

Vid komplicerade nutritionsproblem som hänger samman med sjukdom och kräver specifik
bedömning och ordination, ansvarar regionen för nutritionsinsatser. Läkarens medverkan i
riskanalys, bedömning och behandling är lika viktig för nutrition som för läkemedel.
Nutritionsinsatser på specifik nivå utförs av regionen och omfattar
• behandling av nutritionsproblem där de basala nutritionsinsatserna inte är tillräckliga
• insättning, start och överrapportering av enteral nutrition till omvårdnadsansvarig
sjuksköterska och/eller dietist
• kostbehandling vid svår malnutrition (utifrån bedömning av dietist och/eller läkare)
• tugg- och sväljutredning
• utredning, behandling, uppföljning och överrapportering av nutritionsproblem vid
sjukdomar som:
− njursjukdom
− cancersjukdom
− leversjukdom
− ämnesomsättningssjukdom.
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4.2 Inflytande (information, delaktighet) och sekretess för
berörda personalgrupper, enskilda och närstående
Den enskilde/patienten, och vid önskemål även dennes närstående, ska ha inflytande över
behandlingen. Det innebär att den enskilde/patienten samtycker till och är delaktig i
besluten där det är möjligt och att den enskildes/patientens erfarenheter, kunskaper och
önskemål tas tillvara vid valet av insatser. Det är viktigt att vara lyhörd för den
enskildes/patientens individuella behov och önskemål och att den enskilde/patienten
medverkar i aktuella åtgärder. Att den enskilde/patienten accepterar förebyggande och
behandlande åtgärder är en förutsättning för ett gott resultat.
För att hälso- och sjukvårdens personal i region och kommun ska kunna tala med varandra och
med närstående om en aktuell situation krävs ett samtycke till informationsöverföring.
Samtycket måste inte ske skriftligt, men ska dokumenteras i den enskildes journal hos
respektive huvudman. Observera att inre sekretess gäller, det är endast den personal som
arbetar med den enskilde/patienten som har rätt till informationsutbyte.

5. Säkerhet
5.1 Hur den enskilde/patienten kan medverka i säkerhetsarbetet
Det är väsentligt att den enskilde/patienten är informerad om sin behandling. Ju mer den
enskilde/patienten förstår, desto bättre förutsättningar för ett samarbete kring nutritionen.

5.2 Information om risker och avvikelser mellan parter och verksamheter
I de fall endera parten uppfattar att överenskommelsen inte följs, ska en avvikelserapport
skrivas och sändas till en utsedd kontaktperson hos den andre parten. Detta ska inte förväxlas
med avvikelser i vård och omsorg inom en och samma verksamhet som ska behandlas enligt
interna rutiner i verksamhetens ledningssystem.

6. Ekonomi
6.1 Åtaganden, konsekvenser och ersättning för parter i förekommande fall
Delöverenskommelsen innebär att det kan tillkomma kostnader för kommunalt finansierad
verksamhet när det finns ett behov av att anställa eller på andra sätt säkra tillgången till
dietister. Studier visar att nutritionsbehandling besparar den enskilde/patienten lidande och
är kostnadseffektivt. Enligt studier som har belyst kostnadseffektiviteten av
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nutrionsbehandling, bör de ökade kostnaderna kunna hämtas in över tid.41 42 43 44 45 46 47 48

7. Uppföljning
En uppföljning av delöverenskommelsen ska ske årligen. Ett särskilt dokument som gäller
uppföljningen kommer att utarbetas i särskild ordning.
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God läkemedelsanvändning
för äldre – gemensam målbild
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
I en partsgemensam grupp med sakkunniga från regionen och kommuner, enligt uppdrag
från den gemensamma presidiegruppen för båda organisationerna, har Region Stockholm
genom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, och Storsthlm tagit fram ett förslag till
överenskommelse mellan regionen och kommunerna i Stockholms län om en gemensam
målbild för att förbättra de äldres läkemedelsanvändning. Målbilden är tänkt att mynna ut i
en gemensam samverkansmodell för bättre läkemedelsanvändning och optimal
läkemedelsförsörjning.

1.2 Målgrupp
Målgruppen omfattar de som oavsett ålder och efter beslut från kommunen bor i ett särskilt
boende för äldre49 inom Stockholms län.

1.3 Syfte
Det gemensamma målbildsarbetet ska leda till en bättre samverkan och syftar till att förbättra
utvecklingen av vård och omsorg i Stockholms län.
Överenskommelsen ger en samlad målbild över läkemedelsområdet och utgör en grund för
ett gemensamt kvalitetsutvecklingsarbete inom läkemedelsområdet.

1.4 Mål
De enskilda/patienterna ska få en god och optimal vård samt patientsäker
läkemedelsbehandling.

1.5 Definitioner
Profilboende
(Egen definition)

Läkemedel
(läkemedelslagen)50

Servicehus
(Egen definition)

Profilboende är ett särskilt boende för personer med särskilda behov
utifrån någon form av gemensam sjukdomsdiagnos eller
funktionsnedsättning, t.ex. Parkinson.
Varje substans eller kombination av substanser
1. som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att
förebygga eller behandla sjukdom hos människor … eller
2. som kan användas på eller tillföras människor … i syfte att återställa,
korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk,
immunologisk eller metabolisk verkan, eller för att ställa diagnos.
Särskilt boende där personer tidigare kunde flytta in utan att ha stora
behov av särskilt stöd. Insatserna gavs i form av hemtjänstinsatser. Flera
servicehus har sedan dess avvecklats. I dag flyttar endast personer som
behöver särskilt stöd in i servicehus efter biståndsbeslut.

49 Med särskilt boende för äldre avses särskilda boendeformer för äldre, enligt 5 kap. 5§ socialtjänstlagen (2001:453).
50 1 § Läkemedelslag (2015:315). Läkemedelslagen är en av lagarna som reglerar läkemedelsområdet. Vad som klassificeras som ett läkemedel

bestäms av läkemedelslagen. Klassificeringen grundar sig på två faktorer: produktens innehåll och syfte.
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Läkemedelsnära
produkter

Medicintekniska produkter som behövs för att tillföra kroppen
läkemedel, för egenkontroll av medicinering samt för stomivård.

(läkemedelsförmånslagen)51

Huvudman
(Socialstyrelsens termbank)

Vårdgivare
(Socialstyrelsens termbank)

Myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret
för en viss verksamhet.
Statlig myndighet, region och kommun i fråga om sådan hälso- och
sjukvårdsverksamhet som myndigheten, regionen eller kommunen
ansvarar för (offentlig vårdgivare), samt annan juridisk person eller
enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet
(privat vårdgivare).

1.6 Lokal samverkansöverenskommelse
En handlingsplan för genomförandet och implementeringen av denna delöverenskommelse
ska tas fram av respektive vårdgivare på lokal nivå, exempelvis i de lokala avtal som tas fram
i samverkan med läkarorganisationen på det särskilda boendet. De kan med fördel harmoniseras
med den lokala instruktionen för läkemedelshantering som ska finnas enligt Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering52. Förslag på punkter som bör regleras
i detta avtal:
• samverkansformer
• rutiner för läkemedelsgenomgångar
• om fullständiga förråd eller DOS53 ska användas54
• årlig utbildningsplan inom läkemedelsområdet för berörda personalkategorier
• ordinationer enligt generella direktiv
• checklista för hur man bedömer om icke-farmakologiska behandlingar eller
omvårdnadsåtgärder är ett alternativ
• checklista för åtgärder för att minska kassation av läkemedel
• lokal behörighetsadministration i de IT-system som är relevanta för uppdraget.

51 Lagom läkemedelsförmåner med mera (2002:160), med ändring genom lag (2003:76)/.
52 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.
53 DOS innebär att Läkemedlen beställs av förskrivaren och levereras dosförpackade (där varje dospåse innehåller de läkemedel som ska tas vid

ett och samma tillfälle) för två veckors förbrukning (i vissa fall för en veckas förbrukning.) Det är lämpligt för enskilda/ patienter med regelbunden
och stabil medicinering som inte kan klara sin läkemedelshantering själv t.ex. på grund av fysiska och/ eller psykiska funktionsnedsättningar.
54 Vid begäran från en kommun inom landstinget får landstinget enligt 18d § hälso- och sjukvårdslagen erbjuda samtliga som bor i en viss,

särskild boendeform för äldre, eller i en del av en sådan boendeform, läkemedel ur läkemedelsförrådet vid det särskilda boendet.
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2. Omfattning och gränsdragningsfrågor
Delöverenskommelsen omfattar de som oavsett ålder bor i en särskild boendeform för äldre,
efter beslut från kommunen. Delöverenskommelsen omfattar även personer som efter beslut
från kommunen vistas på korttidsplats, servicehus och profilboenden.

2.1 Relation till andra delöverenskommelser
2.1.1 Samverkan mellan läkarorganisation/läkare och kommunfinansierad
hälso- och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende

I delöverenskommelsen om samverkan mellan läkarorganisation/läkare och kommunfinansierad hälso-och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende för äldre tydliggörs
samverkan mellan läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal.
2.1.2 Samverkan när enskilda/patienter behöver praktisk hjälp med egenvård

I överenskommelsen om samverkan för praktisk hjälp med egenvård finns en överenskommelse
om hur regelverket kring egenvårdsbedömningar ska tolkas i Stockholms län. Bedömningar
av om den enskilde/patienten själv kan ansvara för och genomföra egenvårdsinsatser gäller
ofta läkemedel. Den behandlande läkaren ska alltid bedöma om den enskilde/patienten kan
ansvara för och genomföra sin läkemedelsbehandling själv eller behöver hjälp med
egenvården, eller om läkemedelsbehandlingen ska vara hälso- och sjukvård. Det finns även
möjlighet att komma överens om en lokal samverkan i hanteringen av
egenvårdsbedömningar i särskilda boendeformer för äldre. Om parterna önskar det kan detta
eventuellt arbetas in i den lokala handlingsplan som ska göras enligt avsnitt 1.6 i
delöverenskommelsen.
2.1.3 Samverkan för individuell nutritionsbehandling

Eftersom läkemedelsbehandling och eventuella biverkningar kan påverka nutritionstillståndet
hos de enskilda/patienterna finns det också en koppling till delöverenskommelsen om
individuell nutritionsbehandling.

2.2 Gränsdragningsfrågor
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård i ordinära boenden.
Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer och biståndsbedömda
dagverksamheter enligt socialtjänstlagen, samt särskilda boendeformer och dagliga verksamheter
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Kommunens ansvar omfattar
inte läkarinsatser.
Region Stockholm har ett kostnadsansvar för läkemedel som finns i de fullständiga förråden
i akutförråden och dosdispenserade läkemedel i särskilda boenden. Den enskilde/patienten
har ingen kostnad för läkemedel från förråden, men betalar läkemedelskostnaden upp till
högkostnadsskyddet för dosdispenserade läkemedel.

3. Bättre läkemedelsanvändning
3.1 Den gemensamma målbilden
Den enskilde/patienten kan förvänta sig att den läkemedelsbehandling som är ordinerad är
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individuellt anpassad för att ge mesta möjliga nytta och minsta möjliga skada.
Den enskilde/patienten har fått god information, är delaktig i sin behandling och vet när och
till vem man vänder sig om det uppstår problem. Behandlingen ska följas upp och omprövas
regelbundet.
Delmål:
• medicinskt ändamålsenlig och säker läkemedelsbehandling
• resurseffektiv läkemedelsbehandling
• vården är organiserad för att kunna erbjuda patienten den bästa
läkemedelsbehandlingen
• vården är utvecklingsorienterad.
Nedan följer respektive delmål med en specificerad målbild för de enskilda/patienterna.
1. Medicinskt ändamålsenlig och säker läkemedelsbehandling
Den enskilde/patienten känner sig trygg i att
• vara informerad och delaktig i sin behandling
• få läkemedelsbehandling av en förskrivare som, tillsammans med vårdteamet, har rätt
kunskap och information för att föreslå den bästa behandlingen, samt att förskrivaren
inleder eller avslutar den behandling – med eller utan läkemedel – som man är överens om
• under- respektive överbehandling uppmärksammas och åtgärdas av förskrivaren
• biverkningar registreras av förskrivare och vårdteam och ordinationen anpassas för att
i möjligaste mån undvika biverkningar och ge största möjliga nytta
• få det stöd som behövs för att kunna förstå och använda sina läkemedel
• förskrivna läkemedel finns på rätt plats, i rätt tid och blir rätt administrerade.
2. Resurseffektiv läkemedelsbehandling
De enskilda/patienterna känner sig trygg i att
• de beslut som fattas kring läkemedelsbehandlingen baseras på vetenskap och
beprövad erfarenhet samt evidens
• region och kommun verkar för att gemensamma resurser används för att skapa
mesta möjliga hälsa
• de läkemedel som används är valda för att ge minsta möjliga miljöpåverkan utan att
göra avkall på effekt och säkerhet
• få en individuell läkemedelsbehandling som är säker och anpassad efter individuella
behov, oavsett typ av boendeform.
3. Vården är organiserad för att kunna erbjuda patienten den bästa
läkemedelsbehandlingen
Den enskilde/patienten känner sig trygg i att
• hälso- och sjukvården är organiserad för att ge rätt läkemedelsbehandling
• respektive vårdgivare samarbetar för att säkra patientens läkemedelsbehandling
• respektive vårdgivare är organiserad för att snabbt värdera och införa ny kunskap, nya
riktlinjer och metoder som är kostnadseffektiva och till gagn för den enskilde/patienten
• region och kommun bedriver läkemedelsarbetet på ett professionellt och ojävigt55 sätt.
55 Ett ojävigt sätt innebär att förskrivaren inte ska ha några relationer till läkemedelsindustrin som gör att de till exempel favoriserar ett visst

preparat. Se vidare: http://www.lakartidningen.se/OldPdfFiles/2001/22393.pdf
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4. Vården är utvecklingsorienterad
De enskilda/patienterna känner sig trygga i att:
• hälso-och sjukvårdspersonalen har lämplig kompetens och uppdaterade kunskaper om
äldres läkemedelsbehandling
• region och kommun bidrar till utveckling och bättre kunskap om läkemedelsbehandling för
äldre
• få tillgång till nya läkemedel efter behov och på ett säkert sätt
• region och kommun bidrar till utvecklingen av icke-farmakologisk behandling.

4. Ansvar och åtaganden
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvarar kommunen för hälso- och sjukvård i särskilda
boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning, förutom läkarinsatser.
Vanligen uttrycks detta som att ansvaret är ”upp till och med sjuksköterskenivå”, men nivån
omfattar även fysioterapeuter/sjukgymnaster samt arbetsterapeuter. Regionen ansvarar för
all hälso- och sjukvård som utförs av läkare i särskilda boendeformer för äldre och för de
läkemedelskostnader och läkemedelsnära produkter som ingår i läkemedelsförmånen. Se
vidare i överenskommelsen om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära
produkter, samt listan om innehåll i akut- och buffertförråd.

4.1 Ansvar och åtaganden för respektive part med avseende
på delmålen 1 – 4
4.1.1 Den enskilde/patienten får medicinskt ändamålsenlig och säker
läkemedelsbehandling

Regionen och kommunen åtar sig att
• genomföra och implementera läkemedelsgenomgångar enligt Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering56 och landstingets riktlinjer
för läkemedelsgenomgångar57
• följa upp läkemedelsbehandlingen kontinuerligt och göra förändringar vid behov
• förskrivaren senast inom tre månader följer upp läkemedelsförskrivningen när en
ordination förändras.
Regionen åtar sig att se till att
• den ansvarige läkaren58 gör de enskilda/patienterna delaktiga i
läkemedelsgenomgångarna
• de enskilda/patienternas läkare60 ansvarar för att samordna alla
läkemedelsordinationerna för att ge en säker läkemedelsbehandling
• den ansvarige läkaren60 tar ställning till om den enskilda/patienten kan utföra sin
läkemedelsbehandling som egenvård
• den enskildes/patientens läkare60 genomför en enkel läkemedelsgenomgång inför en

56 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. Läkemedelsgenomgångar regleras i

ändring av läkemedelsförfattningen genom SOSFS 2012:9).
57 Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting. www.janusinfo.se (http://www.janusinfo.se/imcms/images/

laksak/Lakemedelsgenomgangar_riktlinjer_SLL_130301.pdf)
58 Detta avser den läkare som de enskilda och patienterna är listade hos.
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påbörjad vistelse på korttidsplats, enligt landstingets förfrågningsunderlag (FFU) 2014
• enskilda/patienter som har vistats inom slutenvård och som överförs till annan vårdgivare
förses med läkemedel (inte bara recept) fram till dess att läkaren vid det aktuella boendet
har tagit del av den aktuella läkemedelsordinationen och kan fullfölja behandlingen
• arbeta för att dosförpackade läkemedel, där det är möjligt, används för patienter och
enskilda med regelbunden och stabil läkemedelsbehandling, även vid vistelse på
avlastningsplats och korttidsplats
• den enskildes/patientens läkare60 ansvarar för att de samlade
läkemedelsordinationerna är aktuella och att läkemedelslistan är uppdaterad i
journalen
• att all slutenvård och öppenvård registrerar förändringar av läkemedel i det aktuella
och överenskomna IT-systemet59 om patienten har dosförpackade läkemedel
• den enskildes/patientens läkare60 ansvarar för att överlämna trygghetskvittot till
patienten vid utskrivning från sluten vård och att överlämna utskrivningsmeddelande
och läkemedelsberättelse till det särskilda boendet
• regelbundet följa upp att den läkemedelshantering som anges i respektive
förfrågningsunderlag60 följs.
Kommunerna åtar sig att se till att
• överlämna rätt läkemedel i rätt dos och till rätt patient, samt i rätt tid och på rätt
sätt för dem som behöver hjälp med detta
• ha en organisation och rutiner för en säker läkemedelshantering
• sjuksköterskor, rehabiliteringspersonal och omvårdnadspersonal är delaktiga i
läkemedelsgenomgångarna
• sjuksköterskorna gör en symtomskattning61 innan läkemedelsgenomgången
• sjuksköterskan i det särskilda boendet dokumenterar mottagandet av
utskrivningsmeddelandet och läkemedelsberättelsen.
4.1.2 Den enskilde/patienten får resurseffektiv läkemedelsbehandling

Regionen och kommunen åtar sig att
• arbeta evidensbaserat
• följa Kloka Listan och de riktlinjer och rekommendationer som gäller
• använda relevanta system62 för rekvisition av läkemedel till
läkemedelsförråd och för ordination och rekvisition av DOS-läkemedel63 på
ett effektivt sätt
• ha en lokal organisation för behörigheter, utbildning och tillgång till berörda system
• arbeta för att få en kostnadseffektiv hantering av läkemedel och fakturor
• gemensamt hitta former för att minska kassationen av läkemedel för minskad
miljöpåverkan
• se över funktionen i de fullständiga förråden.

59 År 2014 användes IT-systemet Pascal.
60 Det gäller förfrågningsunderlag som avser de verksamheter som enskilda och patienter kommer i kontakt med under sin tid i särskilt boende.

Det kan till exempel gälla läkarinsatser i särskilt boende, husläkare, geriatrik och sluten vård samt ASIH.
61 Till exempel genom att använda symtomskattningsverktyget Phase 20.
62 År 2015 användes Visma Proceedo.
63 År 2015 används Pascal.
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4.1.3 De enskildas/patienternas läkemedelsbehandling är organiserad
för deras bästa

Regionen och kommunen åtar sig att
• organisera sig utifrån de enskildas/patienternas behov
• säkerställa att det finns tillgång till sjuksköterskor och läkare dygnet runt
• ge ömsesidig insyn i journaler genom att införa nationell patientöversikt, NPÖ.
4.1.4 De enskildas/patienternas läkemedelshantering är utvecklingsorienterad

Regionen och kommunen åtar sig att
• utbilda läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter och
övrig personal i Region Stockholms riktlinjer om läkemedel för äldre
• läkare och sjuksköterskor ansvarar för fortbildningen av övrig personal
• ge berörda personalkategorier utbildning om dos-tjänsten och tillhörande system64
• alltid bedöma om en icke-farmakologisk behandling, omvårdnads- eller
rehabiliteringsåtgärd är ett likvärdigt eller acceptabelt alternativ, innan förskrivning
av läkemedel.
Regionen åtar sig att
• ansvara för workshops om bland annat Läkemedelskommitténs rekommendationer,
nya riktlinjer, avtal och överenskommelser som riktar sig till medicinskt ansvariga
sjuksköterskor, MAS, och verksamhetschefer hos de båda huvudmännen en gång per år.

4.2 Ledningens ansvar och åtaganden hos respektive part
De anställda inom vård och omsorg i huvudmännens ansvarsområden för äldre och personer
med funktionsnedsättning ska ha den kompetens som krävs för en säker läkemedelshantering.
Fortbildning och praktisk handledning är en ständigt pågående process för att säkerställa att
all personal har rätt kompetens för sitt uppdrag.
Regionen och kommunen åtar sig att
• se till att chefer rekryterar och fortbildar personal för att få lämplig kompetens
för uppdragen.

4.3 Lokala kontaktpersoner
I lokala överenskommelser ska lokala kontaktpersoner för respektive part anges.

5. Uppföljning
En uppföljning av delöverenskommelsen ska ske årligen. Ett särskilt dokument som
gäller uppföljningen kommer att utarbetas i särskild ordning.

6. Referenser
• Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
• Socialtjänstlag (2001:453)
64 År 2014 används Pascal.
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• Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
• Läkemedelslag (2015:315)
• Lag om läkemedelsförmåner m.m. (2002:160)
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2017:37)
ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården
• Läkartidningen nr 6 2001 (volym 98), artikeln Skärpta krav på ojävig hantering
vid val av läkemedel, av Folke Sjöqvist.

Bilagor
Målbild läkemedel – förslag
• Som äldre kan jag förvänta mig att den läkemedelsbehandling jag är ordinerad är
individuellt vald för att ge mesta möjliga värde och minsta möjliga skada.
• Jag har fått god information om behandlingen och vet när och vart jag ska vända mig
om det blir problem
• Min behandling följs upp och omprövas regelbundet.
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Stockholms läns landsting
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 6909, 102 39 Stockholm
Telefon: 08-123 132 00
www.vardgivarguiden.se
Storsthlm
Box 38145, 100 64 Stockholm
Telefon: 08-615 94 00
www.storsthlm.se
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2021-05-27

§ 29 Yttrande - Storsthlm - Överenskommelse
kostnadsansvar hjälpmedel och
medicintekniska produkter
Dnr SN 21/0136

Beslut
Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen
1. anta Överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm
och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel
och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter
som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet,
daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende.
2. meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast 31 augusti 2021 via epost till registrator@storsthlm.se.

Sammanfattning
Region Stockholm och Storsthlm har i samverkan tagit fram ett förslag till
överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för förskrivningsbara
hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel samt för medicintekniska produkter som
används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig
verksamhet samt socialpsykiatriskt boende. Förslaget innebär en revidering och
sammanslagning av tidigare överenskommelser i syfte att förtydliga
fördelningen av kostnadsansvar mellan Region Stockholm och kommunerna.
Utgångspunkten i revideringen har varit att förändringarna ska vara så
kostnadsneutrala som möjligt. En samverkansorganisation,
Hjälpmedelssamverkan i Stockholms län, föreslås bildas i syfte att underlätta
vid behov av justeringar i överenskommelsen avseende hjälpmedel och
medicintekniska produkter samt för uppföljning av överenskommelsen.

Beslutsunderlag


Ny överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm
och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel
och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter
som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet,
daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende



Gällande överenskommelse om vård och omsorg för äldre med
konsekvensändringar
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PROTOKOLLSUTDRAG
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-05-27

Förslag till beslut
Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen
1. anta Överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm
och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel
och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter
som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet,
daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende.
2. meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast 31 augusti 2021 via epost till registrator@storsthlm.se.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag,
och finner att Socialnämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslutet skickas till:


Kommunstyrelsen
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PROTOKOLLSUTDRAG
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 30

Sammanträdesdatum:

2021-05-24

Yttrande - Storsthlm Överenskommelse kostnadsansvar
hjälpmedel och medicintekniska
produkter
Dnr ÄON 21/0055

Beslut
Äldre och omsorgsnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen
1. anta Överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm
och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel
och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter
som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet,
daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende.
2. meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast 31 augusti 2021 via epost till registrator@storsthlm.se.

Sammanfattning
Region Stockholm och Storsthlm har i samverkan tagit fram ett förslag till
överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för förskrivningsbara
hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel samt för medicintekniska produkter som
används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig
verksamhet samt socialpsykiatriskt boende. Förslaget innebär en revidering och
sammanslagning av tidigare överenskommelser i syfte att förtydliga
fördelningen av kostnadsansvar mellan Region Stockholm och kommunerna.
Utgångspunkten i revideringen har varit att förändringarna ska vara så
kostnadsneutrala som möjligt. En samverkansorganisation,
Hjälpmedelssamverkan i Stockholms län, föreslås bildas i syfte att underlätta
vid behov av justeringar i överenskommelsen avseende hjälpmedel och
medicintekniska produkter samt för uppföljning av överenskommelsen.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 19 april 2021



Rekommendation om att anta Överenskommelse om kostnadsansvar
mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län för
förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de
medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt
boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt
boende
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PROTOKOLLSUTDRAG
Äldre- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-05-24



Ny överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm
och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel
och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter
som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet,
daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende



Gällande överenskommelse om vård och omsorg för äldre med
konsekvensändringar

Förslag till beslut
Äldre och omsorgsnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen
1. anta Överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm
och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel
och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter
som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet,
daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende.
2. meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast 31 augusti 2021 via epost till registrator@storsthlm.se.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag,
och finner att Äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:


Kommunstyrelsen
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SN 21/0136

Socialkontoret

Socialnämnden
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Er beteckning

marita.lindell-jansson@upplands-bro.se

Yttrande - Storsthlm - Överenskommelse
kostnadsansvar hjälpmedel och
medicintekniska produkter
Förslag till beslut
Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen
1. anta Överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm
och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel
och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter
som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet,
daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende.
2. meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast 31 augusti 2021 via epost till registrator@storsthlm.se.

Sammanfattning
Region Stockholm och Storsthlm har i samverkan tagit fram ett förslag till
överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för förskrivningsbara
hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel samt för medicintekniska produkter som
används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig
verksamhet samt socialpsykiatriskt boende. Förslaget innebär en revidering och
sammanslagning av tidigare överenskommelser i syfte att förtydliga
fördelningen av kostnadsansvar mellan Region Stockholm och kommunerna.
Utgångspunkten i revideringen har varit att förändringarna ska vara så
kostnadsneutrala som möjligt. En samverkansorganisation,
Hjälpmedelssamverkan i Stockholms län, föreslås bildas i syfte att underlätta
vid behov av justeringar i överenskommelsen avseende hjälpmedel och
medicintekniska produkter samt för uppföljning av överenskommelsen

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 19 april 2021



Rekommendation om att anta Överenskommelse om kostnadsansvar
mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län för
förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de
medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Datum

Vår beteckning

2021-04-01

SN 21/0136

boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt
boende


Ny överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm
och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel
och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter
som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet,
daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende



Gällande överenskommelse om vård och omsorg för äldre med
konsekvensändringar

Ärendet
År 2018 gav VIS (Vård i Samverkan) i uppdrag till Storsthlm och Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF) att utarbeta ett förslag till en ny
överenskommelse avseende kostnadsansvar mellan Region Stockholm och
kommunerna för hjälpmedel och medicintekniska produkter som används till
personer över 18 år i särskilt boende för äldre och dagverksamhet (SOL),
bostad för särskild service för vuxna samt daglig verksamhet (LSS) samt
socialpsykiatriska boenden. Arbetet resulterade i att ett flertal olika
delöverenskommelser inom området samlades i en överenskommelse.
Storsthlms styrelse beslöt 9 maj år 2019 att rekommendera kommunerna i
Stockholms län att anta den nya överenskommelsen. Ett antal kommuner ansåg
dock att förslaget behövde konkretiseras ytterligare för att undvika
tveksamheter gällande fördelningen av kostnadsansvar. Ett nytt förslag togs
fram som 11 mars 2020 skickades ut som tjänstemannaremiss till kommunerna.
Ett revideringsarbete med ytterligare förtydliganden vidtog därefter utifrån de
remissvar som inkom.
Beräkning av kostnader
Utgångspunkten i arbetet med den nya överenskommelsen har varit att
förändringarna ska vara så kostnadsneutrala som möjligt för bägge parter. En
särskild fråga för kommunerna har varit hur kostnaderna beräknades, vilket
gjordes i förstudien år 2018.
Grundprincip
Ansvaret för kostnader för förskrivna hjälpmedel grundas på de olika
överenskommelser som tidigare slutits mellan kommunerna och dåvarande
landstinget rörande särskilda boendeformer enligt SOL och LSS. Reformer
som ÄDEL-reformen och 1994 år Handikappreform är exempel på reformer
som medfört att kommunerna och Region Stockholm har ett delat ansvar för
förskrivna hjälpmedel och medicintekniska produkter. Vissa undantag
föreligger dock, t ex ansvarar Region Stockholm för förskrivna hjälpmedel till
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Datum

Vår beteckning

2021-04-01

SN 21/0136

barn och unga under 18 år, samt de hjälpmedel som förskrivs av specialister
som endast har uppdrag i Region Stockholm.
Grundprincipen är att respektive part ska ansvara för de förskrivna hjälpmedel
som är förenade med den vård som kommunen eller Region Stockholm
ansvarar för. Verksamheterna ska också svara för den grundutrustning som
erfordras för den grupp av individer som bor eller vistas på boendena.
Konsekvenser för andra överenskommelser
I den nya överenskommelsen samlas ansvarsfördelningen inom
hjälpmedelsområdet och medicintekniska produkter i en enhetlig
överenskommelse. Det innebär att när den nya överenskommelsen antas så
upphör tre tidigare överenskommelser att gälla och konsekvensändringar görs i
ytterligare en överenskommelse.
Upphör gör:


Kostnadsansvar för hjälpmedel i bostad med särskild service och daglig
verksamhet enligt LSS från 2015-10-01 (2015-05-20)



Förtydligande av kostnadsansvar avseende överenskommelse om
tekniska hjälpmedel (2004-08-20)



Ansvarsfördelning för hjälpmedel i särskilda boendeformer (1997-0225).

Överenskommelsen ”Sammanhållen vård- och omsorg för äldre” (maj 2015)
revideras som en konsekvens av den nya hjälpmedelsöverenskommelsen. Det
innebär att två delöverenskommelser i denna utgår. Uppenbara uppdateringsbehov i kvarvarande del har åtgärdats.
Samverkansorganisation
En samverkansgrupp, Hjälpmedelssamverkan i Stockholms län, föreslås bildas
i syfte att underlätta vid behov av justeringar i överenskommelsen avseende
hjälpmedel och medicintekniska produkter samt för årlig uppföljning av
överenskommelsen.
Överenskommelsen börjar gälla tre månader efter att alla parter antagit
densamma.
Då rekommendationen om överenskommelse kom till Socialkontorets
kännedom 21-03-31, har Socialkontoret begärt anstånd för kommunens räkning
med att inkomma med svar till Storsthlm vilket har beviljats. Anståndet
sträcker sig till 21-08-31.

Socialkontorets bedömning
Socialkontorets ställer sig positivt till att de olika överenskommelserna inom
området samlas i en enhetlig överenskommelse. Ansvarsfördelningen och inom
vilka verksamheter fördelningen gäller är tydligt beskrivet.
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Datum

Vår beteckning

2021-04-01

SN 21/0136

Gällande kostnadsneutraliteten upprättas en länsöverskridande
samverkansorganisation med ansvar för att följa upp överenskommelsen, lyfta
behov av justeringar, omfördela av kostnadsansvar, sprida information till
berörda målgrupper m m.

Barnperspektiv
Överenskommelsen bedöms inte ha direkt påverkan på barn, då kommunens
förskrivare inte ansvarar för förskrivning av hjälpmedel till barn. Barn kan
däremot påverkas indirekt i positiv bemärkelse, genom att en anhörig ges
tillgång till ett hjälpmedel.
Socialkontoret
Helena Åman
Socialchef

Agneta von Schoting
Avdelningschef Social och
Arbetsmarknadsavdelningen

Bilagor
1. Rekommendation om att anta Överenskommelse om kostnadsansvar mellan
Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara
hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska
produkter som används för vård och omsorg i särskilt boende,
dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende
2. Ny Överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm och
kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel och
förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter som
används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig
verksamhet samt socialpsykiatriskt boende
3. Gällande överenskommelse om vård och omsorg för äldre med
konsekvensändringar
4. Anstånd avseende inkommande med svar till Storsthlm, 21-03-31

Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Marita Lindell-Jansson

2021-04-19

ÄON 21/0055

Socialkontoret

Äldre- och omsorgsnämnden

1 (4)

Er beteckning

marita.lindell-jansson@upplands-bro.se

Yttrande - Storsthlm - Överenskommelse
kostnadsansvar hjälpmedel och
medicintekniska produkter
Förslag till beslut
Äldre och omsorgsnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen
1. anta Överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm
och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel
och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter
som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet,
daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende.
2. meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast 31 augusti 2021 via epost till registrator@storsthlm.se.

Sammanfattning
Region Stockholm och Storsthlm har i samverkan tagit fram ett förslag till
överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för förskrivningsbara
hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel samt för medicintekniska produkter som
används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig
verksamhet samt socialpsykiatriskt boende. Förslaget innebär en revidering och
sammanslagning av tidigare överenskommelser i syfte att förtydliga
fördelningen av kostnadsansvar mellan Region Stockholm och kommunerna.
Utgångspunkten i revideringen har varit att förändringarna ska vara så
kostnadsneutrala som möjligt. En samverkansorganisation,
Hjälpmedelssamverkan i Stockholms län, föreslås bildas i syfte att underlätta
vid behov av justeringar i överenskommelsen avseende hjälpmedel och
medicintekniska produkter samt för uppföljning av överenskommelsen.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 19 april 2021



Rekommendation om att anta Överenskommelse om kostnadsansvar
mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län för
förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de
medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Datum

Vår beteckning

2021-04-01

ÄON 21/0055

boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt
boende


Ny överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm
och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel
och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter
som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet,
daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende



Gällande överenskommelse om vård och omsorg för äldre med
konsekvensändringar

Ärendet
År 2018 gav VIS (Vård i Samverkan) i uppdrag till Storsthlm och Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF) att utarbeta ett förslag till en ny
överenskommelse avseende kostnadsansvar mellan Region Stockholm och
kommunerna för hjälpmedel och medicintekniska produkter som används till
personer över 18 år i särskilt boende för äldre och dagverksamhet (SOL),
bostad för särskild service för vuxna samt daglig verksamhet (LSS) samt
socialpsykiatriska boenden. Arbetet resulterade i att ett flertal olika
delöverenskommelser inom området samlades i en överenskommelse.
Storsthlms styrelse beslöt 9 maj år 2019 att rekommendera kommunerna i
Stockholms län att anta den nya överenskommelsen. Ett antal kommuner ansåg
dock att förslaget behövde konkretiseras ytterligare för att undvika
tveksamheter gällande fördelningen av kostnadsansvar. Ett nytt förslag togs
fram som 11 mars 2020 skickades ut som tjänstemannaremiss till kommunerna.
Ett revideringsarbete med ytterligare förtydliganden vidtog därefter utifrån de
remissvar som inkom.
Beräkning av kostnader
Utgångspunkten i arbetet med den nya överenskommelsen har varit att
förändringarna ska vara så kostnadsneutrala som möjligt för bägge parter. En
särskild fråga för kommunerna har varit hur kostnaderna beräknades, vilket
gjordes i förstudien år 2018.
Grundprincip
Ansvaret för kostnader för förskrivna hjälpmedel grundas på de olika
överenskommelser som tidigare slutits mellan kommunerna och dåvarande
landstinget rörande särskilda boendeformer enligt SOL och LSS. Reformer
som ÄDEL-reformen och 1994 år Handikappreform är exempel på reformer
som medfört att kommunerna och Region Stockholm har ett delat ansvar för
förskrivna hjälpmedel och medicintekniska produkter. Vissa undantag
föreligger dock, t ex ansvarar Region Stockholm för förskrivna hjälpmedel till
barn och unga under 18 år, samt de hjälpmedel som förskrivs av specialister
som endast har uppdrag i Region Stockholm.
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Datum

Vår beteckning

2021-04-01

ÄON 21/0055

Grundprincipen är att respektive part ska ansvara för de förskrivna hjälpmedel
som är förenade med den vård som kommunen eller Region Stockholm
ansvarar för. Verksamheterna ska också svara för den grundutrustning som
erfordras för den grupp av individer som bor eller vistas på boendena.
Konsekvenser för andra överenskommelser
I den nya överenskommelsen samlas ansvarsfördelningen inom
hjälpmedelsområdet och medicintekniska produkter i en enhetlig
överenskommelse. Det innebär att när den nya överenskommelsen antas så
upphör tre tidigare överenskommelser att gälla och konsekvensändringar görs i
ytterligare en överenskommelse.
Upphör gör:


Kostnadsansvar för hjälpmedel i bostad med särskild service och daglig
verksamhet enligt LSS från 2015-10-01 (2015-05-20)



Förtydligande av kostnadsansvar avseende överenskommelse om
tekniska hjälpmedel (2004-08-20)



Ansvarsfördelning för hjälpmedel i särskilda boendeformer (1997-0225).

Överenskommelsen ”Sammanhållen vård- och omsorg för äldre” (maj 2015)
revideras som en konsekvens av den nya hjälpmedelsöverenskommelsen. Det
innebär att två delöverenskommelser i denna utgår. Uppenbara uppdateringsbehov i kvarvarande del har åtgärdats.
Samverkansorganisation
En samverkansgrupp, Hjälpmedelssamverkan i Stockholms län, föreslås bildas
i syfte att underlätta vid behov av justeringar i överenskommelsen avseende
hjälpmedel och medicintekniska produkter samt för årlig uppföljning av
överenskommelsen.
Överenskommelsen börjar gälla tre månader efter att alla parter antagit
densamma.
Då rekommendationen om överenskommelse kom till Socialkontorets
kännedom 21-03-31, har Socialkontoret begärt anstånd för kommunens räkning
med att inkomma med svar till Storsthlm vilket har beviljats. Anståndet
sträcker sig till 21-08-31.

Socialkontorets bedömning
Socialkontorets ställer sig positivt till att de olika överenskommelserna inom
området samlas i en enhetlig överenskommelse. Ansvarsfördelningen och inom
vilka verksamheter fördelningen gäller är tydligt beskrivet.
Gällande kostnadsneutraliteten upprättas en länsöverskridande
samverkansorganisation med ansvar för att följa upp överenskommelsen, lyfta
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behov av justeringar, omfördela av kostnadsansvar, sprida information till
berörda målgrupper m m.

Barnperspektiv
Överenskommelsen bedöms inte ha direkt påverkan på barn, då kommunens
förskrivare inte ansvarar för förskrivning av hjälpmedel till barn. Barn kan
däremot påverkas indirekt i positiv bemärkelse, genom att en anhörig ges
tillgång till ett hjälpmedel.

Helena Åman
Socialchef

Anna Hollstrand
Avdelningschef Äldre- och
Omsorgsavdelningen

Bilagor
1. Rekommendation om att anta Överenskommelse om kostnadsansvar mellan
Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara
hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska
produkter som används för vård och omsorg i särskilt boende,
dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende
2.

Ny Överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm och
kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel och
förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter som
används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig
verksamhet samt socialpsykiatriskt boende

3. Gällande överenskommelse om vård och omsorg för äldre med
konsekvensändringar
4. Anstånd avseende inkommande med svar till Storsthlm, 21-03-31
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Susanna Evert
Strategisk planering (1)

Vår beteckning

KS 21/0335

1 (4)

Er beteckning

Kommunstyrelsen

susanna.evert@upplands-bro.se

Yttrande över ansökan om nätkoncession för
befintlig kraftledning Bålsta-Sigtuna genom
Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets
yttrande den 7 juli 2021 som sitt eget.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei)
om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för
linje). Remissen gäller den luft- och markledning som går från station Bålsta
till station Sigtuna. Ledningen ligger framför allt inom Upplands-Bro kommun
där markanvändningen utgörs av jordbruksmark och skogsområden.
Kommunens uppfattning är att de berörda områdena är i fortsatt behov av
elförsörjning, och att nyttjande av befintliga ledningar troligtvis är det som
medför minsta möjliga påverkan. Kommunen förordar att ledningar grävs ned i
mark.
Kommunen vill dock framhålla att det är viktigt att samordna beslut om vilka
befintliga ledningar som ska vara kvar med processen kring de nya ledningar
som både Vattenfall och Svenska Kraftnät vill dra genom kommunen.
Vattenfall planerar för spänningshöjning av befintliga 70 kV kraftledningar till
130 kV samt byggnation av en ny 130 kV kraftledning Sigtuna – Bålsta.
Svenska kraftnät har ett pågående projekt för en ny 400 kV-ledning HamraÖverby. Vattenfall behöver tydligare beskriva vad den kumulativa effekten blir
av de gamla och de nya ledningarna, och hur detta påverkar kommunen.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 juli 2021

•

Begäran om yttrande till Upplands-Bro kommun
(Elmarknadsinspektionen)

•

Bilaga 3, MKB

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

•

Vår beteckning

KS 21/0335

Bilaga 11, samrådsunderlag och kartor

Ärendet

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei)
om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för
linje). Ansökan avser en luft- och markledning från station Bålsta till station
Sigtuna i Håbo kommun i Uppsala län samt i Sigtuna och Upplands-Bro
kommuner. I sin handläggning utreder Energimarknadsinspektionen ledningens
påverkan på samhällsbyggnaden, miljön och människors hälsa. Upplands-Bro
kommun är obligatorisk remissinstans i ärendet eftersom ledningen går genom
kommunen.
Sista svarsdag till Energimarknadsinspektionen var den 13 augusti 2021.
Upplands-Bro kommun har fått förlängd svarstid till den 27 augusti för att
ärendet ska kunna behandlas av Kommunstyrelsen.
Ledningen
Kraftledningen Håtuna-Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna
passerar genom Upplands-Bro, Håbo och Sigtuna kommuner. Större delen av
ledningssträckan ligger inom Upplands-Bro kommun där luftledningen går
genom jordbruksmark och skogsområden. Stora delar av ledningssträckan är
även lokaliserad inom totalförsvarets påverkansområde som utgörs av
militärens skjut- och övningsfält.
Den aktuella delen av kraftledningen är en luft- och markledning från station
Bålsta till station Sigtuna. Ledningen ligger framför allt inom Upplands-Bro
kommun där markanvändningen utgörs av jordbruksmark och skogsområden.

