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Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Förslag till VA-plan för Katrineholms kommun 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta det utställda förslaget till vatten–
och avloppsplan för Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har angett att kommunerna 
behöver utveckla vatten- och avloppsplaner (VA-planer). Kommunstyrelsen beslutade 
i februari 2012 uppdra till Sörmland Vatten och Avfall AB (SVVAB) att upprätta VA-
plan för Katrineholms kommun. I april 2014 antog kommunfullmäktige en VA-policy 
som grund för utarbetandet av VA-planen.

Förslag till VA-plan skickades under perioden från den 3 juni till den 10 juli 2015 på 
samråd varpå synpunkter inarbetades i tillämpbara delar. Det reviderade planförslaget 
var utställt under perioden från den 1 november till den 30 november 2016. Resultatet 
är det slutliga förslaget till VA-plan för antagande.

Ärendets handlingar
 Skrivelse från Sörmland Vatten- och Avfall AB, 2017-01-31
 VA-plan för Katrineholms kommun
 
Ärendebeskrivning
SVAAB har tagit fram förslag till VA-plan för Katrineholms kommun. Uppdraget gavs 
av kommunstyrelsen i februari 2012 och i april 2014 antog kommunfullmäktige en 
VA-policy som grund för den kommande VA-planen. Under arbetet med planen, har 
den varit ute för samråd sommaren 2015 och, efter bearbetning, utställd under 
november 2016. 

VA-planen har tagits fram för att utgöra ett strategiskt dokument som ska komplettera 
översiktsplanen. Arbetet med planen har bedrivits gemensamt av de tre kommunerna 
Katrineholm, Flen och Vingåker. SVAAB har haft samordningsansvar för processen. 
En arbetsgrupp har funnits med representanter för de tre kommunerna och SVAAB. 
Processledningen har skett med konsultativt stöd från WSP. En styrgrupp har 
kontinuerligt följt arbetet.

VA-planen är till sin struktur enhetligt för de tre kommunerna och är baserad på en 
gemensamt antagen VA-policy. VA-planen är geografiskt specifik och därmed unik för 
respektive kommun. Mellan kommunala frågeställningar har samordnats.
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VA-planen ska bidra till att uppnå de av Vattenmyndigheten fastställda 
miljökvalitetsnormerna för de identifierade vattenförekomsterna. Vidare, att 
möjliggöra en långsiktigt hållbar VA-försörjning i områden som idag inte berörs av de 
allmänna vattentjänsterna. Planen ska ligga till grund för de olika nämndernas 
budgethantering och verksamhetsplanering. 

Förvaltningens bedömning
Framtagandet av förslag till VA-plan har skett på uppdrag av kommunstyrelserna i de 
tre berörda kommunerna. Av det underlag som SVAAB levererat framkommer att den 
föreslagna VA-planen är framtagen i en process med god kompetens och förankring. I 
styrgruppen har representanter för såväl kommunstyrelsen som styrelsen för 
Katrineholm Vatten och Avfall AB funnits med. Motsvarande representation har 
funnits från Flens och Vingåkers kommuner. I den arbetsgrupp som funnits som en 
väsentlig del av processen har representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen 
ingått.

Kommunledningsförvaltningen konstaterar i sin bedömning att VA-planen är ett 
styrande dokument av stor strategisk betydelse för kommunen. Av underlaget 
framkommer också att VA-planen ska komplettera ett annat strategiskt dokument: 
kommunens översiktsplan.

Kommunledningsförvaltningen har i sin genomgång av planförslaget inte funnit något 
att anmärka på varför förvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att anta förslaget till VA-plan. Därmed bör också 
kommunstyrelsens uppdrag februari 2012, att upprätta en VA-plan för Katrineholms 
kommun, vara genomfört.

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Sörmland Vatten- och Avfall AB
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VA PLAN   KATRINEHOLMS KOMMUN, 

Sammanfattning
En väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är grundläggande förutsättning för 
ett hållbart samhälle. Ändamålsenliga och tillförlitliga VA-anläggningar säkerställer att 
såväl hälso- som miljömässiga risker minimeras.

Vattenfrågorna är gränsöverskridande och behöver hanteras gemensamt med 
aktörer utanför kommunen. Genom att ansvaret för dessa frågor är uppdelat på flera 
olika enheter i den kommunala förvaltningen finns det ett behov av att samordna 
hanteringen av dessa frågeställningar i kommunens dagliga och framåtriktade arbete. 
Frågan om behovet av allmän eller enskild VA-försörjning ger ofta upphov till en rad 
frågor hos enskilda fastighetsägare och den kan få stor inverkan på kommunens 
fysiska planering.

Enligt beslut av Vattenmyndigheten behöver landets kommuner utarbeta så kallade 
vatten- och avloppsplaner (VA-planer), särskilt i områden med vattenförekomster 
som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå god ekologisk eller god kvantivativ 
status. Det är även viktigt att ta hänsyn till de sjöar och vattendrag som idag har god 
status att de ej försämras eller påverkas i negativ riktning. Med en kommunal VA-
plan avses en plan som syftar till att skapa en heltäckande långsiktig vatten- och 
avloppsplanering i hela kommunen, både inom och utanför nuvarande 
verksamhetsområden för vatten och avlopp.

VA-planen för Katrineholms kommun har utarbetats för att utgöra ett 
strategidokument som ska komplettera översiktsplanen. När VA-planen blir antagen 
av kommunfullmäktige blir planen styrande för inriktningen på den långsiktiga VA-
arbetet i kommunen. 

Arbetet med att upprätta VA-planen har bedrivits gemensamt för Flens, Katrineholms 
och Vingåkers kommuner och Sörmland Vatten och Avfall AB (senare benämnt 
Sörmland Vatten) har haft samordningsansvaret för arbetet med planen.

VA-planens struktur är enhetlig för de tre kommunerna och bygger på en gemensamt 
antagen VA-policy. Genom att VA-planen är geografiskt specifik är den i dessa 
avseenden unik för respektive kommun. Mellankommunala frågeställningar har dock 
samordnats, vilket också varit en målsättning för övriga frågeställningar i planen.

Arbetet har bedrivits av en arbetsgrupp med representanter från de tre kommunerna 
och representanter för Sörmland vatten. En styrgrupp har kontinuerligt följt arbetet. 
Konsulter från WSP Samhällsbyggnad har varit processledare för arbetet och väglett 
oss i arbetet med framtagandet av VA-planen.
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Framtagande av VA-planen har skett på uppdrag av kommunstyrelserna i Flens, 
Katrineholms och Vingåkers kommun.

Styrgruppen har bestått av representanter både från bolagens styrelser och 
kommunstyrelsen i respektive kommun samt VD, komminikatöroch projektledare för 
Sörmlandvatten och projektledare från konsulten WSP Samhällsbyggnad

Styrgrupp: Arne Lundberg, Flens kommunstyrelse
Lena Hagelberg, Flen Vatten och Avfall AB
Ulrika Truedsson, Katrineholms kommunstyrelse
Johan Hartman, Katrineholm Vatten och Avfall AB
Jörgen Larsson, Vingåkers Kommunstyrelse
Kristina Jonsson, Vingåker Vatten och Avfall AB
Björnar Berg, VD Sörmland Vatten
Helen Sylvefjord, Kund och Informationschef Sörmland Vatten
Lotta Eström, projektledare Sörmland Vatten
Anders Rydberg, projektledare WSP Samhällsbyggnad

Arbetsgruppen har bestått av 2-3 representanter från vardera kommunens 
samhällsbyggnadsförvaltningar eller kommunledningsförvaltning samt representanter 
från Sörmland Vatten och WSP Samhällsbyggnad.

Arbetsgrupp: Ulrika Lernefalk, kommunledningsförvaltningen Flen
Mikael Boman, Miljöförvaltningen Flen
Bernt Persson, Samhälsbyggnadsförvaltningen Katrineholm
Erik Bjelmrot, Samhällsbyggnadsförvaltningen Katrineholm
Åsa Pettersson, Samhällsbyggnadsförvaltningen Vingåker
Kristin Larsson, Samhällsbyggnadsförvaltninen Vingåker
Anneli Ekström, Sörmland Vatten
Helen Sylvefjord, Sörmland Vatten
Pernilla Stråhle, Sörmland Vatten
Lotta Edström Sörmland Vatten
Anders Rydberg, WSP Samhällsbyggnad
Agneta Norén, WSP Samhällsbyggnad
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1.Inledning

1.1 Bakgrund och syfte
EUs vattendirektiv genomförs i Sverige genom vattenförvaltningen. 
Vattenmyndigheterna fastställer förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer 
och åtgärdsprogram. Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt 
har fastställt förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för 
2009-2015. Ett uppdrag i åtgärdsprogrammet riktat till kommunerna är att 
ta fram en VA-plan. Syftet med åtgärdsprogrammet är att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna. Kommunstyrelsen i Katrineholms kommun gav i 
uppdrag 2012-02-28 till Sörmland Vatten att ta fram en VA-plan.

Syftet med planen är att bidra till att uppnå de av Vattenmyndigheten 
fastställda miljökvalitetsnormerna för de identifierade vattenförekomsterna. 
Vattenförekomsterna utgörs av såväl sjöar och vattendrag som 
grundvatten. Ett annat syfte är att möjliggöra en långsiktigt hållbar VA-
försörjning i områden som idag inte berörs av de allmänna 
vattentjänsterna.

VA-planen ska ligga till grund för de olika nämndernas budgethantering 
och verksamhetsplanering. VA-planen bör därför kunna stå sig under lång 
tid, varför åtgärder redovisas över en period på 12 år, planeringshorisonten 
är längre än så men inte tidssatt.

1.2 Antagande och uppdatering av VA-planen
VA-planen ska antas av kommunfullmäktige. Planen utgör ett viktigt 
planeringsunderlag för kommunens ställningstagande i översiktlig 
planering till den långsiktiga mark- och vattenanvändningen. Då planen 
utgör underlag till den kommuntäckande översiktsplanen, bör VA-planen 
aktualitetsprövas och vid behov uppdateras minst en gång per 
mandatperiod.

1.3 Planprocessen
VA-planen utgör ett planeringsunderlag för kommunens tjänstemän, men 
har en stor betydelse för såväl VA-huvudmannen som för den enskilde. 
Därför har vi valt att hantera planprocessen enligt plan- och bygglagen, det 
vill säga att samråda och ställa ut planen för granskning.

1.4 VA-planens uppbyggnad
Ställningstaganden från VA-policyn tillsammans med de förutsättningar 
som beskrivs i VA-översikten leder tillsammans fram till de åtgärder som 
presenteras i VA-planen.
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2 Den översiktliga planeringen i Katrineholm – förhållningssätt och 
kopplingar

2.1 Vision 2025 och strategiska mål

Katrineholm - Läge för liv och lust
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för 
liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är 
också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, 
arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för 
handling och förändring.

Kommunplan 2015-2018
I den kommunplan som är framtagen finns den politiska majoritetens vilja 
utryckt för de kommande åren. 
I planen uttrycks att all planering, genomförande och uppföljning av 
kommunens verksamheter ska fyra olika perspektiv finnas med och vägas 
samman- resurser, verksamhet, resultat och nytta. 
Vidare uttrycks att tillväxtfrågorna är centrala för kommunens möjligheter 
till fortsatt utveckling och säkrad välfärd. Genom ökat bostadsbyggande, 
omfattande bredbandsutbyggnad och intensifierat arbete för att främja 
näringslivets utveckling vill kommunen skapa förutsättningar för fortsatt 
befolkningstillväxt, fler jobb och ökad sysselsättning. Det är i sin tur faktorer 
som har mycket stor betydelse för att kunna fortsätta satsningarna på 
förskola och skola och för att även framåt kunna trygga en god omsorg för 
äldre och funktionsnedsatta.

Ett av de övergripande målen som lyfts fram är ”Rena sjöar och 
vattendrag”. Detta ska uppnås genom att tillförseln av näringämnen och 
föroreningar till sjöar, vattendrag och grundvatten minimeras. Kommunen 
ska verka för att samtliga sjöar och vattendrag uppnår god ekologisk status 
senast 2021. Skyddet av grundvattentillgångarna måste överordnas andra 
intressen. Samarbetet med grannkommunerna ska fortsätta för att förbättra 
vattendragen. 

2.2 Lokala miljömål

Katrineholms kommun har utifrån de nationella miljömålen valt fyra 
fokusområden; klimat, vatten, biologisk mångfald samt mark, byggande 
och boende. Kommunstyrelsen fattade den 29 april 2014 beslut om att 
anta övergripande lokala miljömål:

 Klimatpåverkan ska minimeras
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 Tillförsel av näringsämnen och föroreningar till sjöar, vattendrag och 
grundvatten ska minimeras

 Vattnet i vår kommun är en viktig tillgång som ska skyddas, då det även är 
vårt viktigaste livsmedel

 Katrineholms kommun erbjuder en god bebyggd miljö, både inom 
nyproduktion och i befintlig bebyggelse. I vår kommun ska vi ha en trygg, 
sund och säker boendemiljö

 Naturen har ett egenvärde och ska vara en källa till upplevelser för 
innevånarna och besökarna i vår kommun och det görs genom ett aktivt 
naturvårdsarbete och ökad tillgänglighet till naturen för alla

 Vi ska förvalta park och natur på ett sätt som främjar biologisk mångfald

2.3 Översiktsplan.
För Katrineholms centralort finns en aktuell plan, Översiktsplan 2030 – del 
staden, antagen i november 2014. För övriga kommundelar pågår arbetet 
med en ny översiktsplan som beräknas antas under första halvåret 2016. 
Tillsammans kommer dessa två delar att bli Katrineholms övergripande 
översiktsplan.
I båda delarna av översiktsplanen har strategier tagigt fram för hur 
kommunen vill utvecklas och i båda delar finns en tydlig inrikting på att ny 
bebyggelse i huvudsak bör utvecklas utmed befintliga strukturer.

”Att lokalisera ny bebyggelse inom befintliga strukturer är viktigt för en 
hållbar utveckling av landsbygden ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt 
perspektiv.  Det utvecklar den service och infrastruktur som finns och 
medför att värdefulla natur-, kultur- och friluftsområden kan bevaras. 
Lokalisering av ny bebyggelse ska i huvudsak ske längs med stråk där det 
finns befintlig infrastruktur och service, till exempel allmänt vatten- och 
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avloppsnät, kollektivtrafik, fibernät, skola eller handel. ”

2.4 Mellankommunala frågor
Katrineholms kommun samverkar med Flens och Vingåkers kommuner i 
det gemensamma driftbolaget Sörmland Vatten. Överenskommelse har 
träffats mellan Katrineholm Vatten och Avfall AB (huvudman för 
kommunens VA-verksamhet) och Flen Vatten och Avfall AB om leverans 
av dricksvatten genom överföringsledning från Katrineholm till Flen. 

Kommunen är medlem i Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund. Förbundet 
är en ideell medlemsstyrd organisation som arbetar för renare vatten i 
Nyköpingsåns, Svärtaåns och Kilaåns avrinningsområde. 

Katrineholms kommun gränsar till Flens kommun i norr, till Vingåkers 
kommun i väster, till Nyköpings kommun i öster och Norrköpings och 
Finspångs kommuner i söder.  Samarbete över kommungränserna i 
vattenskyddsfrågor är därför självklart.

3 Planeringsförutsättningar

3.1 Riksintressen
I Katrineholms kommun har områden av riksintresse för naturvård, 
kulturmiljövård och friluftsliv pekats ut. Vidare finns 39 Natura 2000-
områden, samtliga med fastställda bevarandeplaner. Dessa intressen ska 
beaktas vid exempelvis planerade ledningsdragningar, anläggningar mm.

3.2 Miljökvalitetsnormer. 
Vattendelegationen beslutar om miljökvalitetsnormerna, som uttrycker den 
kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att 
alla vattenförekomster ska uppnå normen god status till år 2015 
(undantagsvis 2021) och att statusen inte får försämras. Katrineholm ingår 
i Norra Östersjöns vattendistrikt med tillhörande Vattenmyndighet. 
Vattenmyndigheten redovisade 2009 statusklassningar av ett antal 
vattenförekomster samt miljökvalitetsnormer för dessa. 
Nya, ännu preliminära, statusklassningar och miljökvalitetsnormer har 
redovisats och dessa ska beslutas under 2015. 

3.3 VA-policy
VA-policyn är ett uttryck för kommunens viljeinriktning och ligger till grund 
för VA-planarbetet både inom och utom verksamhetsområden för allmän 
VA-försörjning. Det övergripande målet är att uppnå en långsiktig hållbar 
VA-försörjning såväl i gles bebyggelse som i kommunens tätorter, som 
säkerställer gällande krav på god och säker dricksvattenförsörjning och 
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som bidrar till att sjöar och vattendrag når god ekologisk status. VA-policyn 
redovisar principiella ställningstaganden och strategiska vägval.

4 VA-plan

4.1 VA-utbyggnad
Enligt lagen om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att ordna 
allmänna vattentjänster (allmänt vatten och/eller avlopp) om det behövs i 
ett större sammanhang för att skydda människors hälsa eller miljön. 
Ansvaret framgår av §6 och skyldigheten kvarstår så länge behovet finns 
kvar.

Områden där ett sådant ansvar skulle kunna föreligga har identifierats med 
utgångspunkt från VA-policyns kriterier. De områden som bedömts ha det 
största behovet har prioriterats i VA-planen.

Inom den prioriterade gruppen områden har följande faktorer bedömts 
(utan inbördes ordning)  för att erhålla en ytterligare rangordning.

Lagen om allmänna Vattentjänster (2006:412)

6§ Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljön behöver  ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större 
sammanhang för en befintlig eller blivande bebyggelse, skall 
kommunen

1.  bestämma det verksamhetsområde inom vilket 
vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och

2.  se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, 
tillgodoses verksamhetsområdet genom allmän va-
anläggning.
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• Antal permanentboende
• Recipientens statusklassning
• Miljökvalitetsnorm
• Vattenskyddsområde, Natura 2000-område eller annat skyddsobjekt
• Områdets betydelse för kommunens utveckling

De mest prioriterade områdena ingår i den tidsatta delen av VA-
utbyggnadsplanen. Ytterligare utredningar krävs för inbördes prioritering av 
de områden där VA-utbyggnad är aktuell först i ett senare skede .

Prio Område Tidsplan Antal 
fastigheter

Kommentar

1 Ekenäs 2015-2020 31 Påbörjas tidigast 2018. Kan ansluta 
till allmänt VA efter utbyggnad av 
överförings-ledning mellan 
Katrineholm och Flen.

2 Loviselund 2021-2028 75 Påbörjas tidigast 2022. Ligger nära 
anslutning Ekenäs.

3 Varbro/Hålbonäs Efter 2028 163 + 5 Varbro består av arrendetomter. 
Den planerade 
överföringsledningen mellan 
Katrineholm och Flen kommer att 
ligga 1-2 km från området.

3 Valdemarsön Efter 2028 60 Alternativ VA-lösning måste 
utredas vidare med anledning av 
att det är på en ö.

3 Udden Efter 2028 170 Utreda möjligheter om eventuell 
anslutning tillsammans med 
Eskilstuna kommun.

3 Nästorp Efter 2028 52 Ca 10 km till närmsta allmänna VA, 
utreds vidare.

3 Forssabruk Efter 2028 60 Ca 6 km till närmsta allmänna VA, 
glest och mycket berg.

3 Hjälmsätters 
fritidsområde

Efter 2028 123 Idag egen reningsanläggning, ca 9 
km till närmsta allmänna VA.
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Generella riktlinjer

 När VA-utbyggnad aktualiseras enligt §6 ska kommunen ta ställning till om 
en detaljplaneprocess samtidigt ska inledas.

 Kommunen ska alltid göra en VA-utredning för att klarlägga 
verksamhetsområdets utbredning, samt beakta vilken ytterligare 
bebyggelse som kan vara lämplig att inkludera i VA-utbyggnaden.

 Teknikval sker av Sörmland Vatten efter beslut om verksamhetområde 

Åtgärd:
Utredning om hur tidplan för detaljplan och VO-beslut samordnas för att få 
en effektiv genomförandeprocess, och hur ekonomiska risker hanteras.



11

4.2 Bebyggelse i väntan på planerade åtgärder
Denna del av VA-planen omfattar den bebyggelse som ingår i VA-
utbyggnadsplanen. Dessa fastigheter har enskilda VA-lösningar i nuläget, 
men bedömning har gjorts att det inte är en långsiktigt hållbar lösning. I 
väntan på VA-utbyggnad gäller följande:

Generella riktlinjer

 Vid förfrågningar om avlopp och bygglov/förhandsbesked meddelas  
fastighetsägaren snarast de planer för vatten och avlopp som finns för 
området.

 Uppförande av nya bostäder samt tillbyggnationer ska endast tillåtas om 
följande uppfylls:

o En tillfredställande dricksvattenförsörjning med avseende på risk 
för påverkan av avloppsanläggningar kan anordnas.

o Omhändertagande av avloppsvatten kan göras på ett godtagbart 
sätt med hänsyn till skydd av närliggande befintliga och 
tillkommande vattentäkter.

o Avledning av dagvatten/eget omhändertagande kan anordnas 
utan att orsaka olägenheter för omkringliggande fastigheter.

o Den nya bebyggelsen inte försämrar områdets möjligheter till en 
hållbar VA-försörjning.

Områden som ska anslutas 2015-2020

 Inventering av enskilda anläggningar prioriteras inte innan och under 
utbyggnadsprocessen. (Krav på förbättringar kan komma att ställas vid 
tillbyggnationer och konstaterade olägenheter.)

 Tidsbegränsade tillstånd för enskilda anläggningar bör beaktas.

Områden som ska anslutas 2021-2028

 Inventering och åtgärdande av bristäflliga enskilda anläggningar kan bli 
aktuellt innan utbyggnad. 

 Tidsbegränsade tillstånd bör beaktas.

Områden som kan vara aktuella för anslutning efter 2028 

Här listas riktlinjer för hantering av områden med samlad bebyggelse som 
bedöms behöva en allmän anslutning men som inte är aktuella för 
utbyggnad inom planperioden, eller, som behöver en förändrad VA-struktur 
på annat sätt.  
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 Inventering och åtgärdande av bristfälliga enskilda anläggningar utförs i 
enlighet med beslut i Bygg- och miljönämnden. 

Remissförfaranden

Åtgärd: Rutiner för remissförfarande i samband med bygglov, 
förhandsbesked samt tillstånds- och anmälningsärenden för enskilt Va ses 
över.

4.3 Enskilda VA-anläggningar
Denna del av VA-planen plan omfattar områden som i dagsläget inte 
bedöms aktuella för en allmän anslutning inom överskådlig framtid. 
Områdenas behov av avlopp bedöms kunna tillgodoses med enskilda eller 
gemensamma vatten- och avloppsanläggningar. 

Generella riktlinjer

 Vid ny- eller tillbyggnad ställs krav på att enskild avloppsanläggning ska 
ha kapacitet och vara godkänd för permanentboende (5 pe/hushåll).

 Fastigheter som ligger nära ett verksamhetsområde eller en 
överföringsledning ska av Sörmland Vatten erbjudas en 
anslutningspunkt när detta är möjligt.

 Uppförande av nya bostäder samt tillbyggnationer ska endast tillåtas om 
följande uppfylls:

o En tillfredställande dricksvattenförsörjning med avseende på risk 
för påverkan av avloppsanläggningar kan anordnas.

o Omhändertagande av avloppsvatten kan göras på ett godtagbart 
sätt med hänsyn till skydd av närliggande befintliga och 
tillkommande vattentäkter.

o Avledning av dagvatten/eget omhändertagande kan anordnas 
utan att orsaka olägenheter för omkringliggande fastigheter.

o Den nya bebyggelsen inte försämrar områdets möjligheter till en 
hållbar VA-försörjning.

Åtgärd: Utveckla riktlinjer och förhållningssätt avseende hantering av VA på 
öar.

Inventering av enskilda avloppsanläggningar

Inventering och sanering med krav på förbättring av dåliga enskilda 
anläggningar är viktigt för att minska miljöbelastningen av näringsämnen 
och spridning av smittämnen från avlopp till dricksvattentäkter. Miljöbalken 
reglerar de lagar och regler som gäller för enskilda avloppsanläggningar. 
Bygg- och miljönämnden beslutar om målsättning och inventeringstakt. 
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Vid en inventering bör de avloppsanläggningar som innebär störst risk för 
påverkan på människor och miljö prioriteras, för att på kortast möjliga tid få 
mest effekt. Prioriteringen ska baseras på vilken typ av anläggning det är 
och områdets känslighet. Bygg- och miljönämnden beslutar om prioritering 
vid en inventering. 

Åtgärd: Ajourhålla plan för inventering av enskilda avlopp, med angivna 
skyddsnivåer och prioriteringsgrunder.

Kommunerna ska samverka för att uppnå likvärdiga bedömningar vid tillsyn 
av enskilda avlopp i samband med inventeringar och övrig handläggning.

Åtgärd: Fortsatt samarbete mellan kommunerna. 

Gemensamhetsanläggningar

I samband med nyinrättande av gemensamhetsanläggning ska information 
ges om vilka krav VA-huvudmannen ställer på befintliga anläggningar, om 
det skulle bli aktuellt att överta ansvaret för dessa.

Åtgärd: Kraven ska tydliggöras, och informationsmaterial ska finnas 
tillgängligt på hemsida och broschyr.

Kretsloppsanpassade avloppslösningar

För att uppmuntra och underlätta införandet av kretsloppsanpassade 
avloppslösningar ska kommunerna gemensamt verka för att etablera en 
hanteringskedja för slam och slamfraktioner från enskilda avlopp som 
säkerställer att näringsämnen och andra resurser i avloppet nyttiggörs på 
bästa sätt. 

Åtgärder:

 VA-planegruppen formulerar förslag till målsättning för avfallsplanen och 
lämnar frågan till styrgruppen för avfallsplanen.

 Utreda möjligheten att ställa krav på separata ledningar för WC samt 
BDT-vatten i bostaden, för att möjliggöra/förenkla framtida 

Avlopp ska betraktas som en resurs med reningstekniksom ger 
god sanitär rening i kombination med att näringsämnen 
återförs till kretsloppet. Målsättningen ska vara att det ska vara 
ett minimum av både bakterier och näringsämnen till våra 
recipienter. För att lättast uppnå minimala utsläpp av 
näringsämnen bör dessa sorteras bort redan vid källan och 
återföras till odlad mark.
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kretsloppsanpassad hantering av avloppsfraktionerna. Detta vid 
nybyggnad/ombyggnad av bostad.

 Ta fram riktlinjer och rutiner för kretsloppsanpassade avloppslösningar 
för enskilda avlopp.

VA-rådgivning

I andra kommuner har goda erfarenheter av VA-rådgivare. Funktion och 
ansvar varierar, men syftet är i regel att vara ett stöd för fastighetsägare och 
samfälligheter i valet av avloppslösning och vara en lots i kommunens olika 
processer (detaljplanering, bygglov, prövning av enskilda avlopp). VA-
rådgivaren kan ge råd om avloppslösningar på ett annat sätt än en 
miljöhandläggare, eftersom handläggaren har en myndighetsutövande roll 
som inte får ifrågasättas.

I några kommuner är VA-rådgivarens arbete mer styrt till vissa utpekade 
områden där allmän VA-utbyggnad skulle kunna bli aktuellt, och då ofta 
med målsättningen att informera områdets fastighetsägare om att de 
genom att vidta egna åtgärder kan undvika beslut om VA-utbyggnad. I 
andra kommuner är det en mer generell funktion som kan liknas vid en 
energirådgivares roll.

Det finns även exempel på VA-rådgivare som har rollen som VA-strateg 
och/eller samordnare och sammankallande för kommunens VA-
planeringsgrupp.

Åtgärd: Utred möjligheter och fördelar med en gemensam VA-rådgivare / 
VA-strateg för de tre kommunerna  samt hur funktionen ska organiseras.

Skyddsområden för enkilda vattentäkter

Det är ett krav enligt Vattenmyndigheten åtgärdsprogram  att vattentäkter 
>50 personer (10 m³/d) ska ha ett godtagbart vattenskydd. 

Åtgärd: Bevaka och stötta/verka för inrättande av lämpliga skyddsåtgärder 

4.4 Åtgärder på den allmänna VA-anläggningen
Sörmland Vatten utformar planer och åtgärder för den allmänna VA-
anläggningen utifrån de förutsättningar som ges i VA-verksamheten. Utöver 
planering av drift, underhåll och förnyelse av den befintliga anläggningen 
behövs också planering för att säkerställa framtida vattenförsörjning, till 
exempel skyddsföreskrifter för befintliga vattentäkter eller framtida 
reservvattentäkter. Den allmänna VA-anläggningen ska drivas så att 
negativa effekter för människa, miljö och samhälle undviks. Detta innebär 
att utbytestakten på befintligt ledningsnät måste ökas från idag på en 
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utbytestakt på cirka 590 år till 100 års utbytestakt av VA-ledningsnätet vilket 
kommer att få konsekvenser både på VA-taxans utveckling och behovet av 
resurser i verksamheten.

Åtgärder: 

 Ta fram långsiktig förnyelse- och åtgärdsplan för ledningsnätet.
 Ta fram underhållsplan för VA-anläggningen.
 Ta fram långsiktig förnyelse- och åtgärdsplan för vatten- och 
     avloppsreningsverken inklusive tryckstegringsstationer, reservoarer och 
     pumpstationer.
 Ta fram långsiktig hållbar lösning för hantering av externslam från 
     enskilda avloppsanläggningar som bör ha en annan behandling än 
     reningsverket.
 Upprätthålla Revaqcertiferingen av slam från den allmänna VA-
     anläggningen.
 Upprätta aktuella vattenskyddsområden och vattenföreskrifter för den 
     allmänna vattenförsörjningen.
 Inventering och kartläggning av inrättade verksamhetsområden för 
     vatten, spillvatten, dagvatten och anslutna fastigheter. 
 Kartlägging av avtalsabonnenter exempelvis 

gemensamhetsanläggningar och andra fastigheter utanför 
verksamhetsområde (VO). 

 Åtgärdernas effekter på verksamhetens kostnader ska tydliggöras.

4.4.1 Reservvatten och nödvatten
Tillgång till rent dricksvatten är en nödvändighet för ett fungerande 
samhälle. Vid situationer då det inträffat störning i den ordinarie 
försörjningen behöver en alternativ försörjning kunna sättas in för att förse 
abonnenternas behov av dricksvatten. Vid kortvarig störning kan nödvatten 
tillgodose det mest akuta behovet genom nödvattentankar. Vid längre 
driftstörning behöver en reservvattenförsörjning kunna sättas in för att täcka 
ett nära normalt behov av vatten. 