Energimarknadsinspektionens remiss gäller den markerade kraftledningen på kartan ovan.
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Datum

Vår beteckning

KS 21/0335

Kommunens synpunkter
Upplands-Bro kommun har tagit del av underlaget för samråd om förlängd
nätkoncession. Ledningen berör inga detaljplanelagda områden. Sökanden har
för avsikt att tillämpa myndigheternas säkerhetsföreskrifter, allmänna råd och
försiktighetsprinciper vad gäller boendemiljö och har redovisat ett antal
hänsynsåtgärder gällande natur- och kulturmiljö samt friluftsliv och
landskapsbild. Ledingen passerar Tjustaskolan (en F-6-skola på landsbygden)
på ett avstånd av ca 150-200 meter (horisontellt avstånd).
Eftersom det sökta alternativet är en befintlig ledning kommer inte några nya
markanspråk göras. MKB:n n (se bilaga Liten Miljökonsekvensbeskrivning –
Håtuna-Sigtuna med avgrening Bålsta) framhåller att även om den aktuella
ledningen skulle tas ner skulle påverkan på markanvändningen ändå bestå
längs sträckan eftersom ledningen löper parallellt med andra ledningar.
Upplands-Bro kommun har tidigare yttrat sig till Vattenfall under
samrådsskedet i ärendet Kraftledningar Sigtuna – Bålsta (KS 21/0065), där den
aktuella ledningen ingår. Vår uppfattning är även denna gång att de berörda
områdena är i fortsatt behov av elförsörjning, och att nyttjande av befintliga
ledningar troligtvis är det som medför minsta möjliga påverkan. Kommunen
har därför ingenting att invända mot att den aktuella nätkoncessionen förlängs.
Kommunen vill dock framhålla att det är viktigt att samordna beslut om vilka
befintliga ledningar som ska vara kvar med processen kring de nya ledningar
som både Vattenfall och Svenska Kraftnät vill dra genom kommunen.
Vattenfall planerar för spänningshöjning av befintliga 70 kV kraftledningar till
130 kV samt byggnation av en ny 130 kV kraftledning Sigtuna – Bålsta.
Svenska kraftnät har ett pågående projekt för en ny 400 kV-ledning HamraÖverby. Kommunen vidhåller att Vattenfall behöver förtydliga beroenden och
konsekvenser av projekten, och samordna pågående processer med Svenska
Kraftnät. Vattenfall behöver också tydligare beskriva vad den kumulativa
effekten blir av de gamla och de nya ledningarna, och hur detta påverkar
kommunen. Kommunen har i tidigare yttranden framhållit dessa punkter som
särskilt viktiga att belysa i konsekvensbeskrivningen:
•

Svenska kraftnäts 400 kV ledning. Samlokalisering? Kumulativa
effekter av flera spänningshöjningar?

•

Landskapsbilden utifrån beskrivning i FÖP 2016, området i sin helhet
för boende.

•

Föroreningsrisk. Identifiera omfattning och bedöma risker.

•

Barnperspektivet.

Barnperspektiv
Upplands-Bro ska fortsätta vara en ”grön” kommun där möjligheter till
närrekreation och friluftsliv utvecklas för att kunna säkerställa tillgången till
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Datum

Vår beteckning

KS 21/0335

rekreationsområden för barn och för kommande generationer. Därför är det
särskilt viktigt att konsekvenserna av befintliga och kommande kraftledningar
belyses ur ett barnperspektiv. Det vore önskvärt att detta fanns med som en
egen rubrik i Vattenfalls underlag.
Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Susanna Evert
Översiktsplanerare

Bilagor
1. Begäran om yttrande till Upplands-Bro kommun
(Elmarknadsinspektionen)
2. Bilaga 3, MKB
3. Bilaga 11, samrådsunderlag och kartor
Beslut sänds till
• Energimarknadsinspektionen (Ei)
• Vattenfall Eldistribution AB
• Bygg- och miljönämnden
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REMISS

Tillstånd och prövning
UPPLANDS-BRO KOMMUN
kommun@upplands-bro.se

Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession
Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om
tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje).
Ansökan avser en luft- och markledning från station Bålsta till station Sigtuna i Håbo
kommun i Uppsala län samt i Sigtuna och Upplands-Bro kommuner, Stockholms län.
Den ska drivas med 77 kV (nominell spänning) och konstrueras för 84 kV
(konstruktionsspänning). Det är Ei som avgör om ledningen ska få fortsatt tillstånd.
I vår handläggning utreder vi ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, miljön och
människors hälsa. Ni är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen (2013:208). Vi
behöver därför ert svar för att kunna fatta ett beslut.
Av ert yttrande ska det särskilt framgå:
 Om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser.
 Om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet.
 Om ni anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga.
 Annan information som ni anser är av betydelse för vår prövning.
Ansökan med bilagor hittar ni på www.ei.se/2018-100107.
Vi vill ha ert yttrande senast den 13 augusti 2021. Skicka svaret till registrator@ei.se.
Ange diarienumret i ämnesraden. Ni behöver inte skicka originalet per post.
Om du har frågor, vänligen kontakta handläggaren enligt ovan.

Ei 2000 v-1.0 2017-06-20

Med vänlig hälsning,

BILAGOR (sekretess som endast skickas till kommuner och länsstyrelser)


Bilaga 3 MKB (omaskad version)



Bilaga 11 Samrådsunderlag med kartor (omaskad version)

Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Libergsgatan 6. Tel. 016-16 27 00. registrator@ei.se. www.ei.se. Org.nr 202100-5695

2021-05-11

Diarienr
2018-100107

2018-100107-0015

Datum
2021-05-12
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2018-100107-0011
2018-100107-0015

10 oktober 2019

2019-11-08
2021-05-11

-Sigtuna genom Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner - KS 21/0335-3 Yttrande över ansökan om nätkoncession för befintlig kraftledning Bålsta-Sigtuna genom Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner : Bilaga 3 MKB (omaskad version).pdf
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Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) har ansökt om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig
luftledning samt markkabel mellan Håtuna och Sigtuna med avgrening Bålsta i Håbo, Upplands-Bro och
Sigtuna kommuner, Uppsala och Stockholms län.
Ledningen är en viktig del av Sökandens regionnät och den överför el inom ett stort område till underliggande
nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera orter och landsbygden i
regionen.
Undersökningssamråd har genomförts med Länsstyrelserna i Stockholms och Uppsala län, Håbo kommun,
Upplands-Bro kommun, Sigtuna kommun samt enskilt särskilda berörda. Länsstyrelsen i Stockholm beslutade
den 20 juni 2019 att verksamheten inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan.
Sökt alternativ utgörs av befintlig luftledning och markkabel. Den befintliga 70 kV luftledningen är ca 12 km
lång och består framför allt av portalstolpar i trä med horisontellt monterade faslinor. Höjden på stolparna
varierar mellan 13-46 m. Luftledningen övergår till markkabel de sista 20 meterna innan ledningen når station
i Sigtuna.
I det fall sökt alternativ skulle tas bort skulle miljöpåverkan från ledningen upphöra. Elförsörjningen skulle dock
påverkas negativt. I det fall sökt alternativ skulle monteras ned skulle påverkan ändå bestå längs den sträcka
där parallella ledningar löper.
Nedan följer en kort sammanfattning över de miljökonsekvenser som bedöms uppstå till följd av sökt
alternativ.
Samhällsnytta, markanvändning och planer: Befintlig ledning medför en positiv samhällsnytta i form av ett
säkrare och mer tillförlitligt elnät. I det fall sökt alternativ skulle tas ner kommer elförsörjningen till
underliggande nät att påverkas.
Längs med ledningen bedrivs skogs- och jordbruk. Ledningen påverkar skogsbruket i det avseende att
skogsbruk inte kan bedrivas inom ledningens skogsgata. Jordbruket påverkas endast i det avseende att
marken inte kan brukas där stolparna står utplacerade.
Aktuell typ av ledning byggdes vanligen med kreosotimpregnerade stolpar. Spridning av kreosot är mycket
begränsad och sker främst i direkt anslutning till stolpen.
Ledningen berör inga detaljplanelagda områden. Då sökt alternativ är en befintlig ledning kommer inte några
nya markanspråk göras. I det fall sökt alternativ skulle tas ner skulle påverkan på markanvändningen ändå
bestå längs sträckan eftersom ledningen löper parallellt med andra ledningar.
Sammantaget bedöms konsekvensen för samhällsnytta som positiv. Konsekvensen för markanvändning och
planer bedöms som liten negativ.
Naturmiljö, fåglar och skyddsvärda arter: Kraftledningen passerar bland annat ett grundvattenmagasin, ett
riksintresseområde för yrkesfiske, ett antal sumpskogsområden och ett par skyddsvärda trädmiljöer.
Ledningen ligger även i nära anslutning till ett naturreservat. I det fall en påverkan skulle komma att ske på
naturvärden bedöms detta i så fall vara vid underhåll och reparationer av ledningen. Hänsynsåtgärder ska
därför vidtas vid underhållsarbeten för att minimera risken för påverkan på naturmiljön.

Liten miljökonsekvensbeskrivning – Håtuna-Sigtuna med avgrening Bålsta 2018-100107
3

2018-100107-0011
2018-100107-0015

SAMMANFATTNING

2019-11-08
2021-05-11

-Sigtuna genom Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner - KS 21/0335-3 Yttrande över ansökan om nätkoncession för befintlig kraftledning Bålsta-Sigtuna genom Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner : Bilaga 3 MKB (omaskad version).pdf

Ett tiotal rödlistade arter har rapporterats in i närområdet kring ledningen, varav två stycken fridlysta arter. De
fridlysta arterna har påträffats utanför ledningens skogsgata och bedöms därför inte påverkas vid eventuella
röjnings- och underhållsarbeten. Kraftledningen med tillhörande skogsgata bidrar dock till att hålla landskapet
öppet och tillför därmed värdefulla biotoper för såväl flora som fauna.
Sammantaget bedöms konsekvensen för naturmiljö och fåglar bli liten negativ, konsekvensen för skyddsvärda
arter bedöms som obetydlig. Att ledningen med tillhörande skogsgata bidrar till att tillföra värdefulla biotoper
för såväl flora som fauna bedöms som positiv konsekvens.
Kulturmiljö: Ledningen sträcker sig delvis genom ett riksintresseområde för kulturmiljö. Inom 100 m från
luftledningen har även 15 fornlämningar/övriga kulturhistoriska lämningar pekats ut av Riksantikvariatämbetet.
Så länge hänsynsåtgärder vidtas vid underhåll bedöms dock sökt alternativ inte påverka de befintliga
kulturmiljöintressena negativt. Sammantaget bedöms konsekvensen för kulturmiljön som obetydlig.
Friluftsliv: Ledningen berör ett riksintresseområde för rörligt friluftsliv. Sökt alternativ bedöms inte påverka
friluftslivet negativt eftersom möjligheterna till friluftsliv är stora i närområdet och i regionen.
Påverkan på friluftslivet består enbart av en visuell påverkan då ledningen delvis syns i landskapet.
Kraftledningen är i sig inget hinder för att utöva friluftsliv. I det fall sökt alternativ skulle tas ner skulle den
visuella påverkan ändå bestå längs den sträcka där parallella ledningar löper. Sammantaget bedöms
konsekvensen för friluftslivet som obetydlig.
Landskapsbild: Ledningen sträcker sig genom tätbevuxen skogsmark och mer öppna jordbrukslandskap.
Där ledningen går genom skogsmark är den visuella påverkan liten. I öppen slättmark, där långa utblickar
ges, utmärker sig luftledningen tydligare i landskapet. I det fall sökt alternativ skulle tas ner skulle påverkan på
landskapsbilden ändå bestå längs den sträcka där en parallell ledning löper. Där ledningen går i mark uppstår
ingen påverkan på landskapsbilden. Sammantaget bedöms konsekvensen för landskapsbilden som liten
negativ.
Boendemiljö: Det magnetfält som ledningen beräknas ge upphov till är mycket svagt och är vid närmaste
bostad, med hänsyn tagen till både kumulativa effekter och enbart sökt alternativ, närmast
obefintligt. Ledningen utgör dock även en visuell påverkan och vetskapen om att kraftledningar medför
magnetfält kan orsaka oro för kringboende. Sammantaget bedöms konsekvensen på boendemiljön därför
som liten negativ.
Samlad bedömning: Etableringen bedöms uppfylla kraven i de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och
medför inte att några miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas. Sammantaget bedöms de negativa
konsekvenserna vara små i relation till den positiva samhällsnyttan i form av säkrare och mer tillförlitligt elnät
som den befintliga kraftledningen medför, vilket motiverar att etableringen bibehålls i nuvarande utformning.
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Det är framförallt stora fåglar som örnar och berguvar som kan påverkas negativt av kraftledningar då de är
så pass stora att de kan nå två linor och därmed få ström i sig. Sökt alternativ har mestadels horisontellt
monterade faslinor, vilket innebär en mindre risk för kollision är vid vertikalt monterade faslinor.
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1 INLEDNING
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) har ansökt om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig
luftledning och markkabel mellan Håtuna och Sigtuna med avgrening Bålsta i Håbo, Upplands-Bro och
Sigtuna kommuner, Uppsala och Stockholms län. Inom ramen för föreliggande tillståndsansökan, som enligt
länsstyrelsen i Stockholm län inte medför en betydande miljöpåverkan, ska en liten
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. I Bilaga 1 redovisas samtliga kartor som återfinns i detta
dokument, i större storlek.
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Sökanden har 1999 ansökt om förlängd nätkoncession för linje för två befintliga luftledningar och markkablar
mellan Bålsta och Sigtuna. Den 15 januari 2018 begärde Energimarknadsinspektionen (Ei) att ansökan skulle
kompletteras enligt diarienummer 2018-100107 och 2018-100110. Sökanden har den 28 februari 2019
informerat Ei om att korrekt sträcka är Håtuna-Sigtuna med avgrening till Bålsta. Därmed utgår diarienummer
2018-100110 då denna sträckning integreras i diarienummer 2018-100108. Den aktuella sträckningen
byggdes år 1972 och 1975 och utgörs av en ca 12 km lång befintlig luftledning mellan Håtuna och Sigtuna
med avgrening till Bålsta samt en ca 20 m lång markkabel vid station Sigtuna. Sökanden har beslutat att ta
fram nya handlingar till ansökan om förlängd nätkoncession för linje för aktuella sträckningar som visas i
kartan i Figur 1.
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Figur 1. Detaljkarta över befintlig luftledning och markkabel mellan Håtuna och Sigtuna med avgrening Bålsta.

1.2 Ledningens syfte och behov
Ledningen är en viktig del av Sökandens regionnät och den överför el inom ett stort område till underliggande
nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera orter och landsbygden såväl
lokalt som i regionen.

1.3 Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige, och har ca 900 000 kunder. Allt från mycket
små kunder till landets största företag, såväl uttagskunder som producenter som matar in på Sökandens
elnät. Sammanlagt transiteras ca 71 TWh/år. Uppdraget är att ständigt förbättra pålitligheten och effektiviteten
i företagets elnät, för att erbjuda kunderna hållbara och tillförlitliga energilösningar. Företaget bedriver ett
omfattande miljöarbete och är ISO 14001 certifierat sedan 2005. Företaget har ca 660 anställda, i huvudsak i
Solna, Luleå och Trollhättan. Utöver detta upphandlas underhålls- och byggentreprenader, för ca 3 miljarder
per år. Elnätet omfattar spänningsnivåerna 0,4 – 150 kV, indelat i lokalnät och regionnät. Den sammanlagda
ledningslängden är ca 177 000 km, vilket motsvarande ca 4 varv runt jorden.
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1.4 Disposition
Föreliggande MKB inleds med en beskrivning av den metod och de bedömningsgrunder som har använts för
att göra miljökonsekvensanalyserna. Därefter beskrivs det ramverk som miljöbalken (MB) och annan relevant
lagstiftning utgör. Vidare beskrivs tekniska förutsättningar i form av ledningens utformning och lokalisering.
Slutligen beskrivs rådande förutsättningar i omgivningen som följs av en analys och bedömning av de
konsekvenser som verksamheten förväntas medföra.
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En liten MKB är det dokument som utarbetas under tillståndsprocessen i det fall då verksamheten inte kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan och en specifik miljöbedömning därmed inte ska genomföras. En
liten MKB ska lämna de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som
verksamheten kan förväntas ge och utgör det beslutsunderlag som ger en samlad bedömning av
verksamhetens miljöpåverkan.
I detta dokument används ett antal olika begrepp för att analysera och beskriva kraftledningens
miljöpåverkan. Dessa beskrivs i Tabell 1 nedan.
Tabell 1. Begreppsförklaring

Begrepp

Förklaring

Aspekt

Den väsentliga fråga/intresseområdet/värdet som beskrivs, t.ex. naturmiljö, kulturmiljö, buller, emissioner,
boendemiljö etc.

Påverkan

Den förändring av miljö- och/eller hälsoaspekter som planerad verksamhet/åtgärd.

Konsekvens

Kan vara av direkt eller indirekt karaktär på en nationell, regional och/eller lokal nivå.

Hänsynsåtgärd

För att undvika eller för att minska negativa konsekvenser föreslås olika hänsynsåtgärder.

För att kunna göra en kvalitativ miljöbedömning/miljökonsekvensanalys och fokusera på just de frågor och
aspekter som är viktiga i det aktuella fallet är det viktigt att avgränsa arbetet. I Tabell 2 nedan redogörs för
genomförda avgränsningar.
Tabell 2. Avgränsningar i denna miljöbedömning
Avgränsning i sak

Miljöbedömningen utgår från den befintliga sträckningen mellan Håtuna och Sigtuna med avgrening Bålsta, se
vidare avsnitt 3.2.1. Etableringen omfattar en ca 12 km lång befintlig luftledning med stolphöjder om
13-46 m beroende på terrängegenskaper. Ledningen består av portalstolpar med mestadels horisontellt
monterade faslinor. Stolparna är placerade med ett inbördes avstånd om ca 110-450 m och försedda med tre
faslinor. Etableringen omfattar även en ca 20 m lång befintlig markabel.

Avgränsning i tid

Miljöbedömningen utgår från den befintliga sträckningen av kraftledningen till avslutad drift och nedmontering av
ledning/markkabel.

Avgränsning i rum

Den geografiska avgränsningen varierar beroende på vilken aspekt som påverkas. Den geografiska
avgränsningen anges således för varje enskild aspekt i kapitel 4.

1.5.1 Bedömningsgrunder
Utgångspunkten vid bedömning av miljökonsekvenserna för respektive aspekt har varit framtagna
bedömningsgrunder som här redovisas.
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1.5 Metod för miljöbedömning

Bedömningen av den planerade verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljö är kvalitativ.
Påverkansgraden beskrivs enligt en femgradig skala: positiv konsekvens, obetydlig konsekvens, liten negativ
konsekvens, måttlig negativ konsekvens och stor negativ konsekvens.
Påverkan och/eller konsekvensen kan vara av både direkt och indirekt art och relatera till aspektens värde,
men kan också ställas i relation till andra samhällsintressen på lokal, regional eller nationell nivå. Exemplet i
Tabell 3 ska ej ses som uttömmande.
En samlad bedömning av verksamhetens eller åtgärdens totala miljöpåverkan görs i ett eget avsnitt där
samtliga aspekter vägs samman. I den samlade bedömningen är det viktigt att påvisa viktningen mellan olika
värden, d.v.s. hur de vägs mot varandra.

Tabell 3. Matris med WSP:s bedömningsgrunder och kommentarer till dessa. Observera att kommentarerna inte ska ses som
uttömmande utan endast som ett exempel.

Definition

Kommentar

Positiv konsekvens



Verksamheten/åtgärden bidrar till en miljöförbättring på lokal, regional och/eller nationell
nivå.



Verksamheten/åtgärden bidrar på ett tydligt sätt med åtgärder i miljökvalitetsmålens
riktning.



Verksamheten/åtgärden bidrar till att en ekosystemtjänst bibehålls, utvecklas eller
skapas.

Obetydlig konsekvens



Verksamhetens/åtgärdens påverkan har ingen betydelse för aspektens värde.

Påverkan till följd av
verksamheten/åtgärden
bedöms inte medföra några
konsekvenser för
värdet/aspekten.



Inga objekt i verksamhetens/åtgärdens direkta närhet påverkas.

Verksamheten/åtgärden
medför en förbättring för
människans hälsa och/eller
miljö som ges vikt vid
bedömning mellan
värden/aspekter.
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Vid en bedömning av vilken konsekvens den planerade verksamheten eller åtgärden har på de olika
aspekterna sätts verksamhetens påverkan i relation till aspektens värde, se Tabell 3.
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Vanligt förekommande påverkan.

Verksamheten/åtgärden
bedöms endast medföra
negativ påverkan av mindre
art och omfattning som inte
innebär någon betydande
försämring eller skada av
värdet/aspekten.



Påverkan på vanligt förekommande värden, som tål viss påverkan.



Påverkan som accepteras inom gällande regelverk och rekommendationer.

Måttlig negativ konsekvens



Påverkan på vanligt förekommande men känsliga värden.

Verksamheten/åtgärden
bedöms medföra en negativ
påverkan av måttlig art och
omfattning som innebär en
försämring av eller mindre
skada på värdet/aspekten.



Påverkan med måttlig konsekvens kan vara en tydlig/förhållandevis stor konsekvens,
men i förhållande till miljönyttan med föreslagen verksamhet/åtgärd som vidtas för att
mildra konsekvensen så kan konsekvensen ändå anses vara acceptabel/begriplig.

Stor negativ konsekvens



Påverkan på ett unikt värde.

Verksamheten bedöms
medföra påverkan av större
art och omfattning som
innebär en allvarlig
försämring av eller skada på
värdet/aspekten.



För de fall åtgärder kan vidtas som mildrar konsekvenserna kan dessa istället komma att
bedömas som måttlig eller en liten negativ konsekvens.
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Liten negativ konsekvens
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För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att
nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje
prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei) och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till
omprövning efter 40 år.
Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan
eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli
särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som
utgör underlag för länsstyrelsen beslut om betydande miljöpåverkan.
Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver
bestämmelserna i 6 kap. MB om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten MKB tas fram.
En liten MKB ska innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som
verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.
I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik
miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med
länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter,
organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda
omfattningen av och detaljeringsgraden i den MKB som skall tas fram för att utgöra beslutsunderlag.
Koncessionsansökan sänds till Ei, som remitterar handlingarna till samtliga berörda instanser. Efter
remisstiden beslutar Ei om koncession (d.v.s. tillstånd) ska erhållas. Vid ett eventuellt överklagande prövar
mark- och miljödomstolen frågan. Se Figur 2 för flödesschema över processen.

Figur 2. Tillståndsprocessen
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2 TILLSTÅNDSPROCESSEN
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Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. Eftersom det i aktuellt fall rör sig
om en befintlig ledning finns markupplåtelseavtal och ledningsrätt sedan tidigare.
För fastighetsägaren innebär markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för
intrånget erhållits i form av ett engångsbelopp när avtalet tecknades.
Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. MB kan tillstånd eller
dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning, som t.ex. anmälan om
vattenverksamhet enligt 11 kap. MB eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt bestämmelserna i 7 kap.
MB. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas.

2.2 Genomförda samråd
Samråd avseende den planerade verksamheten genomfördes under perioden 18 mars - 22 maj 2019.
Samrådet har genomförts i form av ett skriftligt undersökningssamråd med Länsstyrelserna i Uppsala och
Stockholms län samt Upplands-Bro, Sigtuna och Håbo kommuner. På begäran av Länsstyrelsen i Stockholm
skickades även samrådsinbjudan till Swedavia, Luftfartsverket (LFV) och Försvarsmakten. En inbjudan till ett
skriftligt samråd skickades den 18 mars 2019 också till samtliga lagfarna och taxerade fastighetsägare eller
delägare i samfälligheter inom 100 m kring den befintliga sträckningen av ledningen. I brevet uppmanades
adressaten att vidarebefordra informationen till eventuella hyresgäster, arrendatorer och andra
rättighetshavare.
Hela samrådsprocessen beskrivs mer utförligt i samrådsredogörelsen som utgör Bilaga 2 till denna
miljökonsekvensbeskrivning. Under samrådsprocessen inkom ett fåtal synpunkter, se vidare Bilaga 2.
Länsstyrelsen i Uppsala meddelade att då ledningen till största del ligger inom Stockholms län var det upp till
Länsstyrelsen i Stockholm att ta beslut om betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Stockholms län
beslutade den 20 juni 2019 att verksamheten inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan.
Efter det att bolaget tagit del av alla synpunkter har föreliggande MKB tagits fram.
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2.1 Annan lagstiftning
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3 UTFORMNING OCH LOKALISERING
Kapitlet ger en generell beskrivning av den teknik som är aktuell för sträckningen.

3.1 Teknisk beskrivning

Ägare:

Vattenfall Eldistribution AB

Org. Nr:

556417-0800

Adress:

169 92 Stockholm

2018-100107-0011
2018-100107-0015

3.1.1 Sökanden

3.1.2 Teknisk specifikation
Tabell 4. Teknisk specifikation
Ledningssträcka

Håtuna-Sigtuna med avgrening Bålsta

Ledningslittera

ÄL84

Ledningstyp

Singulär

Huvudsaklig stolptyp

Portal

Konstruktionsspänning

84 kV

Nominell spänning

77 kV

Ledningen berör

Enskilda och allmänna vägar, korsande ledning, naturreservat.

Övrigt

Går i mark in till stationen i Sigtuna och Håtuna, passage av vattendrag

3.2 Befintlig ledning
3.2.1
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Sträckning

Ledningssträckan startar i Håtuna där den efter drygt 1 km avgrenar mot Bålsta i sydväst. Avgreningen är ca
6 km lång. Ytterligare ca 700 m från avgreningen mot Bålsta gör ledningen en skarp sväng mot Sigtuna i
nordöst. Luftledningen fortsätter ca 4,2 km mot Sigtuna där den korsar Sigtunafjärden för att sedan övergå till
markkabel de sista 20 meterna innan ledningen når stationstomten i Sigtuna. Totalt är kraftledningens längd
ca 12 km, se Figur 1.
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3.3.1 Utformning av luftledning
Befintlig ledning är byggd 1972 och 1975. Ledningsstolparna utgörs främst av portalstolpar i trä, men
stålstolpar förekommer på vissa platser, se Figur 3 för en principskiss över portalstolpar. Aktuell typ av
luftledning byggdes i huvudsak med trästolpar impregnerade med kreosot och salt. Stolphöjden varierar från
13–46 m. Avståndet mellan stolparna är mellan 110-450 m. Skogsgatans bredd längs ledningen är upp till
46 m. Ledningen har tre faslinor som är mestadels horisontellt monterade. Ledningen löper parallellt med
ledningen mellan Håtuna-Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna. Längs med större delen av
ledningssträckan löper även en lokalnätsledning, som ägs av Eon, parallellt med ledningen. Bitvis löper
ledningen också parallellt med två stycken av Svenska kraftnäts 220 kV ledningar.

Figur 3. Principskiss portalstolpe

3.3.2 Markbehov
Den yta som en luftledning tar i anspråk är bl.a. beroende av den terräng och de markområden som ledningen
passerar. I åkermark och öppen mark utgörs markbehovet enbart av den yta som ledningsstolparna och
eventuella stag tar i anspråk. I skogsmark krävs att en luftledning uppförs i en s.k. trädsäker ledningsgata som
är fri från högväxande träd- och buskvegetation. Ledningsgatan utgörs av en skogsgata samt sidoområden.
För aktuell kraftledning krävs att skogsgatan har en generell bredd om ca 46 m för att säkerställa att
ledningen inte riskerar att komma i kontakt med vegetationen längs sträckningen. Skogsgatans bredd är inte
konstant längst hela sträckningen utan varierar beroende på stolphöjd, terräng, vegetationstyp samt eventuell
parallellgång. Längs med de delar av ledningen där det finns parallella ledningar kan skogsgatans totalt bredd
vara mer än 46 m. Vissa höga träd, så kallade kantträd, utanför skogsgatan i sidoområdena kan komma att
behöva avverkas för att inte riskera att dessa faller ner på ledningen och orsakar elavbrott. På så vis
tillförsäkras att inga nedfallande träd kommer att orsaka elavbrott på ledningarna. Figur 4 visar en schematisk
bild av en skogsgata.
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3.3 Luftledning
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Figur 4. Principskiss av en ledningsgata, d.v.s. skogsgata med tillhörande sidoområde.

3.3.3 Underhåll
Som nämnts ovan trädsäkras ledningen genom att träd och annan högväxande vegetation inte tillåts växa så
nära ledningen att fallande träd kan skada linor, stag eller stolpar.
En luftledning måste enligt starkströmsföreskrifterna besiktigas med bestämda intervall. Under en besiktning
kontrolleras linor, stolpar, eventuella stag och jordtag. Ibland görs besiktningen från helikopter och vid andra
tillfällen från marken. När det behövs kan delar av ledningen rustas upp för att bibehålla en tillfredsställande
säkerhet. I skogsmark behöver även ledningsgatan röjas och kantträd som vuxit sig för höga avverkas eller
toppas. Det skogliga underhållet genomförs normalt med åtta års mellanrum men är beroende av hur
tillväxten är i skogsgatan och kantzonen. För berörd ledning pågår det skogligt underhåll under 2018-2019.

3.4 Markkabel
3.4.1 Utformning av markkabel
Befintlig markkabel utgörs av tre stycken enledare. Markkabeln i enkelt förband är nedgrävd ca 1 m enligt de
krav som ställs i gällande regelverk och normer. I Figur 5 visas en schematisk skiss av ett kabelschakt med
markförlagd kabel av aktuell storlek.

Figur 5. Principskiss över kabelschakt med enkelt förband
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3.4.2 Markbehov
Arbetsområdets bredd beror på platsen samt arbetsmetod. Vid eventuellt felsök eller underhåll av en
markkabel där grävning behöver ske bedöms i aktuella fall att ett ca 5-10 m brett arbetsområde krävs. För
markkabel utförs grävning normalt med konventionell utrustning som grävmaskiner etc. Efter återfyllning
återställs marken.

3.4.3 Underhåll
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3.5 Avveckling och rivningsarbeten
Om behovet av ledningen upphör kommer aktuell ledningssträcka tas ur drift och monteras ner. Inför rasering
av luftledning ansöks om återkallelse och återställningsåtgärder enligt gällande föreskrifter.
I ansökan om återkallelse ingår följande;
•
•
•
•

Beskrivning av anläggningens olika delar, såsom fundament, kablar och stolpar samt eventuella
återställningsåtgärder
En redogörelse för påverkan på den lokala miljön om delar av anläggningen planeras att lämnas kvar
på platsen.
En riskbedömning av föroreningars spridning till yt- och grundvatten samt en bedömning av eventuellt
kvarlämnade ledningsdelars påverkan på markanvändningen.
Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckan samt om det finns platsspecifika motstående
intressen om krockar med eventuella återställningsåtgärder.
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En markkabel kräver generellt inget underhåll vid normal drift. En ”ledningsgata” kan generellt behöva hållas
fri från träd ovanför kabeln, men detta område utgör en mycket liten del då kablarna ansluter till
stationsområden.

4 FÖRUTSÄTTNINGAR
Med hjälp av kartor har studier genomförts för att identifiera intressen i form av markanvändning, naturmiljö,
kulturmiljö och friluftsliv. Intressen inom 100 m på vardera sidan av luftledningen, respektive 50 m från
markkabeln har studerats. Intresseområdena har inhämtats digitalt från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen,
Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Trafikverket m.fl. Information om bebyggelse och infrastruktur har
hämtats från fastighetskartan. Samtliga kartor redovisas i Bilaga 1.
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4.1 Samhällsnytta
Befintlig ledning medför en positiv samhällsnytta i form av ett säkrare och mer tillförlitligt elnät. I det fall
befintlig ledning skulle tas bort kommer elförsörjningen till underliggande nät att påverkas.
Som tidigare nämnts är ledningen en viktig del i Sökandens regionnät och överför el inom ett stort område till
underliggande nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera orter och
landsbygden i regionen.

4.2 Markanvändning och planer
Ledningssträckan mellan Håtuna-Sigtuna med avgrening Bålsta går genom tre kommuner; Upplands-Bro,
Sigtuna och Håbo. Området längs med ledningen berörs därför av gällande översiktsplaner för respektive
kommun.
Större delen av ledningen ligger inom Upplands-Bro kommun i Stockholms län där luftledningen går genom
jordbruksmark och skogsområden. Ledningen berör inte några detaljplanelagda områden inom Upplands-Bro
kommun1.
Södra delen av avgreningen mot Bålsta berör även Håbo kommun i Uppsala län. Området inom Håbo
kommun där luftledningen avslutas kallas för Häradsallmänningen. Enligt Håbo kommun FÖP planeras för
detta område verksamhetsmark och en ny trafikled2. Området är inte detaljplanelagt3. Inom det här området
finns också ett grundvattenmagasin med mycket goda uttagsmöjligheter, Vreta-Bålsta. Grundvattenmagasinet
berörs av miljökvalitetsnormer för grundvatten. Inom Håbo kommun korsar ledningen väg E18 som utgör ett
riksintresse för vägar.
Den nordligaste sträckan av ledningen ligger inom Sigtuna kommun i Stockholms län. Enligt mark- och
vattenanvändningskartan i Sigtuna kommuns ÖP går ledningen genom ett utredningsområde, vilket avses att
utredas för ny bostadsbebyggelse. Området består idag av öppen gräsmark, betad mark och skogsmark.
Området berörs i dagsläget inte av några detaljplaner 4. Ledningen korsar Mälaren-Skarven som berörs av
miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt.
I Tabell 5 nedan redogörs för berörda yt- och grundvattenförekomster samt MKN för dessa.

1

Upplands-Bro kommun (2010) Översiktsplan
Håbo kommun (2006) Översiktsplan
3
Håbo kommun (2010) Fördjupad översiktsplan
4
Sigtuna kommun (2014) Översiktsplan
2
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I detta kapitel beskrivs områdets förutsättningar i form av exempelvis känsliga miljöer, pågående
markanvändning, naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt.

Tabell 5. Berörda vattenförekomster och miljökvalitetsnormer (MKN) längs sträckningen Håtuna-Sigtuna med avgrening Bålsta.

Namn/ID

Sjö

Mälaren-Skarven
SE661108-160736

Grundvattenmagasin

Vreta-Bålsta
SE660987-159721

MKN

Status

Miljöproblem

God ekologisk status 2027

Ekologisk status: Måttlig

God kemisk ytvattenstatus
med undantag för
Bromerad difenyleter och
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar

Kemisk status: Uppnår
ej god

Övergödning på
grund av
belastning av
näringsämnen

God kemisk
grundvattenstatus

Kemisk status: God

Kemisk status utan
överallt överskridande
ämnen: Uppnår ej god

Miljögifter

Kvantitativ status: God

God kvantitativ status

Dominerande jordarter längs med ledningssträckan utgörs av postglacial lera och finlera runt den norra delen
av ledningen och morän, urberg samt glacial finlera längre söder ut. Berggrunden domineras av
granitbergarter med inslag av skiffer. Ledningssträckan berör ett potentiellt förorenat område
(transformatorstation), som dock ej är riskklassificerat. Markanvändningen kring befintliga ledning redovisas i
Figur 6 nedan.
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Vattenförekomst
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Figur 6. Markanvändning längs med ledningssträckan mellan Håtuna och Sigtuna med avgrening Bålsta.

4.3 Naturmiljö
Något Natura 2000-område eller riksintresse för naturvård är inte beläget inom 100 m respektive 50 m från
befintlig luftledning och markkabel. Ledningen berör däremot ett naturreservat och ett grundvattenmagasin. I
Tabell 6 och Figur 7 redovisas utpekade naturmiljöer inom 100 m från luftledningen samt 50 m från
markkabeln.
Tabell 6. Skyddade naturmiljöer i kraftledningens närhet.

Typ av intresse

Namn

Beskrivning

Avstånd till
kraftledning

Nyckelbiotoper

300 m ono. Dragelund

Naturlig Skogsbäck

57 m

Grundvatten

Vreta -Bålsta

Grundvattenmagasin: Sand- och
grusförekomst

0m
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Lillmossen 8 km SV Sigtuna

82 m

AB11I1A01
Sumpskog

Lillmossen

Tall dominerar

82 m

Sumpskog

300 m nordväst Lillmossen

Blandskog av löv och barr

84 m

Skyddsvärda
trädmiljöer

100-200 årig klibbalallé

0m

Skyddsvärda
trädmiljöer

Ung lönn-ekallé

53 m

Riksintresse yrkesfiske
sjöar

Mälaren
0m

Utvidgat strandskydd
Levande sjöar och
vattendrag - fisk

Mälaren

Vid Mälaren

0m

Rödhotade art: Asp, Nejonöga, flod-, Vimma,
Ål

0m

Skyddade art: Nissöga
Frifiskart: Abborre, Gädda, Gös, Signalkräfta,
Siklöja, Ål, Öring
Mälaren
Levande sjöar och
vattendrag- natur

Naturreservat

Stora delar av Mälaren är av riksintresse för
naturvård och friluftsliv. Stort produktivt
sjösystem med god vattenkvalitet och
variationsrikedom på biotoper och arter. Örikt,
moränöar. Mångformiga stränder. Vattentäkt.

Hällsboskogen

0m

36 m från kabel
59 m från
luftledning
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Våtmarksinventering
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Figur 7. Naturvärden i området kring ledningen mellan Håtuna och Sigtuna med avgrening Bålsta

4.3.1 Fåglar
Den svenska rödlistan, d.v.s. kategorisering av arter med avseende på risken för att dö ut, fastställs av
Artdatabanken5. Arternas status bedöms med hjälp av uppskattningar av populationsstorlek, förekomst,
utbredning och trender. Arternas status benämns som följer:
•
•
•
•

CR (Critically Endangered) Akut hotad
EN (Endangered) Starkt hotad
VU (Vulnerable) Sårbar
NT (Near Threatened) Nära hotad

Enligt artportalen har ett drygt tiotal rödlistade fågelarter rapporterats in i närområdet kring luftledningen de
senaste tre åren. Dels sårbara och nära hotade arter har inrapporterats. Bland dessa återfinns exempelvis

5

SLU (2018) Artdatabanken. Rödlistan.
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Duvhök (NT), Havsörn (NT), Tornseglare (VU), Fjällvråk (NT) och Bivråk (NT). Somliga av de rapporterade
arterna, t.ex. Havsörn, Duvhök och Bivråk finns upptagna i Bilaga 1 till Artskyddsförordningen (2007:845).

4.3.2 Skyddsvärda arter
Ett tiotal rödlistade arter har rapporterats in i närområdet kring ledningen. Av dessa är två stycken, Vanlig
backsippa, som påträffas ca 500 m från ledningen, samt Knärot, som påträffats ca 200 m från ledningen,
fridlysta i hela landet enligt 8 § Artskyddsförordningen (2007:845) 6.
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Ledningen mellan Bålsta – Sigtuna sträcker sig genom riksintresseområdet för kulturmiljö Håtuna – Håbo –
Tibble [AB 35]. Området är en centralbygd med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet med
anknytning till kungamakten. Inom området påträffas bronsåldersrösen samt ett tiotal järnåldersgravfält som
vittnar om den tidigaste bosättningen. Även ett antal herrgårdar med tillhörande landskap präglat av
godsdriften samt ett antal medeltida kyrkor ligger inom riksintresseområdet7.

4.4.1 Fornminne
Kulturhistoriska lämningar, utpekade av Riksantikvarieämbetet, inom 100 m från luftledning redovisas i Tabell
7 och Figur 8. Markkabeln berör inga kulturhistoriska lämningar.
Tabell 7. Fornlämningen inom 100 m från kraftledningen.

Objektnr*

Antikvarisk
bedömning

Beskrivning
Håtuna-Sigtuna

6
7

Håtuna 33:1

Fornlämning

Gravfält, ca 100x35 m st (NV-SÖ), bestående av ca
18fornlämningar. Dessa utgöres av 6 högar och 12
rundastensättningar. Den sydligaste högen, som är störst är ca
15 m diam och ca 2-2,5 m h. De övriga är ca 7-10 m diam och
ca 0,4-1,5m h. 1 har i mitten grop, 1 m diam och 0,3 m dj. 1
har 2 gropar i mittpartiet 1,5 m diam och 0,2 m dj resp 2x1 m st
och 0,3 m dj. 2har mittpartiet avplanat 2 m diam resp 1,5 m
diam. Den senare har någon antydan till insjunkning. De runda
stensättningarna är ca3-11 m diam och ca 0,2-0,3 m h.
Övertorvade. 2 är delvisövertorvade med 0,1-0,3 m st stenar
synliga i ytan. 2 har delvissynlig kantkedja av 0,2-0,3 m h och
0,2-0,8 m l stenar. 2 får anses som osäkra. De har i regel
kantkedja.

Håtuna 97:1

Fornlämning

Gravfält, ca 90x70 m st (NV-SÖ), bestående av, enl. 1951 års
inv, ca 25 fornlämningar. Dessa utgöres av 5 högar, 1
rektangulär, fylld stensättning, 1 treudd samt runda, fyllda
stensättningar. Den största högen, som är separat utritad på
fotokartan, är ca 13m diam och 1,3 m h. I dess yta är smärre
gropar. De övriga högarna är 6-8 m diam och 0,6-0,8 m h. I en
ett grythål med mörklerjord. Den rektangulära, stensättningen,
som ligger invid och SSV om den största högen, är ca 6x4 m
st (Ö 30cg S-V 30cg N)fylld, ca 0,3 m h. Övertorvad. Tydlig
kantkedja, ca 0,2 m h, av0,3-0,4 m st stenar. Treudden, som
ligger invid och V om den största högen, har ca 8 m långa
sidor. Den är fylld, ca 0,3 m h. Den har tydlig kantkedja, 0,10,2 m h, av 0,3-0,4 m st stenar. De runda, vilka är
högliknande, är 3-7 m diam och 0,2-0,5 m h.

SLU. Artportalen. Hemsidan besökt 12-07-18
Riksantikvariatämbetet (2014) Riksintressen för kulturmiljövården – Stockholms län (AB).
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4.4 Kulturmiljö

Håtuna 36:1

Övrig kulturhistorisk
lämning

Kvarngrund, rund, ofylld, ca 7 m diam. I periferin lagda stenar,
ca 0,5-1,0 m st och 0,3-0,4 m h. Bevuxen med björkar och
1krusbärsbuske. Troligen grunden efter väderkvarn.

Sankt Per 313

Övrig kulturhistorisk
lämning

Röjningsröseområde, ca 165x45 m (NNÖ-SSV) enligt
kartmarkering. Beskrivning saknas. Påträffad vid arkeologisk
utredning år 2004. (Raä dnr: 321-3077-2004)

Sankt Per 272

Bevakningsobjekt

Hålväg, ca 390 m l (ÖSÖ-VNV) enligt kartmarkering.
Beskrivning saknas. Påträffad vid arkeologisk utredning år
2004. (Raä dnr: 321-3077-2004

Sigtuna 45:1

Bevakningsobjekt

Torplämning, bestående av 1 husgrund och 1 jordkällargrund.
Husgrund från sen tid, ca 15x7 m. (NNÖ-SSV). Intill Ö
långsidan är 2 kullar efter brandmurar, innehållande tegel. De
äro ca 4 m diam och ligga ca 3 m från varandra, centralt i
husgrundens vardera hälft.
Ca 2 m SSÖ om husgrunden är:
Jordkällare, ca 5x3 m (ÖSÖ-VNV). Ingång mot Ö. Övertorvad.
I V delen är ett ca 0,4 m diam stort hål i taket. Källaren är ca
1,80 m h.

Sigtuna 46:1

Bevakningsobjekt

Torplämning, bestående av husgrund från sen tid ca 8x6 m (NS). I mittpartiet utmed Ö långsidan och något mot N är en kulle
efter brandmuren, ca 3 m diam och ca 0,4 m hög. Kullen
innehåller tegel.

Avgrening Bålsta
Håtuna 194:1

Fornlämning

Bytomt/gårdstomt. Övrig beskrivning saknas.

Håtuna 34:1

Fornlämning

Gravfält, ca 70x35 m st (N-S), bestående av ca 10
fornlämningar. Dessa utgöres av 5 högar och 5 runda
stensättningar. Högarna är5-8 m diam och0,4-0,7 m h. En har i
mitten grop, 2x1 m st och 0,3m dj. Två har skador i
kantpartierna. De runda stensättningarna är 3-11 m diam och
0,2-0,6 m h. Den största i N. Övertorvade. Enär delvis
övertorvad av 0,1-0,6 m st stenar. En har delviskantkedja av 0,4 m h och 0,3-0,6 m l stenar. En får anses som osäker. Äldre
täktgropar i SSV. Delvis igenväxt med lövskog och sly.

Håbo-Tibble 97:1

Fornlämning

Gravfält, ca 40x25 m st (N-S), bestående av ca 10
fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hög och 9 runda
stensättningar. Hägen, belägen i S, är ca 7 m diam och ca 0,7
m h. De runda stensättningarna är4-6 m diam och 0,2 m h.
Flera av dem är starkt skadade. En harinsjunkning. Gravfältet
har sannolikt ursprungligen sammanhängt med gravfältet nr
30. Vid 1979 års rev. inv. bar N delen kraftigmarkvegetation.
Endast 6 anläggningar kunde ses.

Håbo-Tibble 151:1

Övrig kulturhistorisk
lämning

Bebyggelselämningar, platå, ca 20x20 m (VNV-ÖSÖ) där
trearbetarkaserner legat.

Håbo-Tibble 164:3

Fornlämning

Hällristning, bestående av 1 älvkvarn, 5 cm diam och 1 cm
djup. Belägen på krön av häll, intill N-del av hålväg, nr 164:1.

Håbo-Tibble 164:1

Fornlämning

1) Hålväg, 60 m l (N-S), 2,5 m br och 0,1-0,3 mdj (djupast i
N).2) Upplöses i S i rastplats, fortsätter sedan otydlig 200 m
motSÖ. Ca 10 m V om nr 1 är: 1)Hålväg, ca 35 m l (N-S), 1,5
m broch 0,15 m dj. I S en kort förgrening anslutande till nr 1.
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De är övertorvade och flera av dem är mycket otydliga.
Gravfältet är bevuxet med barrskog och delvis mycket täta
enbuskebestånd samt1979 även slån-, nypon- och diverse
taggbuskar, vilket omöjliggörmeningsfull besiktning.
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På platsen fanns under mitten av 1800-talet Håbo Jaktplats.

Håtuna 242

Jaktskall efter varg bedrevs från NÖ och mot SV där
skottplatsen och passkyttarna fanns.
En äldre varggård torde funnits längre mot NV där bla RAÄ
Kalmar 71, 72 och 203 torde ingått. Landsarkivets karta
anvisar dock denna plats för år 1844, helt på denna sidan om
landsvägen.
Området bristfälligt avsynat, men det är tveksamt i vilken
utsträckning några lämningar är bevarade och kan påträffas.
Avgränsning efter 1844 års karta.
Håtuna 233

Fornlämning

Hålväg, 40 m l (ÖNÖ-VSV), 2-3 m br och intill 0,4 m

Håtuna 235

Fornlämning

Hålväg, 30 m l (ÖNÖ-VSV), 3-4 m br och intill 1 m dj. Avskuren
av dike i VSV.

Håtuna 224

Fornlämning

Vägbank, 70 m l (Ö-V), 5 m br och intill 0,5 m h. Begränsad av
diken, 1 m br och intill 0,4 m dj.

Håtuna 223

Fornlämning

Hålvägssystem, 210x10-80 m (ÖNÖ-VSV), bestående av
minst 13 hålvägar. 7 av dessa löper närmast i ÖNÖ-VSV och
är 10-180 m l, 2-10 m br och 0,4-4 m dj. Huvudsträckningen är
5-10 m br och intill 4 m dj. 6 hålvägar löper närmast i N-S och
är 2-5 m br och 0,5-1 m dj.

*Objektnummer enligt Riksantikvarieämbetet
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Ca 8-10 m V om nr 2 är: 1) Hålväg, ca 20 m l (N-S). 1 m br och
0,1 mdj. T A: Nr 1: markerad som sämre brukningsväg på
ekon.kartan
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Figur 8. Kulturmiljöer i närområdet kring ledningen mellan Håtuna och Sigtuna med avgrening Bålsta.

4.5 Friluftsliv
Ledningen passerar över Mälaren som utgör riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 1-2 §§ Miljöbalken, se
Figur 8 ovan. Detta med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns där. Ledningssträckan avslutas också
i nära anslutning till Hällsboskogens naturreservat där det finns motionsspår, skidspår samt strövområden för
svamp- och bärplockning8.

4.6 Landskapsbild
I höjd med riksintresseområdet för kulturmiljö Håtuna-Håbo-Tibble som präglas av det bevarade
kulturlandskapet går ledningen genom ett slättlandskap. Längre söderut mot station i Bålsta går ledningen
genom ett storskaligt och slutet skogslandskap där landskapet präglas av gles bebyggelse, stora
höjdvariationer och ett småskaligt vägnät.

8

Sigtuna kommun (2012) Hällsboskogens naturreservat – trolsk barrskog med Linnea och Kungsfågel

Liten miljökonsekvensbeskrivning – Håtuna-Sigtuna med avgrening Bålsta 2018-100107
26

4.7 Boendemiljö
Inom 100 m från luftledningens avgrening mot Bålsta finns 22 bostadshus. Det finns inga bostäder inom 100
m från ledningen mellan Håtuna och Sigtuna. Det finns heller inga bostadshus inom 50 m från markkabeln.
Fastigheter inom 100 m från ledningen presenteras i tabell 8 nedan.
Tabell 8. Bostadshus inom 100 m från kraftledningen.

Fastighetsbeteckning
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Avstånd till
kraftledning

Frötuna 2:46

78 m

Frötuna 2:45

65 m

Frötuna 2:44

66 m

Frötuna 2:42

89 m

Frötuna 2:41

77 m

Frötuna 2:38

93 m

Frötuna 2:39

80 m

Frötuna 2:40

66 m

Frötuna 2:36

97 m

Frötuna 2:35

80 m

Frötuna 2:34

65 m

Frötuna 2:32

83 m

Frötuna 2:33

66 m

Frötuna 2:29

85 m

Frötuna 2:28

66 m

Frötuna 2:26

92 m

Frötuna 2:21

76 m

Frötuna 2:16

84 m

Frötuna 2:14

67 m

Frötuna 2:5

67 m

Frötuna 2:6

93 m

Frötuna 2:3

84 m

2018-100107-0011
2018-100107-0015

Avgrening Bålsta
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Elektromagnetiska fält (EMF) används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält
uppkommer t.ex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i
samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater.
För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska
fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per m (kV/m). Elektriska fält av
någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter
och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt fält inomhus härstammande från
elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa.
Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och varierar
med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på
ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på
avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial. I hus nära kraftledningar är mot
den bakgrunden ofta magnetfälten högre än vad som är vanligt i övrigt.
Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält d.v.s. det varierar inte över
tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar däremot ett fält
som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte människan av statiska fält i
nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen.
I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida
finns bl.a. deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält,
www.stralsakerhetsmyndigheten.se
Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande
magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande
miljöeffekt.
Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett
gränsvärde. I stället har fem myndigheter – Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen
och Strålsäkerhetsmyndigheten – tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande:
•
•
•

Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att
exponering för magnetfält begränsas.
Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda
magnetfält.
Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor,
förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

Sökanden skall i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip.

4.7.2 Magnetfältsberäkningar
Magnetfältsberäkningar har genomförts för sökt alternativ (ÄL84) där den löper parallellt med befintlig 70 kV
kraftledning (ÄL7S5) samt en befintlig 20 kV ledning som ägs av Eon. Beräkningen har genomförts vid
närmaste bostadshus, ca 65 m från ledningen, på fastighet Frötuna 2:34. Några magnetfältsberäkningar har
inte genomförts där sökt ledning löper parallellt med Svenska kraftnäts ledningar eftersom där inte ligger
några bostadshus.
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4.7.1 Elektromagnetiska fält
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Det magnetfält som ledningen beräknas ge upphov till är mycket svagt vid närmaste bostad, både beräknat
på sökt alternativs enskilda magnetfält samt det kumulativa magnetfältet från sökt ledning och parallellgående
ledningar. I båda fallen beräknas magnetfältet styrka vid närmsta bostad ligga på ca 0,05 µT.
Figur 9, 10, och 11 nedan visar beräknat magnetfält för samtliga ledningar (resulterande/kumulativ effekt), för
enbart sökt alternativ samt för enbart parallellgående ledning (nollalternativet).
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Avstånd från ledningsgatans centrum (m)
Figur 9. Magnetfält (µT) vid fastighet Frötuna 2:34 från sökt alternativ (mörkblå linje, ÄL84), kumulativt tillsammans med parallell 70 kV
och parallell 20 kV luftledning (grön linje, resulterande). Positiva x-värden visar magnetfältets utbredning mot närliggande fastighet.
Negativa x-värden visar utbredningen mot nordöst.
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Magnetisk flödestäthet (µT)
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Avstånd från ledningsgatans centrum (m)
Figur 10. Beräknat magnetfält från enbart sökt alternativ vid fastighet Frötuna 2:34. Positiva x-värden visar magnetfältets utbredning mot
närliggande fastighet.
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Avstånd från ledningsgatans centrum (m)
Figur 11. Beräknat magnetfält från parallellgående ledningar utan bidrag från sökt alternativ vid fastighet Frötuna 2:34. Positiva x-värden
visar magnetfältets utbredning mot närliggande fastighet.

I Tabell 9 nedan redovisas det beräknade magnetfältet vid samtliga fastigheter med bostäder inom 100 m från
sökt alternativ.
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Magnetisk flödestäthet (µT)

2

Fastighet

Avstånd till sökt
alternativ (m)
(ensam 70 kV
kraftledning)

Sökt alternativ
(ensam 70 kV
kraftledning)

Kumulativa effekter
(sökt alternativ
+ 70 kV ledning + 20
kV ledning)

Nollalternativ (70
kV ledning + 20 kV
ledning)

Frötuna 2:46
Frötuna 2:45
Frötuna 2:44
Frötuna 2:42
Frötuna 2:41
Frötuna 2:38
Frötuna 2:39
Frötuna 2:40
Frötuna 2:36
Frötuna 2:35
Frötuna 2:34
Frötuna 2:32
Frötuna 2:33
Frötuna 2:29
Frötuna 2:28
Frötuna 2:26
Frötuna 2:21
Frötuna 2:16
Frötuna 2:14
Frötuna 2:5
Frötuna 2:6
Frötuna 2:3

78 m
65 m
66 m
89 m
77 m
93 m
80 m
66 m
97 m
80 m
65 m
83 m
66 m
85 m
66 m
92 m
76 m
84 m
67 m
67 m
93 m
84 m

~ 0,03 µT
~ 0,05 µT
~ 0,05 µT
~ 0,02 µT
~ 0,03 µT
~ 0,02 µT
~ 0,03 µT
~ 0,05 µT
~ 0,02 µT
~ 0,03 µT
~ 0,05 µT
~ 0,03 µT
~ 0,05 µT
~ 0,02 µT
~ 0,05 µT
~ 0,02 µT
~ 0,03 µT
~ 0,02 µT
~ 0,04 µT
~ 0,04 µT
~ 0,02 µT
~ 0,02 µT

~ 0,03 µT
~ 0,05 µT
~ 0,05 µT
~ 0,02 µT
~ 0,03 µT
~ 0,02 µT
~ 0,03 µT
~ 0,05 µT
~ 0,02 µT
~ 0,03 µT
~ 0,05 µT
~ 0,03 µT
~ 0,05 µT
~ 0,02 µT
~ 0,05 µT
~ 0,02 µT
~ 0,03 µT
~ 0,02 µT
~ 0,04 µT
~ 0,04 µT
~ 0,02 µT
~ 0,02 µT

< 0,01 µT
< 0,01 µT
< 0,01 µT
< 0,01 µT
< 0,01 µT
< 0,01 µT
< 0,01 µT
< 0,01 µT
< 0,01 µT
< 0,01 µT
< 0,01 µT
< 0,01 µT
< 0,01 µT
< 0,01 µT
< 0,01 µT
< 0,01 µT
< 0,01 µT
< 0,01 µT
< 0,01 µT
< 0,01 µT
< 0,01 µT
< 0,01 µT
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Tabell 9. Beräknat magnetfält vid samtliga bostäder inom 100 m från kraftledningen
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En liten MKB ska lämna de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som
verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.
Bedömningen av den planerade verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljö är kvalitativ. Den
utgår dock i huvudsak från vissa ramar och påverkansgraden beskrivs i föreliggande handling utifrån en
femgradig skala; positiv konsekvens, obetydlig konsekvens, liten negativ konsekvens, måttlig negativ
konsekvens och stor negativ konsekvens. Se även avsnitt 1.5.1.
En kraftledning medför påverkan på omgivande miljö inom och i anslutning till etableringsområdet. De
konsekvenser som sökt alternativ ger upphov till är i stor utsträckning beroende av de lokala
förutsättningarna. I Tabell 10 redovisas en sammanfattning av genomförda konsekvensbedömningar för
respektive aspekter för sökt verksamhet.

5.1 Bedömd miljöpåverkan och hänsynsåtgärder
5.1.1 Samhällsnytta, markanvändning och planer
Befintlig ledning medför en positiv samhällsnytta i form av ett säkrare och mer tillförlitligt elnät. I det fall sökt
alternativ skulle tas ner kommer elförsörjningen till underliggande nät att påverkas.
Då sökt alternativ är en befintlig ledning kommer inte några nya markanspråk göras. Längs med ledningen
bedrivs skogs- och jordbruk. Ledningen påverkar skogsbruket i det avseende att skogsbruk inte kan bedrivas
inom ledningens skogsgata. Jordbruket påverkas endast i det avseende att marken inte kan brukas där
stolparna står utplacerade.
Nordligaste delen av ledningssträckan mot Sigtuna ligger inom ett område som avses att utredas för ny
bostadsbebyggelse. Sydligaste delen av avgreningen mot Bålsta ligger inom ett område som planeras för
verksamhetsmark och en ny trafikled. Ledningen berör dock inga detaljplanelagda områden. Ledningen
korsar även riksintresset för väg E18 inom Håbo kommun. Riksintresset bedöms inte påverkas av ledningen.
Då aktuell ledningstyp byggdes med stolpar impregnerade med kreosot eller salt finns risk för spridning av
kreosot. Spridning av kreosot är dock mycket begränsad och sker främst i direkt anslutning till stolpen 9. En
rapport från IVL visar på urlakning över tiden, se figur 1210.

9

Svenska kraftnät, ”Om kreosot, kraftledningar och vår miljö”, augusti 2013
M. Erlandsson, M. Almemark, IVL, Background data and assuptions made for an LCA on creosotes poles, B1865, 16 oktober 2009
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5 MILJÖEFFEKTER
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Figur 12. Urlakning över tiden från kreosotimpregnerade stolpar (IVL rapport B1865, 2009-10-16).

Som figuren visar så lakar kreosot främst under de första åren efter anläggning av stolpar. Sökt alternativ
bedöms med hänsyn tagen till föreslagna hänsynsåtgärder i avsnitt 5.1.1.1 och 5.1.2.3, och det faktum att
ledningen är så pass gammal att lakning av kreosot i princip bör ha avtagit helt, inte bidra till utsläpp eller
ökad frisättning av näringsämnen och föroreningar eller bidra till förändrade habitat. Stolparnas ålder
resulterar i att miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet inte bedöms påverkas berörda vattenförekomster VretaBålsta och Mälaren-Skarven. Därmed anses ledningen med avseende på spridning av kreosot bidra med en
liten eller ingen påverkan på naturmiljön.
I det fall sökt alternativ skulle tas ner skulle påverkan på markanvändningen ändå bestå längs sträckan
eftersom ledningen löper parallellt med andra ledningar.
5.1.1.1 Hänsynsåtgärder
Då livslängden på en stolpe gått ut och stolpen ska bytas ut kommer kreosotstolpar att ersättas av stolpar av
annat material. Stolpar av kreosot kan ersättas med stolpar av t.ex. komposit, metall, saltimpregnerade
trästolpar eller annat material. Vid utbyte av stolpar i den befintliga regionnätsledningen placeras ny stolpe på
samma plats som kasserad stolpe. Befintligt hål utnyttjas för montering av ny stolpe. Inga massor tillförs eller
förs bort. Genom detta sker inte någon spridning av kreosot utöver den tidigare placeringen.
För att ytterligare undvika frisättning av miljögifter och näringsämnen och förändring av habitat kan
hänsynsåtgärder som nämns i avsnitt 5.1.2.3 vidtas.
5.1.1.2 Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedöms konsekvensen på samhällsnyttan som positiv.
Konsekvensen på markanvändning och planer bedöms som liten negativ.

5.1.2 Naturmiljö
Kraftledningen, mellan Håtuna-Sigtuna med avgrening Bålsta passerar bland annat ett grundvattenmagasin,
ett riksintresseområde för yrkesfiske, ett antal sumpskogsområden och ett par skyddsvärda trädmiljöer.
Ledningen ligger även i nära anslutning till ett naturreservat.
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I det fall en påverkan skulle komma att ske på naturvärden bedöms detta i så fall vara vid underhåll och
reparationer av ledningen. Hänsynsåtgärder, enligt avsnitt 5.1.2.3 ska därför vidtas vid underhållsarbeten för
att minimera risken för påverkan på naturmiljön.
Sökt alternativ har delvis kreosotimpregnerade stolpar, se avsnitt 3.3.1. Som tidigare nämnts visar forskning
dock på att föroreningarna håller sig nära stolparna då de binds till organiskt material11,12,13 och att urlakningen
över tiden minskar14. Hänsynsåtgärder enligt avsnitt 5.1.1.1 kommer också att vidtas.
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5.1.2.1 Fåglar
De fågelarter av mindre storlek som rapporterats in i Artportalen bedöms inte påverkas negativt av sökt
alternativ. Det är framförallt stora fåglar som örnar och berguvar som kan påverkas negativt av kraftledningar
då de är så pass stora att de kan nå två linor och därmed få ström i sig.
Fågelkollisioner med kraftledningar är mer vanliga i öppen terräng och i närheten av vattenmiljöer vilka ofta
utgör intressanta häcknings- eller födosöksbiotoper. Det innebär en ökad frekvens av fåglar och potentiellt
ökade kollisionsrisker. Kollisionerna beror ofta på att linorna inte är tillräckligt synliga i landskapet.
Sökt alternativ har som tidigare beskrivits mestadels horisontellt monterade faslinor, vilket innebär en mindre
risk för kollision är vid vertikalt monterade faslinor. Detta beror på att horisontellt monterade faslinor är mer
synliga i landskapet.
I det fall sökt alternativ skulle tas ner skulle påverkan ändå bestå längs de delar av sträckan där parallella
ledningar löper.
5.1.2.2 Skyddsvärda arter
Kraftledningen med tillhörande skogsgata bidrar till att hålla landskapet öppet och tillför därmed värdefulla
biotoper för såväl flora som fauna. Ett tiotal rödlistade arter har rapporterats in i närområdet kring ledningen.
Av dessa är två stycken, Vanlig backsippa, som påträffas ca 500 m från ledningen, samt Knärot, som
påträffats ca 200 m från ledningen, fridlysta. De fridlysta arterna har därmed påträffats utanför ledningens
skogsgata och bedöms därför inte påverkas vid eventuella röjnings- och underhållsarbeten.
5.1.2.3 Hänsynsåtgärder
Vid underhåll och reparationer kan påverkan minimeras med hjälp av hänsynsåtgärder som t.ex. att
genomföra planerad drift och underhåll vid torrare markförhållanden, köra på befintliga vägar där sådana
finns, vara extra försiktig vid arbeten i närheten av vattendrag (t.ex. se till att buskar, träd och annan
skyddande vegetation bevaras utmed stränder), anlägga mindre broar över vattendrag, köra med
våtmarksanpassade fordon samt köra på stockmattor. Innan några åtgärder i känsliga miljöer genomförs
kommer Sökanden att samråda med Länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § miljöbalken. Se även avsnitt 5.1.1.1.
Besiktningar utförs delvis via helikopter vilket minskar påverkan på naturmiljön. Det skogliga underhållet
genomförs normalt med åtta års mellanrum men är beroende av hur tillväxten är i skogsgatan och kantzonen.
5.1.2.4 Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedöms konsekvensen på naturmiljö som liten negativ.

11

Jernlås, R. Status Report on Soil Contamination in the Proximity of Creosote-Treated In-Service Utility poles in Sweden. 2012
Golder Associates AB. Utredning av kreosotfundament. Stockholm: Golder Associates AB, 2014.
13 Svenska Kraftnät. Om kreosot, kraftledningar och vår miljö, Sundbyberg: Svenska Kraftnät, 2013
14 M. Erlandsson, M. Almemark, IVL, Background data and assumptions made for an LCA on creosotes poles, B1865, 16 oktober 2009
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I det fall sökt alternativ skulle tas ner skulle påverkan ändå bestå längs sträckan eftersom parallella ledningar
löper där.

Sammanfattningsvis bedöms konsekvensen på skyddsvärda arter som obetydlig.
Att ledningen med tillhörande skogsgata bidrar till att tillföra värdefulla biotoper för såväl flora som fauna
bedöms som positiv.

5.1.3 Kulturmiljö
Ledningen sträcker sig delvis genom ett riksintresseområde för kulturmiljö. Inom 100 m från luftledningen har
även 15 fornlämningar/övriga kulturhistoriska lämningar pekats ut av Riksantikvariatämbetet. Vissa av dessa
ligger innanför skogsgatan, medan vissa andra kan ligga utanför skogsgatan men inom ledningsgatan, d.v.s. i
sidoområdena, se Figur 4. Detta innebär att om större träd behöver tas ner inom sidoområdena kan de
kulturhistoriska lämningarna komma att påverkas i det fall inte hänsynsåtgärder vidtas vid underhåll. Så länge
hänsynsåtgärder enligt 5.1.3.1 vidtas vid underhåll bedöms dock sökt alternativ inte påverka de befintliga
kulturmiljöintressena negativt.
5.1.3.1 Hänsynsåtgärder
Vid drift och underhåll bör försiktighet iakttas så att fornlämningar inte körs på. Som en ytterligare
skyddsåtgärd bör lämningarna märkas ut i det underlag som lämnas ut vid upphandling av underhållsarbeten.
De entreprenörer som anlitas ska leva upp till de lagkrav som finns och söka erforderliga tillstånd för röjning.
På så sätt kan skador orsakade av markfordon undvikas.
Om ej tidigare kända fornlämningar påträffas i samband med underhåll av ledningen kommer en anmälan
göras till Länsstyrelsen.
5.1.3.2 Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedöms konsekvensen på kulturmiljön som obetydlig.

5.1.4 Landskapsbild
Aktuell lednings stolphöjd varierar mellan 13-46 m beroende på terrängen. Ledningen sträcker sig genom
tätbevuxen skogsmark och mer öppna jordbrukslandskap. Där ledningen går genom skogsmark är den
visuella påverkan liten. I öppen slättmark, där långa utblickar ges, utmärker sig luftledningen tydligare i
landskapet. Då sökt alternativ är befintlig och har funnits på platsen under lång tid har ledningen under den
tiden blivit en del av landskapsbilden.
I det fall sökt alternativ skulle tas ner skulle påverkan på landskapsbilden ändå bestå längs den sträcka där en
parallell ledning löper. Där ledningen går i skogsmark uppstår ingen påverkan på landskapsbilden.
5.1.4.1 Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedöms konsekvensen på landskapsbilden som liten negativ.

5.1.5 Friluftsliv
Ledningen berör ett riksintresseområden för rörligt friluftsliv. Då sökt alternativ är befintlig och har funnits på
platsen under lång tid har detta bidragit till att omgivande friluftslivsintressen anpassats till ledningen under
denna tid. Kraftledningen är i sig inget hinder för att utöva friluftsliv. Påverkan på friluftslivet består därför
enbart av en visuell påverkan då ledningen delvis syns i landskapet. I det fall sökt alternativ skulle tas ner
skulle den visuella påverkan ändå bestå längs den sträcka där en parallell ledning löper. Ledningens
skogsgata kan för friluftslivet även ha en positiv påverkan då den utgör en passage.
Sökt alternativ bedöms heller inte påverka möjligheten till friluftsliv negativt eftersom möjligheterna till friluftsliv
är stora i närområdet och i regionen.
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Sammanfattningsvis bedöms konsekvensen på fåglar som liten negativ.
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5.1.5.1 Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedöms konsekvensen på friluftslivet som obetydlig.

5.1.6 Boendemiljö
Det magnetfält som ledningen beräknas ge upphov till är mycket svagt och är vid närmaste bostad, ca 65 m
från sökt alternativ, närmast obefintligt. Detta med hänsyn tagen till både kumulativa effekter och magnetfält
från enbart sökt alternativ. Ledningen utgör även dock en visuell påverkan och vetskapen om att
kraftledningar medför magnetfält kan orsaka oro för kringboende.
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Sammanfattningsvis bedöms konsekvensen på boendemiljön som liten negativ.
Tabell 10. Bedömning av de miljöeffekter som sökt verksamheten kan förväntas ge.

Aspekt

Konsekvens*

Samhällsnytta

Positiv konsekvens

Markanvändning och
planer

Liten negativ
konsekvens

Bedömning
Befintlig ledning medför en positiv samhällsnytta i form av ett säkrare och mer
tillförlitligt elnät. I det fall sökt alternativ skulle tas ner kommer elförsörjningen till
underliggande nät att påverkas.
Längs med ledningen bedrivs skogs- och jordbruk. Ledningen påverkar skogsbruket
i det avseende att skogsbruk inte kan bedrivas inom ledningens skogsgata.
Jordbruket påverkas endast i det avseende att marken inte kan brukas där stolparna
står utplacerade. Då sökt alternativ är en befintlig ledning kommer inte några nya
markanspråk göras.
Ledningen berör inga detaljplanelagda områden. Riksintresset för väg bedöms inte
påverkas av ledningen.
Spridning av kreosot är mycket begränsad och sker främst i direkt anslutning till
stolpen. Därmed anses ledningen med avseende på spridning av kreosot bidra med
en liten eller ingen påverkan på naturmiljön. Sökt alternativ bedöms med hänsyn
tagen till föreslagna hänsynsåtgärder inte bidra till utsläpp eller ökad frisättning av
näringsämnen och föroreningar eller bidra till förändrade habitat och därmed inte
heller påverka möjligheterna att uppnå MKN för berörda vattenförekomster.
I det fall sökt alternativ skulle tas ner skulle påverkan på markanvändningen ändå
bestå längs sträckan eftersom ledningen löper parallellt med andra ledningar.

Naturmiljö

Liten negativ
konsekvens

I det fall en påverkan skulle komma att ske på naturvärden bedöms detta i så fall
vara vid underhåll och reparationer av ledningen. Hänsynsåtgärder ska därför vidtas
vid underhållsarbeten för att minimera risken för påverkan på naturmiljön.
Sökt alternativ har delvis kreosotimpregnerade stolpar. Forskning visar dock på att
föroreningarna håller sig nära stolparna då de binds till organiskt material och att
urlakningen över tiden minskar.

Fåglar

Liten negativ
konsekvens

I det fall sökt alternativ skulle tas ner skulle påverkan ändå bestå längs sträckan
eftersom parallella ledningar löper där.
De fågelarter av mindre storlek som rapporterats in i Artportalen bedöms inte
påverkas negativt av sökt alternativ. Det är framförallt stora fåglar som örnar och
berguvar som kan påverkas negativt av kraftledningar då de är så pass stora att de
kan nå två linor och därmed få ström i sig. Sökt alternativ har som tidigare beskrivits
mestadels horisontellt monterade faslinor, vilket innebär en mindre risk för kollision
är vid vertikalt monterade faslinor. Detta beror på att horisontellt monterade faslinor
är mer synliga i landskapet.
I det fall sökt alternativ skulle tas ner skulle påverkan ändå bestå längs de delar av
sträckan där parallella ledningar löper.

Skyddsvärda arter

Obetydlig
konsekvens

Ett tiotal rödlistade arter har rapporterats in i närområdet kring ledningen, varav två
stycken fridlysta arter. De fridlysta arterna har påträffats utanför ledningens
skogsgata och bedöms därför inte påverkas vid eventuella röjnings- och
underhållsarbeten.

Liten miljökonsekvensbeskrivning – Håtuna-Sigtuna med avgrening Bålsta 2018-100107
36

2018-100107-0011
2018-100107-0015

5.2 Sammanfattande bedömning

Kulturmiljö

Obetydlig
konsekvens

Friluftsliv

Obetydlig
konsekvens

Landskapsbild
Lite negativ
konsekvens

Boendemiljö

Liten negativ
konsekvens

Kraftledningen med tillhörande skogsgata bidrar dock till att hålla landskapet öppet
och tillför därmed värdefulla biotoper för såväl flora som fauna.
Ledningen sträcker sig delvis genom ett riksintresseområde för kulturmiljö. Inom 100
m från luftledningen har även 15 fornlämningar/övriga kulturhistoriska lämningar
pekats ut av Riksantikvariatämbetet. Vissa av dessa ligger innanför skogsgatan,
medan vissa andra kan ligga utanför skogsgatan men inom ledningsgatan, d.v.s. i
sidoområdena. Detta innebär att om större träd behöver tas ner inom sidoområdena
kan de kulturhistoriska lämningarna komma att påverkas i det fall inte
hänsynsåtgärder vidtas vid underhåll. Så länge hänsynsåtgärder vidtas vid
underhåll bedöms dock sökt alternativ inte påverka de befintliga
kulturmiljöintressena negativt.
Ledningen berör ett riksintresseområde för rörligt friluftsliv. Sökt alternativ bedöms
inte påverka möjligheten till friluftsliv negativt eftersom möjligheterna till friluftsliv är
stora i närområdet och i regionen.
Då sökt alternativ är befintlig och har funnits på platsen under lång tid har detta
bidragit till att omgivande friluftslivsintressen anpassats till ledningen under denna
tid. Påverkan på friluftslivet består enbart av en visuell påverkan då ledningen delvis
syns i landskapet. I det fall sökt alternativ skulle tas ner skulle den visuella påverkan
ändå bestå längs den sträcka där en parallell ledning löper. Kraftledningen är i sig
inget hinder för att utöva friluftsliv. Ledningens skogsgata kan för friluftslivet även ha
en positiv påverkan då den utgör en passage.
Ledningen sträcker sig genom tätbevuxen skogsmark och mer öppna
jordbrukslandskap. Där ledningen går genom skogsmark är den visuella påverkan
liten. I öppen slättmark, där långa utblickar ges, utmärker sig luftledningen tydligare i
landskapet.
I det fall sökt alternativ skulle tas ner skulle påverkan på landskapsbilden ändå
bestå längs den sträcka där en parallell ledning löper. Där ledningen går i
skogsmark uppstår ingen påverkan på landskapsbilden.
Det magnetfält som ledningen beräknas ge upphov till är mycket svagt och är vid
närmaste bostad närmast obefintligt. Detta med hänsyn taget till både kumulativa
effekter och enbart sökt alternativ. Ledningen utgör dock en visuell påverkan och
vetskapen om att kraftledningar medför magnetfält kan orsaka oro för kringboende.

*Symbolförklaring
Positiv konsekvens

Obetydlig konsekvens

Liten negativ
konsekvens

Måttlig negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens

5.3 Sammanfattande miljökonsekvenser
Etableringen uppfyller kraven i de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och medför inte att några
miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas. Sökt alternativ kommer även att medföra positiva konsekvenser
för människor och miljö. Inom vissa andra områden kan dock små negativa konsekvenser till följd av sökt
alternativ inte undvikas. Verksamhetens väsentliga miljöpåverkan är dess påverkan på markanvändning,
naturmiljön och fåglar, landskapsbilden samt boendemiljön. Dock är konsekvenserna till följd av den
väsentliga miljöpåverkan i detta fall små.
Sammantaget bedöms de negativa konsekvenserna vara små i relation till den positiva samhällsnyttan i form
av ett säkrare och ett mer tillförlitligt elnät som sökt alternativ medför, vilket motiverar att etableringen
bibehålls i nuvarande utformning.
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2d-5d. Kartor Överby-Häggvik

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för:
•

•

•

•

Befintlig 70 kV (nominell spänning) luftledning mellan Håtuna och Kungsängen med avgrening Bålsta
och Sigtuna och befintlig markkabel vid station i Sigtuna inom Upplands-Bro kommun, Sigtuna
kommun samt Håbo kommun, Stockholms län och Uppsala län.
Befintlig 70 kV luftledning (nominell spänning) mellan Håtuna och Sigtuna med avgrening Bålsta och
befintlig markkabel vid station i Sigtuna inom Upplands-Bro kommun, Sigtuna kommun och Håbo
kommun, Stockholms län och Uppsala län.
Befintlig 70 kV luftledning (nominell spänning) mellan Kungsängen och Överby och befintlig
markkabel vid station i Överby i Upplands-Bro kommun, Upplands Väsby kommun samt Sollentuna
kommun, Stockholms län.
Befintlig 70 kV luftledning (nominell spänning) mellan Överby och Häggvik i Sollentuna kommun,
Stockholms län.

Inom ramen för en tillståndsansökan ska ett undersökningssamråd genomföras enligt 6 kap. 23-25 §§
miljöbalken (MB) med syftet att utreda om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP)
samt samråda om MKB:s innehåll och utformning.
Detta dokument är en samrådshandling som utgör underlag för undersökningssamråd. I bilaga 1 redovisas en
översiktskarta över samtliga sträckor som är beskrivna i detta dokument. I bilaga 2-5 redovisas samtliga kartor
som finns i detta dokument i större storlek.

1.1 Bakgrund
1.1.1 Håtuna – Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna
Sökanden har 1999 ansökt om förlängd nätkoncession för linje för en befintlig luftledning mellan Håtuna och
Kungsängen. Den 15 januari 2018 begärde Energimarknadsinspektionen (Ei) att ansökan skulle kompletteras
enligt diarienummer 2018-100108. Sökanden har den 28 februari 2019 informerat Ei om att korrekt sträcka är
Håtuna-Kungsängen med avgrening till Bålsta och Sigtuna. Den aktuella sträckningen byggdes år 1972 och
1975 och utgörs av en ca 25 km lång luftledning samt en ca 25 m lång markkabel vid station i Sigtuna.

1.1.2 Håtuna – Sigtuna med avgrening Bålsta
Sökanden har 1999 ansökt om förlängd nätkoncession för linje för två befintliga luftledningar och markkablar
mellan Bålsta och Sigtuna. Den 15 januari 2018 begärde Energimarknadsinspektionen (Ei) att ansökan skulle
kompletteras enligt diarienummer 2018-100107 och 2018-100110. Sökanden har den 28 februari 2019
informerat Ei om att korrekt sträcka är Håtuna-Sigtuna med avgrening till Bålsta. Därmed utgår diarienummer
2018-100110 då denna sträckning integreras i diarienummer 2018-100108. Den aktuella sträckningen
byggdes år 1972 och 1975 och utgörs av en ca 12 km lång befintlig luftledning mellan Håtuna och Sigtuna
med avgrening till Bålsta samt en ca 20 m lång markkabel vid station Sigtuna.

1.1.3 Kungsängen – Överby
Sökanden har 1999 ansökt om förlängd nätkoncession för linje för en ca 12 km lång befintlig luftledning
mellan Kungsängen och Överby samt en ca 335 m lång markkabel vid station Överby. Den aktuella
sträckningen byggdes år 1976 och gick då mellan Skogsborg och Kungsängen. Ledningen byggdes om 1989
till dess nuvarande utformning. Den 15 januari 2018 begärde Energimarknadsinspektionen (Ei) att ansökan
skulle kompletteras enligt diarienummer 2018-100109.
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1.1.4 Överby - Häggvik
Sökanden har 1999 ansökt om förlängd nätkoncession för linje för en ca 5,2 km lång befintlig luftledning
mellan Överby och Häggvik. Den aktuella sträckningen byggdes år 1948-1949. Den 15 januari 2018 begärde
Energimarknadsinspektionen (Ei) att ansökan skulle kompletteras enligt diarienummer 2018-100111.

2018-100107-0011
2018-100107-0015

Med anledning av Eis kompletteringsbegäran har Sökanden beslutat att ta fram nya handlingar till ansökan
om förlängd nätkoncession för linje för aktuella sträckningar som visas i kartan i Figur 1.

2019-11-08
2021-05-11

Sigtuna och Upplands-Bro kommuner - KS 21/0335-3 Yttrande över ansökan om nätkoncession för befintlig kraftledning Bålsta-Sigtuna genom Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner : Bilaga 11 Samrådsunderlag + kartor (omaskad version).pdf

Figur 1. Översiktskarta som visar befintliga sträckningar.

1.2 Syfte och behov
Ledningarna är viktiga delar i Sökandens regionnät och överför el inom ett stort område till underliggande nät.
Ledningarna är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera större orter och landsbygden i
regionen.
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1.3 Vattenfall Eldistribution AB
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Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige, och har ca 900 000 kunder. Allt från mycket
små kunder till landets största företag, såväl uttagskunder som producenter som matar in på företagets elnät.
Sammanlagt transiteras ca 71 TWh/år. Uppdraget är att ständigt förbättra pålitligheten och effektiviteten i
företagets elnät, för att erbjuda kunderna hållbara och tillförlitliga energilösningar. Företaget bedriver ett
omfattande miljöarbete och är ISO 14001 certifierat sedan 2005. Företaget har ca 660 anställda, i huvudsak i
Solna, Luleå och Trollhättan. Utöver detta upphandlas underhålls- och byggentreprenader, för ca 3 miljarder
per år. Elnätet omfattar spänningsnivåerna 0,4 – 150 kV, indelat i lokalnät och regionnät. Den sammanlagda
ledningslängden är ca 177 000 km, vilket motsvarande ca 4 varv runt jorden.
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För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att
nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje
prövas av Ei och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till omprövning efter 40 år.
Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan
eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli
särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som
utgör underlag för länsstyrelsen beslut om betydande miljöpåverkan.
Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver
bestämmelserna i 6 kap. MB om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten MKB tas fram.
En liten MKB ska innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som
verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.
I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik
miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med
länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter,
organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda
omfattningen av och detaljeringsgraden i den MKB som skall tas fram för att utgöra beslutsunderlag.
Koncessionsansökan sänds till Ei, som remitterar handlingarna till samtliga berörda instanser. Efter
remisstiden beslutar Ei om koncession (d.v.s. tillstånd) ska erhållas. Vid ett eventuellt överklagande prövar
mark- och miljödomstolen frågan. Se Figur 2 för flödesschema över processen.