REVAQ är ett certifieringssystem för att certifiera arbetet på 
avloppsreningsverk som sprider avloppsslam på åkermark. 
Certifieringen innebär att man bedriver ett aktivt 
uppströmsarbete, vilket i praktiken innebär att man försöker 
stoppa miljöskadliga ämnen innan de når reningsverket. Man 
arbetar även med ständiga förbättringar i organisationen med 
handlings-, utbildnings- och kommunikationsplaner etc, för att 
nå de satta målen.
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Hur reservvattenförsörjningen ska lösas för Katrineholms kommun är inte 
utrett. Fråga är så stor att det inte inryms i planen utan behöver utredas i ett 
separat projekt och då inkludera både Flen och Vingåkers kommuner. 

Åtgärd:
Frågan om hur en alternativ reservattenförsörjning kan ordnas ska utredas 
gemensamt för de tre kommunerna.

4.5 Dagvatten och dräneringsvatten
I ett klimat i förändring blir dagvattenfrågan allt viktigare. Ökade 
nederbördsmängder skärper kraven på fungerande avvattning och 
avledning av nederbörd. Vattendirektivets fokus på recipientenstatus leder 
till frågeställningar om dagvattenkvalitét och behandling av dagvatten. För 
att ha ett gemensamt förhållningssätt hur dagvattenfrågorna ska hanteras 
är en gemensam dagvattenpolicy en förutsättning. Kommunen beslutade 
den 15-03-16 om en dagvattenpolicy. Policyn ska vara en vägledning hur 
dagvattenhanteringen ska lösas. 

Åtgärder:
 Ta fram en handlingsplan för dagvattenhanteringen.
 Ta fram en dagvattentaxa.

5 Organisation och samverkan
En väl fungerande organisation kring VA-frågor inom kommunen nyttjar 
varandras kompetens och möjligheter vilket ger en enhetlig och konsekvent 
grund för beslut. Genom att skapa förutsättningar för samordningsvinster 
uppnås största möjliga utväxling av satsade pengar, tid etc. Ansvaret i 
kommunen fördelar sig enligt följande.
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Kommunens ansvar Huvudmannens ansvar
Finansieras med skattemedel Finansieras med VA-taxa

Utredning inför 
beslut om 

verksamhetsområde

Fullmäktiges beslut 
om 

verksamhetsområde

Skapande av VA-
anläggning i området

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är beslutsfattare vid antagande av kommunens 
översiktsplaner, VA-versamhetsområden och VA-taxa. Det är 
kommunfullmäktige som har ansvaret att besluta och aktualitetsförklara VA-
planen en gång per mandatperiod. 

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens 
översiktsplanering med tillhörande fördjupningar och tillägg.

Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden har det övergripande ansvaret för kommunens 
uppgifter inom plan- och byggväsendet och har det närmaste inseendet 
över byggnadsverksamheten inom plan- och bygglagen. Bygg- och 
miljönämnden har också ansvar för tillstånd, prövning och tillsyn av de 
enskilda avlopp så att de uppfyller dagens krav. Tillsyn utförs också på 
samtliga allmänna anläggningarna och vattentäkterna som finns i 
kommunen. 

Bygg- och miljönämnden har också ansvar för tillsynen på miljöfarliga 
verksamheter som är anslutna till allmän VA-anläggning, med undantag för 
vissa verksamheter där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Katrineholm Vatten och Avfall AB
Katrineholm Vatten och Avfall AB som huvudman för vatten och avlopp tar 
över ansvaret för att VA-utbyggnad sker i ett område efter det att 
verksamhetsområde för vatten och avlopp är beslutat. Förhållandet mellan 
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VA-huvudman och abonnent regleras i Allmänna bestämmelser för 
brukande av den allmänna VA-anläggningen (ABVA).

Sörmland Vatten och Avfall AB
Sörmland Vatten som sköter driften för vatten och avlopp på uppdrag av 
huvudmannen ser till att VA-utbyggnaden sker för de fastigheter som ligger 
inom beslutat verksamhetsområde.

5.1 Genomförandeorganisation
Det fortsatta arbetet med implementeringen av VA-planen och 
åtgärdsprogrammet är viktigt att driva vidare.

Organisation för det fortsatta arbetet med VA-planen ska bestå av en 
styrgrupp med en representant från KS och en representant från styrelsen i 
respektive ägarbolag.
Projektägare är Sörmland Vattens VD tillsammans med de tre 
kommunernas samhällsbyggnadschefer. Projektet ska ha en projektledare 
från Sörmland Vatten och arbetsgruppen ska fortsatt bestå av 2-3 
representanter från kommunens tjänstemän.

6 Konsekvenser

6.1 Konsekvensbeskrivning.
Sammantaget bedöms VA-planen, jämfört med nollalternativet, innebära att 
möjligheterna att uppnå de fastställda miljökvalitetsnormerna för vatten 
ökar, liksom att uppnå de nationella miljömål som är vattenanknutna. Vidare 
bedöms VA-planen innebära en ökad effektivisering av driften av den 
allmänna anläggningen med minskad förbrukning av energi och kemikalier. 
Behovet av fordonstransporter för slamtömning av enskilda avlopp kommer 
att minska.

Nollalternativet skulle innebära att möjligheten att uppnå god status för sjöar 
och vattendrag enligt Vattenmyndighetens fastställda miljökvalitetsnormer 
för de identifierade vattenförekomsterna inte skulle uppnås. 
Vattenförekomsterna utgörs av såväl sjöar och vattendrag som grundvatten.

De negativa effekter som kan förutses är i huvudsak ökade utsläpp från 
befintliga avloppsreningsverk som får en ökad belastning som en följd av 
VA-utbyggnaden. Sammantaget bedöms dock den positiva effekten av 
bortbyggda enskilda avlopp överstiga denna negativa effekt. 

Hälsoaspekterna gynnas genom minskad risk för mikrobiell förorening av 
enskilda brunnar och allmänna dricksvattentäkter, liksom minskad risk för 
dålig lukt.
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Genomförande av VA-planen innebär ökade kostnader för såväl befintliga 
som tillkommande abonnenter inom VA-kollektivet. Ur ekonomisk synvinkel 
kommer dock en väl planerad VA-utbyggnad att ske på ett mer 
kostnadseffektivt sätt jämfört med nollalternativet, där VA-utbyggnad till viss 
del riskerar att komma att styras av externa myndighetsbeslut. De 
kostnadsökningar som kan förutses på den befintliga VA-anläggningen är 
en följd av det ansvar som kommunen har att upprätthålla en långsiktigt 
fungerande VA-försörjning, och kan inte undvikas. De kan, till vissa delar, 
möjligen skjutas på framtiden, men då till priset av en ökad risk för 
driftstörningar och svårigheter att uppfylla gällande myndighetskrav.

En gemensamt framtagen VA-plan för de tre grannkommunerna skapar 
förutsättningar för samordnade och kostnadseffektiva åtgärder som inte 
varit möjliga utan VA-planen.

6.2 Ekonomi-taxa
En VA-utbyggnad innebär att investeringsvolymen kommer att öka framöver 
och finansieringen av VA-utbyggnad i allmän regi skall ske enligt lagen om 
allmänna vattentjänster och innebär att full kostnadstäckning skall uppnås. 

VA-taxan består av två typer av avgifter, brukningsavgifter som är en årlig 
avgift som ska täcka kostnaden för vattenförbrukning, rening av 
avloppsvatten och drift och underhåll av VA-anläggningarna. Den andra 
avgiften är anläggningsavgifter (engångsavgift) som betalas i samband med 
att en förbindelsepunkt för vatten och avlopp meddelas fastighetsägaren.

Vid utbyggnad av vatten- och avloppsledningar tas en anläggningsavgift ut 
och projekten skall finansieras enligt någon av nedanstående modeller, 
alternativt genom en kombination av flera. En grundförutsättning är alltid att 
komunfullmäktige beslutat att området skall ingå i verksamhetsområdet för 
kommunens allmänna vatten – och avloppsanläggning, detta för att kunna 
tillämpa gällande VA-taxa enligt vattentjänstlagen (2006:412).

 Som huvudalternativ skall finansiering ske via uttag av 
anläggningsavgifter enligt gällande VA-taxa.

 Om anläggningsavgifterna enligt VA-taxan inte täcker 
anläggningskostnaden kan särtaxa tillämpas enligt beslutad 
särtaxemodell. En förutsättning, enligt vattentjänstlagen ,för detta är att 
”anläggningskostnaden på grund av särskilda omständigheter medför 
kostnader som i beaktningsvärd omfattning avviker från andra fastigheter 
i verksamhetsområdet”. Enligt beslutad Särtaxemodell skall denna 
avvikelse överstiga 30%.

 Om gällande VA-taxa inte täcker anläggningskostnaden och särtaxa inte 
får tillämpas kan kostnaderna täckas av övriga abonnenter i VA-
kollektivet.
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Åtgärd:Säkerställa en taxa som klarar framtida förändringar i VA-
verksamheten samt se över dess konstruktion.

7 Kommunikation 
God och tydlig kommunikation i alla led, så väl inom kommunen/bolaget 
som gentemot andra samhällsfunktioner och medborgare, skapar 
trovärdighet, underlättar arbetet. 

7.1 Intressenter
Många intressenter i samhället berörs av en VA-plan och under arbetet med 
att ta fram VA-planen har dessa identifierats. 

7.2 Kommunikationsåtgärder

I samband med en VA-plan finns ett behov av kommunikation, under olika 
skeden. Detta innebär främst att när planen är beslutad är en av åtgärderna 
att ta fram en strategisk kommunikationsplan för hela VA-planen. Utöver 
den strategiska planen kommer det sedan att skapas en 
kommunikationsplan per omvandlingsområde.

Åtgärder:

 Skapa en strategisk kommunikationsplan.
 Kommunicera VA-planen på Sörmland Vattens hemsida samt på 
     kommunernas hemsida (genom en länk till en av platserna).
 Sörmland Vatten kommunicerar med berörda parter vid 
     omvandlingsområden och utbyggnadsområden.
 Använda resultatet av bolagets kundnöjdhetsmätning i sin 
     kommunikation.

Bilagor

1. VA-översikten
2. Områdesbeskrivningar 
3. Kartor
4. Åtgärdslistan
5. VA-policyn



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSEN 2017-02-15 KS/2016:22 - 259 
 

KOMMUNSTYRELSEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: kommunstyrelsen@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om högre underhållsnivåer för 
verksamhetslokaler 
Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om högre 
underhållsnivåer för verksamhetslokaler mot bakgrund av 
kommunledningsförvaltningens bedömning.

 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-02-09 KS/2016:22 - 259 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Gunnar Berglund 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om högre underhållsnivåer för 
verksamhetslokaler 
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om högre 
underhållsnivåer för verksamhetslokaler. Motionen avslutas med ett yrkande om att 
underhållsnivåerna höjs för verksamhetslokalerna så att dom ligger i linje för ett gott 
underhåll och förvaltarskap för fastigheter och i lämpligt underhållsskick för våra 
verksamheter.

Förvaltningens bedömning
Underhållsnivån för verksamhetslokalerna fastslås varje år efter överläggningar mellan 
kommunen och Katrineholms Fastighets AB (KFAB).  

Sedan tidigare finns ett uppdrag till KFAB att ta fram underhållsplaner för varje 
fastighet. När underhållsplanerna är framtagna finns möjligheter att ta fram en 
långsiktig plan för fastighetsunderhållet. 

Ärendets handlingar
 Motion om högre underhållsnivåer för verksamhetslokaler, 2016-01-03
 

Gunnar Berglund
Lokalresursplanerare

Beslutet skickas till: akten, Frondelius



 
 
Katrineholm 2016-01-03 

 

MOTION OM HÖGRE UNDERHÅLLSNIVÅER 
FÖR VERKSAMHETSLOKALER  
 
BARA MAN VET VAD MAN GÖR! 
 
Debatten om delårsbokslutet av KFAB och KIAB i decemberfullmäktige 2015 kom 
att sammanfattas med orden från ordförande i KFAB Fredrik Olovsson (s): - 
”Bara man vet vad man gör!” 
 
Vet man (man=styrande politiker från S och M) vad man gör efter snart 100 
års styrande av kommunen när det debatteras varje år om det minskade 
anslaget till underhåll av kommunala verksamhetslokaler (skolor, förskolor, 
äldreomsorg och fritidsgårdar m.m.)? 
 
I 2015 års delårbokslut kunde man läsa att styrelsen, vd och bolagets lekmannarevisorer 
har under en lång tid påtalat farorna med att fastställa underhållsbudgeten på en för låg 
nivå i förhållande till behovet som finns. Ändå förklaras detta märkliga icke 
affärsprincipiella fenomen av styrelsen ordf. Fredrik Olovsson att bara man vet vad 
man gör! 
 
Det planerade underhållet för 2015 uppgår till 39:-/m2. År 2008 beslutades 
en underhållsnivå 62.5:-/m2. Rekommenderade underhållsnivåer är mellan 
150-250:-/m2 beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs i 
lokalerna! Var finns långsiktigheten och förvaltarskapet i tider av 
bostadsbrist, låg soliditet, låga studieresultat och nya kommande investeringar? 
Ännu märkligare blir det när Fredrik Olovsson (s) berättar att majoriteten 
har förskotterat underhållspengar för 2 år från tidigare års överskott. 
Varför står det inget om detta i delårsbokslutet? Och täcker det behovet 
som finns? 
 
Det blir väldigt otydligt hur majoriteten tänker när det gäller framtida 
investeringar i nya fastigheter såsom en ny central skola för ca 1300 elever 
eller ett nytt äldreboende mfl.? Finns det budgetutrymme för framtida underhåll inom 
kommunala fastigheter när det byggs ännu fler?   
 
Vi yrkar på att 
 
underhållsnivåerna höjs för verksamhetslokalerna så att dom ligger i linje för ett gott 
underhåll & förvaltarskap för fastigheter och i lämpligt underhållsskick för våra 
verksamheter. 
 
  
 

Joha Frondelius  Marian Loley 

Kristdemokraterna  Kristdemokraterna 



1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSEN 2016-12-20 KS/2016:219 - 309 

 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 21 

www.katrineholm.se E-post: Per.Johansson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att sätta upp stadsskyltar 
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra till 
samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda stadsskyltar i samband med 
vägvisningsplanen och därmed anse motionen vara besvarad.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-01-30 KS/2016:219 - 309 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 21 

www.katrineholm.se E-post: Per.Johansson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att sätta upp stadsskyltar 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L) och Krister Wistbacka (L) har 
motionerat om att Katrineholms kommun ska sätta upp stadskyltar, förslagsvis mot 
resecentrum, turistbyrån, torget, Kulturhuset Ängeln med flera platser. 

I kommunstyreslens beredning av ärendet har yttrande inhämtats från service- och 
tekniknämnden samt kultur- och turismnämnden. Båda nämnderna är av den 
uppfattningen att stadsskyltar bör ses över i samband med att 
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar fram vägvisningsplan. Båda nämnderna anser 
att motionen ska bifallas.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut 
 Motion om att sätt upp stadsskyltar
 Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, § 74, 2016-11-10
 Sammanträdesprotokoll från kultur- och turismnämnden, § 51, 2016-12-06
 
Ärendebeskrivning
Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L) och Krister Wistbacka (L) har 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att Katrineholms 
kommun sätter upp stadsskyltar mot, förslagsvis, resecentrum, turistbyrån, torget, 
Kulturhuset Ängeln/biblioteket, polisen samt stadsparken, på ett flertal ställen mellan 
resecentrum och stadsparken.

Kommunledningsförvaltningen har berett motionen för kommunstyrelsens räkning. I 
beredningen har kommunledningsförvaltningen inhämtat synpunkter från service- och 
tekniknämnden samt kultur- och turismnämnden. Synpunkter har också inhämtas från 
samhällsbyggandsförvaltningen och projektgruppen för stadens 100-årsjubilum. 
Representanter från den sistnämnd har meddelat att frågan om stadsskyltar inte kan 
anses ha någon särskild koppling till jubileumet och dess firande.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-01-30 KS/2016:219 - 309 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 21 

www.katrineholm.se E-post: Per.Johansson@katrineholm.se 

Redovisning av inkomna yttranden
Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden säger i sitt yttrade att samhällsbyggnadsförvaltningen har 
i uppdrag att arbeta fram en vägvisningsplan för stråket mellan centrum och 
Sportcentrum. Nämnden anser att stadsskyltar för gående och cyklister bör ses över i 
samband med att vägvisningsplanen arbetas fram.

Service- och tekniknämnden föreslår därför i sitt yttrande att kommunfullmäktige ska 
bifalla motionen och uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda stadsskyltar i 
samband med att vägvisningsplanen för gång- och cykelväg till Sportcentrum tas fram. 

Kultur- och turismnämnden

Kultur- och turismnämnden hänvisar, på samma sätt som service- och tekniknämnden, 
till att samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en vägvisningsplan för 
stråket mellan centrum och sportcentrum. Avsikten med denna är att på ett tydligt sätt 
vägleda sportcentrumbesökare till och från centrum då det är ett stort besöksmål. 

Kultur- och turismnämnden anser att stadsskyltar för gående och cyklister bör ses över 
i samband med att vägvisningsplanen tas fram. Vid framtagandet bör det studeras vilka 
målpunkter som har en tillräckligt stor dignitet för att skyltas till. 

Kultur- och turismnämnden föreslår att Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Förvaltningens bedömning
Både service- och tekniknämnden samt kultur- och turismnämnden hänvisar till 
samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag att ta fram vägvisningsplan och att 
stadsskyltar för gående och cyklister bör ses över i samband med framtagandet av 
vägvisningsplanen. Likaså anser båda nämnderna att motionen ska bifallas. 

Yrkandet i motionen är att Katrineholms kommun ska sätta upp stadsskyltar 
förslagsvis mot resecentrum, turistbyrån, torget, Kulturhuset Ängeln med flera platser. 

Underhandskontakter med samhällsbyggnadsförvaltningen ger vid handen att frågan 
om vägvisning till bl a Sportcentrum för biltrafiken kommer att ses över i samband 
med arbetet med cirkulationsplatsen vid Talltullen. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
har ett uppdrag att ta fram en vägvisningsplan, ett uppdrag som förvaltningen ska 
inleda inom kort. 

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Kultur- och turismnämnden
Service- och tekniknämnden



                     Katrineholm   2016-05-10                  

Motion om att sätta upp stadsskyltar.

Nästa år fyller Katrineholm 100 år och vi väntar oss ett år med mycket firande. 
Vi liberaler utgår från att turismen då också kommer öka i Katrineholms 
stadskärna. En projektledningsgrupp är tillsatt och många event planeras.  Som 
stad och kommun vill vi välkomna både kommuninvånare och besökare och då 
vore det fint om dessa hittade till de olika eventen med hjälp av stadsskyltar. 

Vi i Liberalerna anser att stadsskyltar ska sätta upp bl.a. mot resecentrum, 
turistbyrån, torget, Kulturhuset Ängeln/biblioteket, stadsparken samt polisen.

Liberalerna i Katrineholm yrkar följande:

Att Katrineholms kommun sätter upp stadsskyltar mot förslagsvis 
resecentrum, turistbyrån, torget, Kulturhuset Ängeln/biblioteket, polisen 
samt stadsparken, på ett flertal ställen mellan resecentrum och stadsparken.

För Liberalerna

 Ewa Callhammar          Inger Hult          Jesper Ek          Krister Wistbacka



Protokollsutdrag 1 (1)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2016-11-10

§ 74

Remissvar på motion om att sätta upp stadsskyltar 
(STN/2016:92)
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen 
och ge i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda frågan om stadsskyltar 
i samband med att vägvisningsplanen för gång- och cykelväg till sportcentrum arbetas 
fram.

Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L) och Krister Wistbacka (L) har 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att Katrineholms 
kommun sätter upp stadsskyltar mot, förslagsvis, resecentrum, turistbyrån, torget, 
Kulturhuset Ängeln/biblioteket, polisen samt stadsparken, på ett flertal ställen mellan 
resecentrum och stadsparken.
Motionen har remitterats från kommunstyrelsen till service- och tekniknämnden samt 
kultur- och turismnämnden. Synpunkter inhämtas även från 
samhällsbyggnadsförvaltningen och projektgruppen för stadens 100-årsjubilum. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2016-11-02
 Motion om att sätta upp stadsskyltar 
 Remiss av motionen
___________________

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akt



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2016-11-02 STN/2016:92 - 309 
Planering och byggande 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 14 

www.katrineholm.se E-post: Eleonor.Soderberg@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Erik Bjelmrot 

Mottagare: Service- och tekniknämnden

Svar på motion om att sätta upp stadsskyltar 
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen och 
ge i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda frågan om stadsskyltar i 
samband med att vägvisningsplanen för gång- och cykelväg till sportcentrum arbetas 
fram.

Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L) och Krister Wistbacka (L) har 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att Katrineholms 
kommun sätter upp stadsskyltar mot, förslagsvis, resecentrum, turistbyrån, torget, 
Kulturhuset Ängeln/biblioteket, polisen samt stadsparken, på ett flertal ställen mellan 
resecentrum och stadsparken.
Motionen har remitterats från kommunstyrelsen till service- och tekniknämnden samt 
kultur- och turismnämnden. Synpunkter inhämtas även från 
samhällsbyggnadsförvaltningen och projektgruppen för stadens 100-årsjubilum. 

Ärendets handlingar
 Motion om att sätta upp stadsskyltar 
 Remiss av motionen
 
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett uppdrag att ta fram en vägvisningsplan för 
stråket mellan centrum och sportcentrum. Avsikten med denna är att på ett tydligt sätt 
vägleda sportcentrumbesökare till och från centrum då det är ett stort besöksmål.
Förvaltningen anser att stadsskyltar för gående och cyklister bör ses över i samband 
med att vägvisningsplanen tas fram. Vid framtagandet bör det studeras vilka 
målpunkter som har en tillräckligt stor dignitet för att skyltas till.

Vägvisningsplanen förväntas färdigställas under 2016 och skyltningen avses komma 
på plats tidigt under 2017.

Erik Bjelmrot
Avdelningschef planering och byggande
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen 



Protokollsutdrag 1 (1)

KULTUR- OCH TURISMNÄMNDEN 2016-12-06

§ 51

Svar på motion om att sätta upp stadsskyltar 
(KTN/2016:74)
Kultur- och turismnämndens beslut
Kultur- och turismnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L) och Krister Wistbacka (L) har 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att Katrineholms 
kommun sätter upp stadsskyltar mot, förslagsvis, resecentrum, turistbyrån, torget, 
Kulturhuset Ängeln/biblioteket, polisen samt stadsparken, på ett flertal ställen mellan 
resecentrum och stadsparken.

Motionen har remitterats från kommunstyrelsen till service- och tekniknämnden samt 
kultur- och turismnämnden. Synpunkter inhämtas även från 
samhällsbyggnadsförvaltningen och projektgruppen för stadens 100-årsjubilum. 

Nämndens överläggning
Under kultur- och turismnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S) och 
Krister Wistbacka (L).
_________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen



1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSEN 2017-02-06 KS/2016:316 - 319 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 

www.katrineholm.se E-post: 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om pendlarparkering i Äsköping
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till 
yttranden från service- och tekniknämnden samt bygg- och miljönämnden.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-02-06 KS/2016:316 - 319 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 21 

www.katrineholm.se E-post: Per.Johansson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om pendlarparkering i Äsköping 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken hon yrkar 
på att Katrineholms kommun utreder var en pendlarparkering i Äsköping kan ordnas. 

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet. I beredningen har yttrande 
inhämtats från service- och tekniknämnden samt bygg- och miljönämnden. Båda 
nämnderna anser att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till att det i 
anslutning till bussbytespunkt finns parkeringsplatser som tjänar som 
pendlarparkering. Nämnderna anser därmed att det inte behöver utredas var en 
pendlarparkering kan ordnas.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut
 Motion: Pendlarparkering i Äsköping
 Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, 2016-11-10, § 75
 Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden, 2017-02-01, § 14
 
Ärendebeskrivning
Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken hon yrkar 
på att Katrineholms kommun utreder var en pendlarparkering i Äsköping kan ordnas. 

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I 
beredningen av ärendet har yttrande inhämtats från service- och tekniknämnden samt 
bygg- och miljönämnden.

Förvaltningens bedömning
Såväl service- och tekniknämnden som bygg- och miljönämnden säger i sina 
respektive yttranden att det finns parkeringsplatser i Äsköping och som ligger i 
anslutning till bussbytespunkt. De fungerar som pendlarparkering varför båda 
nämnderna anser att en utredning av var pendlarparkering kan ordnas är överflödig. 
Båda nämnderna anser att motionen ska anses vara besvarad. 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-02-06 KS/2016:316 - 319 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 21 

www.katrineholm.se E-post: Per.Johansson@katrineholm.se 

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Bygg- och miljönämnden



                     

Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om 

Pendlarparkering i Äsköping
Regionförbundet antog redan 2005 en vision om att kollektivtrafikresandet i Sörmland ska 
fördubblas. I Sörmlandsstrategin finns målet med att till år 2030 ska minst hälften av 
arbetspendlingen ske med kollektivtrafik. På riksnivån drivs ett gemensamt projekt mellan en rad 
trafikoperatörer och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för att fördubbla resandet med 
kollektivtrafik-

Om fler åker kollektivt med buss eller tåg så tjänar miljön och klimatet på detta genom minskade 
utsläpp. Men om man ska välja att ta bussen, så måste hållplatsen ligga nära bostaden eller så måste 
det finnas plats att ställa bilen eller cykeln på en parkering i närheten av busshållplatsen.

I Julita har det tidigare funnits en bussbytespunkt i Äs, vid Bååths Bilservice, där det finns viss 
möjlighet till parkering. Numera sker bussbytena i Äsköping, men här finns inte någon naturlig 
långtidsparkering.

Centerpartiet anser att det behövs en pendlarparkering för att öka intresset att åka kollektivt och för 
att bidra till att nå de mål som satts upp för resandet i Sörmland och i Sverige.

Centerpartiet yrkar:

Att kommunen utreder var en pendlarparkering i Äsköping kan ordnas.

Julita 12 augusti 2016

Anita Karlsson (C)



Protokollsutdrag 1 (1)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2016-11-10

§ 75

Remissvar på motion om pendlarparkering i Äsköping 
(STN/2016:90)
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning och föreslår 
därmed att motionen ska anses vara besvarad.

Reservation
Sten Holmgren (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med rubriken 
”Pendlarparkering i Äsköping”, i vilken hon yrkar på att Katrineholms kommun 
utreder var en pendlarparkering i Äsköping kan anordnas.

Motionen har remitterats från kommunstyrelsen till service- och tekniknämnden samt 
bygg- och miljönämnden. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2016-11-02
 Motion om pendlarparkering i Äsköping 
 Remiss av motionen

Överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Sten Holmgren (C) och 
Johan Hartman (M).

Förslag och yrkanden
Sten Holmgren (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden förvaltningens förslag till beslut mot 
Sten Holmgrens yrkande om bifall till motionen. Hon finner att nämnden beslutar i 
enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
___________________

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akt



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2016-11-02 STN/2016:90 - 319 
Planering och byggande 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 14 

www.katrineholm.se E-post: Eleonor.Soderberg@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Erik Bjelmrot 

Mottagare: Service- och tekniknämnden

Svar på motion om pendlarparkering i Äsköping 
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anse motionen 
besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med rubriken 
”Pendlarparkering i Äsköping”, i vilken hon yrkar på att Katrineholms kommun 
utreder var en pendlarparkering i Äsköping kan anordnas.

Motionen har remitterats från kommunstyrelsen till service- och tekniknämnden samt 
bygg- och miljönämnden. 

Ärendets handlingar
 Motion om pendlarparkering i Äsköping 
 Remiss av motionen
 
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det i Äsköping redan finns platser i närheten 
av bussbytespunkten som tjänar som pendlarparkering och anser inte att kommunen 
behöver utreda var pendlarparkering kan anordnas.

Erik Bjelmrot
Avdelningschef planering och byggande
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SammanUädesdalum Blad

2017-02-01 § 14 22

Svar på motion om pendlarparkering i Äsköping

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anse motionen
besvarad.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M), Marie-Louise Karlsson

(S), Lars Levin (L), Bengt Eriksson (S), Christer Johansson (M), Bertil Carlsson (C).

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Bygg- och miljönämnden beslutar föreslå
kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
Bertil Carlsson (C): Bygg- och miljönämnden bifaller motionen.

Beslutgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Bygg- och miljönämnden
bifaller Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.
Omröstning begärs.

Omröstningsresultat

Ledamot/Tjänstgörande ersättare För
Samhällsbyggnadsförvaltningens

förslag till beslut

För Bertil Carlssons (C)

förslag till beslut

Martin Edgelius (M) X

Marie-Louise Karlsson (S) X

Lars Levin (L) X

Katarina Rosenlund-Svensson (S) X

Christer Johansson (M) X

Bertil Carlsson (C) X

Sanna Cronhielm (MP) x

Suzanne Larsson (SD) X

Lars Gustavsson (S) X

Carin Garbåge Kylestorp (5) X

Jerry Emanuelsson (S) }(

Med nio röster för Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och två röster för Bertil

Carlssons (L) förslag beslutar Bygg- och miljönämnden bifalla
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

Justerandes Protokollsutdrag till
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Sammanträdesdatum Blad

2017-02-01 § 14 23

Reservationer
Bertil Carlsson (C) reserverar sig mot beslutet till fölmårl för sitt eget förslag till

beslut. Se bigofad reservation på nästkommande sida.

Sammanfattning av ärendet
Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med rubriken

"Pendlarparkering i Äsköping", ivilken hon yrkar på att Katrineholms kommun

utreder var en pendlarparkering i Äsköping kan anordnas.

Motionen har remitterats från kommunstyrelsen till service- och tekniknämnden samt

bygg- och miljönämnden.

Ärendets handlingar
• Motion om pendlaiparkering i Äsköping

Remiss av motionen

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen anses• att det i Äsköping redan finns platser i närheten

av bussbytespunkten som tjänar som pendlatparkering och anser inte att kommunen

behöver utreda var pendlaiparkering kan anordnas.

Justerandes si ~ ~ Protokollsutdrag till

Kommunledningsförvaltningei~~
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Reservation

Bygg- och miljönämnden 2017-02-01

Ärende: Svar på motion om pendlarparkering i Äsköping.

För att värna miljön och klimatet är det viktigt att så stor del av pendlingen som möjligt sker med

kollektivtrafik. Boende på landsbygden behöver använda bil p.g.a avstånd, men kan byta till

kollektiva färdmedel om parkeringsmöjlighet finns vid hållplatser.

den nyligen beslutade "Översiktsplan Katrineholm del Landsbygden" finns följande text under

avsnitt —Trafik och resande:

• Möjligheterna att parkera med cykel enkelt och säkert ska utvecklas på landsbygden, främst i

anslutning till kollektivtrafikens hållplatser.