Figur 2. Tillståndsprocessen.
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2.1 Annan lagstiftning
Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. Eftersom det i aktuellt fall rör sig
om befintliga ledningar finns markupplåtelseavtal och ledningsrätt sedan tidigare.
För fastighetsägaren innebär markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för
intrånget erhållits i form av ett engångsbelopp när avtalet tecknades.
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Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. MB kan tillstånd eller
dispenser även krävas enligt andra kapitel i MB eller enligt annan lagstiftning, som t.ex. anmäla
vattenverksamhet enligt 11 kap. MB eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt bestämmelserna i
7 kap. MB. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas.
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Kapitlet ger en generell beskrivning av lokalisering och den teknik som är aktuell för sträckningen. I bilaga 2-5
redovisas kartorna i större storlek.

3.1 Befintlig ledning
3.1.1

Sträckning

3.1.1.1 Håtuna – Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna
Ledningssträckan startar i Håtuna där den efter ca 1 km avgrenar mot Bålsta i sydvästlig riktning.
Avgreningen är ca 6 km lång. Ytterligare ca 700 m från avgreningen mot Bålsta avgrenar ledningen mot
Sigtuna i nordöst. Luftledningen fortsätter ca 4,2 km mot Sigtuna där den korsar Sigtunafjärden för att sedan
övergå till markkabel de sista 25 meterna innan ledningen når stationstomten i Sigtuna. Efter avgreningarna
mot Bålsta och Sigtuna fortsätter ledningen mot Kungsängen. Luftledningen går i sydostlig riktning genom
Håbo-Tibble, en sträcka på ca 3,5 km, för att sedan avvika söderut ca 1,5 km innan ledningen återigen viker
av åt sydost. Ledningen fortsätter i samma riktning i ca 5 km, där den korsar det nordöstra hörnet av
Lejondalssjön, innan den viker av söderut i ca 2 km mot Kungsängen. Totalt uppgår kraftledningens längd till
ca 25 km. Aktuell befintlig luftlednings- och markkabelssträckning visas i Figur 3.

Figur 3. Detaljkarta över befintlig luftledning och markkabel mellan Håtuna och Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna.
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3.1.1.2 Håtuna – Sigtuna med avgrening Bålsta
Ledningssträckan startar i Håtuna där den efter drygt 1 km avgrenar mot Bålsta i sydväst. Avgreningen är ca
6 km lång. Ytterligare cirka 700 m från avgreningen mot Bålsta gör ledningen en skarp sväng mot Sigtuna i
nordöst. Luftledningen fortsätter ca 4,2 km mot Sigtuna där den korsar Sigtunafjärden för att sedan övergå till
markkabel de sista 20 meterna innan ledningen når stationstomten i Sigtuna. Totalt är kraftledningens längd
ca 12 km.
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Aktuell befintlig luftlednings- och markkabelssträckning visas i Figur 4.

Figur 4. Detaljkarta över befintliga luftledningar och markkablar mellan Håtuna och Sigtuna med avgrening Bålsta.
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3.1.1.3 Kungsängen - Överby
Luftledningen mellan Kungsängen och Överby är ca 12 km lång och sträcker sig från Kungsängen i väst till
Överby i öst. Ledningen startar vid transformatorstation i Kungsängen där den går norrut ca 2 km. Ledningen
viker sedan av i östlig riktning i ca 4 km. Ledningen korsar Munkholmen och Mälaren och fortsätter sedan i
sydostlig riktning i drygt 5,5 km. Sista delen av sträckningen utgörs av en markkabel på ca 335 m som
avslutas vid transformatorstation i Överby. Aktuell befintlig luftlednings- och markkabelssträckning visas i
Figur 5.
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Figur 5. Detaljkarta över befintlig luftledning och markkabel mellan Kungsängen och Överby.
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3.1.1.4 Överby – Häggvik
Luftledningen mellan Överby och Häggvik är ca 5,2 km lång och sträcker sig från Överby i norr till Häggvik i
sydost. Ledningen startar vid transformatorstation i Överby där den kort därefter korsar väg 267 och fortsätter
sedan i sydöstlig riktning drygt 3 km. Ledningen viker sedan av åt öster och fortsätter i ca 2 km. Ledningen
korsar E4:an innan den avslutas i Häggvik. Aktuell befintlig luftledningsträckning visas i Figur 6.

2019-11-08
2021-05-11

Sigtuna och Upplands-Bro kommuner - KS 21/0335-3 Yttrande över ansökan om nätkoncession för befintlig kraftledning Bålsta-Sigtuna genom Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner : Bilaga 11 Samrådsunderlag + kartor (omaskad version).pdf

Figur 6. Detaljkarta över befintlig luftledning och markkabel mellan Överby och Häggvik.
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3.2.1 Utformning av luftledning
3.2.1.1 Håtuna-Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna
Befintlig ledning är byggd 1972 och 1975. Ledningsstolparna utgörs huvudsakligen av portalstolpar av trä,
men även stålstolpar förekommer. Aktuell typ av luftledning byggdes i huvudsak med trästolpar impregnerade
med kreosot och salt. Ledningen har tre faslinor som mestadels är horisontellt monterade. Stolphöjden
varierar från 13–46 m. Avståndet (spannlängden) mellan stolparna varierar mellan 110-450 m. Skogsgatan
längs med ledningen har en bredd på upptill 46 m. Ledningen löper bitvis parallellt med Vattenfall
Eldistributions andra ledningar mellan Håtuna och Sigtuna med avgrening Bålsta samt Kungsängen-Överby,
en fackverksledning med okänd nätägare, en lokalnätsledning som ägs av Eon samt två stycken av Svenska
kraftnäts 220 kV ledningar.
3.2.1.2 Håtuna-Sigtuna med avgrening Bålsta
Befintlig ledning är byggd 1972 och 1975. Ledningsstolparna utgörs främst av portalstolpar i trä, men
stålstolpar förekommer på vissa platser. Aktuell typ av luftledning byggdes i huvudsak med trästolpar
impregnerade med kreosot och salt. Stolphöjden varierar från 13–46 m. Avståndet mellan stolparna är mellan
110-450 m. Skogsgatans bredd längs ledningen är upp till 46 m. Ledningen har tre faslinor som är mestadels
horisontellt monterade. Ledningen löper parallellt med ledningen mellan Håtuna-Kungsängen med avgrening
Bålsta och Sigtuna. Längs med större delen av ledningssträckan löper även en lokalnätsledning, som ägs av
Eon, parallellt med ledningen. Bitvis löper ledningen också parallellt med två stycken av Svenska kraftnäts
220 kV ledningar.
3.2.1.3 Kungsängen-Överby
Ledningssträckan byggdes 1976 och gick då mellan Skogsborg och Kungsängen. 1989 byggdes ledningen
om till nuvarande sträckning mellan Kungsängen och Överby. Ledningsstolparna utgörs huvudsakligen av
portalstolpar i trä, samt någon enstaka stålstolpe. Aktuell typ av luftledning byggdes i huvudsak med trästolpar
impregnerade med kreosot och salt. Stolphöjden varierar mellan 13-33 m. Avståndet mellan stolparna är
mellan 86-394 m. Ledningen har tre, horisontellt monterade, faslinor. Skogsgatans längs med ledningen har
en bredd på upp till 46 m. Ledningen löper från station Kungsängen parallellt med Vattenfall Eldistributions
ledning mellan Håtuna-Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna. Där ledningen avgrenas österut löper
den parallellt med två av Svenska kraftnäts 220 kV ledningar, den ena av dessa viker av efter en bit medan
den andra löper parallellt hela vägen till station Överby. Ledningen löper också parallellt med två andra 70 kV
ledningar ägda av Vattenfall Eldistribution de sista 100 meterna till station i Överby.
3.2.1.4 Överby-Häggvik
Befintlig luftledning är byggd mellan 1948 och 1949. Ledningen består huvudsakligen av portalstolpar i trä och
stål med tre, vertikalt monterade, faslinor. Aktuell typ av luftledning byggdes i huvudsak med trästolpar
impregnerade med kreosot och salt. Stolphöjden varierar från 15-35 m. Skogsgatan längs med ledningen har
en bredd på upptill 460 m. Avståndet mellan stolparna är mellan 150-325 m. Ledningen är sambyggd med en
annan av Vattenfall Eldistributions ledningar och löper även parallellt med två andra ledningar som ägs av
Trafikverket och Svenska kraftnät.
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Figur 7. Principskiss portalstolpe

3.2.2 Markbehov
Den yta som en luftledning tar i anspråk är bl.a. beroende av den terräng och de markområden som ledningen
passerar. I åkermark och öppen mark utgörs markbehovet enbart av den yta som ledningsstolparna och
eventuella stag tar i anspråk. I skogsmark krävs att en luftledning uppförs i en s.k. trädsäker ledningsgata som
är fri från högväxande träd- och buskvegetation. Ledningsgatan utgörs av en skogsgata samt sidoområden.
För aktuella kraftledningar krävs att skogsgatan har en generell bredd om ca 46 m för att säkerställa att
ledningarna inte riskerar att komma i kontakt med vegetationen längs sträckningen. Skogsgatans bredd är
inte konstant längst hela sträckningen utan varierar beroende på stolphöjd, terräng, vegetationstyp samt
eventuell parallellgång. Längs med de delar av ledningen där det finns parallella ledningar kan skogsgatans
totalt bredd vara mer än 46 m. Vissa höga träd, så kallade kantträd, utanför skogsgatan i sidoområdena kan
komma att behöva avverkas för att inte riskera att dessa faller ner på ledningen och orsakar elavbrott. På så
vis tillförsäkras att inga nedfallande träd kommer att orsaka elavbrott på ledningarna Figur 8 visar en
schematisk bild av en skogsgata.

Figur 8. Principskiss av en ledningsgata, d.v.s. skogsgata med tillhörande sidoområde.

3.2.3 Underhåll
Som nämnts ovan trädsäkras ledningarna genom att träd och annan högväxande vegetation inte tillåts växa
så nära ledningarna att fallande träd kan skada linor, stag eller stolpar. En luftledning måste enligt
starkströmsföreskrifterna besiktigas med bestämda intervall. Under en besiktning kontrolleras linor, stolpar,
eventuella stag och jordtag. Ibland görs besiktningen från helikopter och vid andra tillfällen från marken. När
det behövs kan delar av ledning rustas upp för att bibehålla en tillfredsställande säkerhet. I skogsmark
behöver även ledningsgatan röjas och kantträd som vuxit sig för höga avverkas eller toppas. Det skogliga
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I Figur 7 nedan visas en principskiss över en portalstolpe.
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3.3 Markkabel
3.3.1 Utformning av markkabel
3.3.1.1

Håtuna-Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna, Håtuna-Sigtuna med avgrening
Bålsta, Kungsängen-Överby
Befintliga markkablar utgörs av tre stycken enledare. Markkablar i enkelt förband är nedgrävda ca 1 m enligt
de krav som ställs i gällande regelverk och normer.
I Figur 9 visas en schematisk skiss av ett kabelschakt med markförlagd kabel av aktuell storlek.

Figur 9. Principskiss av genomskärning av kabelgrav med enkelt förband.

3.3.2 Markbehov
Arbetsområdets bredd beror på platsen samt arbetsmetod. Vid eventuellt felsök eller underhåll av en
markkabel där grävning behöver ske bedöms i aktuella fall att ett ca 5-10 m brett arbetsområde krävs. För
markkabel utförs grävning normalt med konventionell utrustning som grävmaskiner etc. Efter återfyllning
återställs marken.

3.3.3 Underhåll
En markkabel kräver generellt inget underhåll vid normal drift. En ”ledningsgata” kan generellt behöva hållas
fri från träd ovanför kabeln, men detta område utgör en mycket liten del då kablarna ansluter till
stationsområden.

3.4 Avveckling och rivningsarbeten
Om behovet av ledningen upphör kommer aktuell ledningssträcka tas ur drift och monteras ner. Inför rasering
av luftledning ansöks om återkallelse och återställningsåtgärder enligt gällande föreskrifter.
I ansökan om återkallelse ingår följande;
•
•
•

Beskrivning av anläggningens olika delar, såsom fundament, kablar och stolpar samt eventuella
återställningsåtgärder
En redogörelse för påverkan på den lokala miljön om delar av anläggningen planeras att lämnas kvar
på platsen.
En riskbedömning av föroreningars spridning till yt- och grundvatten samt en bedömning av eventuellt
kvarlämnade ledningsdelars påverkan på markanvändningen.
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underhållet genomförs normalt med åtta års mellanrum men är beroende av hur tillväxten är i skogsgatan och
kantzonen. För samtliga berörda ledningar pågår det skogligt underhåll 2018-2019.
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Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckan samt om det finns platsspecifika motstående
intressen om krockar med eventuella återställningsåtgärder.
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•
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I detta avsnitt beskrivs områdets förutsättningar i form av exempelvis känsliga miljöer, pågående
markanvändning, naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt. I bilaga 2-5 redovisas kartorna i större storlek.

4.1 Samhällsnytta
Befintliga luftledningar och markkablar medför en positiv samhällsnytta i form av ett säkrare och mer tillförlitligt
elnät. Som tidigare nämnts är ledningarna en viktig del i Sökandens regionnät och överför el inom ett stort
område till underliggande nät. Ledningarna är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera
orter och landsbygden i regionen.

4.2 Markanvändning och planer
4.2.1 Håtuna – Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna
Kraftledningen mellan Håtuna-Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna passerar genom UpplandsBro, Håbo och Sigtuna kommuner. Området längs med ledningarna berörs därför av översiktsplaner (ÖP) för
respektive kommuner. Upplands Bro ÖP antogs 2010. Kommunens fördjupade översiktsplan (FÖP) för
landsbygden som även berör området längs sträckningen antogs 2016. Håbo kommun antog gällande ÖP
2006 samt FÖP 2010. Sigtuna kommuns gällande ÖP antogs 2014.
Större delen av ledningssträckan ligger inom Upplands-Bro kommun i Stockholms län där luftledningen går
genom jordbruksmark och skogsområden. Stora delar av ledningssträckan är även lokaliserad inom
totalförsvarets påverkansområde som utgörs av militärens skjut- och övningsfält. Enligt Upplands-Bro FÖP
utgör området riksintresse för totalförsvaret 1. Utbredningen av skjut- och övningsfältet har skapat en zon utan
bebyggelseutveckling inom kommunen. Ledningen ligger inom ett område som Försvarsmakten klassar som
ett område med särskilt behov av hinderfrihet. Detta innebär att inom detta område kan objekt högre än 20 m
medföra påtaglig skada på verksamheten som bedrivs där2. Den sydligaste delen av ledningen nere vid
station i Kungsängen går genom ett bebyggt område som är detaljplanelagt för ändamål inom industri och
handel. I övrigt berör ledningen inte detaljplanelagda områden 3. Ledningen korsar det nordöstra hörnet av
Lejondalssjön vilken berörs av miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster i Norra Östersjöns
vattendistrikt.
Avgreningen mot Bålsta ligger framför allt inom Upplands-Bro kommun där markanvändningen utgörs av
jordbruksmark och skogsområden. Avgreningen ligger även delvis inom Håbo kommun i Uppsala län.
Området inom Håbo kommun där luftledningen avslutas kallas för Häradsallmänningen. Enligt kommunens
FÖP planeras för detta område verksamhetsmark och en ny trafikled 4. Området är inte detaljplanelagt5. Inom
det här området finns också ett grundvattenmagasin med mycket goda uttagsmöjligheter, Vreta-Bålsta.
Grundvattenmagasinet berörs av miljökvalitetsnormer för grundvatten, se Tabell 1. Inom Håbo kommun
korsar ledningen väg E18 som utgör ett riksintresse för vägar.
Den nordligaste sträckan av avgreningen mot Sigtuna ligger inom Sigtuna kommun i Stockholms län. Enligt
mark- och vattenanvändningskartan i Sigtuna kommuns ÖP går ledningen genom ett utredningsområde, vilket
avses att utredas för ny bostadsbebyggelse. Området består idag av öppen gräsmark, betad mark och
skogsmark.

1

Upplands-Bro kommun (2010) Översiktsplan
Försvarsmakten (2017) Redovisning av riksintressen i Stockholms län 2017.
Upplands-Bro kommun (2018) Karttjänst.
4
Håbo kommun (2006) Översiktsplan
5
Håbo kommun (2010) Fördjupad översiktsplan
2
3
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I Tabell 1 nedan redogörs för berörda yt- och grundvattenförekomster samt MKN för dessa
Tabell 1. Berörda vattenförekomster och miljökvalitetsnormer (MKN) längs sträckningen Håtuna-Kungsängen med avgrening Bålsta och
Sigtuna.

Vattenförekomst

Namn/ID

MKN

Status

Miljöproblem

Sjö

Lejondalssjön
SE660523-160785

God ekologisk status 2021

Ekologisk status: Måttlig

God kemisk ytvattenstatus
med undantag för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Kemisk status: Uppnår
ej god

Övergödning på
grund av
belastning av
näringsämnen

Kemisk status utan
överallt överskridande
ämnen: God

Miljögifter

Mälaren-Skarven

God ekologisk status 2027

Ekologisk status: Måttlig

SE661108-160736

God kemisk ytvattenstatus
med undantag för
Bromerad difenyleter och
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar

Kemisk status: Uppnår
ej god

Övergödning på
grund av
belastning av
näringsämnen

God kemisk
grundvattenstatus

Kemisk status: God

Sjö

Grundvattenmagasin

Vreta-Bålsta
SE660987-159721

Kemisk status utan
överallt överskridande
ämnen: Uppnår ej god

Miljögifter

Kvantitativ status: God

God kvantitativ status

De dominerande jordarterna längs med ledningssträckan är framför allt postglacial lera och finlera i norr som
sedan övergår till ett mer varierande jordartstäcke bestående av morän, urberg och glacial lera omkring de
södra delarna av ledningen. Berggrunden utgörs framför allt av granitbergarter med inslag av skiffer. Det finns
två potentiellt förorenat område inom 100 m från ledningen (övrigt branschklass 3 och transformatorstation),
som dock ej är riskklassificerade. Markanvändningen kring befintlig ledning redovisas i Figur 10 nedan.

6

Sigtuna kommun (2014) Översiktsplan
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Området berörs i dagsläget inte av några detaljplaner 6. Ledningen korsar Mälaren-Skarven som berörs av
miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt.
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Figur 10. Markanvändning längs med ledningssträckan mellan Håtuna och Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna.
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Ledningssträckan mellan Håtuna-Sigtuna med avgrening Bålsta går genom tre kommuner: Upplands-Bro,
Sigtuna och Håbo kommun. Området längs med ledningen berörs därför av gällande översiktsplaner för
respektive kommuner.
Större delen av ledningen ligger inom Upplands-Bro kommun i Stockholms län där luftledningen går genom
jordbruksmark och skogsområden. Ledningen går inte genom några detaljplanelagda områden inom
Upplands-Bro kommun7. Södra delen av avgreningen mot Bålsta berör även Håbo kommun i Uppsala län.
Området inom Håbo kommun där luftledningen avslutas kallas för Häradsallmänningen. Enligt Håbo kommun
FÖP planeras för detta område verksamhetsmark och en ny trafikled 8. Området är inte detaljplanelagt9. Inom
det här området finns också ett grundvattenmagasin med mycket goda uttagsmöjligheter, Vreta-Bålsta.
Grundvattenmagasinet berörs av miljökvalitetsnormer för grundvatten, se Tabell 2. Inom Håbo kommun
korsar ledningen väg E18 som utgör ett riksintresse för vägar.
Den nordligaste sträckan av avgreningen mot Sigtuna ligger inom Sigtuna kommun i Stockholms län. Enligt
mark- och vattenanvändningskartan i Sigtuna kommuns ÖP går ledningen genom ett utredningsområde, vilket
avses att utredas för ny bostadsbebyggelse. Området består idag av öppen gräsmark, betad mark och
skogsmark. Området berörs i dagsläget inte av några detaljplaner 10. Ledningen korsar därefter MälarenSkarven som berörs av miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster i Norra Östersjöns
vattendistrikt.
I Tabell 2 nedan redogörs för berörda yt- och grundvattenförekomster samt MKN för dessa.
Tabell 2. Berörda vattenförekomster och miljökvalitetsnormer (MKN) längs sträckningen Håtuna-Sigtuna med avgrening Bålsta.

Vattenförekomst

Namn/ID

Sjö

Mälaren-Skarven
SE661108-160736

Grundvattenmagasin

Vreta-Bålsta
SE660987-159721

MKN

Status

Miljöproblem

God ekologisk status 2027

Ekologisk status: Måttlig

God kemisk ytvattenstatus
med undantag för
Bromerad difenyleter och
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar

Kemisk status: Uppnår
ej god

Övergödning på
grund av
belastning av
näringsämnen

God kemisk
grundvattenstatus

Kemisk status: God

Kemisk status utan
överallt överskridande
ämnen: Uppnår ej god

Miljögifter

Kvantitativ status: God

God kvantitativ status

Dominerande jordarter längs med ledningssträckan utgörs av postglacial lera och finlera runt den norra delen
av ledningen och morän, urberg samt glacial finlera längre söder ut. Berggrunden domineras av
granitbergarter med inslag av skiffer. Ledningssträckan berör ett potentiellt förorenat område
(transformatorstation), som dock ej är riskklassificerat. Markanvändningen kring befintliga ledning redovisas i
Figur 11 nedan.

7

Upplands-Bro kommun (2010) Översiktsplan
Håbo kommun (2006) Översiktsplan
9
Håbo kommun (2010) Fördjupad översiktsplan
10
Sigtuna kommun (2014) Översiktsplan
8
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Figur 11. Markanvändning längs med ledningssträckan mellan Håtuna och Sigtuna med avgrening Bålsta.
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Ledningssträckan mellan Kungsängen och Överby går genom Upplands-Bro kommun, Upplands Väsby
kommun samt Sollentuna kommun.
Den norra delen av ledningen som ligger inom Upplands-Bro kommun ligger inom Totalförsvarets
riksintresseområde, d.v.s. det område som utgörs av militära skjut- och övningsfält. Ledningen ligger inom det
område som Försvarsmakten klassar som ett område med särskilt behov av hinderfrihet. Detta innebär att
inom detta område kan objekt högre än 20 m medföra påtaglig skada på verksamheten som bedrivs där11.
Ledningen korsar därefter Mälaren-Skarven som berörs av miljökvalitetsnormer för yt- och
grundvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt. Ledningssträckan berör inte detaljplanelagda
områden inom Upplands Bro kommun12.
Ledningen fortsätter sedan in i Upplands Väsbys kommun. En ny översiktsplan antogs för kommunen
sommaren 2018. Markanvändningen längs med ledningen inom Upplands Väsby kommun utgörs framförallt
av skogsmark och jordbruksmark. Ledningen berör inte detaljplanelagt område inom Upplands Väsby
kommun13.
Ledningssträckan avslutas därefter drygt 600 m efter kommungränsen till Sollentuna kommun där den ligger i
anslutning till ett område där detaljplanearbete pågår 14. Gällande ÖP i Sollentuna kommun är från 2012 och
aktualitetsförklarades 2018. En ny ÖP är dock under arbete. Samrådsperioden för den nya översiktsplanen
avslutades 28 februari 2018.
I Tabell 3 nedan redogörs för berörda yt- och grundvattenförekomster samt MKN för dessa.
Tabell 3. Berörda vattenförekomster och miljökvalitetsnormer (MKN) längs sträckningen Kungsängen – Överby.

Vattenförekomst

Namn/ID

MKN

Status

Miljöproblem

Sjö

Mälaren-Skarven

God ekologisk status 2027

Ekologisk status: Måttlig

SE661108-160736

God kemisk ytvattenstatus
med undantag för
Bromerad difenyleter och
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar

Kemisk status: Uppnår
ej god

Övergödning på
grund av
belastning av
näringsämnen

Kemisk status utan
överallt överskridande
ämnen: Uppnår ej god

Miljögifter

De dominerande jordarterna längs med ledningssträckan utgörs av morän och glacial lera. Berggrunden
utgörs framför allt av granitbergarter med inslag av skiffer. Ledningssträckan berör ett potentiellt förorenat
område (transformatorstation). Området är dock inte riskklassificerat. I Figur 12 nedan redovisas
markanvändningen för sträckan Kungsängen-Överby.

11

Försvarsmakten (2017) Redovisning av riksintressen i Stockholms län 2017.
Upplands-Bro kommun (2010) Översiktsplan
13
Upplands Väsby kommun (2018) Översiktsplan
14
Sollentuna kommun (2012) Översiktsplan
12
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Figur 12. Markanvändning längs med ledningssträckan mellan Kungsängen och Överby.
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Ledningssträckan mellan Överby och Häggvik går genom Sollentuna kommun. Större delen av
ledningssträckan gränsar i väst till Östra Järvafältets naturreservat. Naturreservatet är ca 2 500 hektar stort,
varav ca 1 050 av dessa ligger inom Sollentuna kommun. Östra Järvafältet utgörs av ett gammalt
kulturlandskap med både jordbruksmark, skogsmark och sjöar. Öster om ledningen ligger området Viby, som
är detaljplanelagt och bebyggt med framför allt bostäder 15. Ledningen berörs ej av detaljplanerna. Norr om
Viby består landskapet öster om ledningssträckan framför allt av skogsmark och åkermark.
Strax efter befintlig luftledning startar vid Överby station korsar ledningen väg 267, som är en viktig led mellan
väg E18 och E4. I sydöst strax innan Häggvik station korsar ledningen E4:an. Både E4:an och väg 267 utgör
riksintressen för vägar och är av särskilda betydelser för regional eller interregional trafik. E4:an är även en
viktig transportled ur en internationell synpunkt.
Dominerande jordarter längs med ledningssträckan utgörs av postglacial/glacial lera samt urberg, med inslag
av områden med morän. Berggrunden utgörs framför allt av granitbergarter med inslag av skiffer. Inom ett
område på 100 m från sträckan påträffas fem potentiellt förorenade områden (transformatorstation,
skrothantering och skrothandel, plantskola, verkstadsindustri och bilvårdsanläggning). Inga av områdena är
dock riskklassificerade. Markanvändningen kring befintlig sträckning redovisas i Figur 13 nedan.

15

Sollentuna kommun (2012) Översiktsplan
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Figur 13. Markanvändning längs med ledningssträckan mellan Överby och Häggvik.
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4.3 Naturmiljö
4.3.1 Håtuna – Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna
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Befintlig kraftledning mellan Håtuna och Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna passerar bland annat
genom ett antal sumpskogar, ett par områden med skyddsvärda trädmiljöer, områden med utvidgat
strandskydd längs med Mälaren och Lejondalssjön samt riksintresseområden för yrkesfiske. I Figur 14 och
Tabell 4 redovisas berörda naturmiljöer.
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Figur 14. Naturmiljöer i området kring luftledningen och markkabeln mellan Håtuna och Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna.
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Namn

Beskrivning

Avstånd till
kraftledning

Håtuna-Kungsängen
Skyddsvärda
trädmiljöer

Ung lönn-ekallé

53 m

Skyddsvärda
trädmiljöer

100-200 årig klibbalallé

0m

Våtmarksinventering

Våtmark O Näshagen 7 km S
sigtuna 11I 1B02

Komplex av våta marktyper

0m

Sumpskog

600 M OSO Lövsta

Al och glasbjörk dominerar

50 m

Vid Lejondalssjön

0m

Utvidgat strandskydd
Riksintresse yrkesfiske
sjöar

Mälaren

0m

Sumpskog

Lerberga skog

Blandskog av löv och barr

50 m

Sumpskog

Lerberga skog

Barrskog, blandat eller ospec dominerar

56 m

Sumpskog

Lerberga skog

Blandskog av löv och barr

47 m

Sumpskog

Lerberga skog

Blandskog av löv och barr

44 m

Sumpskog

Lerberga skog

Blandskog av löv och barr

42 m

Avgrening Bålsta
Våtmarksinventering

Lillmossen 8 km SV Sigtuna

82 m

Sumpskog

Lillmossen

Tall dominerar

82 m

Sumpskog

300 m nordväst Lillmossen

Blandskog av löv och barr

84 m

Nyckelbiotoper

300 m ono. Dragelund

Naturlig Skogsbäck

57 m

Grundvatten

Vreta –Bålsta

Grundvattenmagasin: Sand- och
grusförekomst

0m

Avgrening Sigtuna
Utvidgat strandskydd

Vid Mälaren

0m
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Tabell 4. Utpekade naturmiljöer inom 100 m från luftledningen samt inom 50 m från markkabeln

Sumpskog

300 m sydväst Getholmen

Riksintresse yrkesfiske
sjöar

Mälaren

Levande sjöar och
vattendrag - fisk

Mälaren

Strandskog vid sjö

72 m
0m

Rödhotade art: Asp, Nejonöga, flod-, Vimma,
Ål
0m
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Frifiskart: Abborre, Gädda, Gös, Signalkräfta,
Siklöja, Ål, Öring
Levande sjöar och
vattendrag- natur

Mälaren

Stora delar av Mälaren är av riksintresse för
naturvård och friluftsliv. Stort produktivt
sjösystem med god vattenkvalitet och
variationsrikedom på biotoper och arter. Örikt,
moränöar. Mångformiga stränder. Vattentäkt.

0m

Sumpskog

400 m väst dammkärret

Blandskog av löv och barr

35 m

Sumpskog

400 m väst dammkärret

Blandskog av löv och barr

32 m

Naturreservat

Hällsboskogen

36 m från kabel
59 m från
luftledning

4.3.1.1 Fåglar
De senaste tre åren har ett tjugotal rödlistade fågelarter rapporterats in till Artportalen i närområdet längs med
sträckan Håtuna – Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna16. Bland dessa återfinns både sårbara
(VU) och nära hotade (NT) arter som exempelvis Pilgrimsfalk (NT), Sädgås (NT), Tornseglare (VU) och
Gröngöling (NT).
Somliga av de rapporterade arterna, t.ex. Pilgrimsfalk och Sädgås, finns upptagna i Bilaga 1 till
Artskyddsförordningen (2007:845).
4.3.1.2 Skyddsvärda arter
Ett tjugotal rödlistade arter har rapporterats in i närområdet kring ledningen exempelvis Granticka (NT),
Kandelabersvamp (NT) och Ljus solvända (NT). Vanlig backsippa, som är fridlyst i hela Sverige enligt
Artskyddsförordningen (2007:845), har rapporterats på flera platser i närheten av ledningen, som närmst inom
ett avstånd av 10 m från ledningen. Även Knärot, som påträffats ca 200 m från ledningen, är fridlyst i hela
landet enligt 8 § Artskyddsförordningen (2007:845) 17.
I övrigt har inga fridlysta arter inrapporterats till Artportalen 18.

16

SLU. Artportalen. Hemsidan besökt 12-07-18
SLU. Artportalen. Hemsidan besökt 12-07-18
18 SLU. Artportalen. Hemsidan besökt 12-07-18
17
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2018-100107-0011
2018-100107-0015

Skyddade art: Nissöga

4.3.2 Håtuna-Sigtuna med avgrening Bålsta

2018-100107-0011
2018-100107-0015

Sydligaste delarna av luftledningen, mellan Håtuna-Sigtuna med avgrening Bålsta, är vid station i Bålsta
belägna inom ett grundvattenmagasin. De nordligaste delarna av ledningen vid station i Sigtuna ligger i
anslutning till ett naturreservat. Där emellan passerar ledningssträckan bland annat Mälaren, som utgör ett
riksintresse för yrkesfiske, ett antal sumpskogsområden och ett par skyddsvärda trädmiljöer. I Figur 15 och
Tabell 5 nedan redovisas berörda naturmiljöer i anslutning till luftledningen och markkabeln.

2019-11-08
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Figur 15. Naturmiljöer i området kring luftledning och markkabel mellan Håtuna-Sigtuna med avgrening Bålsta.
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Typ av intresse

Namn

Beskrivning

Avstånd till
kraftledning

Håtuna-Sigtuna
Skyddsvärda
trädmiljöer

100-200 årig klibbalallé

0m

Skyddsvärda
trädmiljöer

Ung lönn-ekallé

53 m

Riksintresse yrkesfiske
sjöar

Mälaren

0m

Utvidgat strandskydd

Vid Mälaren

0m

Sumpskog

300 m sydväst Getholmen

Strandskog vid sjö

72 m

Levande sjöar och
vattendrag - fisk

Mälaren

Rödhotade art: Asp, Nejonöga, flod-, Vimma,
Ål

0m

Skyddade art: Nissöga
Frifiskart: Abborre, Gädda, Gös, Signalkräfta,
Siklöja, Ål, Öring
Stora delar av Mälaren är av riksintresse för
naturvård och friluftsliv. Stort produktivt
sjösystem med god vattenkvalitet och
variationsrikedom på biotoper och arter. Örikt,
moränöar. Mångformiga stränder. Vattentäkt.

Mälaren
Levande sjöar och
vattendrag- natur

Naturreservat

Hällsboskogen

0m

36 m

Avgrening Bålsta
Våtmarksinventering

82 m

Lillmossen 8 km SV Sigtuna
AB11I1A01

Sumpskog

Lillmossen

Tall dominerar

Sumpskog

300 m nordväst Lillmossen

Blandskog av löv och barr

Nyckelbiotoper

300 m ono. Dragelund

Naturlig Skogsbäck

Grundvatten

Vreta –Bålsta

Grundvattenmagasin: Sand- och
grusförekomst

82 m
84 m
57 m
0m

4.3.2.1 Fåglar
Enligt artportalen har ett drygt tiotal rödlistade fågelarter rapporterats in i närområdet kring luftledningen de
senaste tre åren. Dels sårbara (VU) och nära hotade (NT) arter har inrapporterats. Bland dessa återfinns
exempelvis Duvhök (NT), Havsörn (NT), Tornseglare (VU), Fjällvråk (NT) och Bivråk (NT). Somliga av de
rapporterade arterna, t.ex. Havsörn, Duvhök och Bivråk finns upptagna i Bilaga 1 till Artskyddsförordningen
(2007:845).
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Tabell 5. Utpekade naturmiljöer inom 100 m från luftledningen samt inom 50 m från markkabeln
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4.3.2.2 Skyddsvärda arter
Ett tiotal rödlistade arter har rapporterats in i närområdet kring ledningen. Av dessa är två stycken, Vanlig
backsippa, som påträffas ca 500 m från ledningen, samt Knärot, som påträffats ca 200 m från ledningen,
fridlysta i hela landet enligt 8 § Artskyddsförordningen (2007:845)19.

4.3.3 Kungsängen-Överby

2018-100107-0011
2018-100107-0015

Ledningssträckan mellan Kungsängen och Överby passerar ett antal nyckelbiotopsområden samt inventerade
ängs- och betesmarker. I Figur 16 och Tabell 6 nedan redovisas berörda naturmiljöer i anslutning till
luftledningen och markkabeln mellan Kungsängen och Överby.
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Figur 16. Naturmiljöer i området kring luftledning och markkabel mellan Kungsängen och Överby.

19

SLU. Artportalen. Hemsidan besökt 12-07-18
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Namn

Beskrivning

Ängs- och betesmark

Svedjesta

"Kraftledningsgata". En backe som vetter ner
mot åkermarksbete i söder. Ingår i stor
betesfålla med bete, åker och skog.

0m

Ängs- och betesmark

Törndal

Betesmarken strax innan man kommer till
Törndal är till stor del öppen och domineras av
gammal åker. Stora partier är dock utmagrade
och en mer naturlig flora håller på att vandra in. I
kanterna runt den gamla åkern finns enbuskrika
torrbackar med fin flora. Buskskiktet är dock på
sina ställen så tätt att betet försvåras och
beskuggning hotar att påverka floran negativt.

0m

Del av Mälaren

0m

Utvidgat strandskydd
Nyckelbiotoper

N 2362-2003

Barrnaturskog

0m

Nyckelbiotoper

N 2373-2003

Ädellövträd

27 m

Nyckelbiotoper

N 2360-2003

Barrnaturskog

35 m

Del av Mälaren

0m

Rödhotade art: Asp, Nejonöga, flod-, Vimma, Ål

0m

Riksintresse yrkesfiske
sjöar
Levande sjöar och
vattendrag - fisk

Mälaren

Skyddade art: Nissöga
Frifiskart: Abborre, Gädda, Gös, Signalkräfta,
Siklöja, Ål, Öring

Levande sjöar och
vattendrag- natur

Mälaren

Stora delar av Mälaren är av riksintresse för
naturvård och friluftsliv. Stort produktivt
sjösystem med god vattenkvalitet och
variationsrikedom på biotoper och arter. Örikt,
moränöar. Mångformiga stränder. Vattentäkt.

0m

Skog och historia

Objektsnummer 3022276

Stensättning

14 m

Ängs- och
betesmarksinventering

Vällsta ("Domarbacken")

Väster om landsvägen i Vällsta ligger
Domarbacken med sina talrika gravhögar från
yngre järnåldern. Själva kullen består till största
delen av naturbetesmark med glest till tätt
stående medelålders ek. I betesfållan, som
betas av hästar, ingår också en del gammal
åker.

Skyddsvärda trädmiljöer

Ca 20 ekar 1,5 – 2,6 m i omkrets. Även yngre
björkar.

40 m

4.3.3.1 Fåglar
I närområdet längs med ledningssträckan mellan Kungsängen och Överby har ett tjugotal rödlistade fågelarter
rapporterats in till Artportalen. Däribland förekommer Havsörn (NT), Kungsfågel (VU) och Berguv (VU).
Somliga av de rapporterade arterna, t.ex. Havsörn och Berguv finns upptagna i Bilaga 1 till
Artskyddsförordningen (2007:845).
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Avstånd till
kraftledning

Typ av intresse

2019-11-08
2021-05-11

Tabell 6. Utpekade naturmiljöer inom 100 m från luftledningen samt inom 50 m från markkabeln (sett från Kungsängen till Överby)

4.3.3.2 Skyddsvärda arter
Ett tjugotal rödlistade arter har rapporterats in till Artportalen i närområdet längs med sträckan KungsängenÖverby. Bland dessa återfinns Tallticka (NT), Vit kattost (VU) och Violettkantad guldvinge (NT). Inga fridlysta
arter har påträffats i närområdet20.

4.3.4 Överby-Häggvik
Befintlig ledning mellan Överby och Häggvik sträcker sig längs med Järvafältets naturreservat.
Ledningssträckan passerar även ett antal sumpskogar. I Figur 17 och Tabell 7 nedan redovisas berörda
naturmiljöer i anslutning till berörd luftledning.
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2018-100107-0011
2018-100107-0015

Figur 17. Naturmiljöer i området kring luftledningen mellan Överby och Häggvik.

Tabell 7. Utpekade naturmiljöer inom 100 m från luftledningen samt inom 50 m från markkabeln (sett från Överby till Häggvik)

20

SLU. Artportalen. Hemsidan besökt 12-07-18
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Namn

Naturreservat

Östra Järvafältet

Sumpskog

900 M V Viby

Blandskog av löv och barr

71 m

Sumpskog

600 M ONO Nysved

Blandskog med stort alinslag

43 m

Nyckelbiotop

N 581-2009

Barrskog som avgränsas av
sjö/havsstrand. Rikligt med död ved.

45 m

Vid Norrviken

0m

30 m

Utvidgat strandskydd

4.3.4.1 Fåglar
I närområdet längs med ledningssträckan mellan Överby och Häggvik har ett tjugotal rödlistade fågelarter
rapporterats in till Artportalen. Däribland förekommer Havsörn (NT), Mindre hackspett (NT), Silltrut (NT) och
Stare (VU). Somliga av de rapporterade arterna, t.ex. Havsörn, Silltrut och Stare finns upptagna i Bilaga 1 till
Artskyddsförordningen (2007:845).
4.3.4.2 Skyddsvärda arter
Ett tiotal rödlistade arter har rapporterats i närområdet längs med luftledningen mellan Överby och Häggvik.
Bland dessa förekommer bland annat Riddarsporre (NT), Backklöver (NT) och Uddnate (NT). Inom
närområdet har även kärlväxten Humlesuga påträffats, som närmst ca 100 m från ledningen. Denna är starkt
hotad och därför fridlyst i hela Sverige enligt 8 § Artskyddsförordningen (2007:845)21.

4.4 Kulturmiljö
4.4.1 Håtuna – Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna
Befintlig luftledning samt markkabel mellan Håtuna och Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna berör
ett riksintresseområde för kulturmiljövård Håtuna – Håbo – Tibble [AB 35]. Området är en centralbygd med
förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet med anknytning till kungamakten. Inom området påträffas
bronsåldersrösen samt ett tiotal järnåldersgravfält som vittnar om den tidigaste bosättningen. Även ett antal
herrgårdar med tillhörande landskap präglat av godsdriften samt ett antal medeltida kyrkor ligger inom
riksintresseområdet22.
Inom 100 m från luftledningen berörs 38 fornminnen. Markkabeln berör inga fornminnen. I Tabell 8 samt Figur
18 redovisas berörda kulturminnen.

21
22

SLU. Artportalen. Hemsidan besökt 12-07-18
Riksantikvariatämbetet (2014) Riksintressen för kulturmiljövården – Stockholms län (AB).
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Beskrivning

Avstånd till
kraftledning

Typ av intresse
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Figur 18. Berörda kulturmiljöer, fornminnen och övriga kulturhistoriska lämningar i området kring luftledningen och markkabeln mellan
Håtuna och Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna.

4.4.1.1 Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar
I Tabell 8 nedan redovisas fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar inom 100 m från luftledningen
mellan Håtuna och Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna.

Tabell 8. Fornlämningar inom 100 meter från luftledningen.