• Tillgången till pendlar- och samåkningsparkeringar uid hållplatser för kollektivtrafik samt vid

strategiska knutpunkter ska förbättras.

• För att minska bilanvändandet är det viktigt att kunna erbjuda samåkningsparkeringar på

landsbygden, samt att erbjuda bra tillgång till långtidsparkering isamband med

busshållplatser på landsbygden.

Äsköping finns ingen "allmän" parkering utan endast kundparkering i anslutning till privata

näringsidkare, därför behöver pendlarparkering ordnas.

Med ledning av ovanstående yrkade jag att Bygg- och miljönämnden beslutar:

att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Då yrkandet avslogs reserverar jag mig mot beslutet.

~,~ _~1 > ,
Bertil Carlsson

Centerpartiet

Ledamot av Bygg- och miljönämnden
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1 (1) 
 Datum Vår beteckning 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  2017-01-19   
Planering och byggande    
 
Vår handläggare Ert datum Er beteckning 
Erik Bjelmrot    
   
  

 
 
Svar på motion om pendlarparkering i Äsköping  
Förvaltningens förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anse motionen 
besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med rubriken 
”Pendlarparkering i Äsköping”, i vilken hon yrkar på att Katrineholms kommun 
utreder var en pendlarparkering i Äsköping kan anordnas. 
 
Motionen har remitterats från kommunstyrelsen till service- och tekniknämnden samt 
bygg- och miljönämnden.  
 
Ärendets handlingar 
• Motion om pendlarparkering i Äsköping  
• Remiss av motionen 
  
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det i Äsköping redan finns platser i närheten 
av bussbytespunkten som tjänar som pendlarparkering och anser inte att kommunen 
behöver utreda var pendlarparkering kan anordnas. 
 
 
Erik Bjelmrot 
Avdelningschef planering och byggande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen 
 
 

 
 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  Besöksadress:  Org.nummer 212000-0340 
Katrineholms kommun 
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 14   

www.katrineholm.se E-post: Eleonor.Soderberg@katrineholm.se  
 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-02-15 KS/2016:376 - 759 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Karin.Rytter@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om uppföljning av skälig bostadskostnad 
inom försörjningsstödet 
Ordförandens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om 

uppföljning av skälig bostadskostnad inom försörjningsstödet, med hänvisning till 
socialnämndens yttrande. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till 
kommunstyrelsen att i samråd med socialnämnden och KFAB ta fram ytterligare 
rutiner för ökad kontroll i samband med prövning av försörjningsstöd, mot 
bakgrund av KFAB:s skrivelse samt det arbete som pågått mellan Katrineholms 
kommun och KFAB om oriktiga hyresförhållanden.

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-02-15 KS/2016:376 - 759 
 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Karin.Rytter@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Karin Rytter 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om uppföljning av skälig bostadskostnad 
inom försörjningsstödet 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Kristdemokraterna (KD) har lämnat in en motion om uppföljning av skälig 
bostadskostnad inom försörjningsstödet. I motionen yrkas det att socialförvaltningen 
får i uppdrag att se över rutinerna av bostadskontrakt och vid behov tillsätta personal 
för att upprätthålla efterlevnad av överenskomna hyresavtal samt att kommunstyrelsen 
vid behov tilldelar medel för uppdraget.

Ärendet har översänts på remiss till socialnämnden. Socialnämnden gör bedömningen 
att verksamheten har uppdaterade rutiner och att dessa är tydliga och implementerade i 
den löpande verksamheten. Kontrollerna ingår i socialsekreterarens ordinarie 
arbetsuppgifter och nämnden bedöms i dagsläget inte ha behov av extra medel för 
genomförande av kontrollerna.

Sedan hösten 2016 har en dialog förts- och arbete pågått mellan Katrineholms 
kommun och KFAB vad gäller oriktiga hyresförhållanden. Då detta arbete tangerar 
motionens intentioner, har det åstadkomna arbetet tagits med i svaret på motionen.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut
 Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2017-02-15
 Tjänsteskrivelse KFAB, 2017-01-19
 Sammanträdesprotokoll socialnämnden, 2017-01-25, § 7
 Tjänsteutlåtande socialförvaltningen, 2017-01-16
 Motion från Kristdemokraterna om uppföljning av skälig bostadskostnad inom 

försörjningsstödet, 2016-09-20

 
                      Karin Rytter

Kommunkoordinator

Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Kommunledningsförvaltningen
KFAB
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-02-15

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Stadshuset Gröna Kulle Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150 57026

641 80 Katrineholm   Telefax: 
www.katrineholm.se E-post: karin.rytter@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Karin Rytter

Svar på motion om uppföljning av skälig bostadskostnad 
inom försörjningsstödet
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Kristdemokraterna (KD) har lämnat in en motion om uppföljning av skälig 
bostadskostnad inom försörjningsstödet. I motionen yrkas det att socialförvaltningen 
får i uppdrag att se över rutinerna av bostadskontrakt och vid behov tillsätta personal 
för att upprätthålla efterlevnad av överenskomna hyresavtal samt att 
kommunstyrelsen vid behov tilldelar medel för uppdraget. 

I motionen beskrivs att Katrineholms kommun de senaste åren fått en ökning av 
bostadssökande och att det finns en stor brist på bostäder, som därmed har skapat 
svårigheter för vissa grupper i samhället att bo under skäliga villkor. 

Socialförvaltningens arbete är att erbjuda hjälp till personer så att de kan klara sin 
försörjning på egen hand samt att ge ekonomiskt bistånd till dess att målet är uppfyllt. 
Ekonomiskt bistånd ska ge en skälig levnadsnivå och prövningen av ekonomiskt 
bistånd ska vara individuell och ta hänsyn till omständigheter i det specifika fallet. 
Om den sökande har en kostnad för boendet som inte anses skälig, rekommenderar 
Socialstyrelsen att socialtjänsten ger den biståndstagande tid på sig att sänka 
kostnaden. 

Kristdemokraterna anger i motionen att familjekonstellationerna är föränderliga och 
att behovet av storlek på lägenheterna därmed förändras med tiden. I de fall där 
förändring skett, ska socialförvaltningen enligt lag påtala behovet av bostadsändring. 
Finns inte behovet av en större lägenhet ska ett byte göras till en behovsanpassad 
lägenhet om försörjningsstöd ska betalas ut. Med anledning av bostadsbristen, kan 
detta vara svårt. Motionärerna menar att ett uppföljningssystem inom 
socialförvaltningen över kommunens bostadskostnader inom försörjningsstödet kan 
ge en mer rättvis bostadsplanering. 

Inkomna yttranden
Socialförvaltningen har i samband med motionen genomfört en genomlysning av 
bostadssituationen, avseende hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd i Katrineholms 
kommun.
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-02-15
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I samband med genomlysningen gör socialförvaltningen bedömningen att 
verksamheten har uppdaterade rutiner och att dessa är tydliga och implementerade i 
den löpande verksamheten. De socialsekreterare som arbetar inom ekonomiskt 
bistånd kontrollerar och tar i beaktan hushållens bostadssituation inför beslut om 
ekonomiskt bistånd. Kontrollerna ingår i socialsekreterarens ordinarie 
arbetsuppgifter. Förvaltningen bedöms i dagsläget inte ha behov av extra medel för 
genomförande av kontrollerna. 

Närmare 48 procent av alla hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd i kommunen 
avser sammanboende par. Dessa hushåll kan bestå av två vuxna som lever ihop, 
vårdnadshavare och barn eller familjer med flera barn. Av dessa kan nio procent 
anses vara större familjer, med sju eller flera familjemedlemmar som bor i samma 
hushåll.

Socialförvaltningen har de senaste åren redovisat att trångboddhet och brist på 
alternativa boenden är ett ständigt problem som medför komplikationer för den 
enskildes utveckling, familjernas välmående och barnens studiero etcetera.

Socialförvaltningen bedömer vidare att samtliga aktuella hushåll som uppbär 
ekonomiskt bistånd har gjort och gör vad som är möjligt för att sänka de egna 
bostadskostnaderna. Det finns således i dagsläget ingen motsättning mellan 
klienternas agerande och förvaltningens krav. Socialförvaltningen betonar dock att 
det finns hushåll som har stora svårigheter att hitta tillräckligt stora och mindre 
kostsamma boenden i kommunen. Katrineholm växer och efterfrågan på bostäder i 
kommunen är idag större än utbudet, vilket begränsar förvaltningens och den 
enskildes möjligheter till att hitta optimala boendelösningar.

Oriktiga hyresförhållanden, KFAB
Sedan hösten 2016 har en dialog förts- och arbete pågått mellan Katrineholms 
kommun och KFAB vad gäller oriktiga hyresförhållanden. Kommunen har fått en 
föresläsning av Södertälje kommun som under flera års tid har uppmärksammat fusk i 
samband med bidragsgivning och hyresförhållanden och hur de arbetar för att komma 
tillrätta med de oriktiga förhållandena. Då detta arbete tangerar motionens intentioner 
om att uppnå en rättvis bostadsplanering i Katrineholms kommun, har det 
åstadkomna arbetet tagits med i svaret på motionen. 

Under föregående år arbetades en ny uthyrningspolicy fram av KFAB, som antogs av 
styrelsen i mars månad 2016 och togs i bruk under hösten. Policyn tydliggör vilka 
krav som ställs på bostadssökande samt klargör på vilket sätt bostäder förmedlas och 
hyrs ut. KFAB strävar efter att skapa trygghet, trivsel och att förebygga osunda 
boendeförhållanden i sina bostadsområden.

Trots en tydlig policy för uthyrning av lägenheter, förekommer oriktiga 
hyresförhållanden och handel med bostäder i Katrineholm. Enligt Boverket har 
handeln med svartkontrakt ökat de senaste fyra till fem åren. Även Sveriges 
Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) ser en ökning, då svartmarknaden har sträckt 
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sig från storstadsregionerna till små och medelstora kommuner. Otillåten 
andrahandsuthyrning är ett växande problem generellt i landet.

I en promemoria ger KFAB en beskrivning av de oriktiga hyresförhållandena som 
kan förekomma i kommunen. Oriktiga hyresförhållanden kan vara att bostäder 
förmedlas på ett sätt som inte är förenligt med bostadsföretagets riktlinjer och policys, 
att bostäder förmedlas utanför gällande kö- och regelsystem samt utan 
fastighetsägarens tillstånd. Det kan också förekomma olovliga andrahandsupplåtelser, 
falska kontrakt och intyg. 

Upplåtelser genom inneboendekontrakt existerar i storstadskommuner och kan också 
komma att bli ett problem i mindre kommuner.  Upplåtelser genom 
inneboendekontrakt är underlag för bidrag. Företeelsen är helt legal och kräver inget 
tillstånd från hyresvärden. Problemet är dock om samma rum hyrs ut till flera 
personer samtidigt. 

Förmedling-, försäljning- och uthyrning av bostäder sker i syfte att tjäna pengar. 
Handel med adresser för mantalsskrivning sker i syfte att uppbära bidrag. Innehavare 
av bostäder tar ut överhyror vid andrahandsupplåtelser eller säljer hyreskontrakt. 
Genom falska grunder och uppgifter erhålls ekonomiskt stöd och bidrag. 

KFAB beskriver att förekomsten av oriktiga hyresförhållanden får olika konsekvenser 
hos bostadsföretaget. Om allt fler bostäder förmedlas på den så kallade tredje 
marknaden, kommer färre bostäder ut på den sunda bostadsmarknaden. Kösystem 
sätts ur spel, vilket försvagar tilliten till systemet. Bostadsföretaget får olika 
förvaltningsproblem och en minskad kontroll. För hyresgästen kan konsekvensen bli 
en social otrygghet, då den måste betala allt mer för att bo kvar eller fler flyttar in i 
samma bostad. Det blir en minskad tillgång på bostäder, ökade kötider för att byta 
bostad samt ett minskat förtroende för hyresvärden. 

Genom bidragsbedrägerier och fusk utnyttjas systemen och följden kan bli en 
bristande tillit till de sociala välfärdssystemen.

Fusk mot välfärdssystemet – Södertälje kommun
Södertälje kommun arbetar aktivt mot oriktiga hyresförhållanden och bidragsfusk.
Södertälje konstatrar att myndigheter fokuserar väldigt mycket på kontroll när bidrag 
redan har betalats ut och mindre fokus på kontroll i handläggningen inför att ett 
bidragsbehov ska bedömas.1 

Fel i samband med utbetalning av ekonomiskt bistånd kan uppkomma av olika 
orsaker. De kan uppstå genom att den sökande medvetet eller omedvetet lämnar 
oriktiga uppgifter, genom att den sökande saknar kunskaper om regelsystemet, men 
också genom brister i handläggningen. Framgångsrikt arbete ligger i att 
linjeorganisationen har vaksamhet, verktyg och kompetens att fånga upp indikationer 
om fusk och bedrägeri. Till detta kan sedan krävas stöd och övergripande kontroll.

1 BRÅ 2015:8 Intyget som dörröppnare
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Under 2015 togs en rapport fram om fusk och bedrägerier mot välfärdssektorn i 
Södertälje kommun. I rapporten beskrivs fusk och bedrägerier som ett allt större 
problem i välfärdssamhället. Ordning och reda, det vill säga ändamålsenlig och 
effektiv styrning av verksamheten samt god tillämpning av rutiner och kontroll, 
framställs vara grundläggande för att stävja kriminaliteten i en kommunal 
organisation.

Södertälje kommunen upplevde under många års hur skattefinansierad verksamhet 
setts som ett mål för fusk och bedrägeri. Ofta genom parallellt agerande inom flera 
olika välfärdssystem, vilket gjorde att upptäckt försvårades. Mot bakgrund av detta 
förbättrade Södertälje kommun rutiner och kontroll för att minimera risken för 
missbruk och fusk, inom kommunens verksamheter, men även boendesektorn.

Kommunledningsförvaltningens bedömning
Motionen om uppföljning av skälig bostadskostnad inom försörjningsstödet handlar 
om att socialförvaltningen ska se över rutinerna av bostadskontrakt för att uppnå en 
mer rättvis bostadsplanering. Katrineholms kommun har en brist på bostäder, vilket 
gör att vissa grupper har svårighet att bo under skäliga förhållanden. 

Socialförvaltningen gör via en intern genomlysning av bostadssituationen, avseende 
hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd, bedömningen att verksamheten har 
tillräckligt bra rutiner för kontroller av hushållens bostadskostnader och att denna 
kontroll ingår i socialsekreterarens ordinarie uppgifter. 

Utifrån KFAB:s skrivelse kan det konstateras att det i kommunen kan förekomma 
oriktiga hyresförhållanden som bidrar till färre bostäder på sunda bostadsmarknaden 
samt att kösystemet sätts ur spel och därmed försvagar tilliten till systemet. Det blir 
en minskad tillgång på bostäder och ökade kötider för att byta bostad. Generellt sett 
är problematiken kring oriktiga hyresförhållanden utspridd i landet och varaktig 
bostadsbrist är en anledning till svart bostadsmarknad.

Enligt polisens rapport om organiserad brottslighet är bidrag eftertraktat som 
basinkomst för kriminella. Utnyttjandet av välfärdssystemet är utbrett i samhället och 
den ekonomiska omfattningen är stor. Ett systematiskt utnyttjande av 
välfärdssystemet gör att stora summor pengar tillfaller personer som inte har rätt till 
bidrag. Utnyttjandet kan också påverka medborgarnas tilltro till välfärdsystemet och 
myndigheternas hantering av skattemedel. 2

Bostäder är en marknad för kriminella. Boverket menar att handel med bostäder är en 
del av en svart marknad i bland andra områden med många nyanlända. En bostad, 
antingen för att få en mantalsskrivningsadress eller kunna visa upp ett hyreskontrakt, 
är av flera skäl viktigt för nyanlända.3

2 Polisens rapport om organiserad brottslighet 2015
3 Rapport Boverket, Boendesituation för nyanlända
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Södertälje kommun påpekar vikten av ändamålsenlig och effektiv styrning av den 
kommunala verksamhet som hanterar ekonomiskt bistånd samt god tillämpning av 
rutiner och kontroll. En kontroll av kontraktkedjan sker alltid. Inget bistånd till 
boende om personen inte kan påvisa kontraktskedjan/godkända kontraktet.

För att inte Katrineholms kommun ska kunna vara en möjliggörare för bedrägerier 
och oriktiga hyresförhållanden, är tydliga rutiner för kontroll av hyreskontrakt utifrån 
gällande policy hos hyresbolag, nödvändiga vid prövning av försörjningsstöd. 
Kontrollen kan bidra till att oriktiga hyresförhållanden upptäcks. Fler bostäder kan 
komma ut på den sunda bostadsmarknaden. Det ska inte finnas en möjlighet för 
personer att genom falska grunder och falska uppgifter erhålla ekonomiskt stöd eller 
bidrag. 

Att hitta former för ytterligare samarbete mellan bostadsbolag och socialförvaltningen 
är också nödvändigt. Ett nätverk som samverkar i syfte att motverka svart 
bostadshandel och osunda boendeförhållanden. 

Att arbeta mot olovlig andrahandsuthyrning och andra oriktiga hyresförhållanden 
bidrar till en trygg och rättvis bostadsmarknad. Det bidrar också till en mer rättvis 
bostadsplanering, i enlighet med motionens intentioner. När efterfrågan på bostäder 
är stor som idag är det extra viktigt att lägenheter kommer ut på marknaden på rätt 
sätt till de som står i bostadskö. 

 



Katrineholms Fastighets AB
Box 7, 641 21 Katrineholm
Tegnérvägen 26
Telefon 0150-571 00
Telefax 0150-535 54
bostad@kfab.se
www.kfab.se
Org.nr.556011-0917

Oriktiga hyresförhållanden
Bostadsmarknaden kan indelas i tre delar. En del består av den traditionella upplåtelsen av 
bostäder med förstahandskontrakt. En annan del består av andrahandsupplåtelser av bostäder 
som är sanktionerade av fastighetsägaren.  I den tredje marknaden finns de oriktiga 
hyresförhållandena och handeln med bostäder. Mycket tyder på att det sistnämnda växer i 
omfattning. Branschen har i vissa sammanhang uppskattat att 10 procent av 
bostadsmarknaden består av upplåtelser med oriktiga hyresförhållanden.  

En närmare beskrivning av oriktiga hyresförhållanden kan vara att bostäder förmedlas på ett 
sätt som inte är förenligt med bostadsföretagens riktlinjer och policys. Eller att bostäder 
förmedlas utanför gällande kö- och regelsystem samt utan fastighetsägarens tillstånd. Det 
kan förekomma olovliga andrahandsupplåtelser, falska kontrakt och intyg. Förmedling, 
försäljning och uthyrning av bostäder sker i syfte att tjäna pengar. Handel sker med adresser 
för mantalsskrivning i syfte att uppbära bidrag m m. Innehavare av bostäder tar ut överhyror 
vid andrahandsupplåtelser eller säljer hyreskontrakt. Genom falska grunder och falska 
uppgifter erhåller man ekonomiskt stöd eller bidrag.

Det finns skäl och anledning anta att detta förekommer även i Katrineholm. Vi har en 
bristsituation på bostadsmarknaden och inte minst nyanlända har svårigheter att finna 
bostäder. KFAB hade under 2016 ett 10-tal ärenden med misstanke om oriktiga 
hyresförhållanden. Några av dessa resulterade i uppsägningar då det kunde påvisas att 
kontraktsinnehavaren ej hade bruk för bostaden.

Förekomsten av oriktiga hyresförhållanden får hos bostadsföretaget olika konsekvenser. Om 
allt fler bostäder förmedlas på den s k tredje marknaden kommer färre bostäder ut på den 
sunda bostadsmarknaden. Kösystem sätts ur spel vilket försvagar tilliten till systemet. 
Bostadsföretaget får olika förvaltningsproblem och en minskad kontroll. Okända hyresgäster 
kommer in i bostadsområdena, otryggheten ökar. Man vågar inte felanmäla med risk för att 
det oriktiga hyresförhållandet uppdagas. En ökad omflyttning och en större belastning på 
bostadsområdet medför också att slitage och störningar ökar. Det blir också svårare att 
hantera störningar och förfallna hyror.

För hyresgästen kan konsekvenserna bli en social otrygghet, minskad tillgång på bostäder, 
ökade kötider för att byta bostad och ett minskat förtroende för hyresvärden.

Fungerade bostadsområden bygger på fungerande normsystem.

För den enskilde som på oriktiga grunder erhållit ett boende handlar det naturligtvis om en 
enorm social otrygghet när man kanske måste betala allt mer för att bo kvar, eller att fler ska 
flytta in i samma bostad, att det blir fler madrasser i rummet eller att man tvingas flytta för 
att någon annan betalar mer. Avsaknaden av en fast punkt i tillvaron ger inte minst 
barnfamiljer usla förutsättningar att exempelvis klara barnens skolgång.

Konsekvenserna för samhället är att det finns ett okänt antal boende i bostadsområdena. Vid 
en eventuell krissituation har man ingen kontroll över hur många som kan omfattas. Man har 

mailto:bostad@kfab.se
http://www.kfab.se/


inte heller hela bilden vad gäller inflyttning till kommunen. Det blir svårt att planera för 
skola och omsorg. Genom bidragsbedrägerier och fusk utnyttjas systemen och följden kan bli 
en bristande tillit till de sociala välfärdssystemen. Brister i kontroll och samarbete mellan 
olika instanser kan på sikt medföra att det svenska samhällets välfärdssystem urholkas.

KFAB har i syfte att motverka bland annat denna utveckling vidtagit några åtgärder. Under 
hösten 2016 togs en ny uthyrningspolicy i bruk. Med den nya uthyrningspolicyn vill bolaget 
tydliggöra vilka krav som ställs på bostadssökande samt klargöra på vilket sätt bostäder 
förmedlas och hyr ut. Stöd för arbetet har varit en vägledning som SABO (Sveriges 
Allmännyttiga Bostadsföretag) tagit fram kring ansvarsfull uthyrning. Bolaget har också 
sedan en tid tillbaka en ökad fokus på problematiken och arbetar aktivt för att hitta metoder 
som kan förebygga och avbryta oriktiga hyresförhållanden. Mycket handlar om systematik 
och fungerande rutiner. Kontroller av mantalsskrivna på adresser sker löpande. I syfte att 
försvåra bidragsfusk så har bolaget ändrat i sina rutiner vad gäller kopior på hyreskontrakt 
och hyresfakturor och en större vaksamhet råder på detta område.

För att nå ännu längre krävs dock ett samarbete mellan bolag och myndigheter, kanske också 
en ökad kontroll.

Katrineholm den 19 januari 2017

Björn Johansson
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SOCIALNÄMNDEN 2017-01-25

§ 7

Angående motion om uppföljning av skälig 
bostadskostnad inom försörjningsstödet (SOCN/2016:89)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande samt att 
vidaresända yttrandet till kommunledningsförvaltningen. 

Reservation
Mot socialnämndens beslut reserverar sig Joha Frondelius (KD).

Sammanfattning av ärendet
Kristdemokraterna har i sin motion yrkat på att Socialförvaltningen i Katrineholms 
kommun ska få i uppdrag att se över rutinerna av bostadskontrakt och vid behov 
tillsätta personal för att upprätthålla efterlevnad av överenskomna hyresavtal.
Kristdemokraterna yrkar i samma motion att vid behov tilldelas medel för det 
ovannämnda uppdraget.

Socialförvaltningens interna genomlysning av bostadssituationen, avseende hushåll 
som uppbär ekonomiskt bistånd i Katrineholms kommun, visar att verksamheten har 
tillräckligt bra rutiner för kontroller av hushållens bostadskostnader. 
Socialförvaltningen bedömer att verksamheten inte är i behov av extra medel för detta 
arbete eftersom kontrollerna ingår i socialsekreterarnas ordinarie arbetsuppgifter.

Ärendets handlingar
 Remiss om motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom 

försörjningsstödet 2016-11-23
 Socialförvaltningens yttrande 2017-01-16

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Pat Werner (S) 
samt controller Bruno Maras.

Yrkanden
Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till motionen.
Pat Werner (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på förvaltningens förslag 
till beslut och bifall till motionen. Han finner att socialnämnden bifaller 
förvaltningens förslag.
_________________
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Bo Sundell
Bruno Maras 

Socialnämnden

Angående motion om uppföljning av skälig 
bostadskostnad inom försörjningsstödet 
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande samt att 
vidaresända yttrandet till kommunledningsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet
Kristdemokraterna har i sin motion yrkat på att Socialförvaltningen i Katrineholms 
kommun ska få i uppdrag att se över rutinerna av bostadskontrakt och vid behov 
tillsätta personal för att upprätthålla efterlevnad av överenskomna hyresavtal.
Kristdemokraterna yrkar i samma motion att vid behov tilldelas medel för det 
ovannämnda uppdraget.

Socialförvaltningens interna genomlysning av bostadssituationen, avseende hushåll 
som uppbär ekonomiskt bistånd i Katrineholms kommun, visar att verksamheten har 
tillräckligt bra rutiner för kontroller av hushållens bostadskostnader. 
Socialförvaltningen bedömer att verksamheten inte är i behov av extra medel för detta 
arbete eftersom kontrollerna ingår i socialsekreterarnas ordinarie arbetsuppgifter.

Ärendets handlingar
Remiss om motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom försörjningsstödet 
2016-11-23
 

Bakgrund
Kristdemokraterna har i sin motion yrkat på att Socialförvaltningen i Katrineholms 
kommun ska få i uppdrag att se över rutinerna av bostadskontrakt och vid behov 
tillsätta personal för att upprätthålla efterlevnad av överenskomna hyresavtal.
Kristdemokraterna yrkar i samma motion att vid behov tilldelas medel för det 
ovannämnda uppdraget.
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Ekonomiskt bistånd 

SOCIALFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Förvaltningens bedömning
Socialförvaltningen har genomfört en intern genomlysning av hushållens 
bostadssituation. Genomlysningens fokus har varit hushåll som uppbär ekonomiskt 
bistånd. 

Efter genomförd genomlysning bedömer socialförvaltningen att verksamheten har 
uppdaterade rutiner. Rutinerna bedöms även vara tydliga och implementerade i den 
löpande verksamheten. Socialsekreterarna som arbetar inom enheten ekonomiskt 
bistånd kontrollerar och tar i beaktan hushållens bostatssituation inför ett beslut om 
ekonomiskt bistånd. Kontrollerna är således en del av socialsekreterarens ordinarie 
arbetsuppgifter. Detta innebär att förvaltningen i dagsläget inte har något extra behov 
av medel för att genomföra kontrollerna. 

Majoriteten av hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd är så kallade singelhushåll. 
Singelhushåll har över tiden blivit den vanligaste hushållsformen i Sverige. Nästan 40 
procent av alla hushåll i riket är ensamhushåll, det är den högsta andelen i hela världen 
följt av Norge och Tyskland. 

Närmare 48 procent av alla hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd i kommunen avser 
sammanboende par. Dessa hushåll kan bestå av två vuxna som lever ihop, 
vårdnadshavare och barn eller familjer med flera barn. Av dessa hushåll kan nio 
procent anses vara större familjer, med sju eller flera familjemedlemmar som bor i 
samma hushåll. 

Socialförvaltningen har de senaste åren redovisat att trångboddhet och brist på 
alternativa boenden är ett ständigt problem som medför komplikationer för den 
enskildes utveckling, familjernas välmående och barnens studiero med mera. 

Socialförvaltningen följer gällande riktlinjer vid bedömning av skälig bostadskostnad 
när hushållen ansöker om ekonomiskt bistånd. I riktlinjerna anges det bland annat att 
Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara 
bostadskostnad tillämpas vid bedömning av rätten till bistånd. Summorna framgår av 
Försäkringskassans författningssamling, FKFS 2015:7. 

Den genomsnittliga boendekostnaden enligt föreskrifterna ovan ska vara vägledande 
när en person söker ett första boende eller vid byte till annan lägenhet Högsta 
godtagbara boendekostnad enligt föreskrifterna ovan används för den som redan har ett 
befintligt boende när ärendet aktualiseras för ansökan om ekonomiskt bistånd. 
Detsamma gäller då det finns anledning att frångå beräkningen om genomsnittlig 
hyresnivå, exempelvis när anvisad bostad ligger i ett nybyggnadsområde och 
hyresnivån av den anledningen överstiger den genomsnittliga kostnaden som 
Katrineholms fastighetsbolag (KFAB) har. 
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Det kan även finnas anledning att frångå beräkningen för personer som har bistånd i 
form av socialt kontrakt och som erbjuds en bostad med eget förstahandskontrakt om 
hyresnivån överstiger genomsnittlig bostadskostnad. Ett eget förstahandskontrakt 
prioriteras alltid före socialt kontrakt även om det innebär att hyran överstiger högsta
godtagbara. Dock ska klienten göra vad som är möjligt för att sänka boendekostnaden 
för att bli självförsörjande.

Socialförvaltningen bedömer att samtliga aktuella hushåll som uppbär ekonomiskt 
bistånd har gjort och gör vad som är möjligt för att sänka sina egna bostadskostnader. 
Detta innebär att i dagsläget så finns det ingen motsättning mellan klienternas agerande 
och förvaltningen krav. Socialförvaltningen vill dock betona att det finns hushåll som 
har stora svårigheter att hitta tillräckligt stora och mindre kostsamma boenden i 
kommunen. Katrineholm växer och efterfrågan på bostäder i kommunen är idag större 
än utbudet, detta begränsar tidvis förvaltningens och den enskildes möjligheter till att 
hitta optimala boendelösningar. 

Lorraine Fröberg
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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Motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom
försörjningsstödet

Katrineholms kommun har på senare tid fått en ökning av bostadssökande. Det finns
en stor brist på bostäder som därmed har skapat svårigheter för vissa grupper i
samhället att bo under skäliga villkor.

Socialförvaltningens arbete är att erbjuda hjälp till personer så att de kan klara sin
försörjning på egen hand. Den andra uppgiften är att ge ekonomiskt bistånd till dess
att målet är uppnått.

Den i juli infördes ett nytt stycke i 4 kap. i § SoL som fastställer att den som kan
arbeta är skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande för rätt till
försörjningsstöd.

Ekonomiskt bistånd ska ge en skälig levnadsnivå. Prövningen av ekonomiskt bistånd
ska vara individuell och ta hänsyn till omständigheterna idet specifika fallet.

Om en sökande har en kostnad för boendet som inte anses skälig, rekommenderar
Socialstyrelsen att socialtjänsten ger den biståndssökande tid på sig för att sänka
kostnaden. Denna tidsperiod bestäms från fall till fall.

Familjekonstellationerna är förändliga. När barnen har flyttat ut från familjen
förändras behovet av storleken på lägenheten. I dom fall där förändringen har skett
ska socialförvaltningen enligt lagstiftaren också påtala behovet av bostadsändring.
Finns inte behovet av nuvarande större lägenhet så ska ett byte ske till en
behovsanpassad lägenhet om försörjningsstöd utbetalas. Det blir lätt att dagarna går
och förändringarna blir nästan omöjliga att göra mycket pga. bostadsbristen.
Familjer med behov av 3, 4 och 5 rok är stort. Att inrymma ett uppföljningssystem
inom socialförvaltningen över kommunens bostadskostnader inom
försörjningsstödet är en av möjligheterna till en mer rättvis bostadsplanering.
Biståndsbesluten inom bostad behöver följas upp och personal tillsättas vid behov
för att utföra uppföljning av verkställda beslut.

Vi yrkar på

- att socialförvaltningen får i uppdrag att se över rutinerna av bostadskontrakt
och vid behov tillsätta personal för att upprätthålla efterlevnad av
överenskomna hyresavtal.

- att kommunstyrelsen vid behov tilldelar medel för ovan uppdrag.

Joha Frondelius Marian Loley

Kristdemokraterna Kristdemokraterna
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Kommunstyrelsen

Svar på motion Sportotek. Att låna istället för att köpa
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen samt ge service- och 
tekniknämnden i uppdrag att inleda en dialog med föreningar och andra ideella 
organisationer rörande intresset för att inrätta sportotek med annan huvudman än 
Katrineholms kommun.
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Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Svar på motion Sportotek. Att låna istället för att köpa 
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Ylva G Karlsson (MP) yrkar i sin motion med rubriken ”Sportotek. Att låna istället för 
att köpa” på att Katrineholms kommun startar ett sportotek där det blir möjligt att 
gratis låna sportutrustning. 

Kommunledningsförvaltningen har i beredningen av ärendet inhämtat yttrande från 
service- och tekniknämnden. Motionens intentioner ligger i linje med kommunplanen, 
det idrottspolitiska programmet och inriktningsdokumentet ”En god hälsa för alla barn 
och ungdomar i Katrineholms kommun”. Dock anser service- och tekniknämnden att 
ett sportotek bör drivas av annan huvudman än kommunen. Nämnden anser att det bör 
undersökas vilka förutsättningar som finns för att föreningar eller andra ideella 
verksamheter står som huvudman.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut
 Motion Sportotek. Att låna istället för att köpa
 Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, § 6, 2017-02-09
 
Ärendebeskrivning
Ylva G Karlsson (MP) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken hon 
yrkar på att Katrineholms kommun startar ett sportotek där det blir möjligt att gratis 
låna sportutrustning. 

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I 
beredningen har yttrande inhämtats från service- och tekniknämnden.

Förvaltningens bedömning
Tanken med sportotek är att man ska kunna låna sportutrustning kostnadsfritt och 
därmed intressera och stimulera fler till idrott då det kan var kostsamt att köpa 
utrustning. Vidare, kan utrustningen nyttjas effektivt under hela dess livslängd. 
Motionären pekar på kopplingen mellan motionen och kommunplanen, det 
idrottspolitiska programmet samt inriktningsdokumentet ”En god hälsa för alla barn 
och ungdomar i Katrineholms kommun”.
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Service- och tekniknämnden instämmer i motionens intentioner. Nämnden säger också 
att det i fler kommuner inrättats sportotek och liknande, dock är det en annan 
huvudman än kommunen. Nämnden menar att det bör undersökas vilka förutsättningar 
som finns i Katrineholms kommun att föreningar eller andra ideella verksamheter står 
som huvudman. 

Service- och tekniknämnden föreslår att motionen avslås men att dialog bör föras med 
föreningar och andra ideella organisationer om intresse finns för att starta sportotek 
med annan huvudman än kommunen. 

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden



Motion 

Sportotek. Att låna istället för att köpa. 
 
 
Att sport och idrott är bra, inte bara för hälsan, utan även för att komma in i bra sociala 
sammanhang är de flesta av oss säkert överens om. 
Att kunna prova på olika sporter utan att vara tvungen att börja med att skaffa nödvändig 
utrustning kan göra att tröskeln sänks för att börja med en idrott. 
Det kan vara dyrt, särskilt med flera barn i familjen, att köpa utrustning för olika sporter. I 
kommuner med hög medelinkomst är andelen barn och unga som idrottar högre.  
För att förbättra möjligheten för alla att prova olika idrotter har nu flera kommuner öppnat 
sportotek. Grunden till sportotekens sortiment i dessa kommuner utgörs av  utrustning som 
medborgarna donerat. 
Denna motion faller väl in med “Kommunplanen”, “Idrottspolitiska programmet” samt det nya 
“En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun”. 
 
Vinnare blir även miljön, då utrustningen kan användas tills hela livslängden är utnyttjad. 
Detta spar såväl råvaror som energi. Ett steg för att förebygga avfall och ställa om till en mer 
hållbar konsumtion. 
 
 

Vi yrkar därför att: 

Katrineholms kommun startar ett sportotek där det blir möjligt att gratis 
låna sportutrustning. 
 
 

Miljöpartiet de gröna 
 
Ylva G Karlsson 



Protokollsutdrag 1 (1)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2017-02-09

§ 6

Remissvar - Motion: Sportotek - att låna istället för att 
köpa (STN/2017:11)
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 
Dialog bör istället föras med föreningar och andra ideella organisationer om huruvida 
intresse finns för att inrätta ett Sportotek med annan huvudman än kommunen.

Reservation
Mot beslutet och till förmån för Roger Karlssons (MP) och Sten Holmgrens (C) 
yrkande reserverar sig Roger Karlsson (MP) och Sten Holmgren (C).

Sammanfattning av ärendet
Ylva G Karlsson (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med rubriken 
”Sportotek – att låna istället för att köpa”, i vilken hon yrkar att Katrineholms 
kommun startar ett Sportotek där det är möjligt att gratis låna sportutrustning.

Motionen har remitterats från kommunstyrelsen till service- och tekniknämnden.

Ärendets handlingar
 Remiss Motion: Sportoket – att låna istället för att köpa

Överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), 
Roger Karlsson (MP), Sten Holmgren (C), Leif Hanberg (S), Fredrik Hermelin (M) 
samt förvaltningschef Magnus Gustafsson.

Förslag och yrkande
Roger Karlsson (MP) yrkar på bifall till motionen, med instämmande av Sten 
Holmgren (C). Leif Hanberg (S) och Fredrik Hermelin (M) yrkar på bifall till 
förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på förvaltningens förslag 
till beslut och Roger Karlssons (MP) och Sten Holmgrens (C) yrkande. Hon finner att 
service- och tekniknämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________________

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten



Protokollsutdrag 1 (1)

FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2017-02-08

§ 4

Undertecknande av Den europeiska deklarationen för 
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och 
regional nivå (CEMR) (KS/2017:53)
Folkhälsoutskottets beslut
1. Folkhälsoutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunen 

undertecknar den europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR).

2. Kommunledningsförvaltningen föreslås få i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för jämställdhet för beslut i kommunfullmäktige juni 2018. 

Sammanfattning av ärendet
År 2010 antog Kommunfullmäktige i Katrineholms kommun ett nytt styrsystem, ett 
jämställdhetsintegrerat styrsystem. I enlighet med styrsystemet påbörjades det 
långsiktiga arbetet med att integrera jämställdhet i kommunens verksamheter, i 
planering, genomförande och uppföljning. Ett pågående arbete som kräver uthållighet 
och medvetenhet för att förändringarna ska bli hållbara över tid. Som ett led i arbetet 
med att stärka och utveckla en jämställd service och resursfördelning samt ett 
jämställt bemötande har folkhälsoutskottet givit kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett förslag på undertecknande av CEMR deklarationen. 
(2015-11-02, § 24 och 2016-06-08, § 10)

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2017-02-02
 Den europeiska deklarationen för jämställdhet 

Överläggning
Under folkhälsoutskottets överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Martin 
Edgélius (M) och Ulrica Truedsson (S).

___________________

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Akt
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Anna Johansson Milovanovic 

Folkhälsoutskottet

Undertecknande av CEMR 
Förvaltningens förslag till beslut
1. Folkhälsoutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunen 

undertecknar den europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR).

2. Kommunledningsförvaltningen föreslås få i uppdrag att ta fram en handlingsplan 
för jämställdhet för beslut i kommunfullmäktige juni 2018. 

Sammanfattning av ärendet
År 2010 antog Kommunfullmäktige i Katrineholms kommun ett nytt styrsystem, ett 
jämställdhetsintegrerat styrsystem. I enlighet med styrsystemet påbörjades det 
långsiktiga arbetet med att integrera jämställdhet i kommunens verksamheter, i 
planering, genomförande och uppföljning. Ett pågående arbete som kräver uthållighet 
och medvetenhet för att förändringarna ska bli hållbara över tid. Som ett led i arbetet 
med att stärka och utveckla en jämställd service och resursfördelning samt ett jämställt 
bemötande har folkhälsoutskottet givit kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett förslag på undertecknande av CEMR deklarationen. 
(2015-11-02, § 24 och 2016-06-08, § 10)

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2017-02-02
Den europeiska deklarationen för jämställdhet 

 
Ärendebeskrivning
Genusmedveten styrning

Strategi

Katrineholms kommuns arbete med Genusmedveten styrning syftar till att skapa 
långsiktighet och hållbarhet i arbetet med att få jämställdhet att bli en del av det 
ordinarie arbetet. Bland annat används följande fyra strategier:
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   Stöd Styrning

                                                                                                  1

   Strategisk påverkan Störning

1. Stöd – varje förvaltning har en eller flera processledare vars uppdrag är att stötta 
förvaltningen i arbetet med jämställdhetsintegrering. Processledarna ingår 
tillsammans med kommunstrategen i ett nästverk som syftar till erfarenhetsutbyte 
och gemensamt lärande.

2. Styrning – tack vare det jämställdhetsintegrerade styrsystemet finns det för de olika 
utgångspunkteran för styrningen angivet vad som förväntas av styrningen ur ett 
jämställdhetsperspektiv.

3. Strategisk påverkan – förvaltningarna tar fram egna handlingsplaner. I dessa 
synliggörs utmaningar och förbättringsmöjligheter till vilka olika aktiviteter tas 
fram. På så sätt fattas framåtsyftande beslut, med syfte att utveckla verksamheterna 
långsiktigt hållbart ur ett jämställdhetsperspektiv.

 
4. Störning – en gång per år anordnas ett uppföljningsseminarium där varje 

förvaltning ska delta samt dela med sig av erfarenheter. De ska även redogöra för 
de kartläggningar och jämställdhetsanalyser som genomförts för att i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut synliggöra hur resurser och makt fördelas mellan 
könen och utifrån detta medvetet agera i syfte att uppnå jämställdhet i 
verksamheterna.

Arbetet med jämställdhetsintegrering innebär en (om)organisering, förbättring, 
utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, av de aktörer som normalt sett deltar i 
beslutsfattandet. Dessa fyra strategier har utvecklats på nationell nivå, såväl inom 
ramen för Jämstöds arbete som för HåJs arbete.2

Infrastruktur

Det finns idag en infrastruktur för det aktiva normförändrande arbetet med 
Genusmedveten styrning. I det stödjande dokumentet, Organisering av arbetet med 

1Nilsson, Lina och Marie Trollvik. (2011). ”Projektformens paradoxer”. I Kristina Lindholm (red.) 
Jämställdhet i verksamhetsutveckling. Lund, Studentlitteratur.
2 Jämstöd, statlig utredning som tagit fram metoder och strategier för jämställdhetsarbete. HåJ - Hållbar 
Jämställdhet, statlig satsning på hållbar jämställdhetsintegrering, bedrevs av SKL.

Resultat - Effekter
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Genusmedveten styrning, framgår organisering, arbetssätt samt ansvar och roller. 
Jämställdhet och genus finns med i anvisningar vid bokslut och årsredovisning. 

Kunskap

Det är tydligt uttalat i flera styrande dokument att jämställdhetsarbete är en fråga om 
kunskap, varför vi genom åren har satsat på och fortsättningsvis kommer att satsa på 
utbildning, i syfte att ge medarbetare och chefer förutsättningar för att kunna uppfylla 
kommunens målsättning att säkerställa jämställdhet i verksamheterna. 

Förvaltningens bedömning
En av utgångspunkterna vid ett undertecknande av CEMR deklarationen är att 
Katrineholms kommun ställer sig bakom den europeiska deklarationen om 
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, CEMR (se bilaga). 
Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen följs och att principer reglerade i 
internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå. Det innebär att aktivt 
ta ställning för jämställdhet och att främja att jämställdhet uppnås i praktiken. 
Deklarationen omfattar alla aspekter av verksamheten, såväl det politiska arbetet som 
arbetsgivarfrågor och servicen till invånarna.

Den som undertecknar deklarationen förbinder sig att politiskt verka för dess 
genomförande, samt att inom två år upprätta en handlingsplan för jämställdhet där 
prioriteringar, åtgärder och de resurser som ska tilldelas respektive ändamål anges. 
Vidare förbinder sig varje undertecknare att samarbeta med alla institutioner och 
organisationer inom sin kommun eller region för att främja att reell jämställdhet skapas 
i praktiken. Undertecknaren ansluter sig till deklarationens sex principer om 
jämställdhet och förbinder sig därmed att verka för ett förverkligande av dessa. 
Därutöver finns 30 artiklar som fungerar som ett stöd för att få arbetet att gå från ord 
till handling. Deklarationen undertecknas i sin helhet. Det finns inga delar som måste 
genomföras först, inte heller några artiklar som kan uteslutas vid undertecknandet.

Beslut om undertecknande ligger inom kommunstyreslens ansvarsområde, då ledning 
och styrning av jämställdhetsarbetet är placerat där.
 
Konsekvenser CEMR

Undertecknandet kan ses som en naturlig fortsättning av den fortsatta utvecklingen av 
Katrineholms kommuns arbete med Genusmedveten styrning. CEMR deklarationen är 
att betrakta som ytterligare ett verktyg i jämställdhetsarbetet. Arbetet med 
Genusmedveten styrning utgår redan från de delar som anges i deklarationen. 
Deklarationen ger oss bredare samverkansytor och möjlighet till ytterligare 
erfarenhetsutbyte. Undertecknandet förväntas inte att innebära att ytterligare resurser 
ska avsättas. 
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Anna Johansson Milovanovic
Kommunstrateg

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Akt
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Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan 

kvinnor och män på lokal och regional nivå riktar sig 

till Europas kommuner och regioner. Dessa inbjuds att 

underteckna deklarationen, att offentligt ta ställning för 

principen att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och 

män och att inom sina verksamhetsområden genomföra 

sina åtaganden enligt deklarationen.1 

Som ett hjälpmedel i genomförandet av dessa åtaganden 

förbinder sig varje undertecknare att upprätta en 

handlingsplan för jämställdhet där prioriteringar, 

åtgärder och de resurser som ska tilldelas respektive 

ändamål anges. Vidare förbinder sig varje undertecknare 

att samarbeta med alla institutioner och organisationer 

inom sin kommun eller region för att främja att reell 

jämställdhet skapas i praktiken.

Deklarationen utarbetades 2005-2006 inom ramen för 

ett projekt som genomfördes av CEMR2 och ett stort 

antal samarbetspartners som anges nedan. Projektet 

stöddes av Europeiska kommissionen genom dess femte 

handlingsprogram för jämställdhet. 

1 I engelskan används uttryck som ”gender equality” och ”equality between 

women and men” för att beteckna jämlikhet mellan könen. Svenskan har ett 

eget ord som avser jämlikhet mellan kvinnor och män; ordet jämställdhet. 

Jämställdhet förväxlas ibland med jämlikhet. Jämlikhet är dock ett bredare 

begrepp som handlar om lika villkor, möjligheter och rättigheter då det gäller 

exempelvis social klass, etnicitet, sexuell läggning och kön.  Fortsättningsvis 

i denna översättning används företrädesvis endast ordet jämställdhet och 

syftar då på jämlikhet mellan kvinnor och män.

2 CEMR står för Council of European Municipalities and Regions och är de 

europeiska kommunförbundens och regionförbundens samarbetsorganisation. 

CEMR:s medlemmar är kommunförbund och regionförbund från över trettio 

europeiska länder.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande 

rättighet för alla och ett omistligt värde i en demokrati. För 

att denna rättighet skall förverkligas är det nödvändigt, 

inte endast att den erkänns i lag, utan också att den 

tillämpas effektivt på alla områden såväl politiska, 

ekonomiska och sociala som kulturella.

Trots att det finns talrika exempel på formellt erkännande 

och trots att framsteg har gjorts på detta område, 

existerar jämställdhet ännu inte i verkligheten. Kvinnor 

och män har i praktiken inte samma rättigheter. Sociala, 

politiska, ekonomiska och kulturella ojämlikheter mellan 

könen lever kvar, till exempel i form av löneskillnader 

och politisk underrepresentation.

Dessa ojämlikheter beror på sociala konstruktioner 

som bygger på utbredda stereotypa föreställningar 

om kön som förekommer i familjelivet, i utbildningen, 

kulturen, media, arbetslivet och samhällsorganisationen. 

Det finns många områden där det är möjligt att agera, 

anta nya förhållningssätt och genomföra strukturella 

förändringar. 

Genom sin närhet till befolkningens vardagsliv utgör 

kommuner och regioner de politiska nivåer som har 

bäst förutsättningar att både bekämpa ojämställdhet 

och förhindra att den blir bestående, och att verka för 

ett samhälle som inte bara är formellt utan även reellt 

jämställt. Genom sina befogenheter och samarbete med 

hela skalan av lokala aktörer kan de genomföra konkreta 

åtgärder för att främja jämställdhet.

INLEDNING[ ]
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Vidare är subsidiaritetsprincipen särkskilt viktig då det 

gäller att förverkliga rätten till jämställdhet. Denna 

princip gäller på alla politiska nivåer – den europeiska, den 

nationella, den regionala och den lokala. Kommunerna 

och regionerna i Europa har många olika ansvarsområden 

men alla kan och måste spela en positiv roll för att främja 

jämställdhet på ett sådant sätt att invånarnas vardagsliv 

påverkas i praktiken.  

Det finns en nära koppling mellan subsidiaritetsprincipen 

och principen om kommunalt och regionalt självstyrelse. 

Europarådets konvention om kommunal självstyrelse 

från 1985, som har undertecknats och ratificerats av det 

stora flertalet av Europas stater, betonar “kommunernas 

rätt och möjlighet att inom lagens gränser reglera och 

sköta en väsentlig del av de offentliga angelägenheterna 

på eget ansvar och i den lokala befolkningens intresse.” 

En andemening inom principen om det kommunala 

självstyret måste vara att kommunerna och regionerna 

själva förverkligar och främjar rätten till jämställdhet. 

Den lokala och regionala demokratin måste medge 

att bästa möjliga val görs då det gäller den konkreta 

vardagen, exempelvis beträffande boende, säkerhet, 

lokaltrafik, arbetsliv och hälsa. 

Om kvinnor deltar fullt ut i utvecklingen och 

genomförandet av lokal- och regionalpolitiken, leder 

detta dessutom till att deras livserfarenheter, kunnande 

och kreativitet tas tillvara.

Om vi ska kunna uppnå ett samhälle som bygger på 

jämställdhet måste kommunerna och regionerna beakta 

jämställdhetsperspektivet fullt ut i sin politik, i sin 

organisation och i sitt praktiska handlande. I dagens och 

morgondagens värld är reell jämställdhet en nyckel till 

ekonomisk och social framgång – inte bara på europeisk 

eller nationell nivå, utan också i våra kommuner och 

regioner. 

• • •

CEMR och dess Kommitté för kvinnliga folkvalda har 

under många år arbetat aktivt för att främja jämställdhet 

på lokal och regional nivå. År 2005 tog CEMR fram ett 

konkret verktyg för Europas kommuner och regioner: 

”Den jämställda staden” (Town for equality). Genom att 

identifiera goda exempel från vissa europeiska städer 

och kommuner erbjuder ”Den jämställda staden” en 

metod för genomförande av jämställdhetspolicys på 

lokal och regional nivå. Denna deklaration bygger på 

detta arbete. 

Kommunernas och regionernas betydelse för att 

främja jämställdhet slogs fast i IULA:s (Internationella 

kommunförbundets) Världsdeklaration om kvinnor i 

kommunal och regional förvaltning, som antogs 1998. 

Den nya världsomspännande organisationen, United 

Cities and Lokal Governments, har gjort jämställdhet 

mellan kvinnor och män till ett av sina huvudmål. 

> Inledning
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Kommunförbundet i Bulgarien

Kommunförbundet i Cypern

Förbundet för städer och kommuner i Tjeckien  

(SMO CR)

Finska kommun- och regionförbundet

Franska sektionen av CEMR (AFCCRE)

Tyska sektionen av CEMR (RGRE)

Centralförbundet för städer och kommuner i Grekland 

(KEDKE)

Kommunförbundet i Ungern (TÖOSZ)

Italienska sektionen av CEMR (AICCRE)

Toscanas sektion av AICCRE

Förbundet av städer och kommuner i Luxemburg 

(SYVICOL)

Polska stadsförbundet (ZMP)

Spanska kommun- och provinsförbundet (FEMP)

Baskiska kommunförbundet (EUDEL)

Staden Wien (Österrike)

Staden Saint Jean de la Ruelle (Frankrike)

Staden Frankfurt am Main (Tyskland)

Staden Cartagena (Spanien)

Staden Valencia (Spanien)

House of Time and Mobility Belfort-Montbéliard 

(Frankrike)

Standing Committee Euro-Mediterranean Partnership 

of the Local and Regional Authorities (COPPEM)

Council of European Municipalities and Regions (CEMR) som representerar europeiska kommuner och regioner,  

i samarbete med följande parter:



> Förord

Erinrar om att Europeiska gemenskapen och Europeiska 

unionen bygger på grundläggande fri- och rättigheter, 

inklusive rätten till jämställdhet, och att EG - lagstiftningen 

har lagt grunden för de framsteg som gjorts i Europa 

på detta område,

Erinrar om Förenta nationernas internationella 

människorättslagstiftning, särskilt FN:s deklaration om 

de mänskliga rättigheterna och Konventionen mot all 

slags diskriminering av kvinnor, som antogs 1979,

Framhåller Europarådets viktiga bidrag till främjandet 

av jämställdhet och kommunalt självstyre,

Beaktar att en förutsättning för att jämställdhet 

ska uppnås är det finns en vilja att lösa följande tre 

komplementära uppgifter: avskaffandet av direkt 

ojämställdhet, avskaffandet av indirekt ojämställdhet 

och skapandet av en politisk, rättslig och social miljö 

som stöder en proaktiv utveckling mot en jämlik 

demokrati,

Beklagar att skillnaden mellan det rättsliga erkännandet 

av rätten till jämställdhet och den reella, verksamma 

tillämpningen fortfarande består,

Beaktar att Europas kommuner och regioner spelar, 

och bör spela, en avgörande roll för sina medborgare 

och invånare när det gäller att förverkliga rätten till 

jämlikhet, i synnerhet jämlikhet mellan kvinnor och män, 

inom alla sina ansvarsområden,

Beaktar att ett representativt deltagande och 

en representativ fördelning av kvinnor och män 

i beslutsprocessen och i ledande positioner är 

grundläggande för demokratin, 

Hämtar inspiration till agerande i synnerhet från 

Konventionen mot all slags diskriminering av kvinnor 

från 1979, FN:s Beijingdeklaration och åtgärdsplattform 

från 1995 och resolutionerna som antogs vid 

generalförsamlingens 23:e extra session år 2000 (Beijing 

+5), Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, rådets rekommendation från december 

1996 om en representativ fördelning mellan kvinnor 

och män i beslutsprocessen samt IULA:s deklaration om 

kvinnor i världens länder,

Önskar uppmärksamma 25-årsdagen för FN:s konvention 

om avskaffande av alla former av diskriminering av 

kvinnor. Konventionen trädde i kraft i september 

1981,

har utarbetat denna europeiska deklaration om 

jämställdhet på lokal och regional nivå och bjuder in 

Europas kommuner och regioner att underteckna och 

förverkliga deklarationen.



PRINCIPER

Vi som undertecknat denna deklaration om jämställdhet 

på lokal och regional nivå förklarar följande principer 

som grundläggande för vårt agerande:

1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet

Kommuner och regioner ska förverkliga denna rättighet 

inom alla sina ansvarsområden. I deras ansvarsområden 

ingår skyldigheten att avskaffa alla former av 

diskriminering, såväl direkta som indirekta. 

2.  För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig 

diskriminering och andra missgynnanden bekämpas

I jämställdhetsarbetet ska utöver könsdiskriminering 

även följande beaktas: diskriminering som har sin grund 

i ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska 

särdrag, språk, religion eller trosuppfattning, politisk eller 

annan uppfattning, tillhörighet till nationell minoritet, 

egendom, börd, funktionshinder, ålder, sexuell läggning 

eller socioekonomiskt tillhörighet.

3.  Ett representativt deltagande av kvinnor och 

män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett 

demokratiskt samhälle

För att rätten till jämställdhet ska förverkligas krävs att 

kommuner och regioner vidtar alla lämpliga åtgärder 

och använder sig av alla lämpliga strategier för att främja 

en representativ fördelning mellan kvinnor och män på 

alla nivåer i beslutsprocessen.

4.  Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är 

avgörande för att uppnå jämställdhet

Kommuner och regioner måste stödja avskaffandet 

av de stereotypa föreställningar och hinder som utgör 

grunden för kvinnors ojämställda ställning och villkor 

och som ger upphov till den ojämställda värderingen av 

kvinnors och mäns roller på det politiska, ekonomiska, 

sociala och kulturella området.

> Del I
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5.  Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/

regionens verksamheter är nödvändiga för att främja 

jämställdhet 

Jämställdhetsperspektivet måste beaktas vid utformningen 

av politiska åtgärder, metoder och instrument som 

påverkar människornas vardag – till exempel genom 

jämställdhetsintegrering3 (gender mainstreaming) 

och jämställdhetsintegrering i budgetarbetet (gender 

budgeting).4 Kvinnors erfarenheter på lokal och regional 

nivå, inklusive deras livs- och arbetsvillkor, ska analyseras 

och beaktas i detta sammanhang.

3 Jämställdhetsintegrering (gender mainstreaming): I juli 1997 definierade 

FN: s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) begreppet jämställdhetsintegrering 

på följande sätt: Jämställdhetsintegrering är ”…en process för att bedöma 

konsekvenserna för kvinnor och män av planerade åtgärder, däribland 

lagstiftning, politik eller program, på alla områden och på alla plan. Det är 

en strategi för att göra såväl kvinnors som mäns synpunkter och upplevelser 

till en integrerad del av utformning, genomförande, övervakning och 

utvärdering av politik och program inom alla politiska, ekonomiska och 

sociala områden, så att kvinnor och män gagnas i samma utsträckning 

och så att ojämställdheten inte blir bestående. Det yttersta målet för 

jämställdhetsintegrering är att uppnå jämställdhet. ”

4 Gender budgeting: ”Gender budgeting är en tillämpning av 

jämställdhetsintegrering i budgetprocessen. Det innebär en könsbaserad 

budgetbedömning där ett jämställdhetsperspektiv integreras på alla nivåer 

i budgetprocessen och där intäkts- och utgiftsstrukturen anpassas i syfte att 

främja jämställdhet.” (Europarådet)

6.  Att handlingsplaner och program har tillräcklig 

finansiering är nödvändigt för att jämställdhetsarbetet 

ska nå framgång.

Kommuner och regioner ska upprätta handlingsplaner 

och program för jämställdhet och tillföra de ekonomiska 

och mänskliga resurser som behövs för att genomföra 

dem.

Dessa principer utgör grunden för artiklarna i del III.

> Del I
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GENOMFÖRANDE AV 
DEKLARATIONEN OCH ÅTAGANDEN 
ENLIGT DENNA

Undertecknaren förbinder sig att vidta följande 

åtgärder för att genomföra bestämmelserna i denna 

deklaration:

1.  Varje undertecknare till denna deklaration ska, 

inom en rimlig tidsram (som inte får överskrida två 

år) från dagen för undertecknandet, utarbeta och 

anta en handlingsplan för jämställdhet och därefter 

genomföra den.5 

2.  Handlingsplanen ska innehålla undertecknarens 

mål och prioriteringar, de åtgärder man planerar 

att vidta samt de resurser som ska tilldelas för att 

uppfylla deklarationen och åtaganden enligt denna. 

Handlingsplanen ska också innehålla förslag till 

tidsramar för genomförandet. Om en undertecknare 

redan har antagit en handlingsplan för jämställdhet 

ska den ses över så att man försäkrar sig om att 

den omfattar alla de frågor som berörs i denna 

deklaration.

5 Den handlingsplan för jämställdhet som här omnämns bör inte förväxlas 

med den typ av jämställdhetsplan som arbetsgivare i Sverige enligt lag är 

skyldiga att upprätta. Medan dagens lagstadgade jämställdhetsplaner enbart 

behandlar arbetslivet, täcker den typ av handlingsplan för jämställdhet som 

CEMR-deklarationen avser många fler samhälleliga verksamheter. 

3.  Varje undertecknare ska delta i brett upplagda samråd 

innan den antar handlingsplanen och ska också 

ge bred spridning åt planen när den har antagits. 

Undertecknaren ska också regelbundet offentliggöra 

rapporter om hur genomförandet fortskrider.

4.  Varje undertecknare ska vid behov revidera sin 

handlingsplan för jämställdhet och upprätta en ny 

plan för varje efterföljande period.

5.  Varje undertecknare förbinder sig i princip att 

samarbeta med ett lämpligt utvärderingssystem som 

ska införas för att göra det möjligt att bedöma hur 

genomförandet fortskrider och för att ge kommuner 

och regioner i olika delar av Europa möjligheter till 

kunskapsutbyte om effektiva metoder för att uppnå 

ökad jämställdhet. Undertecknarna ska för detta 

ändamål göra sina handlingsplaner för jämställdhet 

och annat relevant offentligt material tillgängligt.

6.  Varje undertecknare ska informera CEMR om att den 

har undertecknat deklarationen, med uppgift om 

tidpunkten, samt ange en tidpunkt för kontakt för 

framtida samarbete med deklarationen.

> Del II
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DEMOKRATISKT ANSVAR

Artikel 1

1.  Undertecknaren inser att rätten till jämställdhet är 

en nödvändig förutsättning för demokrati och att ett 

demokratiskt samhälle inte har råd att avvara kvinnors 

färdigheter, kunskaper, erfarenhet och kreativitet. 

Därför ska undertecknaren se till att kvinnor med 

olika bakgrund och i olika åldersgrupper deltar, är 

representerade och medverkar på alla nivåer i den 

politiska och offentliga beslutsprocessen.