Objektnr*

Antikvarisk
bedömning

Avstånd till
kraftledning

Beskrivning
Håtuna-Kungsängen

Håtuna 33:1

Fornlämning

Gravfält, ca 100x35 m st (NV-SÖ), bestående av ca
18fornlämningar. Dessa utgöres av 6 högar och 12
rundastensättningar. Den sydligaste högen, som är störst är ca
15 m diam och ca 2-2,5 m h. De övriga är ca 7-10 m diam och ca
0,4-1,5m h. 1 har i mitten grop, 1 m diam och 0,3 m dj. 1 har 2
gropar i mittpartiet 1,5 m diam och 0,2 m dj resp 2x1 m st och 0,3
m dj. 2har mittpartiet avplanat 2 m diam resp 1,5 m diam. Den

4m
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Fornlämning

Gravfält, ca 90x70 m st (NV-SÖ), bestående av, enl. 1951 års
inv, ca 25 fornlämningar. Dessa utgöres av 5 högar, 1
rektangulär, fylld stensättning, 1 treudd samt runda, fyllda
stensättningar. Den största högen, som är separat utritad på
fotokartan, är ca 13m diam och 1,3 m h. I dess yta är smärre
gropar. De övriga högarna är 6-8 m diam och 0,6-0,8 m h. I en ett
grythål med mörklerjord. Den rektangulära, stensättningen, som
ligger invid och SSV om den största högen, är ca 6x4 m st (Ö
30cg S-V 30cg N)fylld, ca 0,3 m h. Övertorvad. Tydlig kantkedja,
ca 0,2 m h, av0,3-0,4 m st stenar. Treudden, som ligger invid och
V om den största högen, har ca 8 m långa sidor. Den är fylld, ca
0,3 m h. Den har tydlig kantkedja, 0,1-0,2 m h, av 0,3-0,4 m st
stenar. De runda, vilka är högliknande, är 3-7 m diam och 0,2-0,5
m h. De är övertorvade och flera av dem är mycket otydliga.
Gravfältet är bevuxet med barrskog och delvis mycket täta
enbuskebestånd samt1979 även slån-, nypon- och diverse
taggbuskar, vilket omöjliggör meningsfull besiktning.

74 m

Håbo-Tibble 33:1

Ej kulturhistorisk
lämning

Stensättningar, låga, i markytan. Ev. naturbildningar. På backen
finnes oregelbundna förhöjningar, som sannolikt utgör lämningar
av gammal bebyggelse. Inom på fotokartan angivet område finns
några oregelbundna för låga förhöjningar samt enstaka stenar i
ytan. Inga tyder på fornlämningar, ej heller på bebyggelse.

94

Håbo-Tibble 36:2

Fornlämning

Vallomgiven grop (grundlämning?), närmast rund, intill 6 m diam
och 0,9 m dj. Vall kring kanten, 2 m br och 0,25-0,4 m h. I
Nkanten av vallen enstaka stenar, 0,3 m st. På botten
gammaltvirke. Nr 1 ligger i N delen (hörnet) av 2) Platå, 35x28
m(NV-SÖ) och 0,4-0,7 m över omgivningen. Begränsas i NV-NÖSV av terrasskanter, 0,2-0,4 m h, med ställvis skoning av sten,
tydligast i NV. Även NV om och nedanför den NV terrasskanten
är två svaga, mot NV sluttande troligen naturliga terrasser.
Lämpligt boplatsläge, terrasskanterna ger ålderdomligt intryck
och bör R-markeras i NV.

0m

Håbo-Tibble 36:1

Övrig
kulturhistorisk
lämning

1) Vallomgiven grop (grundlämning?), närmast rund, intill 6 m
diamoch 0,9 m dj. Vall kring kanten, 2 m br och 0,25-0,4 m h. I
Nkanten av vallen enstaka stenar, 0,3 m st. På botten
gammaltvirke. Nr 1 ligger i N delen (hörnet) av 2) Platå, 35x28
m(NV-SÖ) och 0,4-0,7 m över omgivningen. Begränsas i NV-NÖSV avterrasskanter, 0,2-0,4 m h, med ställvis skoning av
sten,tydligast i NV. Även NV om och nedanför den NV
terrasskanten ärtvå svaga, mot NV sluttande troligen naturliga
terrasser.Lämpligt boplatsläge, terrasskanterna ger ålderdomligt
intryckoch bör R-markeras i NV.

14 m

Håbo-Tibble 35:1

Fornlämning

Stensättning?, rundad, avplanad överdel, 4 m diam och 0,1 m h.
Övertorvad med i ytan enstaka och kännbara stenar, 0,1-0,2 m
st. Delvis kantkedja, 0,1-0,2 m h, av 0,3-0,5 m l stenar.

30 m

Håbo-Tibble 162:1

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Bebyggelselämningar, bestående av 1 husgrund, ca 6x5 m och
0,3 mh. Övertorvad. Förhöjning i mitten med tegelfragment.
Enstaka syrénbuskage. Igenväxande unggranskog. Omgivande
mark tidigare odlingar med granplantering. T

98 m

Stensättning (?), oregelbundet rektangulär, ca 8x5 m st (V
15cgN-Ö 15cg S), och ca 0,2 m h. Fyllningen, som är något
övertorvad, består av 0,15-0,4 m st lösa stenar. Vid kanten mot N
och Ö är några stenar, 0,4-0,8 m st och 0,2-0,4 m h, som dock
icke bildar någon tydlig kantkedja. Begränsning oklar, särskilt vid
"hörnet" i SV. Beväxt med två lövbuskar. Ca 11 m N 30cg Ö om
NÖ hörnet avnr 1 är 2) Stensättningsliknande lämning, närmast
rund,, ca 4-5 m diam och ca 0,2 m h. Fyllningen består av 0,2-0,6

25 m

Håtuna 97:1

Kan vara inaktuell

Håbo-Tibble 81:2

Bevakningsobjekt
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senare harnågon antydan till insjunkning. De runda
stensättningarna är ca3-11 m diam och ca 0,2-0,3 m h.
Övertorvade. 2 är delvisövertorvade med 0,1-0,3 m st stenar
synliga i ytan. 2 har delvissynlig kantkedja av 0,2-0,3 m h och
0,2-0,8 m l stenar. 2 får anses som osäkra. De har i regel
kantkedja.
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m st stenar. Begränsning oklar. Sannolikt naturbildning. Beväxt
med några lövbuskar.
Bevakningsobjekt

Stensättning (?), oregelbundet rektangulär, ca 8x5 m st (V
15cgN-Ö 15cg S), och ca 0,2 m h. Fyllningen, som är något
övertorvad, består av 0,15-0,4 m st lösa stenar. Vid kanten mot N
och Ö är några stenar, 0,4-0,8 m st och 0,2-0,4 m h, som dock
icke bildar någon tydlig kantkedja. Begränsning oklar, särskilt vid
"hörnet" i SV. Beväxt med två lövbuskar. Ca 11 m N 30cg Ö om
NÖ hörnet av nr 1 är 2) Stensättningsliknande lämning, närmast
rund,, ca 4-5 m diam och ca 0,2 m h. Fyllningen består av 0,2-0,6
m st stenar. Begränsning oklar. Sannolikt naturbildning. Beväxt
med några lövbuskar.

16 m

Håbo-Tibble 86:1

Fornlämning

Stensättning, rund, ca 4 m diam, fylld, ca 0,3 m h. Fyllningen,
vars yta är ojämn, består uteslutande av stenar, 0,2-0,4 m st. Till
större delen nu otydlig kantkedja, 0,2-0,3 m h, av 0,4-0,7 m st
stenar. Bevuxen med sly. 6 björkstubbar. 17-18 m Ö 15cg S
omnr 1 och 2 m Ö 15cg S om el-ledn. stolpe (Ö, av trä) är
sannolikt2) Stensättning?, nu till större delen övertäckt, enl 1951
årsinv, rund, ca 4 m diam, fylld, ca 0,2 m h. Fyllningen, vars yta
är något övertorvad, består uteslutande av stenar, 0,2-0,3 m st.
På flera ställen vid kanten finnes större stenar, 0,4-0,6 m st,vilka
dock icke bilda någon tydlig kantkedja. I mittpartiet är en
oregelbunden svacka, ca 1x1 m st och ca 0,15 m dj. Bevuxen
med 2björkar. Av nr 2 syns endast en 1-2 m br del i Ö, i övrigt d v
si mitten och i V-NV, täcks den av upplagd jord- och stenhög
frånstolphål till elledningen, 2-3 m diam och 0,4 m h. Denna
lämning överensstämmer med läget tidigare och dess
begränsning i Ö är delvis otydlig men ändock klar

17 m

Håbo-Tibble 86:2

Fornlämning

Stensättning, rund, ca 4 m diam, fylld, ca 0,3 m h. Fyllningenm
vars yta är ojämn, består uteslutande av stenar, 0,2-0,4 m st. Till
större delen nu otydlig kantkedja, 0,2-0,3 m h, av 0,4-0,7 m st
stenar. Bevuxen med sly. 6 björkstubbar. 17-18 m Ö 15cg S
omnr 1 och 2 m Ö 15cg S om el-ledn. stolpe (Ö, av trä) är
sannolikt2) Stensättning?, nu till större delen övertäckt, enl 1951
årsinv, rund, ca 4 m diam, fylld, ca 0,2 m h. Fyllningen, vars yta
är något övertorvad, består uteslutande av stenar, 0,2-0,3 m st.
På flera ställen vid kanten finnes större stenar, 0,4-0,6 m st, vilka
dock icke bilda någon tydlig kantkedja. I mittpartiet är en
oregelbunden svacka, ca 1x1 m st och ca 0,15 m dj. Bevuxen
med 2björkar. Av nr 2 syns endast en 1-2 m br del i Ö, i övrigt d v
si mitten och i V-NV, täcks den av upplagd jord- och stenhög
frånstolphål till elledningen, 2-3 m diam och 0,4 m h. Denna
lämning överensstämmer med läget tidigare och dess
begränsning i Ö är delvis otydlig men än dock klar

10 m

Håbo-Tibble 87:1

Fornlämning

Gravfält, ca 75x20 m (NNÖ-SSV), bestående av 7 runda
stensättningar enl. ovan individuella beskrivningar. 1)
Stensättning, rund, ca 7m diam och ca 5 m h. Fyllningen, vars yta
är ojämn samt något övertorvad, består uteslutande av 0,2-0,4 m
st stenar. Kvarstående rester av kantkedja, 0,35-0,6 m h och
0,75-1,1 m st stenar. Ett par av dessa är kantställda. Kantkedjan
är bäst bevarad i SV-V-N. Kantkedjan och material ut fyllningen
har fallit ut i stensättningens S del. Beväxt med två rönnar och en
björk. Ca 16 m S om nr 1 är 2) Stensättning, röseliknande, rund,
ca 6 m diam och ca 0,3 m h. Fyllningen, vars kantpartier delvis är
övertorvade, består av 0,25-0,5 m st stenar. Fyllningens yta är
smågropig och ojämn, 0,2-0,3 m dj. Mittgrop 1 m diam och 0,2
mdj. Delvis synlig kantkedja av 0,1-0,3 m h och 0,3-0,4 m l
stenar. Stensättningen har delvis oklar begränsning. Beväxt med
två aspar. Ca 4 m S 20cg Ö om nr 1 är 3) Stensättning, närmast
rund, ca 4,5 m diam, och ca 0,2 m h. Fyllningen, vars yta är
ojämn

85 m

Håbo-Tibble 88:1

Övriga
lämningstyper

Stensättningsliknande bildning, närmast rund, ca 7 m diam och
0,2m h. Fyllning delvis övertorvad av 0,2-0,4 m st stenar.
Beväxtmed en ekbuske.

11 m

2018-100107-0011
2018-100107-0015

Håbo-Tibble 81:1

2019-11-08
2021-05-11

Sigtuna och Upplands-Bro kommuner - KS 21/0335-3 Yttrande över ansökan om nätkoncession för befintlig kraftledning Bålsta-Sigtuna genom Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner : Bilaga 11 Samrådsunderlag + kartor (omaskad version).pdf

39
Samrådshandling, undersökningssamråd – Håtuna-Kungsängen med avgrening Bålsta & Sigtuna (2018-100108), Håtuna-Sigtuna med
avgrening Bålsta (2018-100107), Kungsängen-Överby (2018-100109), Överby-Häggvik (2018-100111)

Fornlämning

Gravfält, ca 110x25 m (NNV-SSÖ), bestående av
15fornlämningar. Dessa utgöras av runda stensättningar. De är 6
m diam, 0,2-0,7 m h. De är övertorvade med i ytan talrika
stenar,0,2-0,3 m st. Stensättningarna är högliknande (tre
stycken) och flacka. S delen överväxt med brännässlor och
svårbesiktad. 15-25m S därom och i NÖ delen av
kraftledningsgata finns: 2) 2-3stenanhopningar, 3-6 m st och 0,20,4 m h, av 0,1-0,6 m st stenar. Ger intryck av att vara upplagda i
sen tid. Börkontrolleras. Gammal, övergiven vägbank i ÖSÖ
kanten.

36 m

Håbo-Tibble 78:2

Bevakningsobjekt

Gravfält, ca 110x25 m (NNV-SSÖ), bestående av
15fornlämningar. Dessa utgöras av runda stensättningar. De är 6
m diam, 0,2-0,7 m h. De är övertorvade med i ytan talrika
stenar,0,2-0,3 m st. Stensättningarna är högliknande (tre
stycken) och flacka. S delen överväxt med brännässlor och
svårbesiktad. 15-25m S därom och i NÖ delen av
kraftledningsgata finns: 2) 2-3stenanhopningar, 3-6 m st och 0,20,4 m h, av 0,1-0,6 m st stenar. Ger intryck av att vara upplagda i
sen tid. Börkontrolleras. Gammal, övergiven vägbank i ÖSÖ
kanten.

23 m

Håbo-Tibble 77:1

Fornlämning

Stensättning, rund, ca 4 m diam och ca 0,3 m h. Övertorvad med
i ytan enstaka stenar, ca 0,3 m st. 2m utanför kanten i N växer en
tall. Ca 2 m S om nr 1 är 2) Stensättning? rund, ca 5 m diam,fylld,
ca 0,3 m h. Helt övertorvad. I N kanten tre stenar, -0,2 m h och
0,3-0,5 m l. Kan vara rest av kantkedja. I NV kanten går en stig.
SV kanten är skadad p.g.a. vändplan. Nr 2 ger färskare intryck.
Beväxt med två tallar. Form och material talar delvismot
fornlämning, läget och närheten till andra fornlämningar(nr78)
motiverar dock R-markering.

22 m

Håbo-Tibble 77:2

Fornlämning

Stensättning, rund, ca 4 m diam och ca 0,3 m h. Övertorvad med
i ytan enstaka stenar, ca 0,3 m st. 2m utanför kanten i N växer en
tall. Ca 2 m S om nr 1 är 2) Stensättning? rund, ca 5 m diam,fylld,
ca 0,3 m h. Helt övertorvad. I N kanten tre stenar, -0,2 m h och
0,3-0,5 m l. Kan vara rest av kantkedja. I NV kanten går en stig.
SV kanten är skadad p.g.a. vändplan. Nr 2 ger färskare intryck.
Beväxt med två tallar. Form och material talar delvismot
fornlämning, läget och närheten till andra fornlämningar(nr78)
motiverar dock R-markering.

19 m

Västra Ryd 92:1

Undersökt och
borttagen

Borttagen rest sten, numera kullfallen, och avslagen i två delar.
Stenens längd är ca 2,7 m (Ö-V), ca 0,75 m br och ca 0,5 m tj.
Stenen är sannolikt kullfallen mot V. Den är avslagen ca 1,1 m
nedanför den ursprungliga toppen. Kunde ej med säkerhet
bestämmas1979, 5 block fanns inom området dock inga som
stämde med ovanangivna uppgifter. Borttagen i och med den nya
sträckningen av landsvägen.

47 m

Västra Ryd 54:1

Fornlämning

1) Gravfält, ca 140x100 m (N-S), bestående av ca 65
fornlämningar. Dessa utgöres av 2 högar, 55 runda
stensättningar och 8 resta stenar. Högarna, belägna i mellersta
delen är 8 resp 14 m diamoch 0,8-1,5 m h. I ytan småstenar och
sandblandad jord. De rundastensättningarna är 3-8 m diam (vanl
4-6) och 0,1-0,6 m h (vanl0,1-0,3 m). Övertorvade med i ytan
enstaka stenar, 0,2-0,3 m st. Sju har mittgrop eller insjunkning, 12 m diam och 0,1-0,3 m dj. Fyra har delvis kantkedja, 0,2-0,4 m
h, av 0,3-0,6 m l stenar. Flera har kant- och ytskador. Några är
otydliga spår av äldre bebyggelse? Ett par i NV delen kan
möjligen vara kvadratiska eller rektangulära. De resta stenarna är
0,5-1,2 m h och spridda. Gravfältet berörs i Ö och NV av täkt, i S
av tomtmark: gårdsplanöverlagrar sannolikt ytterligare
anläggningar, av vilka en del kan utgöra lämningar efter äldre
bebyggelse. Se nr 2! 2)Bebyggelseplats (övergiven bytomt). Enl.
lantm. åkt (nedan) har sannolikt helt eller delvis inom gränserna
för nr 54:1 legat det äldsta Svedjesta.

54 m

Västra Ryd 3:1

Fornlämning

Gravfält, ca 150x40 m (NÖ-SV, bågformigt), bestående av ca
25fornlämningar. Dessa utgörs av 8 högar och 17
rundastensättningar. Högarna är 5-13 m diam (fem är 8-10 m)

0m

40
Samrådshandling, undersökningssamråd – Håtuna-Kungsängen med avgrening Bålsta & Sigtuna (2018-100108), Håtuna-Sigtuna med
avgrening Bålsta (2018-100107), Kungsängen-Överby (2018-100109), Överby-Häggvik (2018-100111)

2018-100107-0011
2018-100107-0015

Håbo-Tibble 78:1
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Bevakningsobjekt

Västra Ryd 160:1

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Bebyggelselämning, bestående av en husgrund och en
terrassering samt möjligen en av två källar-ruiner i gravfält nr 3.

40 m

Bebyggelselämningar, (enl. ek. kartan) bestående av 1 grund
efterbostadshus och rest av fruktträdgård. T

95 m

Avgrening Bålsta
Håtuna 194:1

Fornlämning

Bytomt/gårdstomt. Övrig beskrivning saknas.

0m

Håtuna 34:1

Fornlämning

Gravfält, ca 70x35 m st (N-S), bestående av ca 10 fornlämningar.
Dessa utgöres av 5 högar och 5 runda stensättningar. Högarna
är5-8 m diam och0,4-0,7 m h. En har i mitten grop, 2x1 m st och
0,3m dj. Två har skador i kantpartierna. De runda
stensättningarna är 3-11 m diam och 0,2-0,6 m h. Den största i
N. Övertorvade. Enär delvis övertorvad av 0,1-0,6 m st stenar. En
har delviskantkedja av -0,4 m h och 0,3-0,6 m l stenar. En får
anses som osäker. Äldre täktgropar i SSV. Delvis igenväxt med
lövskog och sly.

95 m

Håbo-Tibble 97:1

Fornlämning

Gravfält, ca 40x25 m st (N-S), bestående av ca 10 fornlämningar.
Dessa utgöres av 1 hög och 9 runda stensättningar. Hägen,
belägen i S, är ca 7 m diam och ca 0,7 m h. De runda
stensättningarna är4-6 m diam och 0,2 m h. Flera av dem är
starkt skadade. En harinsjunkning. Gravfältet har sannolikt
ursprungligen sammanhängt med gravfältet nr 30. Vid 1979 års
rev. inv. bar N delen kraftigmarkvegetation. Endast 6
anläggningar kunde ses.

45 m

Håbo-Tibble 151:1

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Bebyggelselämningar, platå, ca 20x20 m (VNV-ÖSÖ) där
trearbetarkaserner legat.

99 m

Håbo-Tibble 164:3

Fornlämning

Hällristning, bestående av 1 älvkvarn, 5 cm diam och 1 cm djup.
Belägen på krön av häll, intill N-del av hålväg, nr 164:1.

57 m

Håbo-Tibble 164:1

Fornlämning

1) Hålväg, 60 m l (N-S), 2,5 m br och 0,1-0,3 mdj (djupast i N).2)
Upplöses i S i rastplats, fortsätter sedan otydlig 200 m motSÖ.
Ca 10 m V om nr 1 är: 1)Hålväg, ca 35 m l (N-S), 1,5 m broch
0,15 m dj. I S en kort förgrening anslutande till nr 1. Ca8-10 m V
om nr 2 är: 1) Hålväg, ca 20 m l (N-S). 1 m br och 0,1 mdj. T A:
Nr 1: markerad som sämre brukningsväg på ekon.kartan

50 m

På platsen fanns under mitten av 1800-talet Håbo Jaktplats.

0m

Håtuna 242

Jaktskall efter varg bedrevs från NÖ och mot SV där skottplatsen
och passkyttarna fanns.
En äldre varggård torde funnits längre mot NV där bla RAÄ
Kalmar 71, 72 och 203 torde ingått. Landsarkivets karta anvisar
dock denna plats för år 1844, helt på denna sidan om
landsvägen.
Området bristfälligt avsynat, men det är tveksamt i vilken
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Västra Ryd 99:1
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och0,4-1,2 m h (sju är 0,7-1,2 m). I ytan enstaka stenar, 0,2-0,4
mst. En har i mitten en avlång sten, 1,3 m l, ursprungligen
troligen rest. De runda stensättningarna är 4-6 m diam (vanl 45m) och 0,1-0,3 m diam. Övertorvade med i ytan enstaka
tilltalrika stenar, 0,2-0,4 m st. Tre högar har mittgropar, 1-2
mdiam och 0,2-0,5 m dj. Två högar i NNÖ delen är till stor
delborttagna. Flera stensättningar är kant- och ytskadade. Några
är otydliga. I NÖ kanten av gravfältet finnes 2 källarruiner med
valv av tegel, delvis täckt av jord, dock sannolikt ej ingående i
gravhögar. I NÖ och i S har tidigare grustäkt förekommit.
Gravfältet beväxt med blandskog.
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Håtuna 233

Fornlämning

Hålväg, 40 m l (ÖNÖ-VSV), 2-3 m br och intill 0,4 m

68 m

Håtuna 235

Fornlämning

Hålväg, 30 m l (ÖNÖ-VSV), 3-4 m br och intill 1 m dj. Avskuren
av dike i VSV.

67 m

Håtuna 224

Fornlämning

Vägbank, 70 m l (Ö-V), 5 m br och intill 0,5 m h. Begränsad av
diken, 1 m br och intill 0,4 m dj.

70 m

Håtuna 223

Fornlämning

Hålvägssystem, 210x10-80 m (ÖNÖ-VSV), bestående av minst
13 hålvägar. 7 av dessa löper närmast i ÖNÖ-VSV och är 10-180
m l, 2-10 m br och 0,4-4 m dj. Huvudsträckningen är 5-10 m br
och intill 4 m dj. 6 hålvägar löper närmast i N-S och är 2-5 m br
och 0,5-1 m dj.

44 m

Avgrening Sigtuna
Håtuna 36:1

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Kvarngrund, rund, ofylld, ca 7 m diam. I periferin lagda stenar, ca
0,5-1,0 m st och 0,3-0,4 m h. Bevuxen med björkar och
1krusbärsbuske. Troligen grunden efter väderkvarn.

5m

Sankt Per 313

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Röjningsröseområde, ca 165x45 m (NNÖ-SSV) enligt
kartmarkering. Beskrivning saknas. Påträffad vid arkeologisk
utredning år 2004. (Raä dnr: 321-3077-2004)

0m

Sankt Per 272

Bevakningsobjekt

Hålväg, ca 390 m l (ÖSÖ-VNV) enligt kartmarkering. Beskrivning
saknas. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2004. (Raä dnr:
321-3077-2004

0m

Sigtuna 45:1

Bevakningsobjekt

Torplämning, bestående av 1 husgrund och 1 jordkällargrund.

59 m

Husgrund från sen tid, ca 15x7 m. (NNÖ-SSV). Intill Ö långsidan
är 2 kullar efter brandmurar, innehållande tegel. De äro ca 4 m
diam och ligga ca 3 m från varandra, centralt i husgrundens
vardera hälft.
Ca 2 m SSÖ om husgrunden är:
Jordkällare, ca 5x3 m (ÖSÖ-VNV). Ingång mot Ö. Övertorvad. I V
delen är ett ca 0,4 m diam stort hål i taket. Källaren är ca 1,80 m
h.
Sigtuna 46:1

Bevakningsobjekt

Torplämning, bestående av husgrund från sen tid ca 8x6 m (NS). I mittpartiet utmed Ö långsidan och något mot N är en kulle
efter brandmuren, ca 3 m diam och ca 0,4 m hög. Kullen
innehåller tegel.

58 m

*Objektnummer enligt Riksantikvarieämbetet
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Avgränsning efter 1844 års karta.
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utsträckning några lämningar är bevarade och kan påträffas.

4.4.2 Håtuna – Sigtuna med avgrening Bålsta

2018-100107-0011
2018-100107-0015

Kraftledningen mellan Håtuna-Sigtuna med avgränsning Bålsta sträcker sig genom riksintresseområdet för
kulturmiljö Håtuna – Håbo – Tibble [AB 35]. Sträckan berör 18 fornminnen eller övriga kulturhistoriska
lämningar. I Tabell 9 samt Figur 19 redovisas berörda kulturmiljöer inom 100 m från luftledningen. Markkabeln
berör inga kulturmiljöer.
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Figur 19. Berörda kulturmiljöer, fornminnen och övriga kulturhistoriska lämningar i området kring kraftledningen mellan Håtuna och
Sigtuna med avgrening Bålsta.

4.4.2.1 Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar
I Tabell 9 nedan redovisas fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar inom 100 m från luftledningen
mellan Håtuna och Sigtuna med avgrening Bålsta.

43
Samrådshandling, undersökningssamråd – Håtuna-Kungsängen med avgrening Bålsta & Sigtuna (2018-100108), Håtuna-Sigtuna med
avgrening Bålsta (2018-100107), Kungsängen-Överby (2018-100109), Överby-Häggvik (2018-100111)

Sigtuna och Upplands-Bro kommuner - KS 21/0335-3 Yttrande över ansökan om nätkoncession för befintlig kraftledning Bålsta-Sigtuna genom Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner : Bilaga 11 Samrådsunderlag + kartor (omaskad version).pdf

Antikvarisk
bedömning

Beskrivning

Avstånd till
kraftledning

Håtuna-Sigtuna
Håtuna 33:1

Fornlämning

Gravfält, ca 100x35 m st (NV-SÖ), bestående av ca
18fornlämningar. Dessa utgöres av 6 högar och 12
rundastensättningar. Den sydligaste högen, som är störst är ca
15 m diam och ca 2-2,5 m h. De övriga är ca 7-10 m diam och
ca 0,4-1,5m h. 1 har i mitten grop, 1 m diam och 0,3 m dj. 1
har 2 gropar i mittpartiet 1,5 m diam och 0,2 m dj resp 2x1 m st
och 0,3 m dj. 2har mittpartiet avplanat 2 m diam resp 1,5 m
diam. Den senare har någon antydan till insjunkning. De runda
stensättningarna är ca3-11 m diam och ca 0,2-0,3 m h.
Övertorvade. 2 är delvisövertorvade med 0,1-0,3 m st stenar
synliga i ytan. 2 har delvissynlig kantkedja av 0,2-0,3 m h och
0,2-0,8 m l stenar. 2 får anses som osäkra. De har i regel
kantkedja.

Håtuna 97:1

Fornlämning

Gravfält, ca 90x70 m st (NV-SÖ), bestående av, enl. 1951 års
inv, ca 25 fornlämningar. Dessa utgöres av 5 högar, 1
rektangulär, fylld stensättning, 1 treudd samt runda, fyllda
stensättningar. Den största högen, som är separat utritad på
fotokartan, är ca 13m diam och 1,3 m h. I dess yta är smärre
gropar. De övriga högarna är 6-8 m diam och 0,6-0,8 m h. I en
ett grythål med mörklerjord. Den rektangulära, stensättningen,
som ligger invid och SSV om den största högen, är ca 6x4 m
st (Ö 30cg S-V 30cg N)fylld, ca 0,3 m h. Övertorvad. Tydlig
kantkedja, ca 0,2 m h, av0,3-0,4 m st stenar. Treudden, som
ligger invid och V om den största högen, har ca 8 m långa
sidor. Den är fylld, ca 0,3 m h. Den har tydlig kantkedja, 0,10,2 m h, av 0,3-0,4 m st stenar. De runda, vilka är
högliknande, är 3-7 m diam och 0,2-0,5 m h. De är
övertorvade och flera av dem är mycket otydliga. Gravfältet är
bevuxet med barrskog och delvis mycket täta enbuskebestånd
samt1979 även slån-, nypon- och diverse taggbuskar, vilket
omöjliggörmeningsfull besiktning.

Håtuna 36:1

Övrig kulturhistorisk
lämning

Kvarngrund, rund, ofylld, ca 7 m diam. I periferin lagda stenar,
ca 0,5-1,0 m st och 0,3-0,4 m h. Bevuxen med björkar och
1krusbärsbuske. Troligen grunden efter väderkvarn.

Sankt Per 313

Övrig kulturhistorisk
lämning

Röjningsröseområde, ca 165x45 m (NNÖ-SSV) enligt
kartmarkering. Beskrivning saknas. Påträffad vid arkeologisk
utredning år 2004. (Raä dnr: 321-3077-2004)

Sankt Per 272

Bevakningsobjekt

Hålväg, ca 390 m l (ÖSÖ-VNV) enligt kartmarkering.
Beskrivning saknas. Påträffad vid arkeologisk utredning år
2004. (Raä dnr: 321-3077-2004

Sigtuna 45:1

Bevakningsobjekt

Torplämning, bestående av 1 husgrund och 1 jordkällargrund.
Husgrund från sen tid, ca 15x7 m. (NNÖ-SSV). Intill Ö
långsidan är 2 kullar efter brandmurar, innehållande tegel. De
äro ca 4 m diam och ligga ca 3 m från varandra, centralt i
husgrundens vardera hälft.
Ca 2 m SSÖ om husgrunden är:
Jordkällare, ca 5x3 m (ÖSÖ-VNV). Ingång mot Ö. Övertorvad.
I V delen är ett ca 0,4 m diam stort hål i taket. Källaren är ca
1,80 m h.

Sigtuna 46:1

Bevakningsobjekt

Torplämning, bestående av husgrund från sen tid ca 8x6 m (NS). I mittpartiet utmed Ö långsidan och något mot N är en kulle
efter brandmuren, ca 3 m diam och ca 0,4 m hög. Kullen
innehåller tegel.
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Tabell 9. Fornlämningar inom 100 meter från luftledningen.

Håtuna 194:1

Fornlämning

Bytomt/gårdstomt. Övrig beskrivning saknas.

Håtuna 34:1

Fornlämning

Gravfält, ca 70x35 m st (N-S), bestående av ca 10
fornlämningar. Dessa utgöres av 5 högar och 5 runda
stensättningar. Högarna är5-8 m diam och0,4-0,7 m h. En har i
mitten grop, 2x1 m st och 0,3m dj. Två har skador i
kantpartierna. De runda stensättningarna är 3-11 m diam och
0,2-0,6 m h. Den största i N. Övertorvade. Enär delvis
övertorvad av 0,1-0,6 m st stenar. En har delviskantkedja av 0,4 m h och 0,3-0,6 m l stenar. En får anses som osäker. Äldre
täktgropar i SSV. Delvis igenväxt med lövskog och sly.

Håbo-Tibble 97:1

Fornlämning

Gravfält, ca 40x25 m st (N-S), bestående av ca 10
fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hög och 9 runda
stensättningar. Hägen, belägen i S, är ca 7 m diam och ca 0,7
m h. De runda stensättningarna är4-6 m diam och 0,2 m h.
Flera av dem är starkt skadade. En harinsjunkning. Gravfältet
har sannolikt ursprungligen sammanhängt med gravfältet nr
30. Vid 1979 års rev. inv. bar N delen kraftigmarkvegetation.
Endast 6 anläggningar kunde ses.

Håbo-Tibble 151:1

Övrig kulturhistorisk
lämning

Bebyggelselämningar, platå, ca 20x20 m (VNV-ÖSÖ) där
trearbetarkaserner legat.

Håbo-Tibble 164:3

Fornlämning

Hällristning, bestående av 1 älvkvarn, 5 cm diam och 1 cm
djup. Belägen på krön av häll, intill N-del av hålväg, nr 164:1.

Håbo-Tibble 164:1

Fornlämning

1) Hålväg, 60 m l (N-S), 2,5 m br och 0,1-0,3 mdj (djupast i
N).2) Upplöses i S i rastplats, fortsätter sedan otydlig 200 m
motSÖ. Ca 10 m V om nr 1 är: 1)Hålväg, ca 35 m l (N-S), 1,5
m broch 0,15 m dj. I S en kort förgrening anslutande till nr 1.
Ca8-10 m V om nr 2 är: 1) Hålväg, ca 20 m l (N-S). 1 m br och
0,1 mdj. T A: Nr 1: markerad som sämre brukningsväg på
ekon.kartan
På platsen fanns under mitten av 1800-talet Håbo Jaktplats.

Håtuna 242

Jaktskall efter varg bedrevs från NÖ och mot SV där
skottplatsen och passkyttarna fanns.
En äldre varggård torde funnits längre mot NV där bla RAÄ
Kalmar 71, 72 och 203 torde ingått. Landsarkivets karta
anvisar dock denna plats för år 1844, helt på denna sidan om
landsvägen.
Området bristfälligt avsynat, men det är tveksamt i vilken
utsträckning några lämningar är bevarade och kan påträffas.
Avgränsning efter 1844 års karta.
Håtuna 233

Fornlämning

Hålväg, 40 m l (ÖNÖ-VSV), 2-3 m br och intill 0,4 m

Håtuna 235

Fornlämning

Hålväg, 30 m l (ÖNÖ-VSV), 3-4 m br och intill 1 m dj. Avskuren
av dike i VSV.

Håtuna 224

Fornlämning

Vägbank, 70 m l (Ö-V), 5 m br och intill 0,5 m h. Begränsad av
diken, 1 m br och intill 0,4 m dj.

Håtuna 223

Fornlämning

Hålvägssystem, 210x10-80 m (ÖNÖ-VSV), bestående av
minst 13 hålvägar. 7 av dessa löper närmast i ÖNÖ-VSV och
är 10-180 m l, 2-10 m br och 0,4-4 m dj. Huvudsträckningen är
5-10 m br och intill 4 m dj. 6 hålvägar löper närmast i N-S och
är 2-5 m br och 0,5-1 m dj.

*Objektnummer enligt Riksantikvarieämbetet
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4.4.3 Kungsängen – Överby

2018-100107-0011
2018-100107-0015

Befintlig luftledning mellan Kungsängen och Överby berör 14 fornminnen eller övriga kulturhistoriska
lämningar. Inget kulturreservat eller riksintresse för kulturmiljövård berörs av ledningen. I Tabell 10 samt Figur
20 redovisas berörda kulturmiljöer inom 100 m från luftledningen. Markkabeln berör inga kulturmiljöer,
fornminnen eller övriga kulturhistoriska lämningar.
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Figur 20. Berörda kulturmiljöer, fornminnen och övriga kulturhistoriska lämningar i området kring kraftledningen mellan Kungsängen och
Överby.

4.4.3.1 Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar
I Tabell 10 nedan redovisas fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar inom 100 m från luftledningen
mellan Kungsängen och Överby.
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Antikvarisk
bedömning

Avstånd till
kraftledning

Beskrivning
Stensättningsliknande lämning, rund, 3 m i diam och 0,2 m h.
Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,3 m st

49 m

Fornlämning

Gravfält, ca 120x60-75 m (NÖ-SV) bestående av ca 26
fornlämningar. Dessa utgöras av 5 högar, 18 runda stensättningar,
1 rektangular stensättning, 1 närmast kvadratisk stensättning och
enstensträng. Högarna är 7-10 m i diam och 0,8-1 m h. Samtliga
har i ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 m st. De runda stensättningarna,
varav några är högliknande är 4-8 m i diam och 0,2-0,6 m h.
Övertorvade. Flertalet har i ytan enstaka stenar, 0,2-0,6 m st. Några
har gles, delvis övertorvad, kantkedja. Enstaka har mittgrop, 2-2,5
m diam och 0,2-0,5 m dj, eller något ojämn yta. Den rektangulära
stensättningen som är belägen i grvf. S del, är 9x3,5 m (Ö-V) och
0,3 m h. Övertorvad, med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 m st. Den
verkar vara indelad i två sektioner. Gles, delvis övertorvad,
kantkedja. Den närmast kvadratiska stensättningen (formen något
osäker) är belägen i grvf.SV del, är5x5 m (NÖ-SV) och 0,2 m h.
Övertorvad med i ytan enstaka stenar0,2-0,4 m st. Den har ställvis
gles, delvis övertorvad,kantkedja. Stensträngen som avgränsar grvf
i dels NÖ del, är 18 m.

36 m

Ed 165:1

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Beskrivning saknas

85 m

Ed 166:1

Fornlämning

Fossil åkermark. Inom ett område, 180x120 m (NNÖ-SSV) är minst
200 fornlämningar. De är 190 röjningsrösen, 1 stensträng och ca 10
åkerytor.

0m

Ed 159:1

Övriga
lämningstyper

Ed 83:1

Röjningsrösena är 1-3 m diam och 0,1-0,5 m h. I regel är dessa
tämligen löst lagda med blandat stenmaterial, 0,1-0,5 m st stenar.
Ofta är de lagda kring eller vid fasta block. Ett mindre antal i Ö
delen av området ger ett ålderdomligt intryck och är något
nersjunkna i marken. Dessa är delvis av sk hackerörkaraktär.
En stensträng är i N delen av området. Den är ca 50 m l (NNVSSÖ), 1-2 m br och 0,1-0,2 m h. Den vinklar möjligen mot ÖSÖ
några meter. Ansluter i N till markväg.
I centrala och N delen av området samt mot Ö nära fortfarande
öppna gräsytor är närmare 10 röjda ytor som kan ha ärjats i äldre
tid. Några i Ö är lätt skålformade, 10-20 m diam och intill 0,2-0,3 m
dj. Några i centrala och N delen av området, på bägge sidor om
markväg som skär området, är närmast terrassformade och har
sannolikt odlats i senare tid. Ny beskrivning i samband med
besiktning år 2018. (RAÄ dnr RAÄ-2018-2221)
Ed 181

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Stenmur, ca 90 m l (NNV-SSÖ), 2 m br och intill 0,6 m h av 0,3-0,6
m st kallmurade stenar. Måttligt övermossad.

56 m

Västra Ryd 78:1

Fornlämning

Röse, ca 6 m diam, ca 0,6 m h. Röset, vars yta är ojämn och något
övermossad, består av i allmänhet 0,3-0,5 m st stenar. Belamrat
med ris. Ca 18,5 m NÖ om nr 1 är nr: 2) Röse, närmast rund, ca 7
m diam och 0,75 m h, bestående av 0,3-0,5 m st stenar, tämligen
jämnt material. I mitten finns en grop, närmast oval, 5x1,5 m st och
0,5 m dj (Ö-V). I S kanten finnes en störresten, möjligen
uppstickande bergsklack. Belamrat med ris. I området NÖ om
ovanstående finnes några smärre röjningsrösen.

42 m

Västra Ryd 78:2

Fornlämning

Röse, ca 6 m diam, ca 0,6 m h. Röset, vars yta är ojämn och något
övermossad, består av i allmänhet 0,3-0,5 m st stenar. Belamrat
med ris. Ca 18,5 m NÖ om nr 1 är nr: 2) Röse, närmast rund, ca 7
m diam och 0,75 m h, bestående av 0,3-0,5 m st stenar, tämligen

67 m
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Tabell 10. Fornlämningar inom 100 meter från luftledningen (sett från Kungsängen till Överby).

Västra Ryd 45:1

Ej kulturhistorisk
lämning

Naturbildning, belamrad med odlingssten. 1979 Belamrad med
diverseris och buskar

88 m

Västra Ryd 167:1

Bevakningsobjekt

Möjlig plats för borttagen äldre gård Väsby med äldsta belägg1538.
Laga skifteskarta 1909 anger å littera Bb, markerande Väsby1:3
möjligt läge. Ej bes. 1979

0m

Västra Ryd 39:1

Fornlämning

Skogsmark. Gravfält, ca 90x45 m st, NNV-SSÖ, bestående av ca
15 fornlämningar. Dessa utgörs av låga, runda stensättningar, 4-8m
diam, 0,2-0,5 m h. Då dessa är starkt skadade, är deras
begränsning oklar. Den tydligaste stensättningen, som är rund
ligger i gravfältets Ö del. Den är 7 m diam och 0,5 m h. En, ev två
har mittgrop, 1 m st och 0,2 m dj. Tre har oklar kantkedja,0,1-0,2 m
h, av 0,3-0,5 m l stenar. Samtliga stensättningar är övertorvade och
bevuxna med barrskog. I gravfältets norra del finnes en kulle, som
möjligen är rest av en skadad hög. På gravfältets nordligaste del,
omedelbart Ö om en väg, är stensättningarna starkt skadade.
Möjligen kan några av de på denna del av gravfältet belägna
stensättningarna har varit ursprungligen kvadratiska eller
rektangulära. Det SV partiet Vom vägen är helt igenväxt och
belamrat med skräp.

0m

Västra Ryd 54:1

Fornlämning

Gravfält, ca 140x100 m (N-S), bestående av ca 65 fornlämningar.
Dessa utgöres av 2 högar, 55 runda stensättningar och 8 resta
stenar. Högarna, belägna i mellersta delen är 8 resp 14 m diam och
0,8-1,5 m h. I ytan småstenar och sandblandad jord. De
rundastensättningarna är 3-8 m diam (vanl 4-6) och 0,1-0,6 m h
(vanl0,1-0,3 m). Övertorvade med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,3 m
st. Sju har mittgrop eller insjunkning, 1-2 m diam och 0,1-0,3 m dj.
Fyra har delvis kantkedja, 0,2-0,4 m h, av 0,3-0,6 m l stenar. Flera
har kant- och ytskador. Några är otydliga spår av äldre bebyggelse?
Ett par i NV delen kan möjligen vara kvadratiskaeller rektangulära.
De resta stenarna är 0,5-1,2 m h och spridda. Gravfältet berörs i Ö
och NV av täkt, i S av tomtmark: gårdsplanöverlagrar sannolikt
ytterligare anläggningar, av vilka en delkan utgöra lämningar efter
äldre bebyggelse. Se nr 2! 2)Bebyggelseplats (övergiven bytomt).
Enl. lantm. åkt (nedan) har sannolikt helt eller delvis inom gränserna
för nr 54:1 legat det äldsta Svedjesta.