2.  Därför förbinder sig undertecknaren – i egenskap av 

det demokratiskt valda organ som har ansvaret för 

att främja människornas och kommunens/regionens 

välfärd och i egenskap av demokratisk ledare, utförare 

och beställare av tjänster, planerare, reglerande 

instans och arbetsgivare – att främja och verka för 

att denna rättighet förverkligas inom undertecknarens 

alla verksamhetsområden.

DEL III[ ]
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DEN POLITISKA ROLLEN

Artikel 2 – Politisk representation

1.  Undertecknaren erkänner kvinnors och mäns lika 

rätt att rösta, att kandidera för och att inneha 

förtroendeuppdrag.

2.  Undertecknaren erkänner kvinnors och mäns lika rätt 

att medverka vid utformningen och genomförandet 

av politiska åtgärder, inneha offentliga befattningar 

och utöva alla offentliga funktioner på alla politiska 

nivåer.

3.  Undertecknaren erkänner principen om en 

representativ könsfördelning i alla folkvalda och 

offentliga beslutande organ.

4.  Undertecknaren förbinder sig att vidta alla rimliga 

åtgärder till stöd för de rättigheter och principer som 

nämnts ovan, inklusive att:

•  uppmuntra kvinnor att skriva in sig i röstlängden, 

utöva sin rösträtt och kandidera för offentliga 

befattningar

•  uppmuntra politiska partier och grupper att anta och 

genomföra principen om en representativ fördelning 

mellan kvinnor och män

•  i detta syfte uppmuntra politiska partier och grupper 

att vidta alla lagliga åtgärder, inklusive att där det är 

lämpligt införa kvotering, för att öka antalet kvinnor 

som utses till kandidater och senare väljs

•  fastställa egna rutiner och uppförandenormer för 

att undvika att potentiella kandidater och folkvalda 

avskräcks av stereotypa beteenden, språkbruk eller 

trakasserier

•  vidta åtgärder för att göra det möjligt för 

folkvalda att förena privatlivet med yrkeslivet och 

offentliga uppdrag, till exempel genom att se till 

att tidsscheman, arbetsmetoder och tillgången till 

omsorg om anhöriga anpassas så att alla folkvalda 

kan delta fullt ut

5.  Undertecknaren förbinder sig att främja och tillämpa 

principen om en balanserad könsfördelning i de egna 

beslutande och rådgivande organen och i samband 

med utnämningar till befattningar i externa organ. 

Om fördelningen mellan kvinnor och män hos 

undertecknaren för närvarande inte är balanserad, 

ska undertecknaren dock tillämpa bestämmelsen 

ovan på ett sätt som inte är mindre gynnsamt för 

minoritetskönet än den nuvarande fördelningen.
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6.  Vidare åtar sig undertecknaren att se till att ingen 

offentlig eller politisk befattning som tillsätts genom 

utnämning eller val vare sig i princip eller i praktiken 

förbehålls det ena eller andra könet eller anses mer 

normal för det ena könet än det andra på grund av 

stereotypa attityder.

Artikel 3 – Deltagande i politik och samhällsliv

1.  Undertecknaren erkänner att medborgarnas rätt att 

delta i offentliga angelägenheter är en grundläggande 

demokratisk princip och att kvinnor och män har rätt 

att delta på lika villkor i styrningen och i det offentliga 

livet i sina kommuner och regioner. 

2.  Vad gäller de olika formerna för allmänhetens deltagande 

i förvaltningen av de egna angelägenheterna, till 

exempel via rådgivande kommittéer, stadsdelsråd, 

e-deltagande eller gemensamma planeringar, förbinder 

sig undertecknaren att se till att kvinnor och män 

verkligen har möjlighet att delta på lika villkor. Om 

de befintliga deltagandeformerna inte leder till att 

kvinnor och män kan delta på lika villkor, åtar sig 

undertecknaren att utveckla och pröva nya metoder.

3.  Undertecknaren förbinder sig att underlätta för 

kvinnor och män från alla samhällsgrupper, särskilt 

kvinnor och män från minoritetsgrupper som annars 

kanske skulle stå utanför, att delta aktivt i kommunens/ 

regionens politiska och samhälleliga liv.

Artikel 4 – Offentligt ställningstagande för 

jämställdhet

1.  Undertecknaren ska, som demokratiskt vald ledare 

och representant för kommunen/regionen och dess 

invånare, formellt ta ställning för principen om 

jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och 

regional nivå och ska i det sammanhanget:

•  tillkännage att denna deklaration undertecknats av 

undertecknaren efter att ha debatterats i och antagits 

av kommunens/regionens högsta representativa 

organ

•  förbinda sig att fullgöra sina åtaganden enligt 

deklarationen och regelbundet offentliggöra 

rapporter om hur genomförandet av handlingsplanen 

för jämställdhet fortskrider

•  försäkra att undertecknaren och kommunens/

regionens folkvalda representanter ska uppfylla 

höga krav på uppförande när det gäller 

jämställdhetsfrågor

2.  Undertecknaren ska använda sitt demokratiska mandat 

för att uppmuntra andra politiska och offentliga 

institutioner samt det civila samhällets och privata 

organisationer att vidta åtgärder för att säkerställa 

rätten till jämställdhet.
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Artikel 5 – Arbeta med samarbetspartners för att främja 

jämställdhet

1.  Undertecknaren förbinder sig att samarbeta med 

alla sina samarbetspartners, såväl organisationer 

inom den offentliga och privata sektorn som civila 

samhällsorganisationer, för att främja ökad jämställdhet 

på alla områden inom kommunen/regionen. 

Undertecknaren ska särskilt sträva efter att samarbeta 

med arbetsmarknadens parter i detta syfte.

2.  Undertecknaren ska samråda med sina 

samarbetsorganisationer, inklusive arbetsmarknadens 

parter, när det gäller utveckling och översyn av 

kommunens/regionens handlingsplan för jämställdhet 

och andra viktiga frågor med anknytning till 

jämställdhet.

Artikel 6 – Bekämpa stereotyper

1.  Undertecknaren förbinder sig att bekämpa och i 

möjligaste mån förebygga fördomar, beteenden, 

språkbruk och bilder som har sin grund i 

föreställningen att det ena eller andra könet är 

överlägset eller underlägset eller i stereotypa kvinno- 

och mansroller.

2.  I detta syfte ska undertecknaren se till att den egna 

interna och externa kommunikationen till fullo 

överensstämmer med detta åtagande och att man 

främjar positiva genusbilder och exempel.

3.  Undertecknaren ska också, genom utbildning och på 

annat sätt, bidra till att medarbetare i kommunen/

regionen kan identifiera och motverka stereotypa 

könsrollsmönster och beteenden. Uppförandenormerna 

ska också anpassas i detta avseende.

4.  Undertecknaren ska genomföra aktiviteter och 

kampanjer i syfte att sprida insikten om att stereotypa 

könsrollsmönster utgör ett hinder för förverkligandet 

av jämställdhet.

Artikel 7 – God förvaltning och samråd

1.  Undertecknaren erkänner kvinnors och mäns rätt att 

få sina angelägenheter behandlade lika, opartiskt, 

rättvist och inom skälig tid, inbegripet:

•  rätten att bli hörda innan beslut som kan gå dem 

emot fattas

•  skyldighet för myndigheten att motivera sina 

beslut

•  rätten att få relevant information om frågor som 

berör dem
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2.  Undertecknaren inser att kvalitén på beslutsfattandet 

inom alla kommunens/regionens ansvarsområden 

sannolikt förbättras om alla berörda parter ges tillfälle 

att på ett tidigt stadium delta i samråd och att kvinnor 

och män måste få lika tillgång till relevant information 

och lika möjligheter att agera därefter.

3.  Undertecknaren förbinder sig därför att där det är 

lämpligt vidta följande:

•  se till att system för informationsutbyte 

beaktar kvinnors och mäns behov, inklusive 

bådas behov av tillgång till informations- och 

kommunikationsteknik

•  i samband med samråd se till att de som annars har 

sämst förutsättningar att framföra sina synpunkter 

kan delta på lika villkor i samrådsprocessen och att 

lagenliga aktiva åtgärder tillämpas för att säkerställa 

att så sker

•  hålla särskilda samråd för kvinnor där så är lämpligt
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ALLMÄN RAM FÖR JÄMSTÄLLDHET

Artikel 8 – Allmänt åtagande

1.  Undertecknaren ska inom alla sina ansvarsområden 

erkänna, respektera och främja de rättigheter och 

principer som är knutna till jämställdhet och bekämpa 

könsdiskriminering och hinder för jämställdhet.

2.  Åtagandena enligt denna deklaration är tillämpliga 

på undertecknarna endast om de helt eller delvis 

faller inom ramen för undertecknarens rättsliga 

befogenheter.

Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser 

1.  Undertecknaren förbinder sig att inom alla sina 

ansvarsområden låta göra jämställdhetsanalyser i 

enlighet med denna artikel.

2.  Undertecknaren förbinder sig i detta syfte att i 

enlighet med de egna prioriteringarna, resurserna och 

tidsramarna upprätta ett program för genomförandet 

av dessa jämställdhetsanalyser, som ska införlivas med 

eller beaktas i handlingsplanen för jämställdhet.

3.  Följande åtgärder ska, när de är relevanta, ingå i 

jämställdhetsanalyserna:

•  se över gällande politik, rutiner, praxis och modeller 

för att bedöma om dessa uppvisar exempel på 

diskriminering, om de präglas av stereotypa 

könsrollsmönster och om de i tillräcklig utsträckning 

beaktar kvinnors och mäns särskilda behov

•  se över tilldelningen av resurser, såväl finansiella 

som andra, för ändamål som nämnts ovan

•  fastställa prioriteringar och, när det är lämpligt, mål för 

att ta itu med de frågor som uppstår med anledning 

av dessa översyner och att åstadkomma påtagliga 

förbättringar när det gäller tillhandahållandet av 

tjänster

•  på ett tidigt stadium göra en konsekvensanalys av 

alla viktigare förslag till ändringar vad gäller politik, 

rutiner och resursfördelning, belysa deras potentiella 

följder för kvinnor och män och fatta slutgiltiga 

beslut mot bakgrund av denna analys

•  ta hänsyn till behoven eller intressena hos dem 

som är utsatta för flerfaldig diskriminering eller 

missgynnanden
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Artikel 10 - Flerfaldig diskriminering eller 

missgynnanden

1.  Undertecknaren är medveten om att diskriminering på 

grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, 

genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, 

politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell 

minoritet, egendom, börd, funktionshinder, ålder eller 

sexuell läggning är förbjudet.

2.  Undertecknaren är också medveten om att många 

kvinnor och män trots detta förbud utsätts för 

flerfaldig diskriminering eller missgynnande, inklusive 

socioekonomiskt missgynnande, som direkt inverkar 

på deras möjligheter att utöva de andra rättigheterna 

som tas upp i denna deklaration.

3.  Undertecknaren förbinder sig att inom alla sina 

ansvarsområden göra allt som rimligen kan göras 

för att bekämpa följderna av flerfaldig diskriminering 

eller missgynnande, inbegripet att:

•  se till att problemen med flerfaldig diskriminering 

och missgynnande behandlas i kommunens/

regionens handlingsplan för jämställdhet och 

jämställdhetsanalyser

•  se till att frågor kring flerfaldig diskriminering och 

missgynnande beaktas när åtgärder vidtas enligt 

andra artiklar i denna deklaration

•  organisera upplysningskampanjer för att bekämpa 

stereotyper och främja likabehandling för de kvinnor 

och män som är utsatta för flerfaldig diskriminering 

eller missgynnande

•  vidta särskilda åtgärder för att tillgodose invandrade 

kvinnors och mäns särskilda behov
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ARBETSGIVARROLLEN

Artikel 11

1.  I sin roll som arbetsgivare erkänner undertecknaren 

rätten till jämställdhet mellan kvinnor och män när 

det gäller alla aspekter av anställning, inklusive 

arbetsorganisation och arbetsvillkor.

2.  Undertecknaren erkänner medarbetarnas rätt att 

förena yrkesliv med samhällsliv och privatliv och rätten 

till värdighet och säkerhet på arbetsplatsen.

3.  Undertecknaren förbinder sig att vidta alla rimliga åtgärder, 

inklusive aktiva åtgärder, inom ramen för sin rättsliga 

befogenhet, till stöd för ovan nämnda rättigheter.

4.  De åtgärder som avses i punkt 3 omfattar bland annat 

följande:

a)  Göra en översyn av relevanta policys och rutiner som 

har att göra med anställning inom organisationen 

och att inom en rimlig tidsperiod utveckla och 

implementera arbetsgivardelen av organisationens 

handlingsplan för jämställdhet i syfte att motverka 

ojämställdhet, med avseende på bland annat 6: 

6 Enligt den svenska diskrimineringslagen har arbetsgivare skyldighet 

att upprätta en jämställdhetsplan för aktiva åtgärder i arbetslivet. CEMR-

deklarationens handlingsplan för jämställdhet berör en mängd olika 

samhällsområden. Flera av de punkter som behandlas i CEMR- deklarationens 

artikel 11 är av den art att de kan ingå i befintliga jämställdhetsplaner. 

• lika lön, inklusive lika lön för likvärdigt arbete

•  rutiner för översyn av löner, löneförmåner, 

lönesystem och pensioner

•  åtgärder för att säkerställa att det finns ett 

rättvist, tydligt och öppet system för befordran 

och karriärutveckling

•  åtgärder för att säkerställa en balanserad 

fördelning mellan kvinnor och män på alla 

nivåeroch särskilt för att rätta till eventuella 

obalanser på högre chefsnivåer

•  åtgärder för att komma till rätta med könsbaserad 

arbetssegregering och för att uppmuntra de 

anställda att pröva på otraditionella yrken

•  åtgärder för att säkerställa att det finns rättvisa 

rekryteringsrutiner

•  åtgärder för att säkerställa skäliga, sunda och 

säkra arbetsförhållanden

•  rutiner för samråd med de anställda och deras 

fackföreningar för att säkerställa att det finns en 

balanserad fördelning mellan kvinnor och män i 

varje samråds- eller förhandlingsorgan.
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b)  Bekämpa sexuella trakasserier på arbetsplatsen 

genom att tydligt klargöra att ett sådant beteende är 

oacceptabelt, att stödja dem som utsatts, att införa 

och tillämpa en klar och tydlig policy gentemot 

förövarna och sprida kunskap om denna fråga

c)  Sträva efter att arbetsstyrkan på alla nivåer inom 

organisationen speglar den sociala, ekonomiska och 

kulturella mångfalden bland kommunens/regionens 

invånare

d)  Underlätta för de anställda att förena yrkesliv med 

privatliv och samhällsliv genom att:

•  införa bestämmelser som, i förekommande fall, 

tillåter anpassning av medarbetarnas arbetstid 

och stödåtgärder för deras anhöriga

•  uppmuntra män att utnyttja sin rätt till ledighet 

för vård av anhöriga
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UPPHANDLING AV VAROR OCH 
TJÄNSTER

Artikel 12

1.  Undertecknaren är medveten om sitt ansvar att 

främja jämställdhet när den fullgör sina uppgifter 

och skyldigheter i samband med upphandling 

av varor och tjänster, inklusive kontrakt om 

varuleveranser, tillhandahållande av tjänster eller 

byggentreprenader.

2.  Undertecknaren inser att detta ansvar är särskilt viktigt 

när kommunen/regionen har för avsikt att lägga ut 

en viktig tjänst till allmänheten, som undertecknaren 

enligt lag är ansvarig för, på entreprenad till ett annat 

rättssubjekt. I sådana fall ska undertecknaren se till 

att rättssubjektet som tilldelas kontraktet (oavsett 

ägandeform) har samma ansvar för att säkerställa eller 

främja jämställdhet som undertecknaren skulle ha haft 

om kommunen/regionen själv hade tillhandahållit 

tjänsten.

3.  Undertecknaren förbinder sig också, där så anses 

lämpligt, att genomföra följande åtgärder:

a)  för varje viktigare kontrakt som kommunen/regionen 

avser att ingå beakta jämställdhetsaspekterna 

och de lagliga möjligheter som finns att främja 

jämställdhet

b)  se till att kontraktsvillkoren beaktar de 

jämställdhetsmål som uppställts för kontraktet

c)  se till att dessa mål beaktas och avspeglas även i 

övriga kontraktsvillkor

d)  utnyttja sina befogenheter enligt EU:s 

upphandlingslagstiftning för att ställa krav på 

sociala hänsyn som villkor för fullgörande av 

kontraktet

e)  se till att de medarbetare eller konsulter som 

har ansvar för upphandling och kontrakt 

avseende externa tjänster är medvetna om 

jämställdhetsdimensionen i sitt arbete, bland annat 

genom lämplig utbildning

f)  se till att huvudkontraktet innehåller krav på att 

även underleverantörer ska uppfylla skyldigheten 

att främja jämställdhet
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ROLLEN SOM TJÄNSTELEVERANTÖR

Artikel 13 – Utbildning och livslångt lärande

1.  Undertecknaren erkänner allas rätt till utbildning och 

erkänner också allas rätt till tillgång till yrkesutbildning 

och vidareutbildning. Undertecknaren är medveten 

om utbildningens avgörande roll i alla livets skeden 

när det gäller att skapa lika möjligheter för alla, 

förmedla grundläggande kunskaper och färdigheter 

för både livet och arbetslivet samt ge nya möjligheter 

till yrkesutveckling.

2.  Undertecknaren förbinder sig att inom alla sina 

ansvarsområden garantera eller främja lika tillgång 

till utbildning, yrkesutbildning och vidareutbildning 

för kvinnor och män, flickor och pojkar.

3.  Undertecknaren är medveten om nödvändigheten av 

att avskaffa stereotypa uppfattningar om kvinno- och 

mansroller i alla former av utbildning. Undertecknaren 

förbinder sig att, när det är lämpligt, i detta syfte 

vidta eller främja följande åtgärder:

•  se över läromedel, undervisningsmetoder 

samt utbildningsprogram för skolan och andra 

utbildningsinstanser för att försäkra sig om att de 

motverkar stereotypa attityder och beteenden

•  genomföra särskilda insatser för att uppmuntra icke-

traditionella karriärval

•  i undervisningen i samhällsorienterade ämnen ta 

med moment som betonar vikten av att kvinnor 

och män deltar i den demokratiska processen på 

lika villkor

4.  Undertecknaren är medveten om att skolans och 

andra utbildningsinstansers ledning och förvaltning 

utgör viktiga förebilder för barn och ungdomar. 

Undertecknaren förbinder sig därför att främja en 

jämn fördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer 

av skolans ledning och förvaltning.

Artikel 14 - Hälsa

1.  Undertecknaren erkänner allas rätt till god fysisk och 

mental hälsa och slår fast att tillgång till högkvalitativ 

hälso- och sjukvård och förebyggande hälsovård för 

kvinnor och män är en förutsättning för förverkligandet 

av denna rättighet.

2.  Undertecknaren är medveten om att hälso- och 

sjukvården måste ta hänsyn till kvinnors och mäns olika 

behov för att säkerställa att de har lika möjligheter till 

god hälsa. Undertecknaren inser också att dessa behov 

inte endast beror på biologiska skillnader, utan också 
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på skillnader i livs- och arbetsvillkor och på stereotypa 

attityder och antaganden.

3.  Undertecknaren förbinder sig att göra allt som rimligen 

kan göras, inom ramen för sina ansvarsområden, för 

att verka för och säkerställa att invånarna har högsta 

möjliga hälsonivå. Undertecknaren förbinder sig att 

i detta syfte när det är lämpligt vidta eller främja 

följande åtgärder:

•  tillämpa ett genusperspektiv på planeringen, 

finansieringen och tillhandahållandet av hälso- och 

sjukvårdstjänster

•  se till att det i samband med friskvårdsaktiviteter, 

inklusive aktiviteter som syftar till att stimulera sunda 

matvanor och betona vikten av motion, tas hänsyn 

till kvinnors och mäns olika behov och attityder 

•  se till att hälso- och sjukvårdspersonal är medvetna 

om hur kön påverkar hälso- och sjukvården och att de 

tar hänsyn till kvinnors och mäns olika erfarenheter 

av sådan vård

•  se till att kvinnor och män har tillgång till korrekt 

hälsoinformation

Artikel 15 - Social omsorg och sociala tjänster

1.  Undertecknaren erkänner att alla har rätt till 

nödvändiga sociala tjänster och till försörjningsstöd 

vid behov.

2.  Undertecknaren är medveten om att kvinnor och 

män har olika behov som kan bero på skillnader i 

deras sociala och ekonomiska förhållanden och andra 

faktorer. För att se till att kvinnor och män har lika 

tillgång till social omsorg och sociala tjänster kommer 

undertecknaren därför att vidta alla rimliga åtgärder 

i syfte att:

•  tillämpa ett genusperspektiv på planeringen, 

finansieringen och tillhandahållandet av social 

omsorg och sociala tjänster 

•  se till att de som arbetar med social omsorg och 

sociala tjänster är medvetna om hur könstillhörighet 

påverkar hälso- och sjukvården och tar hänsyn till 

kvinnors och mäns olika erfarenheter av sådan 

vård
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Artikel 16 – Barnomsorg

1.  Undertecknaren är medveten om hur viktigt det är 

med högkvalitativ barnomsorg till rimlig kostnad, som 

är tillgänglig för alla föräldrar och vårdare oavsett 

deras ekonomiska situation, för att främja reell 

jämställdhet och göra det möjligt att förena arbetsliv 

med privatliv och samhällsliv. Undertecknaren är också 

medveten om det bidrag som sådan barnomsorg ger 

till det ekonomiska och sociala livet i lokalsamhället 

och samhället i stort.

2.  Undertecknaren förbinder sig att prioritera att 

tillhandahålla och främja en sådan barnomsorg, 

antingen direkt eller genom andra utförare. 

Undertecknaren förbinder sig också att stimulera 

andra att tillhandahålla sådan barnomsorg och även 

uppmuntra lokala arbetsgivare att tillhandahålla eller 

stödja barnomsorg.

3.  Undertecknaren är också medveten om att ansvaret 

för barnuppfostran måste delas mellan kvinnor och 

män och samhället som helhet och förbinder sig att 

motverka den könsstereotypa uppfattningen att vård 

av barn är en övervägande kvinnlig uppgift eller 

huvudsakligen ett ansvar för kvinnor.

Artikel 17 – Vård av andra anhöriga

1.  Undertecknaren är medveten om att kvinnor och män 

har ansvar för att vårda andra anhöriga än barn och 

att detta ansvar kan påverka deras möjligheter att 

delta fullt ut i det ekonomiska och sociala livet.

2.  Undertecknaren är dessutom medveten om att det i 

oproportionerlig grad blir kvinnor som får ta detta 

omsorgsansvar, vilket således utgör ett hinder för 

jämställdhet.

3.  Undertecknaren åtar sig att motverka 

denna ojämställdhet genom att, alltefter 

omständigheterna:

•  prioritera tillhandahållandet och främjandet av 

högkvalitativ anhörigomsorg till en rimlig kostnad, 

antingen direkt eller genom andra utförare

•  stödja och förbättra möjligheterna för dem som 

lider av social isolering till följd av sitt vård- och 

omsorgsansvar

•  motverka den stereotypa uppfattningen att vård av 

anhöriga i första hand är ett ansvar för kvinnor
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Artikel 18 – Social integration

1.  Undertecknaren är medveten om att alla har rätt 

till skydd mot fattigdom och social utslagning och 

dessutom att kvinnor i allmänhet löper större risk än 

män att drabbas av social utslagning eftersom kvinnor 

har färre möjligheter och mindre tillgång till resurser, 

varor och tjänster.

2.  Undertecknaren förbinder sig därför att inom alla sina 

verksamheter och i samarbete med arbetsmarknadens 

parter vidta åtgärder inom ramen för en samordnad 

strategi för att:

•  skapa förutsättningar för att alla som drabbats 

eller riskerar att drabbas av social utslagning eller 

fattigdom får tillgång till arbete, bostad, utbildning, 

kultur, informations- och kommunikationsteknik 

samt social och medicinsk hjälp

•  erkänna socialt utslagna kvinnors särskilda behov 

och situation

•  främja integrationen av invandrare, såväl kvinnor som 

män, med beaktande av deras särskilda behov

Artikel 19 - Bostäder

1.  Undertecknaren erkänner rätten till bostad och slår 

fast att tillgång till en bostad av god kvalitet är ett av 

människans mest grundläggande behov och avgörande 

för individens och hans eller hennes familjs välfärd.

2.  Undertecknaren är också medveten om att kvinnor 

och män ofta har specifika och olika behov när det 

gäller bostäder som måste beaktas fullt ut, inklusive 

följande omständigheter:

a)  kvinnor har i regel lägre inkomst och mindre resurser 

än män och behöver därför bostäder som de har 

råd med

b)  kvinnor är ensamma familjeförsörjare i de flesta 

familjer med en ensamstående förälder och behöver 

därför tillgång till subventionerat boende

c)  sårbara män är ofta överrepresenterade bland de 

hemlösa

3.  Undertecknaren förbinder sig därför att, där det är 

lämpligt:
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a)  säkerställa eller främja tillgång för alla till bostäder 

som är tillräckligt stora och av godtagbar standard i 

en bra livsmiljö med grundläggande samhällsservice 

i närheten

b)  vidta åtgärder för att förebygga hemlöshet, och i 

synnerhet att hjälpa hemlösa med utgångspunkt 

i deras behov, sårbarhet och principen om 

ickediskriminering

c)  inom ramen för sina befogenheter medverka till att 

göra bostadspriserna överkomliga för människor 

med små resurser

4.  Undertecknaren åtar sig också att säkerställa eller 

främja kvinnors och mäns lika rätt att hyra, äga eller 

på annat sätt inneha sin bostad. Undertecknaren åtar 

sig att i detta syfte utnyttja sina befogenheter eller sitt 

inflytande för att se till att kvinnor har lika tillgång till 

bostadslån och andra former av ekonomiskt bistånd 

och krediter för bostadsändamål.

Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid

1.  Undertecknaren erkänner allas rätt att delta i kulturlivet 

och att njuta av konsten.

2.  Undertecknaren erkänner också idrottens bidrag till 

samhällslivet och till förverkligandet av rätten till hälsa 

enligt artikel 14. Undertecknaren erkänner också att 

kvinnor och män har rätt till lika tillgång till kultur-, 

fritids- och idrottsaktiviteter och anläggningar.

3.  Undertecknaren är medveten om att kvinnor och 

män kan ha olika erfarenheter och intressen när det 

gäller kultur, idrott och fritid och att dessa kan bero 

på stereotypa attityder och beteenden relaterade 

till kön och förbinder sig därför att vidta eller främja 

åtgärder, inklusive att där det är lämpligt:

•  i möjligaste mån se till att idrotts-, kultur- och 

fritidsanläggningar och verksamheter tillhandahålls 

och är tillgängliga på samma villkor för kvinnor och 

män, pojkar och flickor

•  uppmuntra kvinnor och män, pojkar och flickor att 

delta på lika villkor i idrott och kulturaktiviteter, även 

sådana som traditionellt betraktas som övervägande 

«kvinnliga» eller «manliga»

•  uppmuntra konstnärer och kultur- och idrotts-

föreningar att främja kultur- och idrottsaktiviteter 

som utmanar könsstereotyper

•  uppmuntra folkbiblioteken att utmana stereotypa 

könsrollsmönster i sitt utbud av böcker och annat 

material samt i sin reklamverksamhet
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Artikel 21 – Säkerhet och trygghet

1.  Undertecknaren erkänner varje kvinnas och mans rätt 

till personlig säkerhet och rörelsefrihet och inser att 

dessa rättigheter inte kan utövas fritt eller på lika 

villkor, vare sig i den privata eller offentliga sfären, 

om kvinnor eller män är utsatta för fara eller om de 

känner sig otrygga.

2.  Undertecknaren är också medveten om att kvinnor 

och män, delvis på grund av olika förpliktelser eller 

livsstilar, ofta drabbas av olika otrygghetsproblem 

som behöver åtgärdas.

3. Undertecknaren förbinder sig därför att:

a)  ur könsperspektiv analysera statistiken som handlar 

om omfattning och mönster för incidenter (inklusive 

allvarliga brott mot individen) som påverkar kvinnors 

och mäns säkerhet eller trygghet och, när det är 

lämpligt, mäta nivån på och karaktären av rädslan 

för brott eller andra orsaker till otrygghet

b)  utarbeta och genomföra strategier, program och 

insatser, inklusive vissa förbättringar av tillståndet 

i eller utformningen av den lokala miljön (till 

exempel vad gäller hållplatser, bilparkeringar 

och gatubelysning) eller av polisbevakning och 

relaterade tjänster, att öka kvinnors och mäns 

säkerhet och trygghet och att sträva efter att minska 

deras respektive upplevelser av bristande säkerhet 

och trygghet

Artikel 22 – Könsrelaterat våld

1.  Undertecknaren är medveten om att könsrelaterat 

våld, som drabbar kvinnor oproportionerligt hårt, 

är ett brott mot de grundläggande mänskliga 

rättigheterna och mot människors värdighet och 

fysiska och emotionella integritet.

2.  Undertecknaren är medveten om att könsrelaterat 

våld uppstår på grund av förövarens uppfattning, 

mot bakgrund av ett ojämlikt maktförhållande, att 

det ena könet är överlägset det andra.

3.  Undertecknaren förbinder sig därför att införa och 

stärka program och insatser mot könsrelaterat våld, 

inklusive att:

•  inrätta eller stödja särskilda stödstrukturer för 

offren

•  informera allmänheten, på de i området vanligast 

förekommande språken, om den hjälp som finns 

att få på området
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•  se till att specialistteam får utbildning i att identifiera 

och stödja offren

•  se till att de berörda myndigheterna, till exempel 

polisen, hälso- och sjukvårdsmyndigheterna och 

boenderelaterade myndigheter, är effektivt 

samordnade

•  främja upplysningskampanjer och utbildnings-

program riktade till potentiella och verkliga offer 

och förövare

Artikel 23 - Människohandel

1.  Undertecknaren är medveten om att brottet 

människohandel, som drabbar kvinnor och 

flickor oproportionerligt hårt, är ett brott mot de 

grundläggande mänskliga rättigheterna och mot 

människors värdighet samt fysiska och emotionella 

integritet.

2.  Undertecknaren förbinder sig att införa och 

stärka program och insatser för att förebygga 

människohandel, inklusive att där det är lämpligt 

genomföra:

• upplysningskampanjer

•  utbildningsprogram för specialistteam som har till 

uppgift att identifiera och stödja offren

• åtgärder för att minska efterfrågan

•  lämpliga åtgärder för att hjälpa offren, inklusive 

medicinsk behandling, fullgoda och trygga bostäder 

samt tolkning
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PLANERING OCH HÅLLBAR 
UTVECKLING

Artikel 24 - Hållbar utveckling

1.  Undertecknaren är medveten om att principen om 

hållbar utveckling ska följas fullt ut när strategier 

för kommunens/regionens framtid planeras och 

utarbetas, vilket innebär en väl avvägd integration 

av ekonomiska, sociala, miljömässiga och kulturella 

aspekter, samtidigt som jämställdhet ska främjas och 

uppnås.

2.  Undertecknaren förbinder sig därför att beakta 

principen om jämställdhet som en grundläggande 

dimension vid planering och utveckling av strategier 

för en hållbar utveckling av kommunen/regionen.

Artikel 25 - Stadsplanering och lokal planering

1.  Undertecknaren inser vikten av att utveckla den 

fysiska planeringen, transportsystemet och ekonomin 

i kommunen/regionen, och även den politik och 

planering som rör användningen av mark, för att 

förverkligandet av rätten till jämställdhet på lokal 

nivå i högre grad ska uppnås. 

2.  Undertecknaren förbinder sig att, när den politik och 

planering som nämnts ovan ska utformas, antas och 

genomförs, se till att:

•  behovet av att främja reell jämställdhet i alla livets 

aspekter i kommunen/regionen beaktas fullt ut

•  kvinnors och mäns särskilda behov till exempel när 

det gäller arbetsliv, utbildning, ansvar för familjen, 

tillgång till service och kultur enligt relevanta lokala 

och andra uppgifter, inklusive undertecknarens egna 

jämställdhetsanalyser, beaktas fullt ut

•  väl genomtänkta planer som beaktar kvinnors och 

mäns särskilda behov antas

Artikel 26 - Rörlighet och transport

1.  Undertecknaren är medveten om att rörlighet 

och tillgång till transportmedel är nödvändiga 

förutsättningar för att kvinnor och män ska kunna 

utöva många av sina rättigheter, uppgifter och 

aktiviteter, till exempel tillgång till arbete, utbildning, 

kultur och nödvändig service. Undertecknaren är 

också medveten om att en kommuns/regions hållbara 

utveckling och framgång i hög grad är beroende av 

att det finns en effektiv, högkvalitativ infrastruktur 

för transporter samt en effektiv och högkvalitativ 

kollektivtrafik.
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2.  Undertecknaren är också medveten om att kvinnor och 

män i praktiken, på grund av faktorer som inkomst, 

omsorgsansvar eller arbetstider, ofta har olika behov 

och olika användningsmönster när det gäller rörlighet 

och transport, och att kvinnor följaktligen i större 

utsträckning än män använder kollektivtrafiken.

3. Undertecknaren förbinder sig därför att:

a)  beakta rörlighetsbehoven och resvanorna hos 

kvinnor och män, med hänsyn tagen till om de bor 

i städer eller på landsbygden

b)  se till att de trafiktjänster som invånarna i kommunen/

regionen har tillgång till bidrar till att tillgodose 

kvinnors och mäns särskilda och gemensamma behov 

och bidrar till att förverkliga jämställdhet

4.  Undertecknaren förbinder sig också att främja en 

gradvis förbättring av kollektivtrafiken till och i 

kommunen/regionen, bland annat genom förbindelser 

mellan olika transportsätt, för att tillgodose kvinnors 

och mäns särskilda och gemensamma behov av reguljär, 

säker och tillgänglig transport till en rimlig kostnad 

och för att bidra till hållbar utveckling.

Artikel 27 – Ekonomisk utveckling

1.  Undertecknaren är medveten om att en balanserad och 

hållbar ekonomisk utveckling är nyckeln till framgång 

för en kommun/region och att verksamheten på 

detta område kan ha stor betydelse för att främja 

jämställdhet.

2.  Undertecknaren är medveten om att det är nödvändigt 

att anställa fler kvinnor och i mer kvalificerade 

befattningar och dessutom att risken för fattigdom 

på grund av långtidsarbetslöshet och obetalt arbete 

är särskilt hög för kvinnor. 

3.  Undertecknaren förbinder sig att i sin verksamhet 

med anknytning till ekonomisk utveckling till fullo 

beakta kvinnors och mäns behov och intressen samt 

möjligheterna att främja jämställdhet. Undertecknaren 

förbinder sig att i detta syfte vidta lämpliga åtgärder 

som kan innefatta att:

• stödja kvinnliga företagare

•  se till att ekonomiskt stöd och andra typer av stöd 

som ges till företag främjar jämställdhet

•  uppmuntra kvinnliga praktikanter att skaffa sig 

färdigheter och behörighet för yrken som traditionellt 

har ansetts som “manliga” och vice versa
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•  uppmuntra arbetsgivarna att rekrytera kvinnliga 

lärlingar och praktikanter med kompetenser som 

traditionellt ansetts som “manliga” och vice versa

Artikel 28 - Miljö

1.  Undertecknaren är medveten om sitt ansvar för att sträva 

efter en hög skyddsnivå och en påtaglig förbättring 

av den lokala miljökvaliteten, bland annat genom sin 

policy i fråga om avfall, buller, luftkvalitet, biologisk 

mångfald och följderna av klimatförändringarna.  

Undertecknaren erkänner kvinnors och mäns lika rätt 

att dra nytta av kommunens/regionens tjänster och 

policy på miljöområdet.

2.  Undertecknaren är medveten om att kvinnor och män i 

många fall har olika livsstilar, och att kvinnor och män 

tenderar att skilja sig åt när det gäller användandet 

av lokal service och offentliga eller allmänna platser, 

och att de miljöproblem de konfronteras med kan 

se olika ut.

3.  Undertecknaren förbinder sig därför att vid 

utformningen av sin politik och sina tjänster på 

miljöområdet fullt ut och på ett jämlikt sätt ta hänsyn 

till kvinnors och mäns specifika behov och livsstilar och 

till principen om solidaritet mellan generationerna.
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ROLLEN SOM REGLERANDE INSTANS

Artikel 29 – Kommunen/regionen som reglerande 

instans

1.  Inom ramen för sina uppgifter och befogenheter som 

reglerande instans för vissa verksamhetsområden 

inom kommunen/regionen erkänner undertecknaren 

den viktiga roll som effektiva regleringar och 

konsumentskydd spelar för att värna om invånarnas 

säkerhet och välfärd och undertecknaren är medveten 

om att de reglerade verksamheterna kan påverka 

kvinnor och män på olika sätt.

2.  Undertecknaren förbinder sig att i sin roll som 

reglerande instans beakta kvinnors och mäns särskilda 

behov, intressen och villkor.

> Del III
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VÄNORTSSAMARBETE OCH 
INTERNATIONELLT SAMARBETE

Artikel 30

1.  Undertecknaren är medveten om värdet av 

vänortssamarbete och av kommuners och regioners 

europeiska och internationella samarbete för att föra 

medborgarna närmare varandra och främja ömsesidigt 

lärande och förståelse över nationsgränserna.

2.  Undertecknaren förbinder sig att inom ramen 

för vänortssamarbetet och det europeiska och 

internationella samarbetet

•  se till att kvinnor och män med olika bakgrund deltar 

i dessa aktiviteter på samma villkor

•  utnyttja vänortssamarbetet och europeiska och 

internationella partnerskap som en plattform för 

erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande när det 

gäller jämställdhetsfrågor

•  integrera ett jämställdhetsperspektiv i det 

decentraliserade samarbetet
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The Council of European Municipalities and Regions (CEMR), det europeiska kommun- och regionförbundens  

samarbetsorganisation, är den bredaste sammanslutningen för kommunförbund och regionförbund i Europa.

CEMR:s medlemmar är nationella sammanslutningar bestående av kommunförbund och regionförbund från över 

trettio europeiska länder. 

CEMR:s huvudsyfte är att främja ett starkt och enat Europa baserat på lokalt och regionalt självstyre och demokrati; 

ett Europa där besluten tas så nära medborgarna som möjligt i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

CEMR:s arbete täcker ett brett spektra av områden där bland annat offentlig service, transporter, regionalpolitik, 

miljö och lika möjligheter ingår.

CEMR är också aktivt på den internationella arenan. CEMR är den europeiska avdelningen inom världsorganisationen 

för städer och kommuner, United Cities and Local Governments (UCLG).



DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN FÖR JÄMSTÄLLDHET 
MELLAN KVINNOR OCH MÄN PÅ LOKAL OCH REGIONAL NIVÅ

En deklaration för Europas kommuner och regioner i syfte att de ska åta sig att använda sina  

befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet bland sina invånare

Jag, undertecknare  ............................................................................................ (namn på den som undertecknar)

Som innehar posten som  ...........................................................................................................................................

i  ...............................................................................................  (namn på kommunen, landstinget eller regionen)

bekräftar genom detta undertecknande att ovanstående kommun, landsting, region formellt har godkänt att ansluta sig till den 

europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå och att uppfylla dess bestämmelser  

samt att jag äger fullmakten att handla på kommunens/landstingets/regionens uppdrag i denna fråga.

Namnteckning  ...........................................................................................

Datum  ........................................................................................................

Jag åtar mig att sända en ifylld och undertecknad kopia av denna blankett till Council of European Municipalities and Regions som 

sammanhållande organisation för denna deklaration, under följande adress:

The Secretary-General
Council of European Municipalities
and Regions
15 rue de Richelieu
F-75001 Paris - France
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Lars I T Ramstedt 

Kommunstyrelsen

Yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram 
Sörmland 2017- remissversion 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens yttrande och låter detta utgöra 
remissvar till Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har från Sörmlands kollektivtrafikmyndighet erhållit en remiss 
rörande Regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017 för yttrande. 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är lagstadgat och utgör den plattform för 
arbetet som gör det möjligt att utveckla kollektivtrafiken i regionen som ett hållbart 
trafikslagsövergripande transportsystem. Programmet är strategiskt och långsiktigt till 
sin karaktär. Det omfattar all kollektivtrafik inom länet men främst den trafik som 
tillgodoser behov av arbetspendling och annat dagligt resande inom länet och till 
angränsande län.

Programmet utgår från de nationella transportpolitiska målen och är samordnat med 
den regionala utvecklingsplaneringen och stadsplaneringen, liksom med annan 
samhälls- och infrastrukturplanering på lokal, regional och nationell nivå.

Avsikten är att det nya regionala trafikförsörjningsprogrammet ska fastställas av 
direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i samband med direktionens 
sammanträde den 16 mars 2017.

Ärendets handlingar
 Regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017 - remissversion november 

2016 – februari 2017
 
Ärendebeskrivning
Katrineholms kommun har från Sörmlands kollektivtrafikmyndighet erhållit en remiss 
rörande Regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017 för yttrande. 

Enligt kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065) ska det i varje län det finnas en regional 
kollektivtrafikmyndighet. Sörmlands kollektivtrafikmyndighet har det politiska och 
ekonomiska ansvaret för den regionala kollektivtrafiken i Sörmland. 
Kollektivtrafikmyndigheten är organiserad som ett kommunalförbund med Landstinget 
Sörmland och länets nio kommuner som medlemmar. 
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Kollektivtrafikmyndigheten ska enligt lagstiftningen upprätta ett 
trafikförsörjningsprogram. I trafikförsörjningsprogrammet anges den regionala 
kollektivtrafikmyndighetens politiska mål och inriktningar för framtidens 
kollektivtrafik samt strategier som visar på vilket sätt myndigheten kan arbeta för att 
nå de övergripande målen för den regionala kollektivtrafiken.

Tidsperspektivet för trafikförsörjningsprogrammet sträcker sig fram till år 2030. 
Programmet har fokus på fortsatt utveckling av busstrafiken och samordning mellan 
allmän och särskild kollektivtrafik där teknikutvecklingen kan komma att påverka 
förutsättningar markant under perioden. Ytterligare ett fokusområde är den 
storregionala tågtrafiken med en betydande utveckling under perioden som ett resultat 
av ett intensivt samarbete i regionen de senaste åren. Också färdigställandet av ett antal 
stora infrastrukturprojekt ger nya förutsättningar för en mer robust, tätare och delvis 
snabbare trafik: Citybanan genom Stockholm tas i bruk år 2017, dubbelspåret vid 
Strängnäs på Svealandsbanan år 2018 och Ostlänken, med ny järnvägssträckning 
mellan Järna och Linköping, preliminärt år 2028.

De långsiktiga utmaningarna för samhället i allmänhet och kollektivtrafiken i 
synnerhet är stora och det är angeläget att formulera ambitioner för ett längre 
tidsperspektiv. För Sörmlands län består utmaningarna främst i att stärka kopplingarna 
till tillväxtområden i omkringliggande län. På så sätt kan förutsättningar ges att stärka 
invånarnas möjligheter till sysselsättning och att öka företagens möjligheter att 
rekrytera arbetskraft. Länen i östra Mellansverige samarbetar därför inom ramen för 
”En Bättre Sits” med fokus på långsiktig, år 2050, trafikutveckling och på behovet av 
utvecklad infrastruktur för kollektivtrafiken.

Kollektivtrafikmyndighetens ambition är att programmet ska revideras en gång under 
varje mandatsperiod.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen delar uppfattningen att ett stabilt och förutsägbart trafikutbud utgör 
grunden för en attraktiv kollektivtrafik. För Katrineholms kommuns del vill 
förvaltningen särskilt understryka vikten av bra och stabila förbindelser med tåg till 
och från Stockholm som en förutsättning för utveckling och regional tillväxt. 

Förvaltningen anser vidare att förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram 
Sörmland 2017 är väl genomarbetat, har en bra struktur och tydlig målbild samt ger 
större möjligheter till ett mer långsiktig och mer målinriktat arbetssätt jämfört med det 
tidigare trafikförsörjningsprogrammet antaget 2012.

Dessutom visar det nya programmet på vikten av att kollektivtrafiken tidigt integreras i 
arbetet med stadsplaneringen vilket med stor sannolikhet kommer att leda till kortare 
restider och högre tillgänglighet för resenärerna. Även en bättre samordning av allmän 
och särskild kollektivtrafik betonas i det nya förslaget till trafikförsörjningsprogram 
vilket bland annat ger en effektivare användning av befintliga fordon.
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Möjligen skulle programmet kompletteras under punkten ”Framtida trafikutveckling” 
med ett förtydligande beträffande det nya biljettsystem som kommer att införas under 
hösten 2017, den så kallade Mälardalstaxan. Taxan, som kommer att gälla både i 
regionaltågtrafiken och i den lokala spår- och busstrafiken i Mälardalskommunerna, är 
en viktig del i utvecklingen av kollektivtrafiken i regionen.

Slutligen kan konstateras att det nya förslaget till trafikförsörjningsplan för Sörmland 
stämmer väl överens med de övergripande målen i vår egen kommunplan. Förvalt-
ningen ställer sig därför bakom intentionerna i Trafikförsörjningsprogrammet och 
instämmer i myndighetens bakgrundsbeskrivning samt formulering av vision, mål och 
strategier.

Lars Ramstedt
Projektchef

Beslutet skickas till: Kollektivtrafikmyndigheten, akten



Samrådsremiss om Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram  

 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är lagstadgat och utgör den plattform för arbetet 

som gör det möjligt att utveckla kollektivtrafiken i regionen som ett hållbart 

trafikslagsövergripande transportsystem. Programmet är strategiskt och långsiktigt till sin 

karaktär. Det omfattar all kollektivtrafik inom länet men främst den trafik som tillgodoser 

behov av arbetspendling och annat dagligt resande inom länet och till angränsande län.  

 

Materialet som här är bifogat är samrådsversionen av Sörmlands regionala 

trafikförsörjningsprogram. Programmet utgår från de nationella transportpolitiska målen och 

är samordnat med den regionala utvecklingsplaneringen och stadsplaneringen, liksom med 

annan samhälls- och infrastrukturplanering på lokal, regional och nationell nivå.  

 

Samrådsversionen finns också att ladda ner från www.sormlandstrafiken.se. Synpunkter och 

förslag lämnas skriftligen via e-post kollektivtrafikmyndigheten@sktm.dll.se senast den 

20 februari 2017. Ange diarienummer SKTM16-0085 vid svar. 

 

Alla synpunkter som kommer in under remisstiden kommer att sammanställas och bemötas i 

en samrådsredogörelse. Trafikförsörjningsprogrammet revideras därefter med utgångspunkt i 

de inkomna synpunkterna och annan utveckling. Avsikten är att det nya regionala 

trafikförsörjningsprogrammet ska fastställas av direktionen för Sörmlands 

Kollektivtrafikmyndighet i samband med direktionens sammanträde den 16 mars 2017.  

 

Kontaktperson för samråden och trafikförsörjningsprogrammet är Bengt Stålner, 

bengt.stalner@sormlandstrafiken.se, telefon 070-206 41 50. 

 

Med vänliga hälsningar 

  

 

Helena Ekroth 

Myndighetschef 
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Detta är remissversionen av det andra regionala trafikförsörjningsprogrammet för Sörmlands län. 
Remissversionen innehåller i all väsentligt, om än inte slutlig struktur och layout, det som är tänkt att 
ingå i det slutligt fastställda programmet, vilket förväntas antas vid myndighetsdirektionens 
sammanträde i mars 2017.  

Programmet är uppdelat i bakgrundsbeskrivning, beskrivning av mål som ska vara styrande för 
kollektivtrafikens framtida utveckling samt slutligen en beskrivning av strategier för hur målen ska 
nås. Programmet avslutas med beskrivning av hur programmet förväntas omsättas i praktiken med 
beskrivning av olika trafikstödjande funktioner. Här beskrivs också hur myndigheten avser arbetaför 
ökad tillgänglighet och marknadstillträde.  

Med remissversionen är vår förhoppning att så många berörda som möjligt – invånare, företag och 
organisationer i och utanför länet – ges möjlighet att diskutera och ta ställning till de viktigaste 
frågorna om Sörmlands framtida kollektivtrafik.  

Vi önskar att remissvar är kollektivtrafikmyndigheten tillhanda senast den 20 februari 2017.    
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1. Trafikförsörjningsprogrammet pekar ut riktningen för 
kollektivtrafiken 

Enligt kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065) ska det i varje län det finnas en regional 
kollektivtrafikmyndighet. Sörmlands kollektivtrafikmyndighet har det politiska och ekonomiska 
ansvaret för den regionala kollektivtrafiken i Sörmland. Kollektivtrafikmyndigheten är organiserad 
som ett kommunalförbund med Landstinget Sörmland och länets nio kommuner som medlemmar. 
Myndigheten använder Sörmlandstrafiken som varumärke för den upphandlade, regionala, 
busstrafiken. Kollektivtrafikmyndigheten ska enligt lagstiftningen upprätta ett 
trafikförsörjningsprogram. I trafikförsörjningsprogrammet anges den regionala 
kollektivtrafikmyndighetens politiska mål och inriktningar för framtidens kollektivtrafik samt 
strategier som visar på vilket sätt myndigheten kan arbeta för att nå de övergripande målen för den 
regionala kollektivtrafiken. 

En central uppgift för kollektivtrafikmyndigheten är att fatta beslut om allmän trafikplikt för den 
regionala kollektivtrafik som samhället avser att ta ansvar för och teckna avtal om. Trafikpliktsbeslut 
får bara avse regional kollektivtrafik. Beslutet ska kunna härledas ur det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet och ska ses som ett verkställighetsbeslut av de intentioner som 
kommer till uttryck i trafikförsörjningsprogrammet. Även om ett beslut fattats om allmän trafikplikt, 
är det fritt för marknaden att etablera kommersiell trafik inom eller genom samma område efter 
anmälan till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 

Programmets tidsperspektiv 
Tidsperspektivet för trafikförsörjningsprogrammet sträcker sig fram till år 2030. Programmet har 
fokus på fortsatt utveckling av busstrafiken och samordning mellan allmän och särskild kollektivtrafik 
där teknikutvecklingen kan komma att påverka förutsättningar markant under perioden. Ytterligare 
ett fokusområde är den storregionala tågtrafiken med en betydande utveckling under perioden som 
ett resultat av ett intensivt samarbete i regionen de senaste åren. Också färdigställandet av ett antal 
stora infrastrukturprojekt ger nya förutsättningar för en mer robust, tätare och delvis snabbare 
trafik: Citybanan genom Stockholm tas i bruk år 2017, dubbelspåret vid Strängnäs på Svealandsbanan 
år 2018 och Ostlänken, med ny järnvägssträckning mellan Järna och Linköping, preliminärt år 2028. 

De långsiktiga utmaningarna för samhället i allmänhet och kollektivtrafiken i synnerhet är stora och 
det är angeläget att formulera ambitioner för ett längre tidsperspektiv. För Sörmlands län består 
utmaningarna främst i att stärka kopplingarna till tillväxtområden i omkringliggande län. På så sätt 
kan förutsättningar ges att stärka invånarnas möjligheter till sysselsättning och att öka företagens 
möjligheter att rekrytera arbetskraft. Länen i östra Mellansverige samarbetar därför inom ramen för 
”En Bättre Sits” med fokus på långsiktig, år 2050, trafikutveckling och på behovet av utvecklad 
infrastruktur för kollektivtrafiken. 

Kollektivtrafikmyndighetens ambition är att programmet ska revideras en gång under varje 
mandatsperiod, det vill säga var fjärde år. 
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Södermanlands län präglas av omfattande arbetspendling över länsgräns med tonvikt på pendling till men också från Stockholms län. Pendlingsmönstret 
innebär särskilda krav och förutsättningar för organiseringen av kollektivtrafiken där en hög grad av samverkan krävs med angränsande län för att skapa 
effektiva regionala kollektivtrafiksystem. Bilden ovan illustrerar mellankommunal arbetspendling Södermanlands län 2012 (uppdaterad bild med 
underlag från 2014 förväntas finnas till slutlig version av programmet).   

 



2. Kollektivtrafiken lägger grunden för utveckling av ett 
hållbart samhälle 

Kollektivtrafiken är en grundläggande samhällsfunktion som ger människor tillgänglighet till arbete, 
skola och fritidsaktiviteter. Kollektivtrafiken har också en avgörande betydelse för möjligheten att 
skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. I detta avsnitt beskrivs kollektivtrafikens roll och funktion i 
stort och för länet samt en spaning kring vilken roll kollektivtrafiken kan spela i framtiden utifrån 
utveckling av ny teknik och nya tjänster.  

Hållbar samhällsutveckling innefattar tre ömsesidigt beroende dimensioner: ekologisk, ekonomisk 
och social hållbarhet. Den ekologiska dimensionen utgör ramen för en hållbar utveckling, beroendet 
av naturen och dess kretslopp. Den ekonomiska hållbarheten bygger på skapa en balanserad 
ekonomisk tillväxt, utan negativa effekter för människor och med begränsad förbrukning av 
naturresurser. Den sociala hållbarheten innebär att människor har en godtagbar levnadsstandard och 
att fördelningen av samhällets resurser är rättvis. Ett socialt hållbart samhälle ska ha förmåga att 
tillgodose alla människors grundläggande behov och att ge människor lika möjligheter att leva och 
delta i samhällslivet.  Jämlikhet, jämställdhet och integration är därför grundläggande begrepp i den 
sociala dimensionen. 

 

Figur: De tre hållbarhetsdimensionerna. Boverket 2015 

En väl utbyggd regional kollektivtrafik bidrar starkt till utveckling av ett långsiktigt hållbart samhälle 
utifrån de tre hållbarhetsperspektiven ovan. Det ekologiska perspektivet innebär att kollektivtrafiken 
garanterar tillgänglighet till olika samhällsfunktioner med en begränsad miljöpåverkan. 
Kollektivtrafiken transporterar också människor på ett effektivt sätt vilket innebär att den markyta 
som krävs för persontransporter kan begränsas. 

En av den regionala kollektivtrafikens viktigaste uppgifter är att skapa tillgänglighet till arbete och 
utbildning genom pendling, underlätta för företag att etablera sig och att rekrytera rätt arbetskraft 
samt att säkra möjligheter att leva och verka i länets olika delar. På så sätt bidrar kollektivtrafiken 
starkt till en ekonomiskt hållbar utveckling.  

Kollektivtrafikens bidrag till en socialt hållbar samhällsutveckling består främst i att garantera 
människor mobilitet och tillgänglighet till arbete, studier och fritidsaktiviteter utan att detta kräver 
tillgång till egen bil.  
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Befolkning och sysselsättning 
Vid utgången av år 2015 hade Sörmland drygt 283 000 invånare. Folkmängden har stadigt ökat sedan 
slutet av 1960-talet, till en början dock svagt och med undantag för tillfälliga minskningar på 1980-
talet samt början på 1990-talet. Länet är tämligen tätbefolkat i norra delen kring Mälaren, i öster vid 
gränsen till Stockholms län, i söder i trakerna kring Nyköping-Oxelösund och i viss mån även längs ett 
stråk mellan Flen, Katrineholm och Vingåker. Större delar av framför allt mellersta länet utgörs av 
glest befolkad skogsbygd. De senaste åren har folkmängden ökat i samtliga kommuner. Ökningen är 
kopplad till såväl inflyttning från utlandet som inflyttning från angränsande län där särskilt 
kommunerna i östra delen av länet gynnas av närhet och goda kommunikationer till Stockholms län. 

Länets befolkning bedöms fortsätta öka och nå drygt 350 000 invånare år 2050 enligt de senaste 
prognoserna. Utvecklingen är dock avhängig av migrationens omfattning och ökningstakten är därför 
osäker. 

  

Källa: Utfall enligt SCB och prognosen enligt ÖMS (Samverkan och planering i östra 
Mellansverige) befolkningsframskrivning 2016 

Andelen öppet arbetslösa i Sörmland uppgår till 4,1 procent (2015), därmed är arbetslösheten i 
Sörmland högre än i riket (3,2 procent) men skillnader finns i länet (Källa: Regionförbundet 
Sörmlands regionfakta). Dagbefolkningen (antal sysselsatta) i länet uppgår till cirka 114 000 personer. 
De flesta anställda finns inom branscherna Vård & Omsorg (19 %), Tillverkning och Utvinning (15 %) 
samt Utbildning 12 %.   
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Resbehov 
En utgångspunkt i planeringen av infrastruktur och kollektivtrafik är invånarnas behov och 
efterfrågan och hur detta förändrats över tid. Utvecklingen av det så kallade persontransportarbetet 
(antalet resta kilometer multiplicerat med antalet resenärer) visar en kraftig ökning under de senaste 
decennierna. Prognoser visar också att personresandet kommer att öka kraftigt i framtiden. För att 
klara framtidens utmaningar och den regionala tillväxten ställs krav på en ändamålsenlig och 
driftsäker infrastruktur.  

Tätorternas kärnor, arbetsområden samt skolor är viktiga målpunkter för resandet. Länets sjukhus är 
viktiga målpunkter för såväl vårdtagare, personal som besökare och finns i Eskilstuna, Katrineholm 
och Nyköping. Mot bakgrund av de regionala utvecklingsambitionerna och utifrån mål om 
internationell tillgänglighet är även flygplatser viktiga målpunkter som en del i ett sammanhållet 
transportsystem.  

Sörmlands arbetspendling över kommun- eller länsgräns har ökat med nästan 50 procent sedan år 
1995, samtidigt som antalet förvärvsarbetande som arbetar inom den egna kommunen endast har 
ökat marginellt. Sörmlänningarnas genomsnittliga arbetsresor har därför blivit allt längre. Av 126 000 
förvärvsarbetande sörmlänningar pendlar cirka 23 000 eller nästan 20 procent till jobb i något av 
grannlänen (SCB 2014). Fler än 16 000 av dessa arbetspendlar till Stockholms län. Förutom centrala 
Stockholms län är Södertälje en viktig arbetsmarknad för Sörmland, särskilt för kommunerna i östra 
delen av länet. Även Västmanland (Västerås) och Östergötland (Linköping och Norrköping) har stor 
betydelse för pendling över länsgräns.  

Strängnäs, Gnesta och Trosa kommuner räknas idag till Stockholms lokala arbetsmarknadsregion. 
Katrineholm, Vingåker och Flen ingår i Eskilstunas lokala arbetsmarknadsregion och Nyköping och 
Oxelösund bildar en gemensam lokal arbetsmarknadsregion (SCB 2014).  

 
Källa: SCB 
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Kollektivtrafikens marknadsandel 
Det bedöms finnas en stor potential för att öka resandet med kollektivtrafik i Sörmland, främst i 
stråken mellan de större orterna inom länet och över länsgräns men också inom kommuner och inom 
de större tätorterna. En analys av marknadsandelar för arbets- och studieresor i starka stråk togs 
fram år 20141. Det visar att kollektivtrafikens marknadsandel i de allra flesta relationerna ligger 
under 50 procent. Det är främst relationer med tåg som, genom snabba restider, är 
konkurrenskraftiga mot bilen. Till exempel har sträckorna Eskilstuna-Västerås och Nyköping-
Stockholm lägre marknadsandelar än Svealandsbanan och Västra stambanan. 

Detta understryker vikten av att fortsätta jobba för kortare restider med kollektivtrafik. Det gäller 
bland annat Södertälje med omfattande pendling från Sörmland, här finns det idag stora 
tillgänglighetsproblem för orter som saknar attraktiva direktförbindelser till centrala Södertälje. Även 
i den största enskilda pendlingsrelationen inom länet, Nyköping–Oxelösund, med nästan 3 500 
dagliga arbetsresor, har kollektivtrafiken en förhållandvis låg marknadsandel beroende på lång restid. 

Regional kollektivtrafik 
All kollektivtrafik inom länet eller över länsgräns – om den har pendling och annat vardagsresande 
som huvudsyfte – benämns regional kollektivtrafik enligt kollektivtrafiklagen.  

Regional tågtrafik 
Den gemensamma arbetsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen är i hög grad beroende av en 
välfungerande regional tågtrafik. Den regionala tågtrafiken är en förutsättning för många människors 
val av ort för boende och arbete, liksom för hur kommuner, landsting och övrigt näringsliv planerar 
sin verksamhet. Osäkerhet om trafikens funktion kan hämma den utveckling i regionen som annars 
skulle komma till stånd. Samtliga banor i Sörmland har persontrafik med undantag av södra delen av 
den så kallade TGOJ-banan mellan Flen och Oxelösund. För att reglera trafiken utifrån samhällets 
behov har regionaltågstrafiken, genom Mälardalstrafik AB, MÄLAB, upphandlats. Gnesta kommun 
omfattas av SL:s pendeltågssystem vilken upphandlas av Trafikförvaltningen i Stockholms län. De 
sträckor som trafikeras av denna upphandlade trafik och dess uppehåll i länet framgår av kartan 
nedan.  

 
Figur: Sträckor med tågtrafik i Sörmland 

1 Hållbart resande i Sörmland, Regionförbundet Sörmland, 2015:1 
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Nästan varannan resa görs med periodkort, dagliga pendlingsresor till arbete och utbildning har alltså 
stor betydelse i den regionala tågtrafiken. Bara UVEN avviker något från mönstret, här är andelen 
enkelbiljetter större vilket beror på kopplingar till fjärrtågstrafiken i bland annat Katrineholm. 