0m

Västra Ryd 92:1

Undersökt och
borttagen

Borttagen rest sten, numera kullfallen, och avslagen i två delar.
Stenens längd är ca 2,7 m (Ö-V), ca 0,75 m br och ca 0,5 m
tj.Stenen är sannolikt kullfallen mot V. Den är avslagen ca 1,1 m
nedanför den ursprungliga toppen. Kunde ej med säkerhet
bestämmas1979, 5 block fanns inom området dock inga som
stämde med ovanangivna uppgifter. Borttagen i och med den nya
sträckningen av landsvägen.

51 m

Västra Ryd 99:1

Bevakningsobjekt

Bebyggelselämning, bestående av en husgrund och en terrassering
samt möjligen en av två källar-ruiner i gravfält nr 3.

34 m

Västra Ryd 3:1

Fornlämning

Gravfält, ca 150x40 m (NÖ-SV, bågformigt), bestående av ca
25fornlämningar. Dessa utgöres av 8 högar och 17
rundastensättningar. Högarna är 5-13 m diam (fem är 8-10 m)
och0,4-1,2 m h (sju är 0,7-1,2 m). I ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 m
st. En har i mitten en avlång sten, 1,3 m l, ursprungligen troligen
rest. De runda stensättningarna är 4-6 m diam (vanl 4-5m) och 0,10,3 m diam. Övertorvade med i ytan enstaka tilltalrika stenar, 0,20,4 m st. Tre högar har mittgropar, 1-2 mdiam och 0,2-0,5 m dj. Två
högar i NNÖ delen är till stor delborttagna. Flera stensättningar är
kant- och ytskadade. Några är otydliga. I NÖ kanten av gravfältet
finnes 2 källarruiner med valv av tegel, delvis täckt av jord, dock
sannolikt ej ingående i gravhögar. I NÖ och i S har tidigare grustäkt
förekommit. Gravfältet beväxt med blandskog.

0m

*Objektnummer enligt Riksantikvarieämbetet
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jämnt material. I mitten finns en grop, närmast oval, 5x1,5 m st och
0,5 m dj (Ö-V). I S kanten finnes en störresten, möjligen
uppstickande bergsklack. Belamrat med ris. I området NÖ om
ovanstående finnes några smärre röjningsrösen.
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4.4.4 Överby – Häggvik

2018-100107-0011
2018-100107-0015

Befintlig luftledning passerar sju fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar inom 100 m från
ledningen. Dessa redovisas i Figur 21 och Tabell 11 nedan. Ledningen berör inga kulturreservat eller
riksintressen för kulturmiljövård.
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Figur 21. Berörda kulturmiljöer, fornminnen och övriga kulturhistoriska lämningar i området kring luftledningen mellan Överby och
Häggvik.

4.4.4.1 Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar
I Tabell 11 nedan redovisas fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar inom 100 m från luftledningen
mellan Överby och Häggvik med avgrening Bålsta och Sigtuna.
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Antikvarisk
bedömning

Avstånd till
kraftledning

Beskrivning

Sollentuna 269:1

Fornlämning

Stensättning, rund, 3 m diam och 0,25 m hög. Fyllning av 0,3-0,5
mst stenar. Några stenar ligger utrasade 2 m SV om
stensättningen,även några få stenar troligen från stensättningen,
ligger utrasade på NÖ sida.

11 m

Sollentuna 200:2

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Fyndplats för malsten. Fyndet gjordes 10 augusti 1982 i samband
med en schaktkontroll för huvudvattenledning. DNR 6885/81
Rapport om antikvkontroll vid schaktning 10 aug 1982. 1983-05-20
RH.
- - Tillägg RAÄ dnr 3.4.2-2032-2016: Vid arkeologisk
förundersökning 2015 drogs ett sökschakt i anslutning till
fyndplats, men inga indikationer på fornlämningen påträffades.
Geometri justerad efter rektifiering av äldre rapportplan.

50 m

Sollentuna 200:1

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Röjningsröse, ca 18x8 m (Ö-V) och 0,3 m h. Avtorvades och
delundersöktes i samband med förundersökning 2015. Mellan
stenarna påträffades glas och plast. Har sannolikt tillkommit i
samband med bygge av Rotebroleden. Vid förundersökning 2015
ändrades beskrivningen från stensättning till röjningsröse. Ändrad
position. (RAÄ dnr 3.4.2-2032-2016)

43 m

Äldre beskrivning: Vid besiktning i samband med arkeologisk
utredning 2013 bedömdes lämningen utgöra en stensättning. (RAÄ
dnr 3.4.2-4214-2013)
1) Stensättningsliknande lämning?, ca 10 m diam. Ca 12 m SÖ om
1)vid mindre väg är: 2) Fyndplats för malsten. Fyndet gjordes
10aug 1982 i samband med en schaktkontroll för
huvudvattenledning. DNR 6885/81 Rapport om antikv.kontroll
vidschaktning 10 aug 1982. 1983-05-20 RH.
Sollentuna 158:3

Fornlämning

Stensättning närmast rektangulär, 7x2,5 m (Ö-V) och 0,3-0,4 mh.
Övermossad fyllning av 0,1-0,3 m st stenar. Kantkedja, intill0,3 m h
av 0,3-0,5 m l stenar. I N sidan ett större block, 0,6x1m st. 14 m Ö
10cg N om nr 1 är 2) Stensättning, rund, 3 m diam och 0,3 m h.
Övermossad fyllning av 0,2-0,4 m st stenar.Kantkedja0,3 m h av
0,3-0,4 m l stenar. Beväxt med 1 björk. 9 m S 10cg Vom nr 2 är 3)
Stensättning rund, möjligen kvadratisk, 3 m diam och 0,3 m h.
Övermossad fyllning av 0,2-0,4 m st stenar.

94 m

Sollentuna 158:1

Fornlämning

Stensättning närmast rektangulär, 7x2,5 m (Ö-V) och 0,3-0,4 mh.
Övermossad fyllningav 0,1-0,3 m st stenar. Kantkedja, intill0,3 m h
av 0,3-0,5 m l stenar. I N sidan ett större block, 0,6x1m st. 14 m Ö
10cg N om nr 1 är 2) Stensättning, rund, 3 m diamoch 0,3 m h.
Övermossad fyllning av 0,2-0,4 m st stenar.Kantkedja0,3 m h av
0,3-0,4 m l stenar. Beväxt med 1 björk. 9 m S 10cg Vom nr 2 är 3)
Stensättning rund, möjligen kvadratisk, 3 m diamoch 0,3 m h.
Övermossad fyllning av 0,2-0,4 m st stenar.

80 m

Sollentuna 158:2

Fornlämning

Stensättning närmast rektangulär, 7x2,5 m (Ö-V) och 0,3-0,4 mh.
Övermossad fyllning av 0,1-0,3 m st stenar. Kantkedja, intill0,3 m h
av 0,3-0,5 m l stenar. I N sidan ett större block, 0,6x1m st. 14 m Ö
10cg N om nr 1 är 2) Stensättning, rund, 3 m diamnoch 0,3 m h.
Övermossad fyllning av 0,2-0,4 m st stenar. Kantkedja 0,3 m h av
0,3-0,4 m l stenar. Beväxt med 1 björk. 9 m S 10cg Vom nr 2 är 3)
Stensättning rund, möjligen kvadratisk, 3 m diam och 0,3 m h.
Övermossad fyllning av 0,2-0,4 m st stenar.

100 m

Sollentuna 225:1

Ej kulturhistorisk
lämning

Stensättningsliknande, bildning ca 4 m diam 0,3 m h. Sannolikt
naturbildning. Sannolikt naturbildning då intilliggande ytor är
mycket sten och blockrika. Oklar begränsning och form.

76 m

*Objektnummer enligt Riksantikvarieämbetet
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Tabell 11. Fornlämningar inom 100 meter från luftledningen (sett från Överby till Häggvik).

4.5.1 Håtuna-Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna
Ledningen mellan Håtuna-Kungsängen med avgrening mot Bålsta och Sigtuna passerar Håbo-Tibble kyrkby
där bland annat en idrottsplats, isbana, beachvolleybollplan och skateramp finns i ledningens närområde23.
Avgreningen mot Sigtuna passerar över Mälaren som utgör riksintresse för rörligt friluftsliv, med hänsyn till de
natur- och kulturvärden som finns där, enligt 4 kap 1-2 §§ Miljöbalken, se Figur 18 ovan. Ledningssträckan
avslutas också i nära anslutning till Hällsboskogens naturreservat där det finns motionsspår, skidspår samt
strövområden för svamp- och bärplockning24.

4.5.2 Håtuna – Sigtuna med avgrening Bålsta
Ledningen passerar över Mälaren som utgör riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 1-2 §§ Miljöbalken, se
Figur 19 ovan. Detta med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns där. Ledningssträckan avslutas också
i nära anslutning till Hällsboskogens naturreservat där det finns motionsspår, skidspår samt strövområden för
svamp- och bärplockning25.

4.5.3 Kungsängen-Överby
Ledningen passerar över Mälaren som utgör riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 1-2 §§ Miljöbalken, se
Figur 20 ovan. Inom Upplands-Väsby kommun går ledningen genom området Järvakilen som är ett
tätortsnära större grönområde med tillhörande strövområden 26.

4.5.4 Överby-Häggvik
Ledningen löper parallellt med Östra Järvafältets naturreservat som utgör riksintresse för friluftsliv, se Figur 21
ovan. Inom naturreservatet finns markerade leder, stigar, rastplatser, raststugor och kaféer. Området är
populärt för promenader, cykelturer och motionsträning27. Ledningen korsar även sjön Ravalen, som delvis
ligger inom Östra Järvafältet. Ravalen är populär bland fågelskådare. Sjön används även som badstrand på
sommaren och för skridskoåkning på vintern. Runt sjön finns motionsspår och strandpromenad 28.

4.6 Landskapsbild
4.6.1 Håtuna-Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna
Ledningssträckan från Håtuna mot Kungsängen samt avgreningen upp mot Sigtuna går genom
kulturmiljöriksintresset Håtuna-Håbo-Tibble där landskapsbilden präglas av det bevarade kulturlandskapet
med äldre herrgårdar med tillhörande godsmark och medeltida kyrkor. Ledningen passerar Håbo-Tibble
kyrkby, där nutida uppförda byggnader anpassats för att passa in med den äldre kulturbygden. Landskap som
ledningen passerar går från ett uppbrutet slättlandskap, där landskapet varierar från flacka odlingsytor till
skogsklädda höjdpartier, till ett mosaikartat dalgångslandskap inom Totalförsvarets riksintresseområde.
Sedan militären började använda marken på 1960-talet har inte mycket förändrats inom området 29.
Avgreningen ner mot Bålsta passerar genom ett storskaligt och slutet skogslandskap där landskapet präglas
av gles bebyggelse, stora höjdvariationer och ett småskaligt vägnät.

23

Upplands-Bro (2018) Karttjänst
Sigtuna kommun (2012) Hällsboskogens naturreservat – trolsk barrskog med Linnea och Kungsfågel
Sigtuna kommun (2012) Hällsboskogens naturreservat – trolsk barrskog med Linnea och Kungsfågel
26
Sollentuna kommun (u.å) Järvakilen
27
Sollentuna kommun (2012) Översiktsplan
28
Sollentuna kommun (u.å) Ravalen
29
Upplands-Bro kommun (2016) Landsbygdsplan FÖP
24
25
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I höjd med riksintresseområdet för kulturmiljö Håtuna-Håbo-Tibble som präglas av det bevarade
kulturlandskapet går ledningen genom ett slättlandskap. Längre söderut mot station i Bålsta går ledningen
genom ett storskaligt och slutet skogslandskap där landskapet präglas av gles bebyggelse, stora
höjdvariationer och ett småskaligt vägnät.

4.6.3 Kungsängen-Överby
Ledningen mellan Kungsängen och Överby går genom Totalförsvarets riksintresseområde där
landskapsbilden utgörs av ett dalgångslandskap med trånga dalgångar, avskilda från varandra av höglänta
skogsområden. När ledningen når Upplands Väsby kommun sträcker den sig genom grönområdet Järvakilen
där landskapsbilden präglas av brukad skog och mindre partier av äldre skog.

4.6.4 Överby-Häggvik
Landskapsbilden längs med ledningen mellan Överby och Häggvik präglas av Järvafältets odlingslandskap
och framför allt skogslandskap väster om ledningen. Öster om ledningen präglas landskapsbilden av
tätortsbebyggelse som till stor del utgörs av bostadshus.

4.7 Boendemiljö
4.7.1 Håtuna-Kungsängen med avgrening Bålsta och Sigtuna
Inom 100 m från befintlig luftledning mellan Håtuna och Kungsängen samt avgreningen mot Bålsta finns 36
bostadshus. Det finns inga bostäder inom 100 m från avgreningen mot Sigtuna. Det finns heller inga
bostadshus inom 50 m från markkabeln. Fastigheter med bostadshus inom 100 m från luftledningen
presenteras i Bilaga 3.

4.7.2 Håtuna – Sigtuna med avgrening Bålsta
Inom 100 m från luftledningens avgrening mot Bålsta finns 22 bostadshus. Det finns inga bostäder inom 100
m från ledningen mellan Håtuna och Sigtuna. Det finns heller inga bostadshus inom 50 m från markkabeln.
Fastigheter med bostadshus inom 100 m från luftledningen presenteras i Bilaga 3.

4.7.3 Kungsängen-Överby
Inom 100 m från luftledningen finns 22 bostadshus. Inom 50 m från markkabeln finns 1 bostadshus.
Fastigheter med bostadshus inom 100 m respektive 50 m från luftledning och markkabel presenteras i Bilaga
3.

4.7.4 Överby-Häggvik
Inom 100 m från luftledningen finns 118 bostadshus. Fastigheter med bostadshus inom 100 m från
luftledningen presenteras i Bilaga 3.

4.7.5 Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält
uppkommer tex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i
samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater.
För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska
fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kV/m). Elektriska fält av
någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter
och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt fält inomhus härstammande från
elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa.
52
Samrådshandling, undersökningssamråd – Håtuna-Kungsängen med avgrening Bålsta & Sigtuna (2018-100108), Håtuna-Sigtuna med
avgrening Bålsta (2018-100107), Kungsängen-Överby (2018-100109), Överby-Häggvik (2018-100111)

2018-100107-0011
2018-100107-0015

4.6.2 Håtuna-Sigtuna med avgrening Bålsta

2019-11-08
2021-05-11

Sigtuna och Upplands-Bro kommuner - KS 21/0335-3 Yttrande över ansökan om nätkoncession för befintlig kraftledning Bålsta-Sigtuna genom Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner : Bilaga 11 Samrådsunderlag + kartor (omaskad version).pdf

Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält dvs det varierar inte över
tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar däremot ett fält
som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte människan av statiska fält i
nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen.
I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida
finns bl.a. deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält,
www.stralsakerhetsmyndigheten.se.
Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande
magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande
miljöeffekt.
Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett
gränsvärde. I stället har fem myndigheter – Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen
och Strålsäkerhetsmyndigheten – tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande:
•
•
•

Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att
exponering för magnetfält begränsas.
Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda
magnetfält.
Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor,
förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

Sökanden ska i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip.
Som ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen kommer magnetfältsberäkningar att göras för de aktuella
ledningsträckningarna. Grafer som visar magnetfältets utbredning och styrka kommer att infogas i MKB:erna.
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Utifrån det aktuella områdets specifika aspekter som presenteras i kapitel 0, görs även en övergripande
bedömning av den påverkan som verksamheten kan tänkas utgöra samt eventuella skyddsåtgärder.

5.1 Bedömning
5.1.1 Samhällsnytta, markanvändning och planer
Befintliga luftledningar och markkablar medför en positiv samhällsnytta i form av ett säkert och tillförlitligt
elnät. Vid nedmontering av befintliga ledningar skulle marken den delen av sträckningen där ledningarna löper
ensamma kunna användas för jord-/ skogsbruk. Eftersom områdena är i behov av elförsörjning skulle dock ny
mark tas i anspråk för nya ledningar vilket skulle innebära en större påverkan än att låta befintliga ledningar
finnas kvar. Befintliga ledningar står inte i strid med några av berörda kommuners planer eller program.
Spridning av kreosot är mycket begränsad och sker främst i direkt anslutning till stolpen. Användandet av
kreosotimpregnerade trästolpar bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet inte följs.
Befintliga luftledningar bedöms med hänsyn tagen till föreslagna hänsynsåtgärder i avsnitt 5.2.1 inte bidra till
utsläpp eller ökad frisättning av näringsämnen och föroreningar eller bidra till förändrade habitat och därmed
inte heller påverka möjligheterna att uppnå MKN för berörda vattenförekomster. Luftledningarna kommer inte
heller bidra med flödesförändringar eller morfologiska förändringar.

5.1.2 Naturmiljö
Då ansökan berör befintliga luftledningar kommer inte några nya markanspråk göras. Eftersom samtliga
ledningar har funnits länge på platsen bedöms aktuella ledningar inte påverka de befintliga naturmiljöintressen
negativt så länge de står kvar i sina nuvarande utformningar. I de fall en påverkan skulle kunna uppstå är det
främst vid nedrivning av berörda befintliga luftledningar eller uppförande av ny luftledning/markkabel. Att flytta
berörda luftledningar skulle ta ny mark i anspråk och riskera att skapa nya barriäreffekter.
De fågelarter av mindre storlek som rapporterats in i Artportalen bedöms inte påverkas negativt av aktuella
luftledningar. Det är framförallt stora fåglar som örnar och berguvar som kan påverkas negativt av
kraftledningar då de är så pass stora att de kan nå två linor och därmed få ström i sig. För att minimera
påverkan på naturmiljön vid drift och underhåll kommer hänsynsåtgärder enligt avsnitt 5.2.2 att vidtas.

5.1.3 Kulturmiljö
Eftersom samtliga ledningar har funnits länge på platsen bedöms befintliga luftledningar inte påverka de
befintliga kulturmiljöintressen negativt så länge de står kvar i sina nuvarande utformningar. I de fall en
påverkan skulle kunna uppstå är det främst vid nedrivning av berörda befintliga luftledningar eller uppförande
av ny luftledning/markkabel.
Så länge hänsynsåtgärder vidtas vid underhåll bedöms sökt alternativ inte påverka de befintliga
kulturmiljöintressena negativt i någon större utsträckning, se avsnitt 5.2.3.

5.1.4 Friluftsliv och landskapsbild
En luftledning syns i landskapet, framförallt i öppnare marker vilket medför en visuell påverkan på
landskapsbilden som beroende på betraktaren kan uppfattas som störande. Befintliga ledningar har dock
funnits inom respektive område länge samt löper stora delar av sträckningen parallellt med andra ledningar.
Ledningarna kan därför anses vara en del av landskapsbilden.
Påverkan på friluftslivet kommer framför allt bestå av en visuell påverkan då luftledningarna delvis syns i
landskapet. Luftledningarna är i sig inget hinder för att utöva friluftsliv. Ledningarnas skogsgata kan för
friluftslivet istället ha en positiv påverkan då de utgör passager.
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5.1.5 Boendemiljö och elektromagnetiska fält
Vid eventuell nedmontering av de aktuella luftledningssträckningarna skulle det magnetfält som
luftledningarna ger upphov till komma att upphöra. Magnetfältet kvarstår dock längs de sträckor där parallella
ledningar löper. Magnetfältsberäkningar kommer som tidigare nämnts att tas fram för de aktuella
ledningssträckningarna inom ramen för kommande MKB-arbete.

5.1.6 Risk och säkerhet
För allmänheten kan risker uppstå i det fall en ledning eller stolpar faller. För kraftledningar finns väl reglerade
säkerhetsföreskrifter för att minimera riskerna för allmänheten. Planerat och kontinuerligt underhåll utgör
också en del av att minimera riskerna för allmänheten. Sökanden har även interna rutiner för att minimera
arbetsmiljörisker.

5.2 Hänsynsåtgärder
5.2.1 Markanvändning
Då livslängden på en stolpe gått ut och stolpen ska bytas ut kommer kreosotimpregnerade stolpar ersättas av
stolpar av ett annat material. Stolpar av kreosot kan ersättas med stolpar av t.ex. komposit, metall eller annat
material. Vid utbyte av stolpar i den befintliga regionnätsledningen placeras ny stolpe på samma plats som
kasserad stolpe. Befintligt hål utnyttjas för montering av ny stolpe. Inga massor tillförs eller förs bort. Genom
detta sker ingen spridning av kreosot utöver den tidigare placeringen.
För att ytterligare undvika frisättning av miljögifter och näringsämnen och förändring av habitat kan
hänsynsåtgärder som nämnts i avsnitt 5.2.2 vidtas.

5.2.2 Naturmiljö
Vid underhåll och reparationer kan påverkan minimeras med hjälp av hänsynsåtgärder som t.ex. att i
möjligaste mån genomföra drift och underhåll vid torrare markförhållanden, i så stor utsträckning som möjligt
köra på befintliga vägar, vara extra försiktig vid arbeten i närheten av vattendrag (t.ex. se till att buskar, träd
och annan skyddande vegetation bevaras utmed stränder), anlägga mindre broar över vattendrag, köra med
våtmarksanpassade fordon samt köra på stockmattor. Innan några åtgärder i känsliga miljöer genomförs
kommer Sökanden samråda med Länsstyrelsen enligt miljöbalken 12 kap 6 § miljöbalken.
Besiktningar utförs delvis via helikopter vilket minskar påverkan på naturmiljön. Det skogliga underhållet
genomförs normalt med åtta års mellanrum men är beroende av hur tillväxten är i skogsgatan och kantzonen.

5.2.3 Kulturmiljö
Vid drift och underhåll bör försiktighet iakttas så att fornlämningar inte körs på. Som en ytterligare
skyddsåtgärd bör lämningarna märkas ut i det underlag som lämnas ut vid upphandling av drift och underhåll.
På så sätt kan skador orsakade av markfordon undvikas. De entreprenörer som anlitas ska leva upp till de
lagkrav som finns och söka erforderliga tillstånd för röjning. På så sätt kan skador orsakade av markfordon
undvikas.
Om ej tidigare kända fornlämningar påträffas i samband med underhåll av ledningarna kommer en anmälan
göras till Länsstyrelsen.
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Påverkan på landskapsbild och friluftsliv skulle försvinna vid nedmontering av ledningarna avseende den
delen av sträckan som ledningarna löper ensamma, men uppstå inom annat område då nya ledningar krävs
för elförsörjningen i området. Då långa delar av sträckningarna löper parallellt med andra ledningar skulle en
nedmontering av luftledningarna vid dessa sträckor inte förändra påverkan på landskapsbilden. Markkablar
syns inte och har därmed ingen visuell påverkan på landskapet.
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Sökanden har för avsikt att tillämpa myndigheternas säkerhetsföreskrifter, allmänna råd och
försiktighetsprinciper.

5.3 Samlad bedömning
Etableringen bedöms uppfylla kraven i de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och medför inte att några
miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas. Påverkan på berörda intressen bedöms vara liten och någon
betydlig påverkan på miljön eller människors hälsa bedöms inte föreligga. Med anledning av detta bedöms ett
bibehållande av befintlig ledning innebära ej betydande miljöpåverkan.
Sammantaget bedöms påverkan vara liten i relation till den positiva samhällsnyttan i form av säkrare och mer
tillförlitligt elnät som den befintliga luftledningen medför, vilket motiverar att etableringen bibehålls i nuvarande
utformning.
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5.2.4 Boendemiljö och elektromagnetiska fält
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6 FORTSATT ARBETE
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När undersökningssamrådet är avslutat kommer en samrådsredogörelse att upprättas och skickas till
länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan. I samrådsredogörelsen sammanfattas det genomförda
undersökningssamrådet och alla inkomna yttranden samt Sökandens bemötande av dessa. Om länsstyrelsen
beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan påbörjas arbetet med en liten
miljökonsekvensbeskrivning direkt. Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan innebära betydande
miljöpåverkan kommer ett avgränsningssamråd att genomföras med övriga berörda myndigheter och
allmänheten. Efter avgränsningssamrådet påbörjas arbetet med MKB. Synpunkter som kommer in under
samrådsprocessen kommer ingå i det underlag som ligger till grund för miljökonsekvensbeskrivningen.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Andréas Silander

2021-05-06

KS 19/0361

Mark- och exploateringsavdelningen

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Andreas.Silander@upplands -bro.se

Upphandlingsdokument - upphandling av
groventreprenad för infrastruktur,
Trädgårdsstaden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättade upphandlingsdokument för
upphandling av groventreprenad för utbyggnad av infrastruktur i
Trädgårdsstaden, etapp 1.

Sammanfattning
Upphandling av utförandeetreprenad enligt AB04 för genomförandet av
detaljplanen för Trädgårdsstaden första etapps ingående delar är allmänna
anläggningar såsom gator, gång- och cykelbanor, dagvattendammar, parker och
övrig rekreation samt lednings- och mediaförläggning.
Kontraktssumman för entreprenaden uppskattas till ca 100-120 Mkr och
omfattar grovplanering av gator, allmänna platser samt ledningar. Finplanering
av ytor kommer att genomföras vid senare tillfälle, etappvis utifrån
färdigställande av bostadskvarteren.
Mark- och exploateringsavdelningen avser att handla upp komplexa och
tidskritiska moment som utförs och ropas av med ramavtalsentreprenör. Detta
för att kunna hålla överenskomna tider med exploatörer inom planområdet
samt för att få en så effektiv framdrift som möjligt.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2021



Administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12, den 9 augusti 2021



Plankarta detaljplan Trädgårdsstaden, etapp 1, den 13 november 2017



Kommunstyrelsens beslut om att inleda upphandling av infrastruktur i
Trädgårdsstaden, den 14 april 2021

Ärendet
Upphandling av markentreprenad för genomförandet av detaljplanen för
Trädgårdsstadens första etapps ingående delar är allmänna anläggningar såsom
gator, gång- och cykelbanor, dagvattendammar, parker och övrig rekreation
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Datum

Vår beteckning

2021-05-06

KS 19/0361

samt ledningar. Kontraktssumman för entreprenaden uppskattas till ca 100-120
Mkr.
I groventreprenaden ingår finplaneringen från rondellen på Stenkaksvägen och
söderut längs Assurs väg till den södra cirkulationsplatsen vid korsning
Ginnlögs väg. Finplanering av övriga ytor kommer att genomföras vid senare
tillfälle, etappvis utifrån färdigställande av bostadskvarteren.
Kommunen avser att upphandla groventreprenad. Upphandlingen kommer
innehålla en option. Optionen innebär att vid erhållen vattendom från Markoch miljödomstolen kan utbyggnad/entreprenad avropas för det område som
ingår i vattenverksamhetsområdet.
Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2021 om att inleda upphandling av
infrastruktur i Trädgårdsstaden etapp 1.
Upphandlingen planeras annonseras under vecka 35 och ligga ute i sex veckor
och genomförs enligt Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.
Upphandlingsdokument
• Administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12
• Mängdförteckningar med teknisk beskrivning
• Beskrivningar, bl.a. Upplands-Bro kommuns tekniska handbok
• Ritningar
• Övriga handlingar såsom arbetsmiljöplan, riskanalys, miljökrav, riktlinjer
för bl.a. östra Mälarens vattenskyddsområde, genomförandeavtal m.m.
Ovanstående upphandlingsdokument går att ta del av men ingår på grund av
omfattningen inte i utskicket.

Barnperspektiv
Detaljplanen för Trädgårdsstadens första etapp möjliggör byggnation av två
förskolor, en F-9 skola och en idrottshall. Grönytor såsom parker och naturlek
inom området kommer uppmuntra till lek.

Thomas Lenell

Charlotte Ahlstrand

Samhällsbyggnadschef

Mark- och exploateringschef

Bilagor
1. Administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12, den 9 augusti 2021
2. Plankarta detaljplan Trädgårdsstaden, etapp 1, den 13 november 2017
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3. Kommunstyrelsens beslut om att inleda upphandling av infrastruktur i
Trädgårdsstaden, § 44, den 14 april 2021
Beslut sänds till



Mark- och exploateringsavdelningen
Upphandlingsenheten
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Kommunledningskontoret
Datum

2021-08-04

Anders Nilfjord
Ekonomistaben

Vår beteckning

KS 21/0460

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Anders.Nilfjord@upplands-bro.se

Förvärv av Finnsta 1:10 och Finnsta 1:269
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
•

Förvärv av fastigheterna Finnsta 1:10 och Finnsta 1:269 godkänns.

Sammanfattning
För att underlätta utvecklingen av centrala Bro som en del i projektet
Omdaning Bro förvärvar kommunen fastigheterna Finnsta 1:10 av UpplandsBrohus till en köpeskilling om 10,5 mnkr och fastigheten Finnsta 1:269 av
Upplands-Bro Kommunfastigheter till en köpeskilling om 4,2 mnkr.
Upplands-Brohus har verksamhet i Finnsta 1:10 och utreder tillsammans med
kommunen en ny möjlig lokalisering. Vid behov tecknas ett hyresavtal mellan
kommunen och Upplands-Brohus för nyttjandet av lokalerna från kommunens
fastighetsförvärv och tillträde till fastigheten till Upplands-Brohus lämnar
lokalerna för en ny lokalisering.
Utöver fastighetsförvärvet tecknas ett tilläggsavtal mellan kommunen och
bolagen för respektive fastighet med en tilläggsersättning för
värdeutvecklingen på fastigheterna vid en nya lagakraftvunnen detaljplan.
Tilläggsersättningen beräknas enigt marknadsvärdet för byggrätterna med
avdrag för exploateringskostnaderna samt erlagd köpeskilling.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 augusti 2021

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Bakgrund
I projektet Omdaning Bro tas en handlingsplan fram för att skapa en trygg
småstad av de centrala delarna av Bro. För att kunna ta ett helhetsgrepp om Bro
centrum är det en fördel om Upplands-Bro kommun har en rådighet och ett
bättre helhetsperspektiv över de delar som är möjliga att utveckla i centrala
Bro. Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter äger fastigheter

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

2021-08-04

Vår beteckning

KS 21/0460

Kommunledningskontoret
längs Norrgrindsvägen, fastigheterna Finnsta 1:10 (Värmeverket) och Finnsta
1:269 (före detta Norrgrindens förskola).

Lila = Upplands-Bro
kommunfastigheter
Grön = Upplands-Brohus
Blå = Upplands-Bro kommun
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Datum

2021-08-04

Vår beteckning

KS 21/0460

Kommunledningskontoret
För att förenkla och underlätta utvecklingen av centrala Bro föreslås UpplandsBro kommun förvärva fastigheterna av bolagen.
I bolagen har styrelsen fattat beslut om att godkänna en försäljning till
kommunen på marknadsmässiga grunder samt att träffa ett tilläggsavtal för
värdeutvecklingen av fastigheterna genom en ny detaljplan och ny användning.
Syfte med förvärv
Förvärvet av fastigheterna ger kommunen ett samlat ägande och möjlighet till
att utveckla platsen tillsammans med parkerings- och torgytorna i detaljplan
samt eventuellt med en framtida exploatör.
Värdering
Fastigheterna har marknadsvärderats utifrån gällande detaljplan och
användning. De fastighetsvärden en utveckling på platsen med en ny detaljplan
har inte beaktats i värderingen utan bedömts för sig baserat på byggrättsvärden
per kvadratmeter för olika ändamål.
Finnsta 1:10
Fastigheten är belägen i centrala Bro.
Fastigheten omfattas en äldre detaljplan från 1996 som medger
centrumbebyggelse, kontor och värmecentral. Genomförandetiden har gått ut.

Fastighetens tomtareal uppgår till 3 674 kvm.
Befintlig bebyggelse upptar den största delen av tomten. Den södra delen av
värderingsobjektet är idag bebyggt med ett värmeverk som avses att rivas
varför denna del inte har varit med i värderingen. I övrigt är fastigheten
bebyggd med en kontorslokal med personalutrymmen samt verkstad. Den
obebyggda delen utgörs av i huvudsak av asfalterade kör- och upplagsytor.
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Datum
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Vår beteckning
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Kommunledningskontoret
Kontor och verkstad används idag av Upplands-Brohus reglerat med ett
internhyresavtal till en hyra som understiger bedömd marknadshyra.
Marknadshyran är bedömd i intervallet 1100 – 1500 kr/kvm och år.
Värderingen är baserad på en bedömd marknadshyra i intervallet inklusive en
långsiktig vakans med schablonmässigt antagna drift- och underhållskostnader
och ett bedömt marknadsmässigt direktavkastningskrav.
Fastigheten värderas till 10,5 mnkr.
Finnsta 1:269
Fastigheten är belägen i centrala Bro angränsande till Finnsta 1:10.
Fastigheten omfattas en äldre detaljplan från 1996 som medger daghem.
Genomförandetiden har gått ut.

Fastighetens tomtareal uppgår till 4 230 kvm. Fastigheten har tidigare varit
bebyggd med en förskola som idag är riven.
Den totala byggrätten enligt gällande detaljplan är cirka 1 400 kvm bruttoarea.
Då fastigheten är obebyggd värderas den till det byggrättsvärde som bedöms
marknadsmässigt för förskolor vilket bedöms till 3 000 kr/kvm BTA. Det totala
marknadsvärdet bedöms då till 4,2 mnkr.
Gemensamt
I underlaget till fördjupad översiktsplan för Bro anges möjlig bebyggelse med
bostäder och centrumverksamhet. I en förlängning bedöms byggnaderna rivas
och fastighetsvärdet bestå av den totala byggrätt som en ny detaljplan medger.
Då volymen och ändamålet inte är känt bedöms värdet per kvadratmeter
byggrätt för ljus bruttoarea enligt nedan.
Byggrätt för bostadsrätt i flerbostadshus, 4 000 kr/m² BTA
Byggrätt för hyresrätt i flerbostadshus, 3 500 kr/m² BTA
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Vår beteckning

KS 21/0460

Kommunledningskontoret
Byggrätt för trygghetsbostäder, 3 000 kr/m² BTA
Byggrätt för kommersiella lokaler i bottenvåning, 1 500-2 000 kr/m² BTA

Ekonomiska konsekvenser
Köpeskilling om 14,7 (10,5 + 4,2) mnkr erläggs för de bägge fastigheterna på
tillträdesdagen.
Reglerat i ett tilläggsavtal utbetalas fastigheterna utvecklingsvärde enligt
värderingen ovan när en detaljplan vunnit laga kraft med avdrag för den redan
erlagda köpeskillingen samt kommunens exploateringskostnader.
Finnsta 1:10 är idag taxerad som specialenhet, distributionsbyggnad,
taxeringskod 820 och saknar således taxeringsvärde.
Finnsta 1:269 är idag taxerad som specialenhet, skolbyggnad, taxeringskod 825
och saknar således taxeringsvärde.
För kommuner utgår stämpelskatt om 1,5% på det högsta av köpeskillingen
eller taxeringsvärdet vid lagfart för förvärv av fastighet. Saknas taxeringsvärde
krävs att köpeskillingen motsvarar marknadsvärdet. 1,5% av köpeskillingen
motsvarar cirka 220 000 kr. Stämpelskatt bör inte utgå i detta fall då förvärvet
borde kunna omfattas av undantag enligt 6§ Lag (1984:404) om stämpelskatt
vid inskrivningsmyndigheter. Undantaget innebär att kommuners förvärv i fall
där byggnaden är klassad som specialbyggnad undantas från stämpelskatt.

Barnperspektiv
Genom att samla ägandet av fastigheterna kring Bro Centrum skapas goda
förutsättningar för utvecklingen av området. En utveckling av området gynnar
även barnen.

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. Värdeutlåtande Finnsta 1:10 och Finnsta 1:269 (nuläge)
2. Värdeutlåtande Finnsta 1:269 och Finnsta 1:10 (framtid)
Beslut sänds till
• Upplands-Bro hus AB
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Datum

2021-08-04
Kommunledningskontoret
•

Upplands-Bro kommunfastigheter AB

Vår beteckning

KS 21/0460
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Värdeutlåtande
avseende fastigheten

Finnsta 1:10 &
Finnsta 1:269
Upplands-Bro kommun

2021-05-25

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB
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UPPDRAG
Uppdragsgivare

AB Upplands-Brohus genom

Syfte

Att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde och att utgöra
underlag för en eventuell fastighetsöverlåtelse.

Värderingsobjekt

Finnsta 1:10 samt Finnsta 1:269 i Upplands-Bro kommun.

Värdetidpunkt

Värdetidpunkt är 2021-05-24.

Förutsättningar

För uppdraget gäller bilagda ”Allmänna villkor för värdeutlåtande”.
Alla intäkter är angivna exklusive mervärdesskatt. Kostnaderna inkluderar mervärdesskatt endast för bostäder och för lokaler där ej
mervärdesskattepliktig verksamhet bedrivs.
Värdeutlåtandet inkluderar ej det värmeverk som finns inom
Finnsta 1:10 utan omfattar bara den lokal som nyttjas av Upplands
Brohus.
Något eventuellt förväntningsvärde gällande en annan framtida
användning har ej beaktats.
Någon besiktigning av byggnaderna har ej skett.

Underlag

- Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS).
- Lokalhyreskontrakt.
- Taxeringsuppgifter.
- Skriftliga / Muntliga / uppgifter om Lena Erdhage samt Niclas
Sandberg (representant från Upplands bro kommun)
- Utdrag ur detaljplan.
- Marknadsinformation.
- Kartmaterial.
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BESKRIVNING – FINNSTA 1:10
Lagfaren ägare

Aktiebolaget Upplands Brohus (Org.nr 556094-8613)

Fastighetstyp

Kontorsfastighet.

Läge

Värderingsobjektet är beläget centralt i Bro i Upplands – Bro kommun. Området angränsar till Bro Torg /centrum och dess parkering
samt Brohuset som inrymmer bland annat simhall, bibliotek och
sporthall. Närservice såsom livsmedelsbutik, apotek och restaurangen finns inom gångavstånd i Bro centrum, likaså skola och förskola. Avståndet till Bro station, som trafikeras med pendeltåg
mellan Bålsta och Västerhaninge. Avståendet till centrala Stockholm är knappt 40 km.

Planförhållanden

Värderingsobjektet omfattas en äldre detaljplan från 1996 som
medger centrumbebyggelse, kontor och värmecentral. Genomförandetiden har gått ut.
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Servitut, samfälligheter,
inteckningar etc.
Eventuella servitut, nyttjanderätter, gemensamhetsanläggningar,
samfälligheter och inteckningar etc. framgår översiktligt utdrag ur
fastighetsdatasystemet (FDS).
Uthyrningsbara areor

De uthyrningsbara areorna fördelade på lokaltyp och antalet enheter per lokaltyp framgår av tabellen.
Lokaltyp Uthyrningsbar area Antal
m²
% enheter
Kontor
708
100
1
Summa
708
100
1

Areauppgifterna härrör från uppgift från uppdragsgivaren.
Utöver areorna i tabellen finns ett mindre utrymme omfattande
22,5 kvm som tidigare nyttjats för telekommunikation som ej redovisas med area.
Tomtbeskrivning

Värderingsobjektets areal uppgår till 3 674 kvm.
Befintlig bebyggelse upptar den största delen av tomten. Den
södra delen av värderingsobjektet är idag bebyggt med ett värmeverk som avses att rivas varför detta bortses från i värderingen
(överstruket i bilden nedan). I övrigt är fastigheten bebyggd med
en kontorslokal med personalutrymmen samt verkstad. Den obebyggda delen utgörs av i huvudsak av asfalterade kör- och upplagsytor.
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Värderingsobjektet är bebyggt med en kontorsbyggnad i ett plan.
Byggnaderna är grundlagd på betongplatta på mark. Ytterväggarna
är av tegel, taket är täkt med papp.
Byggnaden nyttjas av Upplands Brohus för egen räkning som kontor och verkstads med tillhörande personalutrymmen. På sikt ska
värderingsobjektet rivas och ge plats för nya bostäder samt eventuell centrumverksamhet varför underhållet blivit något eftersatt.

HYRESINTÄKTER OCH KOSTNADER
Hyror

Värderingsobjektets aktuella hyror och bedömda marknadshyror
redovisas detaljerat i bilagd tabell (Hyresgästspecifikation).
Samtliga lokaler nyttjas av fastighetsägaren. Som ett underlag för
värdebedömningen redovisas värderingsobjektets bedömda marknadshyror i bilagd tabell (Hyresgästspecifikation).
Hyrorna kan sammanfattas enligt tabellen.
Lokaltyp

Total Uthyrd Aktuell hyra
area
Area
Totalt
m²
m² kr/m²
kr
Kontor
708
708
500 354 000
Genomsnitt / Summa
708
708
500 354 000

Marknadshyra Totalt
kr/m²
kr
1 250 885 000
1 250 885 000

Lokalhyreskontraktens återstående kontraktstid och respektive
tidsintervalls andel av aktuell hyra framgår av tabellen.
KontraktsAntal Andel av
längd
kontrakt hyra %
<= 1 år
1
100
> 1 - <= 3 år
> 3 - <= 5 år
> 5 - <= 10 år
> 10 år
Totalt

Vakans / Hyresrisk

1

100

Inga vakanser finns för närvarande.
Gjorda vakansantaganden och åsättanden av hyresrisker innebär
en vakans/hyresrisk per lokaltyp och år enligt tabellen.
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Vakans/hyresrisk (%)
Lång2021 2022 2023 2024 2025 siktig
Kontor
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Totalt
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

Drift och underhåll

Kostnaderna för drift och underhåll är baserade på erfarenhetsmässiga grunder Kostnaderna bedöms komma att utvecklas med
inflationen. Kostnadsbedömningen framgår av tabellen.
Lokaltyp

Drift & löp. UH Periodiskt
D&UH
Totalt
Admin. Övr.
UH
kr/m² tkr kr/m² kr/m²
kr/m²
Kontor
220 156
30
100
90
Genomsnitt/Summa
220 156
30
100
90
I kostnaderna ingår ej kostnader för eftersatt underhåll eller hyresgästanpassningar som beaktas
genom separata engångskostnader. Observera att det periodiska underhållet skall ses som ett årligt
genomsnitt. Hänsyn har tagits till värderingsobjektets faktiska och förväntade framtida grad av
mervärdeskatteregistrering. Vid vakanser väljer vi ibland att tillfälligt hålla ned kostnaden.