I likhet med hela Mälardalen har resandet i Sörmland ökat sedan en längre period, även om det har 
skett en viss stagnering från 2010 och framåt.   

Källa: SJ och Stockholm läns landsting, SLL 

 

Källa: Mälardalstrafik, MÄLAB, och SJ 
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Resandet med SJ:s regionaltåg i Mälardalen 

Resandet med regional-/pendeltåg från Sörmland 2015 Påstigande 

Påstigande i länet med SJ färdbevis för regionaltåg 2 094 686 

Varav Svealandsbanan från stationerna Eskilstuna, Strängnäs och Läggesta 877 495 

Varav Sörmlandspilen från stationerna Vingåker, Katrineholm, Flen och Gnesta 305 712 

Varav Nyköpingsbanan från stationerna Nyköping och Vagnhärad 365 272 

Varav UVEN från stationerna Katrineholm, Flen, Hälleforsnäs, Eskilstuna och 
Kvicksund 

546 207 

Påstigande i länet med myndighetens periodkort  355 000 

Påstigande i Gnesta på SL:s Gnestapendel 287 500 
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Regional busstrafik  
Busslinjenätet i Sörmland utgörs av landsbygdstrafik och stadstrafik. Stadstrafik finns i Eskilstunas, 
Nyköpings, Strängnäs, Katrineholms och Flens tätorter. Landsbygdstrafiken består av regionala 
stomlinjer och lokala linjer. Regional stomlinjetrafik förbinder länets kommunhuvudorter och har 
linjenummer från 700 och uppåt. De lokala linjerna körs i huvudsak inom respektive kommun varav 
flera linjer endast trafikeras under skoldagar. Vissa linjer är helt eller delvis anropsstyrda, vilket 
innebär att resenären på förhand måste ringa och boka sin resa. Dessa turer körs vanligtvis med 
taxifordon. I en del områden, med mer än 2 km till närmsta hållplats, finns kompletteringstrafik. I 
denna ingår också skärgårdstrafiken som körs med båt eller, under vintertid, med svävare i 
Nyköpings kommun.   

Resandet i den regionala busstrafiken har haft en positiv utveckling de senaste åren bland annat som 
följd av utökat utbud och befolkningstillväxt. År 2015 gjordes för första gången över 10 miljoner resor 
inom Sörmlandstrafiken upphandlade busstrafik (varav cirka 40 procent av resorna gjordes av 
skolelever).  

 
Figur 1. Struktur linjenät Sörmland 

Länsgränsöverskridande busstrafik finns mot samtliga angränsande län, varav Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet ansvarar för trafik till och från Stockholm och Östergötlands län. 
Mälardalens högskola upphandlar på egen hand busstrafik mellan Eskilstuna och Västerås. Trafiken 
är öppen för allmänheten men är särskilt inriktad på att transportera studenter mellan högskolans 
båda filialer.  
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       Källa: Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 

 

 Landsbygd Stad 

Antal tidtabellskilometer 11 9700 000 4 100 100 

Antal tidtabellstimmar 278 000 207 000 

Antal fordon 149 67 

Antal linjer 106 28 

Antal hållplatser2 2000 
          

         Tabell: Nyckeltal för busstrafiken i länet 2015. Källa: Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 

Kommersiell trafik 
Förutom trafiken som drivs med stöd från samhället finns också kommersiell trafik som helt 
finansieras genom biljettintäkter. Trosabussen mellan Trosa, Vagnhärad och Stockholm-Liljeholmen, 
är den enda av länets definierade regionala stomlinjer, som helt drivs på kommersiella villkor. 
Kommersiell busstrafik finns även utefter vägarna E20 och E4, där trafiken inom Sörmland är en del 
av interregionala sträckor, t.ex. mellan Stockholm och Göteborg. Flygbussarna trafikerar sträckan 
Stockholm-Skavsta(-Linköping). Länet berörs även av kommersiell tågtrafik, främst på Västra 
Stambanan där Katrineholm är en viktig bytespunkt. 

Särskild kollektivtrafik 
Kollektivtrafikmyndigheten har i uppdrag av länets kommuner och landsting att upphandla och 
förvalta avtal för så kallade serviceresor, det vill säga färdtjänst och sjukresor. Utöver detta har 
myndigheten även i uppdrag att ta emot bokningar och samordna dessa resor genom 
Sörmlandstrafikens kundservice.  

Kollektivtrafikmyndigheten har även haft i uppdrag att upphandla särskilda skolskjutsar för Nyköping, 
Gnesta och Strängnäs kommuner och det är även myndigheten som förvaltar trafikavtalen. 

Ansvaret för myndighetsutövning för all särskild kollektivtrafik ligger på respektive kommun och hos 
landstinget avseende sjukresor.  

2 Antal hållplatser avser unika hållplatsnamn, antal hållplatslägen uppgår till ca 4 500.  
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Utveckling i omvärlden – fokus på invånarnas mobilitet 
Utvecklingen i omvärlden ställer krav på nya perspektiv när det gäller utveckling av kollektivtrafiken. 
En omvärldsanalys3, genomförd på uppdrag av kollektivtrafikmyndigheten indikerar allmänt ett 
fortsatt stort fokus på klimat- och miljöfrågorna. Ny teknik, digitalisering och strukturförändringar 
mot minskad andel varuproduktion och större andel service och tjänster är exempel på förändringar i 
samhället med påverkan på kollektivtrafikens förutsättningar. De demografiska faktorerna med en 
ökande befolkning med stor inflyttning till städer och en större andel äldre ställer också krav på en 
utvecklad kollektivtrafik. Värderingsförskjutningar i samhället har också minskat intresset för att ta 
körkort och det blir allt mindre viktigt att äga en bil, istället ökar intresset för delningstjänster som till 
exempel bilpooler. 

En stark trend är den ökande efterfrågan på så kallade kombinationsresor där människor i större 
utsträckning använder olika transportslag för att genomföra sin resa. Begreppet kombinationsresor 
har förekommit under en ganska lång tid inom kollektivtrafiken. Resenärer kan kombinera bil med 
kollektivtrafik med hjälp av infartsparkeringar och cykelparkeringar vid stationer och terminaler vilket 
innebär möjligheter att använda cykeln som en del av sin kollektivtrafikresa. Den nu pågående 
utvecklingen kring mobilitet och kombinationsresor handlar om att paketera en resa med fokus på 
att lösa hela resan med en sammanhållen tjänst. 

Utvecklingen inom detta område sker både internationellt och i Sverige där utgångspunkten är att 
högkvalitativ kollektivtrafik tillsammans med olika mobilitetstjänster på sikt kan minska bilberoendet 
i städerna. I Sverige har Samtrafiken etablerat en nationell samverkansarena4 för utveckling av 
tjänster för kombinationsresor med syfte att samla kunskap, utbyta erfarenheter och att bygga 
nätverk. Ett annat projekt har utvecklat och testat ett abonnemang för vardagsresor med samlad 
tillgång till kollektivtrafik, bilpool, hyrbil, taxi och cykel. Mot bakgrund av människors behov och 
efterfrågan förväntas utvecklingen inom området kombinerade resor accelerera ytterligare de 
närmaste åren.  

En snabb utveckling pågår också när det gäller självkörande, autonoma, fordon. På sikt kommer detta 
sannolikt att ge möjligheter för kollektivtrafiken att till exempel göra landsbygden och de mindre 
tätorterna i länet mer tillgängliga. Fortfarande återstår utvecklingsarbete på den tekniska sidan, till 
exempel när det gäller trafiksäkerhet. En annan fråga i utvecklingen med autonoma fordon är de 
legala aspekterna med anpassning av trafiklagstiftningen. Denna anpassning måste ske 
internationellt vilket sannolikt kommer att fördröja utvecklingen ytterligare. Sammanfattningsvis kan 
konstateras att utvecklingen mot autonoma fordon fortfarande innehåller stora osäkerheter, både 
när det gäller den tekniska utvecklingen och när det gäller tidsaspekten. 

Kollektivtrafikmyndighetens ambition är att bevaka och följa utvecklingen i omvärlden och i 
kollektivtrafikbranschen för att på sätt ha en beredskap för utveckling av nya trafikkoncept och för 
utveckling av andra funktioner som görs möjlig av den tekniska utvecklingen.  

3 Sörmlandstrafik 2030 – Omvärldsanalys med fokus på världens modernaste kollektivtrafiksystem, Kairos 
Future 2015 
4 Samverkansarena: MaaS (Mobility as a Service) 
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3. Vision, mål och strategier 
Detta kapitel innehåller en beskrivning av den övergripande inriktningen för utveckling av 
kollektivtrafiken i Sörmland med sikte på 2030. Kollektivtrafikmyndighetens vision och övergripande 
mål för kollektivtrafiken beskrivs i kapitlet som också redovisar på vilket sätt myndigheten avser att 
arbeta för att nå målen. 

”Målen för den regionala kollektivtrafiken i Sörmland uttrycker 
 den politiska viljan för utveckling av kollektivtrafiken” 

Målen för den regionala kollektivtrafiken i Sörmland uttrycker den politiska viljan för utveckling av 
kollektivtrafiken. De beskriver inriktningar, ambitioner och prioriteringar och är därmed styrande för 
utvecklingen under programperioden. Målen anger hur kollektivtrafiken ska utvecklas för att bidra till 
att andra samhällsmål uppfylls. Sådana mål kan till exempel vara nationella, regionala och lokala mål 
inom trafik- och samhällsbyggnadsområdet. Kollektivtrafikens mål har också en viktig roll som 
vägledning vid trafikupphandlingar och som grund för beslut om allmän trafikplikt.  

Vision används allmänt i planeringssammanhang för att på ett kraftfullt sätt visa hur man vill att till 
exempel samhället ska förändras i en långsiktig framtid. Övergripande mål anger ofta en 
utvecklingsinriktning och kan vara formulerade för hela eller delar av en verksamhet. 
Verksamhetsmål, inriktningsmål, projektmål eller operativa mål är ofta tydligt definierade med en 
konkret möjlighet att följa upp och avgöra om målet uppnåtts. 

I och med att målen i trafikförsörjningsprogrammet ska uttrycka en politisk viljeinriktning är det 
naturligt att kollektivtrafikmålen är formulerade på en övergripande nivå. De övergripande målen 
kompletteras med strategier inom varje målområde. Strategi används inom samhällsplaneringen 
främst för att beskriva ett principiellt arbetssätt som leder mot de övergripande målen. En strategi 
beskriver hur och på vilket sätt arbetet ska utföras, utan att ange exakt vilka åtgärder som ska 
genomföras.  

För att kunna utgöra ett komplett underlag i kollektivtrafikmyndighetens arbete måste målen i 
programmet kompletteras med mer detaljerad planering där konkreta utvecklingsaktiviteter utgör 
det huvudsakliga innehållet. Denna planering sker separerat från arbetet med 
trafikförsörjningsprogrammet och utgörs av interna planeringsdokument som stöd för det praktiska 
arbetet i kollektivtrafikmyndigheten. Sådana planeringsdokument är till exempel konkreta 
utvecklingsplaner för trafiksystemet, infrastruktur och kommunikationsinsatser.  
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Nationella, storregionala, regionala och lokala mål  
Nationella transportpolitiska mål 
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Det 
övergripande målet har preciserats i funktionsmål och hänsynsmål. 

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter. Transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet 
med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska 
transportsystemet vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov. 

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att 
miljökvalitetsmålen uppnås och till förbättrad hälsa. 

Storregionala utvecklingsmål 
Sju län; Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland, samarbetar 
sedan flera år tillbaka i infrastruktur- och transportfrågor under begreppet ”En bättre sits”. 
Mälardalsrådet, en samverkansorganisation för kommuner och landsting i Stockholm-Mälarregionen, 
koordinerar arbetet. 

 

 

 

 

 

Sammantaget fokuserar målen på utveckling av kollektivtrafiken för att på så sätt främja länens 
konkurrenskraft, skapa en hållbar utveckling, samverkan och flerkärnighet.  

Till de storregionala målen som beslutats inom ramen för ”En Bättre Sits” har ett antal inriktningar 
för arbetet tagits fram. Flera av dessa inriktningar fokuserar på utveckling av kollektivtrafiksystemet, 
till exempel: 

• ”Ett kollektivtrafiksystem utvecklat för god tillgänglighet och ökad jämställdhet innebär till 
exempel att förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att resa är 
tillgodosedda så långt möjligt samt att transportsystemet svarar mot både mäns och kvinnors 
resbehov” 

• ”Ett sammanhållet, snabbt och prisvärt system av stomtrafik med god tillgänglighet ger en 
samlad region med möjlighet att bo och verka i regionens alla delar.” 

Målet för ”En Bättre Sits” är att skapa ett transportsystem där:  

• regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och bidrar till attraktivitet 
för de samverkande länen i Stockholm-Mälarregionen 

• utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och ekologiskt 
• samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder till effektivitet 
• flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional utveckling 
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Andra ambitioner inom ”En Bättre Sits” anger inriktningar som fokuserar på en allmän utveckling där 
tillgänglighet med kollektivtrafik är central för måluppfyllelse: 

• ”En flerkärnig regionstruktur med tyngdpunkt i de lokala arbetsmarknaderna skapar en 
balanserad utveckling i östra Mellansverige.” 

• ”Regionens flerkärnighet stärks genom samordning av trafik och infrastruktur, med 
utvecklingen av bebyggelse och verksamheter.” 

En ny regional systemanalys inom ramen för samarbetet inom ”En Bättre Sits” togs fram under år 
2016. Syftet med systemanalysen var att slå fast en utvecklingsstrategi för regionens 
transportsystem. Avsikten är att analysen ska kunna utgöra underlag när de långsiktiga 
transportplanerna på nationell och regional nivå tas fram. I analysen anges ett antal strategier och 
åtgärder, till exempel: ”Bygg transportsnålt och kollektivtrafiknära, se till hela resan, premiera 
kollektivtrafiken” 

Regionala utvecklingsmål 
Den regionala kollektivtrafiken har en viktig uppgift att bidra till att regionens och kommunernas 
utvecklingsmål inom samhällsbyggnadsområdet kan uppfyllas. Målen för den regionala 
kollektivtrafiken är därför utformade för att medverka till utveckling enligt ambitionerna på 
storregional och inomregional nivå och för att stödja kommunernas utveckling så som de anges i 
översiktsplanerna. 

Det regionala utvecklingsarbetet i Sörmland styrs av visionen: 

”Leva, växa, verka. Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i 
Sörmland.” 

Under den övergripande visionen anger Sörmlands regionala utvecklingsprogram – 
Sörmlandsstrategin – fyra målområden med tillhörande utvecklingsstrategier. 

De regionala utvecklingsmålen för Sörmland med tillhörande utvecklingsstrategier ställer krav på 
utveckling av den regionala kollektivtrafiken. Med rätt inriktning för den framtida kollektivtrafiken 
kan den bidra till att utvecklingen leder mot Sörmlandsstrategins samtliga fyra huvudmål för 
regionens utveckling: 
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Mål 1 ”I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. 
Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens” 

Möjligheter att utbilda sig är beroende av en god tillgänglighet för alla invånare till 
utbildningsinstitutioner. En väl utvecklad kollektivtrafik är därför en grundförutsättning för att ge alla 
invånare goda möjligheter att utbilda sig och att arbeta. Mot bakgrund av regionens ambitioner att bättre 
anpassa utbildningar till rekryteringsbehoven förväntas kollektivtrafikens betydelse som transportmedel 
till utbildning ytterligare öka i framtiden. Även när det gäller möjlighet att rekrytera kompetent arbetskraft 
har kollektivtrafiken avgörande betydelse. Detta gäller i synnerhet för Sörmland som har en relativt lägre 
andel högt utbildade invånare och närhet till flera områden med en stor andel invånare med 
eftergymnasial utbildning. 

 

 

Mål 2 ”Sörmland har starka samband med omvärlden” 

I den växande Mälardalsregionen har kollektivtrafiken en central uppgift. Grundläggande för en växande 
region är att de funktionella regionala sambanden kan stärkas. Kollektivtrafiken bidrar dels till att utveckla 
de regionala och lokala stråken, dels att stärka utvecklingskraften i delregionala centra och lokala orter. 
Kollektivtrafiken blir också en avgörande faktor för hela regionens utveckling genom att den möjliggör 
bebyggelseutveckling även utanför de mest expansiva delarna av regionen. 

 
Mål 3 ”Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv” 

Kollektivtrafiken har en central roll när det gäller att utveckla och förstärka de regionala sambanden och 
att utveckla Sörmland som en innovativ region. En utbyggd och välfungerande kollektivtrafik stärker det 
regionala innovationssystemet genom att underlätta samverkan mellan regionens innovationsfrämjande 
aktörer. Tjänstesektorn, som får en alltmer ökande betydelse för tillväxt, utveckling och sysselsättning, 
kännetecknas av behov av tillgänglighet i det fysiska rummet. Tillväxten kommer också i ökad grad från 
servicetjänster som till exempel handel, restauranger och caféer. Produktionen av dessa tjänster 
förutsätter också en fysisk koncentration och tillgänglighet. Ju större avsättningsmarknad desto fler 
tjänster kan produceras, en viktig uppgift för kollektivtrafiken är att garantera regional tillgänglighet till 
dessa marknader. 

 Mål 4 ”Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer” 

Attraktiviteten i en region är beroende av en rad olika faktorer. Arbete, bra livs- och boendemiljöer, den 
större stadens mångfald och kreativitet samt landsbygdens kvaliteter med fridfullhet och natursköna 
miljöer. En attraktiv region har också ett tillgängligt utbud av kultur, nöjen och evenemang.  En väl 
utvecklad kollektivtrafik är centralt i en attraktiv region. Kollektivtrafiken ger alla invånare en 
grundläggande tillgänglighet till regionens utbud av sysselsättning och fritidsaktiviteter. Den bidrar också 
till att stärka sambanden i länet och därmed också till att det är möjligt att utveckla regionen även i glest 
befolkade områden. Grundläggande för en attraktiv region är också hållbarheten i samhällsutvecklingen 
där miljö- och energifrågorna är i fokus i planeringen, även här har kollektivtrafiken en viktig roll. 

Kollektivtrafikens betydelse för att skapa attraktiva stadsmiljöer är mycket stor. Genom sin stora 
yteffektivitet kan utveckling av kollektivtrafiken användas för att skapa attraktivare städer med klassiskt 
urbana kvaliteter. Dessa kvaliteter kan utvecklas i en innerstad med stora ytor för gående, vilket är en 
central komponent i städer med ambitioner om inflyttning och stark tillväxt. 
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Lokala utvecklingsmål 
I översiktsplaner och i andra utvecklingsplaner formulerar länets kommuner mål och inriktningar för 
kommunens utveckling. Samtliga kommuner i Sörmland har utvecklingsmål där kollektivtrafiken kan 
bidra till att målen uppfylls. Flera kommuner har ambitionen att stärka de regionala sambanden 
genom att arbeta för att den egna kommunen blir en del av en större funktionell region med 
utvecklade pendlingsmöjligheter inom Mälarregionen. 

Översiktsplanerna i flera av länets kommuner visar på ett synsätt där bilens roll i samhället blir 
mindre och på att skapa tillgänglighet i stad och region främst genom utveckling av möjligheter att 
gå, cykla och att åka kollektivt. Några kommuner är tydliga med att bilen inte längre ska vara normen 
i samhällsplaneringen, istället ska resandet med hållbara färdmedel som gång, cykel och 
kollektivtrafik prioriteras. I flera kommuner läggs tonvikt på utveckling av det regionala tågsystemet 
och på invånarnas möjligheter att resa med tåg inom regionen. De kommuner som har koppling till 
tågsystemet har också ambitionen att utveckla områden i stationsnära lägen genom nybyggnad av 
bostäder och etablering av verksamheter. 

När det gäller mål och ambitioner för stadsutveckling finns också tydliga likheter i flera av länets 
kommuner. De större kommunerna strävar generellt efter att begränsa stadens utbredning och att 
skapa en förtätad stadsstruktur med större tillgänglighet för alla invånare. Utveckling av en sådan 
stad kräver ett transportsystem där stadens ytor utnyttjas mer effektivt. Möjligheterna att röra sig i 
staden till fots eller med cykel på ett tryggt sätt är i flera kommuner en central utgångspunkt för 
planeringen.  

Även de mindre kommunerna vill skapa ett levande stadsliv med större ytor för rekreation, 
avkoppling, möten och småskalig affärsverksamhet. Ett par kommuner har också en tydlig inriktning 
för nybyggnad av bostäder i staden med ökad täthet och byggande utmed starka kollektivtrafikstråk. 

Vid sidan av ambitioner och inriktning för kommunernas utveckling uttrycks i översiktsplanerna också 
direkta önskemål om utveckling av den lokala och regionala kollektivtrafiken. De flesta kommuner 
uttalar en tydlig ambition att andelen resor i kollektivtrafiken ska öka. Att arbeta för stråkutveckling, 
ökad turtäthet och snabbare förbindelser är en ambition hos kommunerna. Förbättrade kopplingar 
mellan buss och tåg och att kollektivtrafiken ska drivas med fossilfria drivmedel är också allmänna 
inriktningar i flera kommuner. 

”Utveckling av kollektivtrafiken är en central komponent 
 för att nå flera av kommunernas mål” 

Utveckling av kollektivtrafiken är en central komponent för att nå flera av kommunernas mål. Många 
kommuner lyfter också fram kollektivtrafiken som en av de mest centrala utvecklingsfaktorerna i den 
egna kommunen. Också inom områden som inte är direkt kopplade till trafik har kollektivtrafiken en 
nyckelroll, till exempel när det gäller att stärka kommunernas tillväxt och sysselsättning genom 
förbättrade möjligheter att arbetspendla samt att skapa förutsättningar för kommunerna att bygga 
attraktiva städer.    
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4. Målmodell för kollektivtrafiken i Sörmland 
Målen för den regionala kollektivtrafiken utgår från de mål och ambitioner på nationell, regional och 
lokal nivå som redovisas i föregående kapitel. 

Målmodellen nedan visar på övergripande mål för kollektivtrafiken, hur målen ska nås och följas upp. 
Visionen är taket – ” Leva, Växa, Verka” som tar avstamp från Sörmlandsstrategins övergripande 
vision. Det övergripande målet ”Kollektivtrafik för tillväxt och utveckling” bryts ned i fyra områden 
med nyckelbegreppen funktionell, attraktiv, effektiv och tillgänglig kollektivtrafik med vardera 1-4 
olika undermål.  

Hur myndigheten ska arbeta för att målen ska nås beskrivs i tre övergripande och genomsyrande 
strategiområden. Trafikförsörjningsprogrammet beskriver på en övergripande nivå vilken inriktning 
arbetet ska ha. Detaljerade beskrivningar av vilka praktiska åtgärder som ska vidtas ligger utanför 
programmet, detta görs istället i årliga trafik-, verksamhets- och andra handlingsplaner.  

Målen följs upp genom samlad bedömning som beskriver kollektivtrafikens funktionalitet, 
effektivitet, attraktivitet och tillgänglighet. Flera av nyckeltalen värderas utifrån både allmän och 
särskild kollektivtrafik. Det görs även en kvalitativ bedömning av verksamhetens måluppfyllelse som 
kompletterar den kvantitativa beskrivningen. 

De funktionsmål och strategier som redovisas i trafikförsörjningsprogrammet följs upp årligen i 
myndighetens årsbokslut. Vissa mål följs upp flera gånger om året i samband med delårsboksluten. 
Uppföljningen används också i samband med den årliga trafikbeställningsprocessen, trafikbokslutet 
spelar här en viktig roll där nyckelsiffror som antal påstigande, produktionskostnad och biljettintäkter 
redovisas på linjenivå. 
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Så följer vi upp målen: 
Funktionell Attraktiv Effektiv Tillgänglig 

• Arbetspendling 
• Marknadsandel 
• Resmöjligheter nodstäder 
• Tillgänglighet till 

kommuncentrum 

• Antal resor totalt 
• Antal resor per invånare 
• Nöjdhet 
• Punktlighet 

• Beläggning 
• Nettokostnad 
• Kostnadstäckning 
• Förnybara bränslen 
• Energianvändning 

• Utbudskilometer 
• Andel tillgänglighets- 

anpassade fordon 
• Andel tillgänglighets-

anpassade bytespunkter 

Kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling 
Som stöder regional och lokal utveckling – funktionell kollektivtrafik, som ska: 

Stödja regionens täthet och flerkärnighet med stärkta förutsättningar för en sammanhållen och utvidgad arbetsmarknadsregion 

Utvecklas med tydligare kopplingar till starka tillväxtregioner och regionala nodstäder 

Utgöra ett verktyg för en positiv utveckling i länets kommuner genom ökad tillgänglighet till regionala arbetsmarknader 

Underlätta utveckling av attraktiva städer och hållbara lokala trafiksystem med större andel gång, cykel och kollektivtrafik 

Är användarvänlig med hög kvalitet – attraktiv kollektivtrafik, som ska: 
Öka kollektivtrafikens marknadsandel i andel av motoriserade resor. 

Hålla en god kvalitet, vara användarvänlig, sammanhållen och samordnad 

Fokusera på enkelhet och bekvämlighet för resenären 

Är hållbar och samordnad – effektiv kollektivtrafik som ska: 
Planeras och utföras för ökad kostnadseffektivitet 

Planeras och utformas så att energieffektiviteten ökar och att miljöpåverkan genom emissioner och buller minskar 

Erbjuder goda resmöjligheter – tillgänglig kollektivtrafik, som ska: 
Ge invånare och besökande i Sörmland ökad tillgänglighet och rörlighet 

 

Strategier för att nå målen 
Stärka storregionala samband, utveckla stadsstråk genom att: 

Utveckla kopplingar till starka tillväxtregioner och regionala stadskärnor 

Utnyttja ökad kapacitet i järnvägsnätet för utveckling av regionaltågsystemet 

Utveckla kollektivtrafiken för att bidra till hållbar stadsutveckling 

Innovativa lösningar och kunskap genom att: 
Etablera flexibla avtalsformer för möjlighet att anpassa fordon och energianvändning utifrån ny teknik 

Fokusera på invånarnas mobilitet och på behovet av kombinationsresor 

Använda ny teknik för betalning, information och marknadsföring 

Ha beredskap att implementera trafiklösningar som bygger på utvecklad teknik 

Samverka med kommuner/landsting väghållare och trafikföretag 

Fokus på tillgänglighet och effektivitet 
Differentiera trafikutbudet och koncentrera resurser till stomstråk och strategiska noder 

Utforma prissättning och produktstruktur för balans mellan beläggning, konkurrenskraft och kostnadseffektivitet 

Utveckla trafiken så att miljöpåverkan minskar och energieffektiviteten ökar 

Öka tillgängligheten till den allmänna kollektivtrafiken genom utveckling av nya trafikkoncept  

Utveckla trafik i glest befolkade områden genom ökad samordning mellan allmän och särskild kollektivtrafik 

Leva, växa, verka 
med resor i en modern kollektivtrafik 
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Funktionell Kollektivtrafik – för regional och lokal utveckling 

 

Kollektivtrafiken ska skapa tillgänglighet för invånarna till expansiva arbetsmarknader och ge 
arbetsgivare ökade möjligheter att rekrytera arbetskraft. Det innebär att kollektivtrafiken kan bidra 
till att stärka regionens flerkärnighet med snabba, prisvärda och effektiva förbindelser mellan de 
större tätorterna för en sammanhållen region. En nyckelfaktor för tillväxt i Sörmland är kopplingar till 
Stockholm och dess regionala stadskärnor samt till nodstäderna Uppsala, Västerås, Örebro, 
Norrköping och Linköping. 

Kollektivtrafiken har en central roll för att uppfylla regionala utvecklingsmål. Kollektivtrafiken ska 
vara en fortsatt central utvecklingsfaktor för Sörmland. Detta innebär stora möjligheter men också 
ett ansvar för kollektivtrafikmyndigheten att utveckla kollektivtrafiken så att den bidrar till att 
uppfylla regionala och lokala utvecklingsmål inom samhällsbyggnadsområdet. 

Kommunernas översiktsplaner och andra strategiska dokument visar på kollektivtrafiken som ett 
strategiskt verktyg för att nå kommunala utvecklingsmål. De flesta kommuner uttalar en tydlig 
ambition att antalet resor i kollektivtrafiken ska öka.  

De större kommunerna i länet har mål och inriktningar för en mer attraktiv stad. I denna ambition 
har utveckling av kollektivtrafiken en central plats. Attraktiviteten i städernas kan stärkas genom att 
miljön i stadens centrala delar inbjuder till besök och att vistas i. En sådan miljö kräver ytor där man 
kan vistas och umgås som till exempel torg och parker. Genom att utveckla möjligheter att förflytta 
sig med kollektivtrafik, cykel och gång kan gaturummet utnyttjas mer effektivt och anpassas för att 
ge utrymme för andra verksamheter. 

Bebyggelseutvecklingen styr till stor del kollektivtrafikens utvecklingsmöjligheter. Genom att 
koncentrera och förtäta bebyggelsen skapas en större marknad för kollektivtrafiken. En sådan 
bebyggelseutveckling innebär också kortare körvägar vilket ökar kollektivtrafikens attraktivitet och 
kostnadseffektivitet.  

Kollektivtrafikmyndighetens ambition är att under programperioden fördjupa dialogen med var och 
en av länets kommuner om kollektivtrafikens möjligheter att stödja den lokala utvecklingen och på 
vilket sätt städer, orter och landsbygd kan utvecklas med hjälp av en bra kollektivtrafik. 

  

• Kollektivtrafiken ska utvecklas för att stödja regionens täthet och flerkärnighet samt stärka 
förutsättningarna för en sammanhållen och utvidgad arbetsmarknadsregion 

• Kollektivtrafiken ska utvecklas med tydligare kopplingar till starka tillväxtregioner och 
regionala nodstäder 

• Kollektivtrafiken ska utgöra ett verktyg för en positiv utveckling i länets kommuner genom 
att skapa ökad tillgänglighet till regionala arbetsmarknader 

• Kollektivtrafiken ska utvecklas för att underlätta utveckling av attraktiva städer och hållbara 
lokala trafiksystem med större andel gång, cykel och kollektivtrafik 
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Uppföljning funktionell kollektivtrafik 
Funktionell kollektivtrafik värderas generellt mer kvalitativt utifrån pendlingsutveckling och 
resmöjligheter och utgår i första hand från allmän kollektivtrafik. Följande indikatorer föreslås: 

Arbetspendling: Följs upp som andel inpendlare av dagbefolkning samt andel utpendlare av 
nattbefolkningen och baseras på uppgifter från SCB. Värderas endast kvalitativt för att ge en 
indikation över kommunernas kopplingar till övriga länet och till storregionen.  