Fastighetsskatt etc

Värderingsobjektet är taxerat med typkod 830 (Specialenhet, kommunikationsbyggnad / telekommast) och saknar därför taxeringsvärde och är skattebefriad.

Driftnetto

Aktuella och bedömda intäkter och kostnader ger driftnetto enligt
tabellen.
Driftnetto
Aktuell hyra
Drift & underhåll
Fastighetsskatt
Driftnetto år 1 (helår)
Driftnetto, normaliserat

kr/m²
500
-220
280
968

kr
354 000
-155 760
198 240
684 990

Initialt driftnetto är omräknat till helår utifrån det momentana läget. Det normaliserade driftnettot
är räknat på marknadshyra, långsiktig vakans och långsiktig fastighetsskatt etc. samt utan hänsyn
till eventuellt extraordinärt underhåll.

VÄRDERING

Metodtillämpning
Syftet med värderingen är att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset
vid en normal försäljning av värderingsobjektet på den öppna
marknaden.
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Marknadsvärdet bedöms med en marknadsanpassad flerårig avkastningsanalys, dvs. en analys av förväntade framtida betalningsströmmar där alla indata (hyror, vakans/hyresrisk, drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt etc, direktavkastningskrav, kalkylränta mm) ges värden som överensstämmer med de bedömningar marknaden kan antas göra under rådande marknadssituation. Som grund för våra bedömningar om marknadens direktavkastningskrav mm ligger ortsprisanalyser av gjorda jämförbara fastighetsköp.
Marknadsanalys
Allmänt

Trots vårens fortsatta smittspridning och restriktioner i samhället
har den ekonomiska tillväxten varit god. Tillväxten väntas ta ytterligare fart allt eftersom fler vaccineras och restriktioner lättas upp.
Återhämtningen skiljer sig dock åt mellan olika länder, USA och
Kina uppvisar exempelvis en stark återhämtning medan södra
Europa och låginkomstländer har det tufft.
Den ekonomiska utvecklingen har varit starkare än Riksbankens
prognos, men för att ge fortsatt stöd till ekonomin och för att nå
inflationsmålet, valde Riksbanken under det senaste mötet i april
att hålla reporäntan oförändrad på 0 % och att fortsätta köpa värdepapper inom ramen för 700 miljarder kr.
De branscher som drabbats hårdast av pandemin är hotell-, restaurang- och kulturnäringen samt delar av detaljhandeln. Industrin går däremot starkt och har en större produktion än precis innan pandemin bröt ut.
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Aktiepriserna har fortsatt att stiga. Nedan illustreras ett index för
fastighetsbolagen jämfört med de trettio bolag med störst omsättning på Stockholmsbörsen de senaste två åren.

Statsobligationsräntorna har stigit under våren men är historiskt
sett fortfarande på en låg nivå.
Tillskillnad från tidigare kriser så har bostadspriserna under pandemin stigit. Högre bostadspriser har även noterats i flera andra länder. Ökat distansarbete har sannolikt inneburit att fler är villiga att
öka sin boendekostnad för att få mer bostadsyta och efterfrågan
på fritidshus har ökat kraftig till följd av minskat resande. Även om
hushållens disponibla inkomster har minskat, har bostadsinvesteringarna gynnats av lågt ränteläge och av hushållens finansiella
förmögenhet som har utvecklats positivt. Därutöver har krisen
endast i en liten utsträckning berört hushåll med fast anställning.
Fastighetsmarknaden

Aktiviteten på transaktionsmarknaden är stor och under det första
kvartalet 2021 omsattes fastigheter för ett värde om ca 37 miljarder kr.
Tillgången till kapital är god och förnärvarande finns det fler köpare än säljare på marknaden. Intresset är störst bostäder, samhällsfastigheter och logistik som utvecklats positivt under det senaste året. Även om intresset för hotell och köpcentrum minskat
har ett antal transaktioner inom segmenten ändå ägt rum under
pandemin.
KPI steg med 0,3 % oktober 2020 vilket medför att merparten av
lokalhyrorna stiger med motsvarande nivå.
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Hyresmarknaden

Efter en lång period av stark hyrestillväxt på kontorsmarknaden,
särskilt i storstäderna och i större regionsstäder, har hyrestillväxten stannat av. Kontorshyresgäster letar i allmänhet efter moderna och yteffektiva lokaler i etablerade kontorsområden med
bra kollektivtrafik. Vakanserna finns främst i det äldre kontorsbeståndet som har tappat i attraktionskraft. Företagen tar tid på sig
att utvärdera lokalbehoven vilket resulterat i att uthyrningsprocesser numera tar längre tid och flera pågående hyresförhandlingar
har pausats och skjutits fram i tiden.

Kommuninfo

Upplands-Bro kommun är beläget nordväst om Stockholm längs
Mälaren. Kommunen har två tätorter, Bro och Kungsängen, där
det finns stora möjligheter att skapa nya bostäder genom förtätning av befintliga bostadsområden. Därtill kan tätorterna utvidgas.
Kommunen har drygt 29 000 invånare och invånarantalet växer
stadigt, främst på grund av stor inflyttning. Närheten till Stockholm gör att möjligheten att det finns en stor arbetsmarknad inom
rimligt avstånd och många arbetspendlar.
Ortspris
I tabellen framgår köp som bedöms vara någorlunda jämförbara
med värderingsobjektet.

Kommun

Fastighet

Upplands-Bro
Upplands-Bro

Granhammar 6:22
Klöv Lilla Ullevi
1:12

Bro

Volymhandel

Upplands-bro

Viby 19:48

Brunna

Industri

960

2018-07

12 000

Upplands-bro

Viby 19:8

Brunna

Industri

7 200

2018-06

65 000

9 028

KTI Sverige AB

Upplands-bro

Industri

110

2018-05

575

5 227

N Partner Ab

Upplands-bro

Tibble Kyrkby 4:34
Viby 19:36 och
19:68

Industri

2 458

2018-02

35 000

14 239

Upplands-bro

Bro-Skällsta 1:18

Industri

1 342

2017-12

11 200

8 345

Upplands-bro

Killinge 1:26

Lokaler

132

2017-12

990

7 500

Upplands-bro

Härnevi 1:17
Viby 19:1, del av,
Hälsobrunnen Logistikfastighet

Industri

425

2017-03

4 500

10 588

Industri

10 413

2015-07 127 000

12 196

5 400

2015-04

70 000

12 963

99 2014-12 137 500

3 134

Upplands-Bro

Område

Huvudsaklig
användning
Industri

Brunna
Skällsta
ind.omr.

Brunna Logistikpark

LOA BOA Datum
m² m²
362
18 244

Upplands-Bro
Katrineholm,
Flen, Kungsör,
Upplands-Bro

Viby 19:27, 19:28

Industri

Kilenkryssets industriportfölj

Industri, kontor 43 768

Upplands-bro

Bro-Skällsta 1:43

Upplands-Bro

22 fastigheter

Bro

Industri

1 150

Handel

35 000

2019-04

Köpeskilling
Dir.avk
Tkr kr/kvm Nedre Övre
5 696

2019-02 202 000

2014-12

Köpare
Staten Fortifikationsverket

15 735

11 072 7,25-7,30 7,25-7,30 Maxfastigheter
Sthlm Vattens12 500
6,25
kärning

10 000

8 695

2013-06 230 000

6 571

Conwork Fastigheter AB

6,00

6,50

Privatperson
Brf Brandstationen Härnevi
Aberdeen Asset
Management
Sweden AB
Stendörren Fastigheter
Stendörren Fastigheter
Visionsbolaget
9347 AB
Trophi Fastighets AB
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Fastigheterna i ortsprismaterialet, bland vilka orena köp kan finnas, har köpts till priser mellan 3 134 och 15 735 kr/kvm med ett
medeltal kring 9 850 kr/kvm. Direktavkastningarna bedöms ligga
mellan 6,0 och 7,0 %. Majoriteten av objekten utgörs av industrifastigheter där en något mindre del utgör kontor. Värderingsobjektet är bättre än snittet i ortsprismaterialet då stor del av lokalerna nyttjas för kontor varför marknadsvärdet bör sökas i överkant av värdeintervallet.
En stor del av alla fastighetsförvärv sker numera i bolagsform innebärande att köpeskillingen inte
blir offentlig via lagfarten. Vidare sker många fastighetsförvärv i ”portföljform”. Detta innebär var
för sig och sammantaget att information om köpeskillingar för de enskilda fastigheterna och portföljerna får sökas direkt från initierade parter eller andra tillförlitliga källor.

Omdöme om värderingsobjektet
Värderingsobjektet utgörs av en äldre kontorsbyggnad i ett
centralt läge i Bro Upplands Bro kommun. Läget bedöms som bra
sett till närhet till pendeltågsstation och större trafikled. Däremot
är underhållet för lokalerna något eftersatt enligt uppgift från uppdragsgivare på grund av att området på sikt ska utvecklas för centrum- och bostadsändamål. Något eventuellt förväntningsvärde om
annan framtida användning har emellertid inte tagit i beaktande.
En marknadsmässig hyresnivå för befintliga något äldre industrilokaler bedöms ligga omkring 950 – 1 100 kr/kvm medan det för
renodlade kontor ligger i intervallet 1 100 - 1 500 kr/kvm. I detta
fall utgörs ca 50 % av lokalerna för verkstad varför värdet bör sökas i mitten av intervallet, men över hyresnivåerna för rena industrilokaler.
Den mest sannolike köparen av värderingsobjektet är en s.k. egenanvändare. Försäljningstiden bedöms vara relativt kort.
Ovanstående indikerar sammantaget att direktavkastningskravet
för värderingsobjektet bör ligga omkring 6,50 %.
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Kassaflödesanalys
Metoden innebär en analys av de framtida betalningsströmmar
som en förvaltning av värderingsobjektet kan antas generera. Ett
avkastningsbaserat nuvärde framräknas utgående från kalkylperiodens driftnetton efter investeringar och restvärdet (dvs. det totala kapitalet vid kalkylslut). I förekommande fall görs olika värdetillägg eller värdeavdrag. Som beräkningshjälp användes en kassaflödeskalkyl. Kalkylens indata och utdata framgår nedan.
Kalkylränta /
Direktavkastningskrav
Kassaflödesindata
Direktavkastning restvärde
6,50 %
- Kontor
6,50 %
Kalkylränta på totalt kapital
8,56 %
Inflation/KPI: 1,5% 2021, och därefter 2% per år.
Kalkylperiod: Cirka 5 år (2021-06-01 - 2025-12-31)

Kalkylräntan motsvarar marknadens krav på total avkastning och
består av realränta, kompensation för inflation samt risktillägg.
Kalkylräntans storlek beror på marknadens krav på risktillägg vilket
varierar med värderingsobjektets typ, läge, alternativa användningsmöjligheter, hyresgäst- och kontraktssammansättning mm.
Restvärdet vid kalkylslut beräknas utifrån ett bedömt direktavkastningskrav på det prognostiserade driftnettot vid kalkylslut.

Nyckeltal

Kassaflödeskalkylen ger med givna förutsättningar resultat enligt
tabellen.
Nyckeltal
Marknadsvärde
10 500 000 kr
- Nuvärde av restvärde
7 954 584 kr
- Nuvärde av driftnetton
2 466 567 kr
Direktavkastning, år 1
1,89 %
Direktavkastning vid kalkylslut
6,50 %
Värde kr/m²
14 831 kr/m²
Värde/taxeringsvärde
-

Direktavkastningen är beräknad på kalkylresultatet med justering för eventuella värdetillägg och
värdeavdrag.
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Bedömd utveckling av effektiv hyra och driftnetto efter investeringar under kalkylperioden framgår av nedanstående diagram.

Nominell utveckling av effektiv hyra och
driftnetto efter investeringar

1 000
800

Effektiv hyra

600
tkr
400

200
2025

2024

2023

2022

2021

0

Driftnetto
efter
investering

År

Känslighetsanalys

Sammanfattningsvis

För att bättre kunna bedöma osäkerheten i värdebedömningen
har vi låtit en av parametrarna; marknadshyra för lokaler, vakansgrad, drift och underhåll, inflation, kalkylränta och direktavkastningskrav vid kalkylslut förändras när övriga faktorer är oförändrade. Förändring av indata och av avkastningsvärdet framgår av
tabellen.
Parameter

Ändring indata

Marknadshyra för lokaler (ej bostäder)
Vakansgrad
Drift & underhåll
Inflation
Kalk.ränta & Direktavk. vid kalk.slut
Kalk.ränta & Direktavk. vid kalk.slut

enhet
antal
%
10
%-enheter
10
%
10
%-enheter
1
%-enheter
1
%-enheter
-1

Värdeförändring
tkr
1 264
-1 351
-242
558
-1 395
1 906

%
12
-13
-2
5
-13
18

Sammanfattningsvis bedöms marknadsvärdet av fastigheten
Finnsta 1:10 i Upplands-Bro kommun utifrån ovanstående förutsättningar till 10,5 Mkr.
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BESKRIVNING – FINNSTA 1:269
Lagfaren ägare

Upplands Bro kommun (Org.nr 212000-0100)

Fastighetstyp

Fastighet avsedd för förskola.

Läge

Se beskrivning ovan för Finnsta 1:10.

Planförhållanden

Värderingsobjektet omfattas en äldre detaljplan från 1996 som
medger ändamålet daghem. Genomförandetiden har gått ut.

Tomtbeskrivning

Värderingsobjektets areal uppgår till 4 320 kvm. Fastigheten har
tidigare varit bebyggd med en förskola (se bild nedan). Förskolan
är idag är riven.
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Metod
Syftet med värderingen är att bedöma marknadsvärdet av värderingsobjekten. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning av värderingsobjektet på den öppna
marknaden.
Vid bedömning av byggrätter finns i princip två metoder:
Ortsprismetoden. Denna metod går ut på att bedöma marknadsvärdet genom jämförelser med avtal om överlåtelser av liknande
objekt.
Exploateringskalkyl. Denna metod går ut på att först bedöma
marknadsvärdet av en färdigbyggd fastighet (främst genom ortsprisjämförelser) och sedan dra av byggkostnader och marknadsmässig vinst för exploatören. Den som återstår är då vad som kan
betalas för marken.
Nackdelen med ortsprismetoden är att det finns få överlåtelser
samt att dessa ej är direkt jämförbara. Nackdelen med en exploateringskalkyl är att man drar ett förhållandevis stort tal (byggkostnaden) från ett nästa lika stort tal (marknadsvärdet i färdigbyggt
skick) från varandra. Såväl värdet i färdigbyggt skick som byggkostnaden är förhållandevis osäkra parametrar och små justeringar i
dessa kan ge mycket stora effekter på slutresultatet. Till detta ska
läggas att även vinstkravet är osäkert.
Marknadsanalys

Skolfastigheter

Efterfrågan på skolfastigheter är stor, särskilt i storstadsregioner
som har en stark befolkningstillväxt. Skolfastigheter är ett relativt
nytt segment på investerarmarknaden, men utgör idag en stor del
av marknaden för samhällsfastigheter.
Skolfastigheterna är attraktiva bland investerarna då hyresavtalen
i regel är långa, mindre konjunkturkänsliga, stabila hyresnivåer och
där det geografiska läget har mindre betydelse än för kommersiella fastigheter.
Under de senaste tre åren har nyproduktionen av förskolor och
skolor ökat kraftigt och om byggtakten håller i sig bör målet om
nästan 1 000 nya skolor kunna nås inom den kommande 10-årsperioden.
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Skolan finansieras av kommunen med s.k. skolpengen. Finansieringen varierar mellan olika kommuner. Dock får alla skolor
samma skolpeng inom en och samma kommun, oavsett om det är
en fristående- eller kommunal aktör. Utöver skolpengen ger kommunerna påslag för socioekonomisk resursfördelning till skolor
som har elever med utländsk bakgrund eller till skolor som är belägna i områden med låg utbildningsnivå. Vissa kommuner ger extra ersättning till skolor med höga hyror (skolor som antingen avser nyproduktion eller är belägna i ett område med höga hyresnivåer).
Skolan kostar olika mycket i olika kommuner. Glesbygdskommuner
har ofta högre kostnader per elev än övriga kommuner, då det är
dels kostsamt att bedriva små skolor i glesbygd eftersom lokalerna
ofta är stora i förhållande till antalet elever och dessutom är personalkostnaderna högre per elev om antalet elever är lågt. Lokalkostnaderna i storstäderna är ofta högre än i övriga delar av landet.
När en kommun fördelar pengar till skolor ska den s.k. likabehandlingsprincipen gälla, vilket innebär att kommunala och fristående
skolor ska kunna bedriva sin verksamhet på lika villkor. Fristående
skolor får dock ett påslag för moms och administration, kostnader
som inte kommunala bolag har.
I tabellen nedan har skolkostnader per elev sammanställts, uppgifterna avser 2018 (källa Skolverket). Vid beräkning av lokalkostnader har schablonvärden använts för antalet elever. Lokalytan
uppgå till 10 kvm per barn inom förskolan.
Skolkostnad, riket 2018
Total skolpeng
Förskola

154 500

Varav lokalkostnader
22 100

Andel lokalkostnader
14%

Lokalkostnad
kr/kvm
2 210

I genomsnitt uppgick lokalkostnader till 22 100 per barn inom förskolan, vilket motsvarar ca 14 % av den totala skolpengen. Vid beräkning av lokalkostnader har schablonvärden använts för antalet
elever.
Då hyran på skolfastigheter påverkas av hur stor skolpengen är,
kan man med hjälp av denna räkna ut en potentiell maxhyra som
skolorna klarar av att bära. Det grova drag innebär det att ju högre
skolpengen är desto högre hyra klarar verksamhetsutövaren av att
betala vilket i sin tur medför ett högre fastighetsvärde. Dessutom
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påverkas hyresnivån av lokalernas läge och standard samt i viss
mån även hyresnivån på den kommersiella marknaden.
Ortspris och värdebedömning
Förväntad exploatering

Byggrätten inom värderingsobjektet uppskattas till ca 1 400 kvm
ljus BTA enligt grov uppskattning från gällande detaljplan.
Ett ortsprismaterial har framtagits avseende tomtmark för skoländamål som köpts från 2018 och framåt:

Upplands Bro

I Upplands-Bro köpte Odalen Fastigheter i mars 2018 tomtmark
för förskoleändamål, del av Kungsängens-Tibble 1:3. Säljare var
kommunen. Köpeskillingen motsvarar 2 000 kr/kvm ljus BTA och
400 kr/kvm tomtareal. Förvärvet är baserat på markanvisning från
november 2017.

Haninge

Haninge kommun och SBB I Norden AB tecknade ett markanvisningsavtal gällande fastigheten Kalvsvik 16:29 i Jordbro i mars
2021. Den preliminära köpeskillingen är 2 750 kr/kvm ljus BTA baserad på prisläget i februari 2021. Förskolan omfattar ca 890 kvm
ljus BTA.

Huddinge

Huddinge kommun anordnande under våren 2020 en markanvisningstävling gällande fastigheten Marmormjölet 9 som är en 4 300
kvm stor tomt avsedd för förskola i Högmora. Totalt inkom 10 anbud och vinnaren blev Hoivatilat AB. Köpeskillingen var förbestämd till 3,8 Mkr och byggrätten är ca 10 000 kvm ljus BTA fördelat på två plan, vilket ger ett pris på 834 kr/kvm tomtareal eller
3 800 kr/kvm ljus BTA.

Järfälla

I oktober 2020 tecknade Järfälla kommun marköverlåtelseavtal
med Sveaviken Boastad avseende skolbyggrätt i Barkarbystaden,
del av Barkarby 2:59 (kvarter 15) Köpeskillingen motsvarade 2 500
kr/kvm ljus BTA för lokaler avsedda för skola/förskola.

Vallentuna

Vallentuna kommun godkände i maj 2019 ett marköverlåtelseavtal
gällande fastigheten Vallentuna-Åby 1:177 som har en areal på
6 863 kvm. Köpare var Nystad Vallentuna Skolfastigheter AB som
har för avsikt att uppföra skolbyggnad som ska inrymma Internationella Engelska skolan. Köpeskillingen var 7,5 Mkr och byggrätten
uppskattas till ca 2 800 kvm BTA. Köpeskillingen motsvarar 1 093
kr/kvm tomtareal eller ca 2 680 kr/kvm ljus BTA.
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Täby

Täby kommun sålde fastigheten Giggen 1 till Actus Täby AB som
tidigare haft rådighet över marken via tomträtt. Köpeavtalet undertecknades i november 2019 och köpeskillingen var 1,4 Mkr.
Fastigheten är bebyggd med en förskola med en byggrätt på 900
kvm BTA och tomtarealen är 1 861 kvm. Köpeskillingen motsvarar
därmed 3 500 kr/kvm ljus BTA

Sollentuna

Under våren 2018 anordnade Sollentuna kommun en markanvisningstävling gällande området kring den tidigare Sollentunamässan inom fastigheterna Tureberg 25:3 samt del av Traktören 14.
Borätt och Seniorgården blev de bolag som tecknade markanvisningsavtal med kommunen. Förskola är planerad i lokaler i bottenvåningen på bostadshus och prisnivån var 2 000 kr/kvm ljus BTA.

Sigtuna

Allfadern Ekilla AB förvärvade del av fastigheterna Sätuna 3: 257,
Märsta 1:183 samt Märsta 1:210 av Sigtuna kommun i maj 2018
för en köpeskilling motsvarande ca 2 491 kr/kvm BTA. köpet omfattade förutom förskola ett LSS-boende.
Ovanstående kan sammanfattas i tabellen nedan:
Pris/kvm
BTA

Årtal då avtal
tecknades

Jordbro (Kalvsvik 16:29)

2 750

2021

Huddinge

Högmora (Marmormjölet 9)

3 800

2020

Järfälla

Barkarbystaden

2 500

2020

Täby

Giggen 1

3 500

2019

Vallentuna

Vallentuna-Åby 1:177

2 800

2019

Sollentuna

Sollentunamässan

2 000

2018

Sigtuna

Märsta

2 491

2018

Upplands-Bro

Kungsängen-Tibble 1:3

2 000

2018

Kommun

Fastighet/Område

Haninge

Ortspriserna ovan visar att överlåtelser har skett till priser mellan
ca 2 000 – 4 500 kr/kvm BTA eller mellan ca 400 – 1 800 kr/kvm
tomtareal. Då priset per kvm markareal kan variera beroende på
hur stor areal en fastighet har är det byggrättsvärdet som är det
mest intressanta att analysera.
Undertecknad har kännedom om en överlåtelse av byggrätter för
förskola som har skett i Upplands-Bro. Överlåtelsen skedde till ett
pris på 2 000 kr/kvm ljus BTA, priset baseras emellertid på en
markanvisning som skedde i november 2017.
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Ytterligare en överlåtelse har tecknats till denna nivå under 2018 i
Sollentuna. Denna överlåtelse berör lokaler i bottenvåningen på
flerfamiljshus, vilket kan förklara att nivån är något lägre än för de
andra jämförelseobjekten då extra hänsyn måste tas till de boende vilket ställer högre krav på verksamheten. Detsamma gäller
markanvisningen i Järfälla samt Sigtuna.
Övriga överlåtelser i Huddinge, Täby och Vallentuna omfattar fristående förskoletomter likt värderingsobjektet. Köpeskillingen för
dessa varierar mellan 2 680 – 3 800 kr/kvm ljus BTA. Sett till läge
för dessa tre objekt bedöms Vallentuna vara mest likvärdigt sett
till invånarantal och läge i regionen.
Som beskrivet ovan är det intressant att jämföra storleken på
skolpengen för respektive kommun då i genomsnitt ca 14 % av
skolpengen täcker upp för lokalkostnader. Ju högre skolpeng
desto större bidrag för lokalkostnader. Om antalet elever är få till
storlek på lokal så hjälper det dock inte att skolpengen hög. Upplands-Bro är emellertid en tillväxtkommun varför detta inte bedöms vara ett problem i detta fall.
Skolpeng

Hur stort bidrag, skolpeng, som en enskild aktör får per elev och år
skiljer sig åt från kommun till kommun. Nedan finns en sammanställning över skolpengen i kommunerna som ingår i jämförelseobjekten. Som kan utläsas nedan så har Upplands-Bro högre skolpeng är samtliga kommuner som ingår i ortsprismaterialet.
Skolpeng/år barn 1-2 år för enskild huvudman för 2021
Kommun

Skolpeng

Vallentuna

115 700 kr

Huddinge

116 926 kr

Haninge

128 389 kr

Järfälla

130 300 kr

Täby

143 418 kr

Sigtuna

144 101 kr

Sollentuna

146 250 kr

Upplands-Bro

147 243 kr

Då hyran på skolfastigheter påverkas av hur stor skolpengen är,
kan man med hjälp av denna räkna ut en potentiell maxhyra som
skolorna klarar av att bära.
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Då kommunerna använder olika fördelningsmodeller för sina resurser går det inte att jämföra skolpengen rakt då det kan ge en
skev bild, men det ger ändå en indikation på verksamhetens betalningsförmåga. En hög skolpeng bör medföra ett högre byggrättsvärde. Både Vallentuna och Huddinge har låg skolpeng medan
Täby är mer likt Upplands-Bro. Det är därför svårt att dra någon
ensidig slutsats enbart med hänsyn till skolpengen, däremot visar
köpet i Huddinge att det finns en hög betalningsvilja för föreskoletomter trots en låg skolpeng. Värdet bör därför sökas något över
nivån i Vallentuna, då detta objekt i övrigt bedöms som relativt likt
värderingsobjektet.
Sammanfattningsvis

Utifrån en samlad bedömning bedöms en rimlig värdenivå för förskola inom värderingsobjektet till ca 3 000 kr/kvm BTA. Den totala
byggrätten är ca 1 400 kvm BTA vilket ger ett totalt marknadsvärde om 4,2 Mkr.
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MARKNADSVÄRDE
Marknadsvärdet av fastigheten Finnsta 1:10 i Upplands-Bro kommun bedöms vid värdetidpunkten 2021-05-25 till:

Tio miljoner femhundratusen kronor
[ 10 500 000 kr ]

Marknadsvärdet av fastigheten Finnsta 1:269 i Upplands-Bro
kommun bedöms vid värdetidpunkten 2021-05-25 till:

Fyra miljoner tvåhundratusen kronor
[ 4 200 000 kr ]

OBS! Notera värderingsförutsättningarna under ”Förutsättningar” ovan.

Stockholm 2021-05-25
FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB

Bilagor;
1. Kassaflödeskalkyl
2. Hyresgästspecifikation
3. Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS)
4. Allmänna villkor för värdeutlåtande
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KASSAFLÖDESKALKYL
Kalkylresultat
Värdetidpunkt 2021-05-24 (kalkylstart 2021-06-01)
Nuvärde av driftnetton (tkr)
Nuvärde av restvärde (tkr)

2 467
7 955

SUMMA (tkr)

10 421

MARKNADSVÄRDE (avrundat) (tkr)

10 500

Kassaflöde
ÅR

2021 del
1,50

2022
2,00

2023
2,00

2024
2,00

2025
2,00

kr/m² 2021
500
500

208
208

898
-45
853

916
-46
870

935
-47
888

953
-48
906

-130
-90
-220

-54
-37
-91

-93
-65
-158

-95
-66
-161

-97
-67
-164

-99
-69
-168

280

116

695

709

723

738

Bedömd helårsinflation
Hyror, lokaler
Vakans/hyresrisk, lokaler
Effektiv hyra
Drift & Löpande underhåll
Periodiskt underhåll
Kostnader
Driftnetto

Nyckeltal
Initialt driftnetto, helår (tkr)
Norm. driftnetto, helår (tkr)
Kalkylränta driftnetton, snitt (%)
Kalkylränta restvärde (%)
Direktavkastning, initial, %
Direktavkastning vid kalkylslut, %

198
685
8,56
8,56
1,89
6,50

Restvärde kalkylslut (tkr)

11 578

Marknadsvärde kr/m²
14 831
Marknadsvärde/taxeringsvärde (V/T)
-
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HYRESGÄSTSPECIFIKATION
Hyresgäst etc.

Lokal-

Total

Löptid

typ

area

t.o.m.

m²
AB Upplands Borhus
Summor / Genomsnitt

Kontor

Aktuell hyra
Exkl. tillägg
kr kr/m²

708

21-12-31 354 000

500

708

354 000

500

Bedömd marknadshyra

Hyrestillägg

Skattetillägg

Exkl. tillägg

Totalt exkl. f-skatt

index/%

kr

kr

kr

kr/m²

kr

kr/m²

Not

100

-

-

885 000

1 250

885 000

1 250

-

-

-

885 000

1 250

885 000

1 250
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VÅRA KONTOR
Stockholm
Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm
Tel 08 696 95 50
Göteborg
Drottninggatan 36, 411 14 Göteborg
Tel 031 10 78 50
Malmö
Södra Promenaden 59, 211 38 Malmö
Tel 040 12 60 70
Norrköping
Sankt Persgatan 27, 602 33 Norrköping
Tel 011 12 61 21
Nyköping
Västra Kvarngatan 64, 611 32 Nyköping
Tel 0155 778 70
Sundsvall
Klökanvägen 8, 857 53 Sundsvall
Tel 070 229 05 15
Umeå
Svidjevägen 8, 904 40 Röbäck
Tel 076 846 99 55
Västerås
Sigurdsgatan 23, 721 30 Västerås
Tel 021 665 53 15
Östersund
Kyrkgatan 60, 831 34 Östersund
Tel 076 114 99 88
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Värdeutlåtande
avseende fastigheten

Finnsta 1:10 samt Finnsta 1:269
Upplands - Bro kommun

Källa: Förstudie utveckling Bro Centrum

2021-05-21

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB
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UPPDRAG/BESKRIVNING
Uppdragsgivare

AB Upplands-Brohus genom

Bakgrund/syfte

Utlåtandet syftar till att bedöma marknadsvärdet av värderingsobjektet som underförutsättning att detaljplan som medger bostadsändamål har vunnit laga kraft.

Värderingsobjekt

Finnsta 1:269 samt Finnsta 1:10 i Upplands-Bro kommun

Värdetidpunkt

Värdetidpunkt är dagens datum.

Förutsättningar

Värdebedömningen baseras på tillgängliga ortspriser och vår erfarenhet av prisbildning på fastighetsmarknaden.
Värderingsobjektet förutsätts ha normala grundläggningsförhållanden och ej vara i behov av marksanering i den fortsatta värdebedömningen.
För uppdraget gäller vidare bilagda ”Allmänna villkor för värdeutlåtande”.
Värdebedömningen avser inklusive gatubyggnadskostnader och
plankostnader, men exklusive VA-avgift.

Underlag

- Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS).
- Taxeringsuppgifter.
- Gällande planförhållanden.
- Fördjupad översiktsplan över Bro 2040, granskningshandling
2021-05-26
- Marknadsinformation.
- Kartmaterial.
- Information från uppdragsgivare.
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Lagfaren ägare

Finnsta 1:10 - AB Upplands-Brohu
Finnsta 1:269 – Upplands-Bro kommun

Fastighetstyp

Exploateringsfastighet avsedd för framtida bebyggelse av bostäder
samt centrumändamål.

Läge

Värderingsobjektet är beläget centralt i Bro i Upplands – Bro kommun. Området angränsar till Bro Torg /centrum och dess parkering
samt Brohuset som inrymmer bland annat simhall, bibliotek och
sporthall. Närservice såsom livsmedelsbutik, apotek och restaurangen finns inom gångavstånd i Bro centrum, likaså skola och förskola. Avståndet till Bro station, som trafikeras med pendeltåg
mellan Bålsta och Västerhaninge. Avståendet till centrala Stockholm är knappt 40 km.

Planförhållanden

Värderingsobjektet omfattas en
äldre detaljplan från 1996 som
medger centrumbebyggelse, kontor och värmecentral inom
Finnsta 1:10 samt daghem inom
Finnsta 1:269.
Kommunen arbetar emellertid
med att ta fram en fördjupad
översiktsplan (FÖP) över Bro med
syfte att förtydliga förutsättningarna för den fysiska planeringen
på lång sikt. Den fördjupade
översiktsplanen ska vara vägledande för exploatörer och andra
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som har intresse av att delta i kommunens utveckling. En granskningshandling är framtagen daterad 2021-05-26.
Den lila ringen i kartbilden nedan visar ungefär värderingsobjektets lokalisering. Bilden är hämtad från FÖP:en och för det orangea
området där värderingsobjektet är beläget anges centrumutveckling. Bro centrum ska förtätas med nya bostäder för att stärka underlaget för service och kommersiella verksamheter. Inom centrum ska även fler arbetsplatser tillskapas. De svart/gröna pilen
anger huvudstråket Köpmangatan och Norrgrindsgatan till stationen. Värderingsobjektet är belägen längs med Norrgrindsgatan.
Hjärtat anger plats för torg, service och handel. Tyngdpunkten för
centrum kommer att flyttas söderut mot centrumrondellen och
Köpmangatan/Enköpingsvägen för att knyta ihop området med
stationen.

Som underlag till FÖP:en tog WSP fram en förstudie från 2019.
Granskningshandlingen för FÖP:en hänvisar till denna förstudie
och att scenariot ”Förtätning med småhuskänsla” ger en bild av
möjliga volymskisser, se vidare under exploateringsgrad.
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Tomtbeskrivning

VÄRDERING

Finnsta 1:10 är idag bebyggt med ett värmeverk samt kontor som
avses att rivas. Finnsta 1:269 har tidigare varit bebyggd men en
förskola som idag är borttagen.

Värdebedömning råmark
Fastigheten är idag obebyggd och utgörs av skogsmark i huvudsak.
Mark som ej omfattas av detaljplan och som ej är exploaterade
benämns normalt råmark och värdet av sådan s.k. råmark beror
normalt främst på förväntningar om ändrad tillåten markanvändning.
Begreppet används dock för mark med mycket olika förutsättningar allt från renodlad skogsmark utan några större förväntningar om ändrad markanvändning till redan planlagd men ännu ej
exploaterad mark. Här menas dock med råmark mark där viss förväntan kan finnas om en exploatering men där ändamålet med exploateringen är osäker.
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Marknadsvärdebedömningar görs normalt genom att jämföra med
försäljningar av andra liknande objekt. Att bedöma marknadsvärdet av råmark är mycket svårt då det dels är relativt ovanligt med
försäljningar av liknande mark och det dels är svårt att jämföra de
objekt som ändå sålts då varje objekt har unika förutsättningar
vad gäller förväntningar om framtida exploateringar.
Skillnaderna i förväntningar kan vara av olika karaktär t ex:
•
•
•
•
•
•

vad kommer att få byggas
vad är färdiga byggrätter värda
hur mycket kommer att få byggas
när kan en exploatering förväntas ske
vilka kostnader för en exploatering med sig
vilka osäkerheter finns avseende ovanstående faktorer

Nedan illustreras hur markvärdet förändras över tid beaktat att
planförhållandena ändras från ej detaljplanelagt område till laga
kraft vunnen detaljplan.

Markvärdet är således normalt lägre när den förväntade exploateringen är avlägsen i jämförelse med när exploateringsfastigheten
tidsmässigt ligger närmare t.ex. ett antagande av detaljplan. Fastighetens lägsta marknadsvärde kan dock oftast sökas baserat på
pågående markanvändning.
När förväntningarna är relativt starka, då det t.ex. finns detaljplaneförslag framtagna kan en värdering göras genom att räkna på
framtida intäkter, kostnader och risker, d.v.s. en exploateringskalkyl. I ett tidigare skede då större oklarhet och osäkerhet råder
kring exploateringen är en sådan värderingsmodell dock ej möjlig
att tillämpa. Därmed återstår endast möjligheten att jämföra med
försäljningar av liknande objekt.
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Vid bedömning av byggrätter finns i princip två metoder:
Ortsprismetoden. Denna metod går ut på att bedöma marknadsvärdet genom jämförelser med avtal om överlåtelser av liknande
objekt.
Exploateringskalkyl. Denna metod går ut på att först bedöma
marknadsvärdet av en färdigbyggd fastighet (främst genom ortsprisjämförelser) och sedan dra av byggkostnader och marknadsmässig vinst för exploatören. Den som återstår är då vad som kan
betalas för marken.
Nackdelen med ortsprismetoden är att det finns få överlåtelser
samt att dessa ej är direkt jämförbara. Nackdelen med en exploateringskalkyl är att man drar ett förhållandevis stort tal (byggkostnaden) från ett nästa lika stort tal (marknadsvärdet i färdigbyggt
skick) från varandra. Såväl värdet i färdigbyggt skick som byggkostnaden är förhållandevis osäkra parametrar och små justeringar i
dessa kan ge mycket stora effekter på slutresultatet. Till detta ska
läggas att även vinstkravet är osäkert.
Marknadsanalys
Allmänt bostäder

Aktiviteten på bostadsmarknaden är stor och mellan januari och
april 2021 såldes 18 % fler bostadsrätter än motsvarande period
föregående år. Bostadsrättspriserna har stigit med 12,7 % under
den senaste 12-månadersperioden och uppgick i april i snitt till ca
45 150 kr/kvm. (källa Mäklarstatistik).
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Under pandemin har efterfrågan för stora lägenheter, småhus och
fritidshus ökat. Småhuspriserna uppgick i snitt till 4 107 000 kr för
hela landet under det första kvartalet 2021 vilket är 19 % högre än
det första kvartalet 2020. Under motsvarande period har priserna
för fritidshus i snitt ökat med 15 %.
Boverket har tillsammans med Länsstyrelserna undersökt läget på
bostadsmarknaden i landets olika regioner. Nyproduktionen är
stor i flertalet regioner men underskott på bostäder råder generellt för nyanlända, ungdomar, studenter och äldre personer. I regioner med stor turism har ökad efterfrågan för fritidshus pressat
upp bostadspriserna vilket försvårar individer att komma in på bostadsmarknaden. Hemlösheten ökar och fler vänder sig till socialstyrelsen för att få hjälp med bostad.
I svagare kommuner har investeringsstödet varit avgörande för att
kunna genomföra projekt. I starkare kommuner har investeringsstödet istället bidragit med att erbjuda nyproducerade bostäder
med lägre hyra.

Under 2020 började ca 50 400 nya bostäder att byggas vilket är ca
1 800 fler än under 2019. Enligt Boverkets prognos beräknas
50 000 nya bostäder börja byggas i år.
Bostadsbyggandet utvecklas olika i olika delar av landet. Stockholmsregionen hade ett stort fall i bostadsbyggandet under 2018
och har därefter legat på en stabil nivå. I Skåne steg nyproduktionen fram till 2019 för att därefter sjunka.
Antalet påbörjade bostäder, rullande 12-mån

Stockholms län

Skåne län
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2018K2
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2010K4

Nyproduktion

Västra Götalands län

Sett till antalet invånare ligger nyproduktionen i storstadsregionerna i nivå med varandra, ca 5 – 5,2 påbörajde bostäder per 1 000
invånare.
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Antalet påbörjade bostäder per 1 000 invånare, rullande
12-mån
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0

Stockholms län

Skåne län

Västra Götalands län

Enligt Boverkets beräkningar av byggbehovet av nya bostäder, behövs det mellan 2020 och 2029 byggas kring 592 000 och 664 000
nya bostäder i landet vilket ca 5,7 – 6,4 nya bostäder per 1 000 invånare. Om migrationen ökar under perioden kommer behovet av
nya bostäder öka ytterligare. Regionerna Stockholm, Göteborg och
Malmö-Lund står för 70 % av byggnadsbehovet.
Hyror

Bostadshyrorna kan sättas på tre olika sätt, bruksvärdeshyra, presumtionshyra och genom egensatta hyror.
För hyresrätter inom den befintliga stocken sätts hyran genom kollektiva förhandlingar mellan fastighetsägare och hyresgästföreningar enligt bruksvärdesprincipen, d.v.s. likvärdiga lägenheter ska
ha lika hyra. Med likvärdiga lägenheter avses i första hand lägenheter vars hyra har bestämts genom förhandlingsöverenskommelser. Från och med 2011 saknar det betydelse om det är en privat
hyresvärd eller kommunal som har ingått överenskommelserna.
För nyproduktion av hyresrätter kan hyran förutom sedvanlig förhandling, sättas med hjälp av presumtionshyror. Detta innebär att
hyran för en nybyggd lägenhet skall täcka fastighetsägarens kostnader för att producera den. Dock måste en hyresgästförening
godkänna nivån samt måste överenskommelsen träffas innan det
har ingåtts hyresavtal för någon av lägenheterna. Presumtionen
gäller under 15 år och därefter skall hyran bestämmas enligt de
vanliga bruksvärdesreglerna.
Om fastighetsägare och hyresgästföreningen inte kan komma
överens i en förhandling, kan fastighetsägaren själv bestämma hyresnivån. Dock löper fastighetsägaren en risk att en hyresgäst vänder sig till Hyresnämnden för att få ärendet prövat.
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Genom januariavtalet mellan S, C, L och MP, kommer dock fri hyressättning råda för nyproducerade bostäder. Nya lagen beräknades från början tas i bruk 2021 men eftersom utredningsarbetet är
försenat kommer den ursprungliga tidsplanen sannolikt inte att
hålla.
Hyresnivån för nyproducerade bostäder har ökat under de senaste
åren och kan vara dubbelt så höga som för äldre bostäder. Prisskillnaden förklaras av bl.a. höga markpriser och bostadsbrist som
tillsammans drivit upp hyrorna. December 2019 meddelade hovrätten en dom mot Uppsalahem där normhyran för ett centralt
projekt fick sänkas från 1 950 kr/kvm till 1 750 kr/kvm. Än är det
för tidigt att se om domen fått några effekter på hyressättningen
för andra projekt, dock torde domen medföra att bostadsutvecklarna blir något mer försiktiga.
Enligt samlad statistik från SCB hade 28 % av de färdigställda bostäderna 2019 pressumtionshyror, 27 % hade hyrestak med investeringsstöd, 24 % egensatta hyror och 21 % förhandlad bruksvärdeshyra. Hyressättningen skiljer sig åt mellan olika regioner där
Stockholmsregionen har en stor andel egensatta hyror och pressumtionshyror medan små kommuner har en stor andel bostäder
som har ett hyrestak p.g.a. att de är uppförda med investeringsstöd.

Den genomsnittliga hyreshöjningen för landets bostadshyror 2020
uppgick till 1,9 %. I Stockholm landade hyreshöjningen 2021 på
1,75 %.
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Samhällsfastigheter

Fastigheter som brukas av hyresgäster, vars verksamhet tillövervägande del är skattefinansierad och är specifikt anpassad för samhällsservice, definieras som samhällsfastigheter. Exempel på vanliga verksamheter är skolor, vård, äldreboenden fängelser, och
statliga myndigheter.
Samhällsfastigheter kännetecknas oftast av säkra hyresintäkter –
särskilt om hyresgästen är kommun, stat eller landsting. Hyresavtalen är också i regel långa. Bland investerarna spelar därför det
geografiska mikroläget en mer underordnad roll än vid andra typer
av fastighetsinvesteringar. Den låga hyresrisken och det ökade intresset för samhällsfastigheter har inneburit att direktavkastningskraven gradvis har sjunkit.
Med en växande befolkning och i takt med att vi lever längre, ökar
behovet av olika typer av vårdboenden. Men en växande befolkning innebär också att behovet av fler skolor och förskolor ökar.
Stora ägare av samhällsfastigheter är institutioner som exempelvis
Hemsö, Intea, Vacse och Stenvalvet, men under 2020 har de privata aktörerna stått för 80 % av omsättningen av samhällsfastigheter. Intresset bland utländska investerare har under senare tid
ökat, dock kommer stor andel av de utländska investerarna från
övriga Norden.
De privata aktörerna äger och förvaltar framförallt lokaler avsedda
för skolor eller någon form av kontorsverksamhet. Äldreboenden
utgör också en vanlig fastighetskategori men ska då helst vara av
yngre årgångar som uppfyller myndigheternas krav på utformning,
och säkerhet m.m. I annat fall kan risk finnas för kostsamma ombyggnader eller hot om nedläggningar.
Under pandemin ökade intresset ytterligare för samhällsfastigheter och i fjol omsattes samhällsfastigheter till ett värde av ca 40
miljarder kr vilket motsvarade drygt 19 % av den totala transaktionsvolymen.
För samhällsfastigheter råder det stor variation i direkt-avkastningskraven. Moderna fastigheter belägna i storstads-regioner,
med statliga eller kommunala hyresgäster i kombination med återstående långa hyresavtal (15 - 25 år) är de mest eftersökta objekten och i dessa fall kan avkastningskraven nå ned mot 4,00-4,50 %,
och även under 4,00% i vissa fall.
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Vård- och äldreboenden Med en åldrande befolkning, talar den demografiska utvecklingen
för ett ökat behov av vårdplatser och äldreboenden framöver.
Idag utgör 5 % av befolkningen av personer äldre än 80 år och SCB
räknar med att motsvarande andel 2050 uppgår till 9 %.
Enligt en undersökning utförd av Socialstyrelsen uppgav 125 kommuner under 2017 att de hade en brist på äldreboenden vilket är
en ökning om 16 kommuner jämfört mot året innan. Samtidigt nekades ca 5 000 personer med positiva biståndsbeslut en plats på
äldreboende p.g.a. platsbrist, trots att kommunerna är skyldiga att
hitta en plats inom tre månader.
En stor andel av det befintliga beståndet utgörs av äldreboenden
uppförda under 1960- och 70-talet. Byggnaderna uppförda under
denna tidsperiod har ofta ett gott läge inom kommunen men är
ineffektivt byggda med stor andel gemensamma utrymmen och
kringytor.
Vård- och omsorgsbolag hyr normalt lokaler för äldreboenden från
kommunala eller privata fastighetsbolag, och vård- och omsorgsbolagen hyr i sin tur ut de enskilda lägenheterna till de boende
(enligt bruksvärdesprincipen på hyresmarknaden). Hyran som
vårdbolaget betalar till fastighetsägaren utgörs dels av de boendes
hyror men även av kommunala bidrag. Några av de större aktörerna på marknaden är Ambea och Attendo.
Vårdoperatören/förstahandshyresgästen får betalt per så kallat
vårddygn och det är därför är hyreskostnaden per vårddygn ett
lika relevant mått för dem som kvadratmeterhyran. Det är dock
som nämnt många av dessa boenden som är kombinerade med
andra verksamheter, vilket ändå kan göra det svårt att bryta ut hyresvärdet för själva vårdboendet.
Regeringen har beslutat om en ny boendeform, biståndsbedömt
trygghetsboende, som trädde i laga kraft april 2019. Den nya boendeformen riktar sig till de som är gamla men för friska för äldreboende. De boende kommer att erbjudas möjlighet att delta i gemensamma måltider och aktiviteter. Regeringen har avsatt 850
miljoner kr som ett investeringsstöd för att bygga den nya boendeformen.
Typ av boende

Det förekommer inte sällan viss begreppsförvirring och olika benämningar på boenden avsedda för äldre. Äldreboende nämns
ofta, men det är inte den formella termen. Vanligt förekommande
terminologi för särskilt boende för äldre; vårdboende:
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•
•
•

Bostad med service och omvårdnad dygnet runt
Behovsprövat boende för personer med sjukdom eller funktionsnedsättning, t ex demens
Socialtjänstlagen: ”Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd”

Ofta används också termen Vård- och omsorgsboende.
Det är vanligt förekommande att denna typ av boende integreras
med andra typer av funktioner, ofta kommunal verksamhet så
som hemtjänst, andra typer av boende (trygghetsboende, vanliga
hyresbostäder), dagcentral, restaurang, förskola etc. Exempel på
denna typ finns bl a i Ystad där Peab byggde och Stenvalvet förvärvade under uppförandet 2013.
Vanligt är att varje avdelning i det särskilda boendet inrymmer 8-9
vårdplatser/lägenheter. Ofta med två avdelningar per plan med
ett gemensamt kök och uppehållsrum och personalutrymmen. De
boenden som byggs idag har ofta 54-72 platser. Lägenheterna är
ofta 25-35 kvm, inklusive gemensamma ytor blir det ofta 70-75
kvm per vårdplats. Kvoten uthyrningsbar yta/BTA blir väldigt hög
jämfört med konventionella bostäder där trapphus etc inte är med
i den uthyrningsbara ytan.

Upplands Bro

Upplands-Bro kommun är beläget nordväst om Stockholm längs
Mälaren. Kommunen har två tätorter, Bro och Kungsängen, där
det finns stora möjligheter att skapa nya bostäder genom förtätning av befintliga bostadsområden. Därtill kan tätorterna utvidgas.
Kommunen har drygt 29 000 invånare och invånarantalet växer
stadigt, främst på grund av stor inflyttning. Närheten till Stockholm gör att möjligheten att det finns en stor arbetsmarknad inom
rimligt avstånd och många arbetspendlar.
Enligt kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning fanns det drygt
10 900 bostäder inom kommunen år 2016 och av dessa utgjorde
ca 46 % småhus och resten flerfamiljshus. Det innebär att det
finns en blandad bebyggelse med olika typer av upplåtelseformer.
Det råder bostadsbrist i de centrala delarna av kommun likt andra
kommuner i storstadsregionerna. År 2020 beräknades att drygt
850 bostäder skulle påbörjas.
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Ambitionen är att kommunen ska ha 35 000 invånare år 2030 och
invånarantalet har vuxit med ca 650 personer i genomsnitt de senaste åren. För att behovet av bostäder ska uppnås behöver mellan
400 och 700 bostäder produceras per år.
Som syns i diagrammet nedan hämtad från svensk mäklarstatistik
har priset på bostadsrätter inom Upplands-Bro kommun stigit
kraftigt under hösten 2020 för att åter sjunka något under vintern/våren 2021. Som kan ses i diagrammet nedan är priserna nu
ännu högre än toppnivån under hösten 2017. Sett till de senaste
tre månaderna så är snittpriset drygt 32 200 kr/kvm BOA med 130
sålda lägenheter.

Ortspris och värdebedömning
Förväntad exploatering

Som ett underlag till FÖP:en har en förstudie med möjlig volymskiss tagits fram där nya bostadshus är markerade med ljusgrön
färg. Inom Finnsta 1:10, markerat med blått nedan, anges en totalt
byggnadsarea på 1 356 kvm. Antalet våningar är angivet till 2.3 våningar vilket ger en byggrätt på ca 2 700 kvm ljus BTA. Enligt
samma principer är byggrätten inom Finnsta 1:269 ca 2 825 kvm
ljus BTA. Detta kan emellertid komma att ändras i kommande detaljplanearbete till att eventuellt även omfatta centrumverksamhet och trygghetsboende.
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Bostadsbyggrätter med fri upplåtelseform
Byggrättsvärde

När det gäller överlåtelseavtal avseende bostadsbyggrätter med fri
upplåtelseform inom Upplands-Bro kommun har följande överlåtelser noterats:
Upplands-Bro kommun sålde två kvarter inom fastigheten Kungsängens-Kyrkby 2:1 till Bygg-Fast AB under hösten 2017 för 3 041
kr/kvm BTA samt 2 890 kr/kvm BTA. Inom kvarteren ska flerfamiljshus uppföras, markparkering är tillåten. Området ligger
centralt i Kungsängen i Ringvägenområdet.
I andra kommuner har följande överlåtelser noterats med liknande
förutsättningar, dvs mark avsedd att bebyggas med bostäder i flerfamiljshus med fri upplåtelseform som värderingsobjektet. Dock är
jämförelseobjekt svåra att hitta.
Mellca Fastigheter förvärvade ett flertal fastigheter i Strängnäs av
Sveafastigheter i mars 2021. Fastigheterna är belägna intill Läggesta station i Mariefred och gällande detaljplan medger en byggrätt på ca 30 000 kvm ljus BTA. Köpeskillingen motsvarar ca 3 200
kr/kvm ljus BTA.
I september 2020 förvärvade Genova fastigheterna Kryddgården
6:5, Korsängen 20:2 samt Korsängen 20:3 i centrala Enköping av
bland annat SHH Bostad och HSB. Köpeskillingen motsvarar 3 500
kr/kvm ljus BTA.
Nynäshamns kommun tecknade i september 2020 ett markanvisningsavtal med Titania AB gällande ett område i centrala och
Södra Ösmo strax norr om Nynäshamn. Detta är en del i utvecklingen och förtätningen av Ösmos södra och centrala delar där 700
– 1 400 bostäder ska uppföras tillsammans med nya butiker restauranger och andra verksamheter. Markanvisningen skedde till
ett fastpris på 3 500 kr/kvm ljus BTA.
I februari 2020 sålde Knivsta kommun en del av fastigheten Ängby
1:1 till Bolite i Knivsta AB. Området är beläget centralt i Knivsta
tätort. Köpeskillingen baseras på en markanvisning från 2017 och
men anses vara oförändrad. Köpet skedde till ett pris om 3 700
kr/kvm ljus BTA.
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I april 2019 tecknades ett markanvisningsavtal mellan Håbo kommun med Bovieran AB gällande fastigheten Väppeby 7:218 för
uppförande av flerbostadshus, 55-plusboende i bostadsrättsform.
Köpeskillingen är 3 000 kr/kvm BTA, exploatören har fått en prisnedsättning på 7 Mkr på grund av svåra markförhållanden. Byggrätten inom området omfattar 5 100 kvm BTA vilket gör att nedsättningen är ca 1 373 kr/kvm BTA. Utöver det ska Bovieran bekosta utbyggnad av dagvattendamm i proportion till den byggrätt
de får inom området. Köpeskillingen bedöms därför motsvara ca
4 400 kr/kvm BTA.
Ovanstående jämförelser visar på nivåer mellan ca 3 000 – 4 400
kr/kvm ljus BTA i liknade lägen som värderingsobjektet. Ett av jämförelseköpen har skett i Kungsängen i Upplands-Bro under 2017
till ett pris på drygt 3 000 kr/kvm ljus BTA. Detta skedde under
sensommaren/hösten precis innan det blev en stor prisnedgång på
fastighetsmarknaden. Som grafen från svensk mäklarstatistik visar
ovan har priserna återhämtat sig sedan dess och har under de senaste månaderna till och med nått ännu högre nivåer. Detta indikerar att värdet bör sökas över denna nivå.
Övriga jämförelseköp är från andra kommuner som är belägna
inom liknade lägen sett till storstadsregionen. Strängnäs bedöms
ha ett något sämre läge än värderingsobjektet sett till närhet till
Stockholm varför nivån bör sökas över 3 200 kr/kvm ljus BTA. Förvärvet i Enköping samt markanvisningen i Nynäshamn skedde
båda på en nivå på 3 500 kr/kvm ljus BTA. Skillnaden vid dessa två
affären är dock att markanvisningen i Nynäshamn skedde till fastpris vilket gör det svårt att veta om detta speglar ett verkligt marknadsvärde. Läget för detta objekt bedöms emellertid relativt likvärdigt med värderingsobjektets läge i närhet av en pendeltågsstation ett antal mil utanför centrala Stockholm varför prisnivån
minst bör sökas runt 3 500 kr/kvm ljus BTA.
Övriga två jämförelseobjekt visar på något högre nivåer. Köpet i
Håbo är emellertid uppskattat utifrån uppskattade utbyggnadskostnader men visar ändock på en nivå över 4 000 kr/kvm ljus BTA.
det är dock osäkert ifall samtliga investeringar skulle få ett genomslag på byggrättsvärdet. Utifrån detta bedöms byggrättsvärdet sökas mellan 3 500 – 4 000 kr/kvm ljus BTA.
Bostadsrätter

Det har skett ett antal försäljningar av nyproducerade bostadsrätter i tätorterna Bro och Kungsängen i Upplands-Bro med byggår
2018 eller senare men inte i direkt närhet av värderingsobjektet.
Lägenheter mindre än 50 Kvm BOA och större än 100 kvm BOA har
gallrats bort.
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Köpen har skett till priser mellan ca 32 800 – 57 100 kr/kvm BOA
med ett snitt på ca 39 400 kr/kvm BOA. Bostadsrätterna har en
snitt storlek på 65 kvm BOA.
Med en insats på avrundat 39 000 kr/kvm BOA med ett lån i föreningen på 12 500 kr/kvm BOA fås följande resultat:
Exploateringskalkyl

Följande enkla kalkyl kan ställas upp:
Exploateringskalkyl

Anm.

Insats (BR-pris)

39 000

kr/kvm BOA

Lån i föreningen

12 500

kr/kvm BOA

Exploatörens intäkt

51 500

kr/kvm BOA

1 000

kr/kvm BOA

38 000

kr/kvm BOA

Försäljningsomkostnader
Produktionskostnad
Vinstkrav på insatt kapital

15%

2

Vinstkrav

6 587

kr/kvm BOA

Marknadsvärde, kr/kvm BOA

5 913

kr/kvm BOA

Relation BOA/BTA
Byggrättsvärde:

1

3

0,78
4 600

kr/kvm BTA

1) Mäklararvoden, föreningsbildning mm.
2) Vinstkravet räknas på insatt kapital vilket här motsvaras av summan av
byggkostnaden och markvärdet.
3) Marknadsvärdet är beräknat genom att Exploatörens intäkt nedjusteras
med försäljningsomkostnader, produktionskostnad samt vinstkrav på insatt kapital.

Osäkerheten är stor i kalkylen. Räknas på motsvarande sätt beaktat en insats på 38 000 kr/kvm BOA erhålls ett underliggande
markvärde på 3 900 kr/kvm BTA. Om man istället räknar på en insats på 40 000 kr/kvm BTA erhålls ett underliggande markvärde på
5 300 kr/kvm BTA. Exploateringskalkylen indikerar ett markvärde
mellan ca 3 900 – 5 300 kr/kvm ljus BTA.
Sammanvägd
bedömning
Sammantaget utifrån ortspris, exploateringskalkyl och den prisökning som har skett under de senaste månaderna bedöms marknadsvärdet av byggrätter inom läge för värderingsobjektet till
4 000 kr/kvm BTA för bostäder upplåtna med fri upplåtelseform.
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Bostadsbyggrätter med hyresrätt
Avtal avseende överlåtelser av bostadsbyggrätter där lägenheterna måste upplåtas med hyresrätt är förhållandevis sällsynta. Intresset för att uppföra hyresrätter har dessutom ökat kraftigt under senare år, varför värdebedömningen bör baseras på de senaste noteringarna.
Upplands-Bro kommun tecknade i maj 2019 ett markanvisningsavtal med AB Upplands-Brohus för del av Härnevi 1:71 i närhet av
Bro pendeltågsstation och ca 500 meter söder om värderingsobjektet. Inom området ska ett flerfamiljshus uppföras med ca 45
bostäder upplåtna med hyresrätt. Köpeskillingen motsvarar 2 000
kr/kvm ljus BTA.
Wallenstam AB i Rosendal förvärvade del av Kåbo 78:1 i Rosendal i
Uppsala med avsikt att uppföra bostäder upplåtna med hyresrätt
av Uppsala stad för 3 500 kr/kvm ljus BTA i maj 2021.
I mars 2021 markanvisade Huddinge kommun en del av fastigheten Visättra 1:1 i Flemingsbergsdalen till Fabege för 4 400
kr/kvm ljus BTA. Värt att notera är att priset för bostadsbyggrötter med fri upplåtelseform var 5 700 kr/kvm ljus BTA.
Under oktober 2020 förvärvade ByggVesta och Sveaviken Bostad
del av Barkarby 2:59 samt 2:60 i Barkarbystaden av Järfälla kommun för 3 000 kr/kvm ljus BTA.
I oktober 2019 förvärvade SigtunaHem fastigheterna Höskullen 1
och 2 i Sigtuna stadsängar av Sigtuna kommun. Gällande detaljplan medger bostadsändamål med centrumverksamhet i bottenvåningen. Priset motsvarar 2 911 kr/kvm ljus BTA.
Botkyrka kommun sålde i juni 2019 mark inom fastigheten Tegelbruket 1 till Stendörren Botkyrka Handel AB för 4 500 kr/kvm BTA
för hyresrätter. Köparen åtar sig att bygga parkeringsgarage i flera
våningar med avsikt att starta en bilpool. Det ska även anläggas en
sopsugsanläggning. Området ligger i närheten av Fittja centrum
som är en del av miljonprogrammet.
I juni 2019 markanvisade Strängnäs kommun mark inom del av
fastigheten Strängnäs 3:1 inom kvarteret Kungsfiskaren till Bergsundet Development AB. Inom området ska byggas tre flerfamiljshus som ska upplåtas med hyresrätt. Fem anbud lämnades in med
priser på som högst 14,3 mkr. Byggrätten uppskattas till ca 7 000
kvm ljus BTA vilket ger en köpeskilling på 2 043 kr/kvm ljus BTA.
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Sveab Fastigheter och Filadelfiakyrkan köpte i januari 2019 mark
inom fastigheten Bollmora 1:94 för 2 500 kr/kvm BTA av Tyresö
kommun. Utöver köpeskillingen tillkommer exploateringsbidrag
om ca 600 kr/kvm BTA. Total köpeskilling således ca 3 100 kr/kvm
BTA. Parkering ska lösas inom kvartersmarken.
I januari 2019 markanvisade Södertälje kommun ett område kring
Östertälje tågstation omfattande 500 lägenheter varav 25 % ska
utgöra hyresrätter. Priset var 2 500 kr/kvm ljus BTA.
Ovanstående ortsprisjämförelser visar på nivåer mellan 2 000 –
4 500 kr/kvm ljus BTA. Den senaste noteringen som undertecknad
har kännedom om skedde 2019 till en nivå på 2 000 kr/kvm ljus
BTA. Vid ungefär samma tidpunkt skedde överlåtelser på andra liknade orter till högre priser. Hyresnivåerna vid nyproduktion ökade
relativt kraftigt under perioden 2015–2017 och har fortsatt att öka
om än något långsammare. Avkastningskraven för nyproducerade
hyresbostäder har sjunkit under perioden 2017–2020 (till följd av
sjunkande räntor med lång bindningstid). Intresset för att bygga
hyresrätter har även ökat p g a svårigheterna att sälja bostadsrätter.
Värt att notera är att det synes finnas en bra betalningsvilja även i
mindre attraktiva bostadsområden beaktat nivåerna på 4 400 och
4 500 kr/kvm ljus BTA som noteras i Huddinge och Botkyrka. Då
läget för hyresrättsfastigheter påverkar såväl möjlig hyressättning,
framtida omflyttning och vakansrisk så påverkar det byggrättsvärdet om än ej i samma omfattning som för bostadsrätter.
Förutom ovanstående förvärv kan nämnas en överlåtelse i Handen. Haninge kommun tecknade i oktober 2016 ett marköverlåtelseavtal avseende bostadsbyggrätter vid Örnens väg i södra Handen (knappt 1 km söder om stationen). Priset bestämdes efter en
anbudstävling till 7 500 kr/kvm BTA. Köparna har därefter projekterat och försökt sälja lägenheterna men ej uppnått tillräckligt hög
försäljningsdel. Köparen valde då att överlåta projektet till en ny
aktör som har för avsikt att enbart bygga hyresrätter. Kommunen
godkände överlåtelsen på oförändrade villkor, dvs priset var fortfarande 7 500 kr/kvm ljus BTA.
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Exploateringskalkyl

Följande enkla kalkyl kan ställas upp:
Exploateringskalkyl
Hyra
Hyra parkering
Drift och underhåll
Driftnetto

2 050

kr/kvm BOA

50

kr/kvm BOA

375

kr/kvm BOA

1 725

kr/kvm BOA

Direktavkastningskrav

4,10%

Marknadsvärde

42 100

kr/kvm BOA

Produktionskostnad

34 000

kr/kvm BOA

Vinstkrav på insatt kapital

10%

Vinstkrav

3 827

kr/kvm BOA

Markvärde

4 273

kr/kvm BOA

Relation BOA/BTA
Byggrättsvärde:

0,78
3 350

kr/kvm BTA

1) Bedömningen avser lgh med en snittstorlek om ca 50 kvm och motsvarar en normhyra
om 1 750 kr/kvm.
2) Baserad på en parkeringshyra om 500 kr/månad ex moms och ett p-tal om 0,5
3) Vid bedömningen har beaktats kostnadsutvecklingen samt att standarden i bostadsrätter normalt är något högre än i hyresrätter.

Förlängningen av avtalet vid örnens väg samt markanvisningen av
mark i Flemingsberg pekar på att skillnaden i byggrättsvärde mellan hyresrätter och fri upplåtelseform ha minskat. Trots detta bedöms det vara mer värt för en exploatör att ha friheten, detta då
man då bibehåller möjligheten till bostadsrätter om marknaden
skulle förändras. Skillnaden bedöms dock i aktuellt läge vara begränsad. Efter en sammanvägning av ortsprisjämförelse och exploateringskalkyl bedöms marknadsvärdet för bostadsbyggrätter i
flerbostadshus som måste upplåtas med hyresrätt till 3 500
kr/kvm ljus BTA.
Byggrätter för samhällsfastigheter
Trygghetsboende

Överlåtelser avseende byggrätter för så kallade trygghetsboende i
någorlunda jämförbara lägen är få men följande överenskommelser och genomförda köp noterats varav ett har skett i UpplandsBro.
Upplands-Bro kommun sålde i februari 2017 fastigheten Kungsängen-Tibble 1:3 i Kungsängen till Odalen Lillsjö AB ett vårdboende för 3 000 kr/kvm BTA.
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I februari 2021tecknades ett köpeavtal mellan Västerås stad och
Aroseken Bostäder AB gällande del av fastigheten Västerås 1:13.
Syftet med överlåtelsen är att utöka befintligt vård- och omsorgsboende samt uppföra ett trygghetsboende. Priset är 3 000 kr/kvm
ljus BTA.
Södertälje kommun och Svenska Stadsbyggen AB tecknade i maj
2020 ett köpeavtal gällande del av fastigheten Västergård 1:1.
Svenska Stadsbyggen avser att uppföra ett vårdboende och en förskola inom området. Köpeskillingen motsvarar ett pris på 3 000
kr/kvm ljus BTA.
I november 2019 köpte Eskilstuna kommunen del av Husby-Vreta
1:75 i Skogstorp i södra delen av Eskilstuna tätort. Marken är detaljplanelagd för att bebyggas med vård- och omsorgsboende. Köpeskillingen motsvarade 2 500 kr/kvm ljus BTA. Säljare var Gustavianske
stiftelsen vid Uppsala Universitet.

Enköpings kommun markanvisade fastigheten Romberga 23:58, i
Älvsdansen, för 1 940 kr/kvm ljus BTA till Bergsundsgruppen i april
2019. Även Trygg Bostad (Sterner Stenhus Fastigheter) har fått en
markanvisning inom samma område föra seniortbostäder/trygghetsboende till samma pris, 1 940 kr/kvm ljus BTA. Ett krav är att
maxhyran är 1 450 kr/kvm.
Upplands Väsby tecknade i juli 2018 ett markanvisningsavtal med
Balder gällande ett vård- och omsorgsboende vid Väsby Entré för
ett pris på 2 400 kr/kvm BTA.
Under maj 2018 undertecknades markanvisningsavtal avseende
f d Sollentunamässan i Sollentuna kommun där priset för vårdboende bestämdes till 3 250 kr/kvm BTA.
Inom Sigtuna Stadsängar köpte Vectura Fastigheter mark för
äldreboende och Trygghetsboende av Sigtuna Stadsängar (Bonava
& Sigtunahem) i november 2017 för priser på 2 850 kr/kvm ljus
BTA samt 2 750 kr/kvm ljus BTA.
Samtliga köp ligger på en relativt samlad nivå på 2 400 – 3 500
kr/kvm BTA med ett medelpris på knappt 3 000 kr/kvm BTA. Det
har skett en markanvisning av ett vård- och omsorgsboende i Upplands-Bro till ett pris på 3 000 kr/kvm BTA, dock skedde detta köpet under 2017 men prisnivån ligger i linje med andra jämförelseobjekt där köp skett nyligen.
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Enligt ovan beskrivet under marknadsanalysen bedöms investerarna i denna form av investeringar anse att geografiska mikroläget är av underordnad roll till skillnad mot andra fastighetsinvesteringar där läget spelar roll.
Enligt ovanstående resonemang bedöms byggnadsvärdet för samhälsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende till en nivå på
3 000 /kvm BTA.
Byggrätter för lokaler i bottenvåningen/centrumhandel
I brist på renodlade köp av l handelsbyggrätter används nedan redovisade noteringar avseende handelsbyggrätter (egentligen bottenvåningslokaler som även omfattar restauranger, caféer mm)
där avtal samtidigt har tecknats avseende bostadsbyggrätter.
Nyligen under maj 2021 så förvärvade Wallenstam AB i Rosendal
ett område inom fastigheten Kåbo 78:1 i Rosendal. För lokaler i
bottenvåningen på bostadshus avsedd för centrumverksamhet var
priset 1 500 kr/kvm ljus BTA.
I december 2020 tecknades två markanvisningsavtal gällande del
av Akalla 4:1 mellan Stockholms stad och SSM Bygg & Fastighets
samt Index International AB för 2 000 kr/kvm Ljus BTA. Priset baseras emellertid på en markanvisningstävling från 2014.
Solna kommun markanvisade i november 2020 fastigheten Järva
2:9 samt del av fastigheten Bagartorp 17 i Bagartorp invid Ulriksdals pendeltågsstation till Wåhlin Fastigheter. Priset för lokaler i
bottenvåningen för flerfamiljshus var 3 000 kr/kvm ljus BTA.
I september 2020 tecknade Järfälla kommun ett markanvisningsavtal med Resona gällande lokaler för restaurang, handel och ateljéer i Barkarbystaden till ett pris på 3 200 kr/kvm ljus BTA.
Nacka kommun markanvisade del av fastigheterna Älta 10:1 samt
Älta 69:1 i Älta centrum till Wallenstam Fastigheter 296 AB i mars
2020. Inom området ska uppföras både bostäder och verksamhetslokaler. Priset för verksamhetslokaler var 2 000 kr/kvm ljus
BTA. I april 2020 förvärvade Storstadens Holding lokaler i bottenvåningen på bostadshus för 2 800 kr/kvm ljus BTA. Priset baseras
på en markanvisning från 2017.
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I oktober 2019 markanvisade Sigtuna kommun ett område inom
fastigheten Märsta 1:223 till Borohus. Området är beläget i centrala Märsta och priset för lokaler avsedda för centrumändamål
var 1 500 kr/kvm ljus BTA.
I april 2019 markanvisades mark för bostäder med lokal i bottenvåningen i Bandhagen inom Örby 4:1 och Lodgången 2. Som beskrivits ovan är värdetidpunkten 2015, priset är satt till 2 500
kr/kvm ljus BTA. området ligger intill Bandhagens tunnelbanestation.
Veidekke blev i februari 2019 tilldelade en markanvisning i Husby
av Stockholms stad för bostäder med lokaler i bottenvåningen. Priset för lokalerna var 2 800 kr/kvm ljus BTA. Avståendet till Husby
tunnelbanestation är ca 800 meter.
När det gäller ortspriser avseende renodlad handel är antalet noteringar mycket begränsade.
Det finns några få noteringar avseende mark i handelsområden, d
v s fristående handelsbyggnader med tillhörande markparkering.
Till exempel kan nämnas en försäljning i Sigtuna/Märsta till Elgiganten 2020. Priset motsvarade 2 400 kr/kvm tomtareal eller 2
000 kr/kvm BTA möjlig byggrätt (1,2 gånger tomtarealen). Den planerade bebyggelsen omfattar emellertid endast ca 3 600 kvm BTA,
vilket innebär ett pris motsvarande ca 4 700 kr/kvm BTA. Exploateringen innebär då att markparkering blir möjlig.
Två andra noteringar är avtal avseende bilhandelsfastigheter från
2018 i Länna respektive Kungsängen/Brunna på nivån 1 850 –
1 900 kr/kvm tomtareal.
Jämförelseköpen ovan visar i övrigt på nivåer mellan 1 500 – 3 200
kr/kvm ljus BTA. Många av de högre nivåerna är noterade inom
orter tillhörande Stockholms stad som nås med tunnelbana varför
värdet bör sökas under dessa nivåer. Likt Märsta och Älta så är det
mest troliga kundupptaget från boende i närområdet. Det gör att
kundunderlaget är begränsat. Att hitta en lämplig tagare för lokalerna bedöms därför som svårare vilket även bedöms ha påverkan
på byggrättspriset.
Sett till värderingsobjektets läge samt möjligt kundunderlag bedöms värdet sökas i intervallet 1 500 – 2 000 kr/kvm ljus BTA.
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BYGGRÄTTSVÄRDEN
Baserat på ovanstående bedömningar och givna förutsättningar,
vid värdetidpunkten dagens datum, bedöms byggrättsvärdet av
mark inom värderingsobjektet Finnsta 1:10 samt Finnsta 1:269 I
Upplands-Bro kommun, avsedd för:
Bostadsbyggrätter för bostadsrätt i flerbostadshus:
4 000 kr/kvm BTA
Bostadsbyggrätter för hyresrätt i flerbostadshus:
3 500 kr/kvm BTA
Byggrätter för trygghetsbostäder:
3 000 kr/kvm BTA
Byggrätter för kommersiella lokaler i bottenvåning:
1 500 - 2000 kr/kvm BTA

OBS! Notera värderingsförutsättningarna under ”Förutsättningar” ovan.

2021-05-21
FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB

Bilagor;
1. Allmänna villkor för värdeutlåtande
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VÅRA KONTOR
Stockholm
Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm
Tel 08 696 95 50
Göteborg
Drottninggatan 36, 411 14 Göteborg
Tel 031 10 78 50
Malmö
Södra Promenaden 59, 211 38 Malmö
Tel 040 12 60 70
Norrköping
Sankt Persgatan 27, 602 33 Norrköping
Tel 011 12 61 21
Nyköping
Västra Kvarngatan 64, 611 32 Nyköping
Tel 0155 778 70
Sundsvall
Klökanvägen 8, 857 53 Sundsvall
Tel 070 229 05 15
Umeå
Svidjevägen 8, 904 40 Röbäck
Tel 076 846 99 55
Västerås
Sigurdsgatan 23, 721 30 Västerås
Tel 021 665 53 15
Östersund
Kyrkgatan 60, 831 34 Östersund
Tel 076 114 99 88
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Kommunledningskontoret
Sara Wiesner
Kommunsekreterare
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2021-08-10

KS 21/0463

Er beteckning

Kommunstyrelsen

SaraUlla.Wiesner@upplands-bro.se

Lokalt Ungdomsråd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att se över formerna för
det lokala ungdomsrådet.

Sammanfattning
I kommunens övergripande mål och budget 2022, som beslutades av
Kommunfullmäktige den 9 juni 2021 §92, framgår att de modeller för
inflytande och dialog som finns i kommunen ska utvecklas för att stärka
jämlika livsförutsättningar och motverka segregation. De ska även utvecklas
för att möjliggöra ökad delaktighet och inflytande i alla kommunens
beslutsprocesser.
Kommunstyrelsen ger därför kommundirektören i uppdrag att se över formerna
för det lokala ungdomsrådet, för att se hur ungdomsrådet kan ges ökat
inflytande samt hur en bredare dialog kan möjliggöras.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 augusti 2021

Barnperspektiv

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

För att barn och unga ska känna sig inkluderade i samhället är det av största
vikt att de ges möjligheten att engagera sig för att skapa förändring, och för att
kunna påverka sina och andra människors förutsättningar i livet. Då barn och
unga under 18 år inte är röstberättigade och således inte kan påverka den
politiska sammansättningen via rösträtten så behöver andra kanaler för
inflytande skapas. Genom att se över formerna för det lokala ungdomsrådet
skapas möjligheter till bredare dialog samt ökad delaktighet och inflytande för
barn och unga.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Sara Lauri
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Camilla Stark
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Kommunledningskontoret
Datum

Trygghets- och säkerhetsavdelningen

2021-08-19

Ungdomsrådets utveckling i Upplands-Bro
2019 togs beslut att inrätta ett ungdomsråd i Upplands-Bro. I förslaget
angående inrättandet av ett ungdomsråd beskrivs att syftet med ett ungdomsråd
är ökat ungdomsinflytande och delaktighet. Det betyder att ungdomar i
Upplands-Bro ska få förståelse för den demokratiska processen som i
förlängningen ska leda till möjlighet att aktivt påverka kommunens utveckling.
Ett ungdomsråd i kommunen ska ge ungdomar inflytande i beslut som berör
dem genom att skapa en arena för ungdomars inflytande som förenklar för
samverkan mellan ungdomar och politik/tjänstemannaorganisation.
Tjänsteskrivelsen bygger på en utredning som genomfördes 2018. I denna
utredning framgår det även att det är av stor vikt att rådet placeras på en
kommunövergripande nivå och inte inom en enskild förvaltning. Detta då
ungas perspektiv ska genomsyra hela kommunen.
I utredningen om ungdomsrådet beskrivs vikten av att ungdomsrådet ska kunna
representera Upplands-Bros ungdomar. För att detta ska bli möjligt är det
viktigt att rådet har en bred förankring bland unga. En bred representation
innebär att rådet blir en mötesplats för ungdomar från olika delar av
kommunen, med olika levnadsvillkor, intressen med mera. En bred
representation ger rådet dignitet och hög kompetens i att synliggöra villkoren
för kommunens ungdomar.
Detta innebar att den första tidens arbete handlade mycket om att bygga
relation och skapa nätverk bland unga som inte engagerade sig i andra
plattformar, exempelvis elevråd. Detta arbete genomfördes hösten 2019, främst
av kommunens dåvarande Brobyggare, på skolor samt på fält i Upplands-Bro.
Rekryteringsarbetet byggde på en analys om vilka som engagerar sig i
befintliga plattformar och vilka som saknas.

UBK1000, v1.1, 2017-03-16

Den första styrelseträffen som det färdigkonstituerade ungdomsrådet hade var i
februari 2020. Därefter har ett antal aktiviteter genomförts.
Aktiviteter 2020
•
•

Första styrelsen valdes. Styrelsemöten ägde rum varje månad.
Rådet utbildades av Sveriges ungdomsråd (SVUNG)
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Rådet var delaktiga i att planera samt delta i genomförandet av
feriearbete 2020.
Rådet var delaktiga i arbetet med nya BRO:N, ungdomsgården för de
äldre ungdomarna. De deltog i planering samt genomförande av att
skapa den nya gården. De spred även information till andra unga om att
aktivt delta i utformning av BRO:N
Deltog i framtagandet av kompletterande frågor för LUPPundersökningen som genomfördes i Upplands-Bro hösten 2020. LUPPenkäten är ett verktyg från MUCF för undersöka ungas syn på trygghet,
hälsa, delaktighet, skola och fritid i kommunen.
Deltog i spridning av LUPP-enkäten.
Planerade och genomförde event med paneldebatt om ungas psykiska
ohälsa.
Drev kampanj på sociala medier om ungas psykiska ohälsa. I denna
kampanj lyfte de kommunens arbete och olika personer inom
kommunen som unga kan vända sig till. Arbetet med psykisk ohälsa
byggde på ett arbete som rådet gjorde när det kom till viktiga frågor för
unga under pandemin.
Arrangerade filmkväll och volleyboll för tjejer. Detta för att få fler
tjejer medvetna om rådet.
Anordnade föreläsningar för andra unga om hur unga gör sina röster
hörda.
Deltog i besök från Justitieutskottet där representanter från rådet talade
om att vara ung i Upplands-Bro.
Rådet byggde upp sina sociala medier och spred information till andra
unga. De spred information om bland annat:
- var och hur unga kunde hämta lunch när gymnasieskolan gick över till
distansundervisning.
- Barnkonventionen och vikten av ungas delaktighet.
- Kommunens arbete om psykisk ohälsa.

Aktiviteter 2021
•
•
•
•

•

Genomförde rekrytering av nya styrelsedeltagare.
Ny styrelse valdes. Styrelsemöten äger rum varje månad.
Arbetade fram en kommunikationsstrategi med layout för
ungdomsrådet.
Deltar som en aktiv part i kommunens samarbetsprojekt med en
kommun i Kenya. Projektet finansieras av ICLD (Internationellt
Centrum för Lokal Demokrati) och syftar till ett ömsesidigt
erfarenhetsutbyte när det kommer till strukturer för ungas delaktighet.
Inom ramen för detta arbete har rådet deltagit i workshops samt olika
arbetsmöten.
Deltog i att förmedla resultat från LUPP-enkäten hos Kultur och fritid.
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Deltar i planering och arbete med framtagande av den kommande
kultur-och fritidspolitiska strategin för åren 2022–2030.
Planerade, genomförde och arbetsledde unga i feriearbetet ”Unga
påverkar.”. Feriearbetarna har fått kunskap om demokrati, samhälle,
barn och ungas rätt, och bland annat lärt sig om barnkonventionen och
de kommunala strukturerna. Unga har även skrivit medborgarförslag
och fått kunskap om vikten av ungas delaktighet. Syftet med ”Unga
påverkar” var att öka ungas vilja att delta i plattformar för ungas
delaktighet, exempelvis ungdomsrådet. Unga har även analyserat vad
de ansett saknas i kommunen och efter det skapat projekt för att möta
behoven. Detta resulterade i sommarfestivalen i Upplands-Bro. Syftet
med detta var att visa för unga vad delaktighet konkret kan leda till.
Deltog i panel i Almedalen om vikten om ungas delaktighet
Deltog i Upplands-Bro kommuns podd ”Bättre tillsammans”
Spridit information i sociala medier om bland annat:
- Kommunens olika lovverksamheter.
- Kommunens enkätundersökning om trivsel och trygghet.
- Var och hur unga kan hämta lunch när gymnasieskolan bedrivit
distansundervisning.

Utmaningar i arbetet med ungdomsrådet
•

•
•

•

Pandemin har försvårat arbetet med rådet och medfört begränsningar i
fysiska möten. Detta har medfört att rådet inte kunnat genomföra
aktiviteter som de velat. Exempelvis större samlingar och möten mellan
unga och tjänstepersoner samt politiker.
Sammansättningen och strukturen av rådet har varit (och är) under
utveckling.
Det saknas tydlighet i hur och när rådet kommunicerar med tjänstemän
och politik och hur reellt inflytande och delaktighet möjliggörs och
säkerställs.
Trygghetcenter har på grund av pandemin inte kunnat vara den plats det
är ämnat att vara, där människor möts i samverkan och dialog.
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Kommunledningskontoret
Lindamari Nilsson
Registrator och sekreterare
Kansliavdelningen

Datum

2021-04-09

Vår beteckning

KS 20/0749

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se

Val av ny ledamot i styrelsen för E.ON
Graninge Mälarkraft AB efter Göran Malmestedt
(M)
Förslag till beslut
XX (M) utses till ny ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB
efter Göran Malmestedt (M).

Sammanfattning
Göran Malmestedt (M) är från och med den 16 april 2021 mantalsskriven på
annan ort. Hans uppdrag som ledamot i styrelsen för E.ON Graninge
Mälarkraft AB har därmed upphört. Kommunstyrelsen behöver därför utse ett
ny ledamot.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 maj 2021.

Barnperspektiv
Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare.
Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och
förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens
invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag.
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Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna
medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster
hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt
att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation.
Beslut sänds till
• Den valde
• Kommunsekreterare
• Styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB
• Förtroendemannaregistret
• Politisk sekreterare
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