Marknadsandel: Mäts som andelen resor med kollektivtrafik och taxi sett till det totala resandet med 
kollektivtrafik, taxi och privata motoriserade fordon (bil, moped och motorcykel). Analys av 
marknadsandel utgår från pendlings- och biljettstatistik och ska ses som en grov indikation. 
Uppdelning görs lämpligen i starka stråk och total marknadsandel för alla resor.  

Nuläge uppskattas till 24 % i de starka stråken och mellan 10 och 15 % totalt. Marknadsandelen ska 
öka utifrån målet om ökad marknadsandel. 

Resmöjligheter mellan Sörmland och regionens tillväxtområden: Utbud och restidskvot redovisas 
för viktiga pendlingsrelationer. Mäts som andel av länets invånare som når regionens tillväxtområden 
inom en bestämd tidsrymd med ett minsta antal kollektivtrafikförbindelser per vardagsdygn.  

Nuläge enligt figur nedan. Antalet resmöjligheter ska öka utifrån målet om att utveckla kopplingar till 
starka tillväxtregioner och regionala stadskärnor.

 

Tillgänglighet till kommuncentrum: Mäts som andel av länets invånare som når sitt eget 
kommuncentrum inom en bestämd tidsrymd med ett minsta antal kollektivtrafikförbindelser per 
vardagsdygn. Ska öka utifrån målet att kollektivtrafiken ska ge alla invånare och besökande i 
Sörmland ökad tillgänglighet och rörlighet. 
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Attraktiv Kollektivtrafik – Användarvänlighet och hög kvalitet 

 

Kollektivtrafiksystemet ska vara enkelt att använda och kännetecknas av hög tillförlitlighet, trygghet, 
komfort, turtäthet, snabba resor och bekväma byten. Ett ökat resande i kollektivtrafiken innebär en 
rad positiva samhällseffekter och att utvecklingen leder mot att regionala och lokala 
samhällsbyggnadsmål kan uppfyllas. Stärkt konkurrenskraft för kollektivtrafiken innebär också 
minskat energibehov, ökad trafiksäkerhet och mindre miljöpåverkan från transportsystemet. 
Ambitionen är därför att kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna i Sörmland ska öka. 

Ambitionen att öka resandet i kollektivtrafiken kräver att de ekonomiska resurserna används 
effektivt. Kollektivtrafiken ska därför i första hand byggas ut där resbehoven är störst. Det kan 
innebära att större resandeströmmar prioriteras och att linjer eller avgångar med lågt resande 
ersätts av mer anpassade lösningar, exempelvis anropsstyrd trafik.  

Attraktivitet handlar också om att bygga upp ett system som tar hänsyn till hela resan med möjlighet 
till enkla och samordnade resor med byten mellan buss och tåg. Det innebär också trygga och säkra 

trafikmiljöer, anslutande gång- och cykelstråk, pendlarparkeringar med mera. Trafiken ska präglas av 
ett trafikutbud som är långsiktigt stabilt och där förändringar ska vara välgrundade och analyserade. 

 
”Vilja välja kollektivtrafiken”. 

Marknadsföring och information är viktiga verktyg som i första hand ska användas för att förbättra 
kunskapen om kollektivtrafikens resmöjligheter och fördelar. Studier visar att egenskapen Enkelhet 
är mycket viktig när konsumenter väljer tjänster. Kollektivtrafiken ska därför utvecklas med fokus på 
att trafiken ska vara lätt att förstå och använda. Det betyder att linjesträckningar och 
bytesmöjligheter ska var lätt överblickbara och att betal- och informationssystem ska präglas av 
enkelhet och logik. 

Utgångspunkten för kollektivtrafikmyndighetens arbete med marknadsinsatser är ”Vilja välja 
kollektivtrafiken”. Genom regelbundna marknadsundersökningar bygger myndigheten upp kunskap 
om den kundupplevda kvaliteten i kollektivtrafiken och hur de invånare som inte reser med 
kollektivtrafiken uppfattar länets kollektivtrafik. Myndighetens marknadskommunikation ska i första 
hand inriktas på de faktorer som ökar resandet i kollektivtrafiken. Det betyder att resmöjligheter och 
kunskap om kollektivtrafiken ska kommuniceras för att på så sätt stimulera till att invånarna väljer 
kollektivtrafiken för sina resor. Fokus i marknadskommunikationen ska också ligga på att betona de 
fördelar som finns med att resa med kollektivtrafiken jämfört med andra trafikslag. 

  

• Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna i Sörmland ska öka 
• Kollektivtrafiksystemet ska hålla en god kvalitet, vara användarvänligt, sammanhållet och 

samordnat 
• Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på enkelhet och bekvämlighet för resenären 
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Uppföljning attraktiv kollektivtrafik 
Attraktiv kollektivtrafik mäts generellt kvantitativt utifrån resande och attityder. Indikatoterna ska ta 
hänsyn till såväl allmän som särskild kollektivtrafik: 

Totalt antal resor: Mäts som totalt antal påstigande under aktuellt helår. Baseras på biljettvisering 
ombord samt bokningar i den särskilda kollektivtrafiken.  

Nuläge allmän kollektivtrafik: ca 13 miljoner resor/år (inklusive regional tågtrafik). Ska öka utifrån 
målet om ökad marknadsandel till 14 miljoner 2017 och 15 miljoner 2020.  

Nuläge särskild kollektivtrafik: ca 400 000 resor. Ska minska utifrån mål om ökad samordning.  

Antal resor per invånare: Antalet påstigande/bokningar i förhållande till folkmängden i olika 
områden. Den särskida kollektivtrafiken mäts lämpligen utifrån antalet innehavare av 
färdtjänsttillstånd.  

Nuläge allmän kollektivtrafik: 45,7 resor per invånare. Antalet resor per invånare ska öka utifrån 
målet om ökad marknadsandel till 48,3 år 2017 och 50,3 år 2020. 

Nuläge särskild kollektivtrafik: Tas fram under 2016. 

Nöjdhet: Egna kundundersökningar genomförs med jämna mellanrum kopplat till såväl allmän som 
särskild kollektivtrafik. Kundundersökningarna omfattar både resenärer och icke-resenärer i 
kollektivtrafiken.  

Nuläge allmän kollektivtrafik: 64 % nöjda kunder (2015) enligt Svensk Kollektivtrafiks Nöjd Kund 
Index. Ny referensmätning görs under slutet av 2016. Nöjdheten ska öka utifrån målet om 
användarvänlighet och hög kvalitet med 3 procentenheter till 2017 och 6 procentenheter till 2020 
enligt referensmätning.  

Nuläge särskild kollektivtrafik: Sammanvägd nöjdhet (mars-augusti 2016) 3,86 på en femgradig skala. 
Ska öka utifrån mål om användarvänlighet och hög kvalitet.  

Punktlighet: Mäts utifrån statistik från Trafikverket för tågtrafiken samt från realtidssystem för 
busstrafiken och planeringssystem för den särskilda kollektivtrafiken.  

Nuläge allmän kollektivtrafik: Omkring 90 % för tågtrafiken. Referensmaterial och mätmetodik för 
busstrafiken tas fram under 2017.  

Nuläge särskild kollektivtrafik: X  
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Effektiv kollektivtrafik – hållbar och samordnad 

 

Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för att utveckla samhället mot ökad hållbarhet. Att fler 
människor väljer att resa kollektivt med tåg eller buss i stället för med bil innebär att 
miljöbelastningen minskar och är i sig ett viktigt steg mot ett mer hållbart samhälle.  

Kollektivtrafiken i Sörmlands län ska utvecklas mot att stärkas som en del i ett långsiktigt hållbart 
transportsystem. Miljöbelastningen från kollektivtrafiken ska minskas genom ett kontinuerligt 
förbättringsarbete när det gäller drivmedel och minskad energiåtgång.  

Andelen fordon som drivs med fossilfria bränslen ska öka. För största energi- och miljöeffektivitet är 
det även viktigt med en god beläggning ombord på fordonen. Ökad beläggning i fordonen innebär att 
resurserna kommer till nytta för fler personer, att energiåtgången per resa minskar och att 
miljöbelastningen fördelas på fler resenärer. 

”Utveckling av kollektivtrafiken samtidigt som de offentliga kostnaderna hålls  
på en rimlig nivå kräver att verksamheten drivs kostnadseffektivt”. 

Kollektivtrafiken i Sörmland finansieras inte ens till hälften av biljettintäkter. Resterande del av 
kollektivtrafikens finansieringsbehov täcks av tillskott från landstinget och länets kommuner. 
Utveckling av kollektivtrafiken samtidigt som de offentliga kostnaderna hålls på en rimlig nivå kräver 
att verksamheten drivs kostnadseffektivt. 

En nyckelfråga är att skapa ett attraktivt system som resenären upplever som prisvärt och 
ändamålsenligt. Produktsortimentet ska vara sådant att det kan bidra till att öka resandet även under 
tider då resandet generellt är lägre och det finns ledig kapacitet i kollektivtrafikens fordon.  

Ur effektivitetsperspektiv är det också viktigt att restiderna minskar. Minskad restid gör att 
trafikföretagen kan utföra mer trafik för samma ersättning eller att behovet av ekonomiskt tillskott 
till trafiken kan minska. Snabbare resor är också ett starkt önskemål från många resenärer och är 
därmed också en viktig konkurrensfaktor. 

För att öka effektiviteten är det också viktigt att arbeta för standardlösningar som tas fram på 
nationell eller europeisk nivå. Det kan exempelvis handla om fordonskrav, trafiksäkerhet, 
reseplanerings- och informationstjänster samt produktsortiment för färdbevis. 
 

  

• Kollektivtrafiken ska planeras och utföras för ökad kostnadseffektivitet 
• Kollektivtrafiken ska planeras och utformas så att energieffektiviteten ökar och att 

miljöpåverkan genom emissioner och buller minskar  
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Uppföljning effektiv kollektivtrafik 
Effektiv kollektivtrafik mäts kvantitativt utifrån trafikproduktion och resandestatistik. De flesta 
indikatorer värderar såväl allmän som särskild kollektivtrafik.  

Beläggning: Visar hur många passagerare som i genomsnitt färdas med kollektivtrafiken för varje 
utbudskilometer som faktiskt körs och bygger på en uppskattning av antalet personkilometer.  

Nuläge allmän kollektivtrafik: ca 7,4 passagerare per utbudskilometer - ska öka utifrån mål att öka 
trafikens kostnads- och energieffektivitet till ca 7,6 2017 och 8,0 2020.  

Nuläge särskild kollektivtrafik: samordningsgrad 

Nettokostnad, invånare och km: Nettokostnaden (trafikkostnader-biljettintäkter) divideras genom 
antalet invånare respektive körda kilometrar för att underlätta jämförelser. Nettokostnaden visar hur 
mycket kommunal- eller landstingsskatt som används för att finansiera kollektivtrafiken. 

Nuläge allmän kollektivtrafik: 1 702 kr per invånare och 30,5 kr per utbudskilometer. Ska minska 
utifrån mål att öka trafikens kostnadseffektivitet. 

Nuläge särskild kollektivtrafik: Nuläge tas fram i samband med årsbokslut 2016. 

Kostnadstäckning: Andelen av trafikkostnaden som täcks med biljettintäkter, ett enkelt mått med 
information om trafikens lönsamhet. Räknas fram inklusive respektive exklusive skolkortsintäkter. 
Mäts enbart för allmän kollektivtrafik. 

Nuläge inklusive skolkortsintäkter: är 37 % - ska öka utifrån mål att öka trafikens kostnadseffektivitet. 

Förnybara bränslen, km: Antal körda kilometer med förnybara bränslen.  

Nuläge allmän kollektivtrafik: 65 %. ska öka utifrån mål att öka trafikens energieffektivitet till 92 % 
2017 och 98 % 2020.  

Nuläge särskild kollektivtrafik: ska vara 100 % i trafikavtal som påbörjas 1 januari 2017.  

Energianvändning: Mäts som antal förbrukade Kwh per fordonskilometer (mäts enbart för allmän 
kollektivtrafik och då för busstrafik).  

Nuläge: 3,8 kwh/fordonskilometer. Ska minska utifrån mål att öka trafikens energieffektivitet till 3,6 
kwh/fkm 2017 och 3,0 kwh/fkm 2020.  
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Tillgänglig kollektivtrafik – för goda resmöjligheter 

 

Tillgängligheten till kollektivtrafiken har successivt ökat. Anpassning av fordon och hållplatser, 
införande av informationssystem och ökad kunskap om behov hos människor med olika former av 
funktionsnedsättning har bidragit till detta. Utvecklingen av kollektivtrafiken ska fortsätta, bland 
annat genom krav på fordonsutformning, tillgänglighetsanpassning av hållplatser samt tydligare och 
mer lättförståelig information.  

Kollektivtrafiken i Sörmland ska i så stor utsträckning som möjligt vara tillgänglig för alla människor. 
Den linjelagda kollektivtrafiken är beroende av ett resandeunderlag som gör det ekonomiskt 
försvarbart att bedriva kollektivtrafik. I glest befolkade områden kan det vara svårt att erbjuda 
kollektivtrafik med tillräckligt stort utbud. Under år 2015 genomfördes en utredning av hur 
kollektivtrafiken på landsbygden kan utvecklas. Ambitionen är att trafiken på landsbygden ska öka 
tillgängligheten till arbete, skola och fritidsaktiviteter genom anropsstyrd trafik med mindre fordon. 

”I ett längre perspektiv kan utvecklingen handla om att erbjuda möjligheter att  
kombinera sin bussresa med tjänster som bilpool, hyrbil, taxi eller cykeluthyrning” 

Den nuvarande utvecklingen innebär ett ökat behov av så kallade kombinationsresor där 
kollektivtrafiken samspelar med andra trafikslag för att på så sätt passa fler människor. 
Kollektivtrafiken behöver därför utvecklas med hänsyn till detta genom bättre möjligheter att 
utnyttja både buss, tåg och till exempel cykel för sin resa. En ambition är att stärka dessa möjligheter 
genom att samverka med länets kommuner och Trafikverket när det gäller infrastruktur i närheten av 
hållplatser och knutpunkter. Det kan till exempel gälla cykel- och bilparkering vid större hållplatser 
eller att utveckla sammanhängande och gena gång- och cykelstråk till kollektivtrafikens terminaler 
och stationer. 

I ett längre perspektiv kan utvecklingen handla om att erbjuda möjligheter att kombinera sin 
bussresa med tjänster som bilpool, hyrbil, taxi eller cykeluthyrning. Utvecklingen kan innebära behov 
av att kollektivtrafikmyndigheten tar ett större ansvar med ökat fokus på invånarnas behov av 
mobilitet där olika trafikslag kan användas. Under programperioden bör möjligheterna utredas för 
att i mindre skala testa helt nya trafiklösningar och intelligenta trafiksystemlösningar. 

Olika former av funktionsnedsättningar kan utgöra ett hinder för att resa med kollektivtrafiken. 
Sådana hinder kan till exempel avse svårigheter att röra sig, att se, att höra, att tolka och bearbeta 
information samt att tåla vissa ämnen. Målet är att utveckling av kollektivtrafiken i Sörmland ska ta 
hänsyn till alla resenärsgruppers behov och utvecklas så att olika former av funktionsnedsättningar 
inte hindrar människor att använda kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken ska utvecklas till att vara ett 
alternativ för resenärer med funktionsnedsättning och därmed minska beroendet av färdtjänst. I 
samråd med länets kommuner vill kollektivtrafikmyndigheten därför utreda möjligheterna att 
utveckla nya trafikkoncept för de resenärer som har behov av hög tillgänglighet i form av korta 
gångavstånd till/från hållplats. Sådana trafikkoncept kan till exempel avse så kallad servicelinjetrafik 
eller flextrafik. 

• Kollektivtrafiken ska ge invånare och besökande i Sörmland ökad tillgänglighet och rörlighet  
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Uppföljning tillgänglig kollektivtrafik 
Tillgänglig kollektivtrafik mäts i huvudsak kvantitativt utifrån fordons och bytespunkters tillgänglighet 
för funktionsnedsatta. Tillgänglighet mäts också utifrån ett bredare perspektiv kopplat till utbud. 
Indikatorerna avser endast allmän kollektivtrafik. 

Utbudskilometer, invånare: Antalet utbudskilometer per invånare är en indikator på vilken service 
kollektivtrafiken erbjuder. Uppgifter tas fram ur myndighetens trafikdatabas. 

Nuläge: 68,0 utbudskilometer per invånare. Ska öka utifrån målet att kollektivtrafiken ska ge alla 
invånare och besökande i Sörmland ökad tillgänglighet och rörlighet till 69,5 2017 och 70,0 till 2020.  

Fordon, andel tillgänglighetsanpassade: Kriterierna för ett tillgänglighetsanpassat fordon är att det 
ska vara utrustat med ramp eller lift, audiovisuellt utrop och rullstolsplats. Samtliga tre kriterier 
måste vara uppfyllda. Vid upphandling ska kriterierna för ett tillgänglighetsanpassat fordon följa de 
rekommendationer som återfinns i kollektivtrafikbranschens vägledning för funktionella krav, ”Buss 
2014”.  Vägledningen beskriver de funktionskrav som branschen gemensamt har enats om och som 
går utöver gällande lagstiftning. 

Nuläge (ingången av 2016): 20 %. Ska öka utifrån målet att kollektivtrafiken ska ge alla invånare och 
besökande i Sörmland ökad tillgänglighet och rörlighet till 98 % 2017.  

Bytespunkter och hållplatser: Andel fullt tillgänglighetsanpassade enligt vägledningen ”Riktlinjer för 
tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland”. Kollektivtrafikmyndigheten 2014. Följs upp genom inventering 
av bytespunkter och hållplatser. 

Nuläge: I Eskilstuna är cirka 70 procent av de totalt 351 hållplatser, där kommunen är väghållare, 
tillgänglighetsanpassade varav samtliga hållplatser på linje 1 till och med 6. Hållplatser som åtgärdas 
eller nyanläggs anpassas för tillgänglighet.  
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5. Framtida trafikutveckling 
Detta avsnitt beskriver inriktningen för den regionala kollektivtrafiken. Trafiksystemet utgår från den 
regionala tågtrafiken som succesivt kommer byggas ut under programperioden. Busstrafiken 
utvecklas ytterligare utifrån befintlig struktur. Ett särskilt fokus läggs under programperioden på 
kollektivtrafik som verktyg för stadsutveckling. Den särskilda kollektivtrafiken ses som ett viktigt 
verktyg för fortsatt ökad samordning, ökad effektivitet och förbättrad tillgänglighet, 

Ett sammanhållet och stabilt trafiksystem 
Den regionala kollektivtrafiken ska fungera som ett sammanhållet system med så smidiga gränser 
som möjligt mellan aktörer och trafikslag. I detta system utgör spårbunden kollektivtrafik den 
naturliga stommen. Trafikutbudet i den regionala tågtrafiken behöver därför fungera som ett system 
snarare än som enskilda linjer och avgångar, och uppfattas som förutsägbart och bestående över tid 
av såväl resenärer som övriga samhällsaktörer. Ett stabilt trafiksystem skapar långsiktig trygghet för 
befolkning och näringsliv, ökar tilliten till kollektivtrafiken och underlättar såväl det dagliga resandet 
som planeringen av anslutande buss- och tågtrafik.  

”Befolkningstillväxten och den ekonomiska tillväxten kommer öka  
efterfrågan på tåg- och bussresande över länsgräns” 

Befolkningstillväxten och den ekonomiska tillväxten kommer öka efterfrågan på tåg- och 
bussresande över länsgräns. Trafiken behöver därför byggas upp så att de olika trafiktyperna 
kompletterar varandra. Tågtrafiken ger möjlighet till resor på lite längre avstånd. Mellan 
huvudorterna inom länet kompletteras tågen med bussar i ett sammanhängande regionalt stomnät 
samt, mellan Gnesta och Södertälje, en väl utbyggd pendeltågstrafik. Tågtrafiken och det regionala 
stomnätet kompletteras av lokal busstrafik, som i första hand trafikerar inom respektive kommun, 
samt av stadstrafik i de större orterna. Såväl den framtida regionala tågtrafiken som busstrafiken ska 
karakteriseras av fasta linjesträckningar, enhetligt uppehållsmönster och långsiktigt stabila tidtabeller 
med regelbundna avgångar. Den regionala busstrafiken ska utvecklas ytterligare genom snabbare 
trafik och tätare turutbud med fokus på stråk med störst resbehov och på kopplingar till 
tillväxtområden i omkringliggande län. 

Regional tågtrafik - Ryggraden i trafiksystemet 
De senaste femton åren har resandet över länsgränser i Mälardalen ökat kraftigt även om det 
stagnerat de senaste åren. Utvecklingen har gjort att resenärerna och samhället i stort blivit allt mer 
beroende av en väl fungerande regional tågtrafik. Det har blivit allt tydligare att planering och 
utveckling av såväl regional kollektivtrafik som infrastruktur behöver ske gemensamt för länen i 
Mälardalen. Samarbetet inom ramen för ”En Bättre Sits”5 är nu väl etablerat och bör förstärkas 
ytterligare under planperioden. Under programperioden kommer kollektivtrafikmyndigheten därför 
att arbeta för att det regionala tågsystemet utvecklas så som beskrivs nedan. 

Den regionala tågtrafiken spelar en central roll för att förverkliga de regionala målen för 
transportsystemet. Regionaltågstrafikens särdrag i förhållande till annan trafik är att den genom sin 

5 Samarbete i infrastruktur- och transportfrågor mellan sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, 
Sörmland, Östergötland och Gotland 
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förmåga att knyta samman kommuner, nodstäder och regionala kärnor kan utgöra ryggraden i det 
regionsammanbindande transportsystemet. Den har därmed en särskild uppgift att skapa 
förutsättningar för en fortsatt regionförstoring och möjliggör ett hållbart ökande arbets-, studie- och  
övrigt vardagsresande i en expanderande regionen. Regionaltågstrafik främjar stadsutveckling och 
bidrar till att göra kollektivtrafiksystemet i sin helhet konkurrenskraftigt och attraktivt.  

För att kollektivtrafik ska uppfattas som enkel och attraktiv behövs ett hela-resan-perspektiv där 
resenären kan kombinera olika transportslag på ett effektivt och enkelt sätt. Regionaltågstrafiken 
behöver därför ingå som en väl integrerad del i den större sammanhållna regionala kollektivtrafiken 
och ses som en del i ett system snarare än enskilda linjer och avgångar. Biljettsystem och prissättning 
för regionaltågstrafiken ska inkludera även den anslutande och parallellt bedriven kollektivtrafiken. 
Regionaltågstrafiken har också en uppgift att koppla samman orter i Mälardalen med den 
interregionala tågtrafiken mot exempelvis Göteborg, Malmö, Oslo och Sundsvall. 

Regionaltågens bastrafik planeras i huvudsak göra uppehåll på stationer motsvarande dagens trafik. 
Uppehåll på eventuella nya stationer ska föregås av utredningar som bland annat beaktar 
resandeunderlag och förutsättningar i spårkapaciteten.  Kvaliten behöver vara god och utbudet 
långsiktigt, förutsägbart och med kapacitet att ta emot fler resenärer över tid. Restiderna behöver 
successivt kortas, framförallt i relationerna mellan de större städerna. Detta kan sannolikt delvis 
tillgodoses genom kompletterande och i huvudsak snabbare regional och interregional trafik som 
endast gör uppehåll på ett fåtal orter. 

Resande med regionaltågstrafik och anslutande lokal trafik behöver uppfattas som attraktivt. De 
långa restiderna ställer därför krav på en relativt sätt högre komfortnivå. Regionaltågstrafik behöver, 
i likhet med övrig regional kollektivtrafik, vara tillgänglig för resenärer med funktionsnedsättning.  

Ett första steg: Program Ny trafik 2017  
Programmet Ny trafik 2017 implementerades i december 2016 med fler turer utmed samtliga 
järnvägssträckor genom bland annat Sörmland. För de viktigaste relationerna har detta exempelvis 
inneburit följande utbudsförbättringar:  

• Svealandsbanan Stockholm-Strängnäs-Eskilstuna: från 15,5 turer per vardag och riktning till 
19,5 turer 

• Sörmlandspilen Stockholm-Katrineholm-Hallsberg: från 10 turer per vardag och riktning till 
12 turer 

• Nyköpingsbanan Stockholm-Nyköping: från 14 turer per vardag och riktning till 17 turer 
• UVEN Eskilstuna-Västerås: från 17 turer per vardag och riktning till 19 turer 

Under hösten år 2017 införs nya pendlarbiljetter där anslutningsresor på såväl start- som målpunkten 
ingår framöver automatiskt vid köp av periodkort för regionaltågen. Från och med år 2019 levereras 
nya järnvägsfordon vilket ger möjligheter för ytterligare utbudförbättringar utmed Svealandsbanan, 
Nyköpingsbanan och för UVEN systemet.    
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Nästa milstolpe för trafiken: Målbild 2030 
För att vidareutveckla transportsystemet som uppfyller mål och krav enligt beskrivningen ovan har 
en målbild för år 2030 tagits fram. Jämfört med programmet Ny trafik 2017 innebär det framför allt 
mer genomgående tåg Sörmland-Arlanda/Uppsala, men även kortade restider mellan regionala 
nodstäder genom snabba direkttåg. Ostlänken och en helt ny station vid Skavsta flygplats utanför 
Nyköping innebär betydelsefulla förändringar, främst kortare restider, i södra delen av länet. För att 
säkerställa trafikeringen av Skavsta flygplats med regionaltåg är kollektivtrafikmyndighetens 
inriktning att den planerade infrastrukturen på sikt kompletteras så att ett och samma tåg både kan 
angöra Nyköping C och Skavsta flygplats.   

Även mellan Västerås och Eskilstuna samt mellan Strängnäs och Södertälje planeras för tätare trafik 
genom helt nya pendeltågsupplägg, men satsningarna är beroende av infrastrukturåtgärder. 
Persontrafiken på södra delen av TGOJ banan Flen-Nyköping (-Oxelösund) beräknas inte återupptas 
under programperioden men förutsättningarna kan komma att förändras beroende på bildandet av 
storregioner.   

Figur: Målbild 2030 Regional tågtrafik 
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Den regionala busstrafiken - fortsatt utveckling 
Grundprincipen är att det regionala stomnätet trafikeras över hela trafikåret med ett stabilt 
basutbud över hela trafikdygnet med upp till fyra avgångar per timme under högtrafik. I det 
inomkommunala linjenätet kan utbudsnivån variera, med täta avgångar till att i vissa fall trafikeras 
endast under skoldagar och i anslutning till skolans start- och sluttider.  

Enligt målen för kollektivtrafiken i Sörmland ska kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna i 
länet öka. Förändringar i linjenätet de senaste åren har också medfört att resandet i den regionala 
busstrafiken har ökat. Förändringarna syftade till att genom fler turer och snabbare/rakare körvägar 
prioritera stråk där det finns ett stort resandeunderlag. Analyser av restidskvoter och 
marknadsandelar visat att utvecklingen behöver fortsätta med denna inriktning.  

Under programperioden vill därför kollektivtrafikmyndigheten fortsätta att utveckla den 
inomregionala busstrafiken med fokus på snabbare förbindelser och tätare trafik i stråk med stora 
resbehov. Myndighetens arbete ska också fokusera på att integrera trafiksystemet med tillväxtorter i 
omkringliggande län, med prioritering av Stockholmsregionen, Västerås/Eskilstuna och 
Norrköping/Linköping.  

Det finns också behov av att utveckla kompletterande trafiklösningar, till exempel i glest befolkade 
områden. Möjligheter finns att utvecklas sådan trafik genom samordning av allmän, linjelagd trafik 
och särskild, anropsstyrd kollektivtrafik. I och med att kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för 
verksamheten i beställningscentral för särskild kollektivtrafik finns goda förutsättningar att utveckla 
sådana nya trafiklösningar. 

Tätortstrafik som bidrar till stadsutveckling 
Ungefär två tredjedelar av resandet i länets busstrafik sker i stadstrafiken och andelen har succesivt 
ökat de senaste åren. Resandet med stadstrafiken i Eskilstuna omfattade drygt 5 miljoner resor år 
2015, vilket innebär mer än hälften av bussresorna i länet gjordes i stadstrafiken i Eskilstuna och att 
antalet bussresor i staden har ökat med 26 procent de senaste tio åren. År 2015 registrerades för 
första gången mer än 1 miljoner resor i stadstrafiken Nyköping, en ökning med 45 procent de senaste 
tio åren. I Katrineholm har resandeutvecklingen varit i stort sett oförändrad de senaste tio åren, 
totalt 193 000 resor genomfördes i stadstrafiken år 2015. Strängnäs har relativt sett haft den bästa 
resandeutvecklingen de senaste tio åren i stadstrafiken med närmare en fördubbling av resandet till 
309 000 resor år 2015.  

I de kommunala översiktsplanerna anges mål och inriktningar för utveckling av bebyggelse och trafik. 
Stadstrafiken med buss i de fyra städerna Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm och Strängnäs kan 
utgöra ett verktyg för att utvecklingen ska leda mot kommunernas mål. Kommunerna har bland 
annat ambitioner att begränsa städernas utbredning och att skapa en förtätad stadsstruktur med 
större tillgänglighet för alla invånare. En sådan stadsutveckling ger kollektivtrafiken goda 
förutsättningar genom ett större kundunderlag och kortare körvägar. På så sätt kan kollektivtrafiken 
öka sin andel av det motoriserade resandet, vilket i sin tur innebär att stadens ytor utnyttjas mer 
effektivt. 

I Eskilstuna är ambitionen att begränsa stadens utbredning genom att förtäta den inifrån och ut. 
Förtätningen väntas innebära att underlaget för service stärks och att befintlig infrastruktur kan 
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utnyttjas mer kostnadseffektivt. Genom att begränsa stadens utbredning vill kommunen uppnå en 
mer stadsmässig och tät bebyggelsestruktur med större möjligheter att förbättra och utveckla 
kollektivtrafiken. Kommunens inriktning är att bilen i fortsättningen inte ska vara norm i 
samhällsplaneringen och att planering av trafik och bebyggelse ska leda till ett minskat resande med 
bil. 

Inriktningen för Nyköping är en tätare stad som kan skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafik 
och för utveckling av serviceutbudet. Inriktningen väntas leda mot en hållbar utveckling i staden. 
Staden ska byggas ut genom förtätning utmed kollektivtrafikstråk och tydliga noder för kollektivtrafik 
ska skapas i några utpekade stadsdelscentra. 

Vägledande för stadsutvecklingen i Katrineholm är översiktsplanens strategier som innebär att 
stadens ska byggas tätt med närhet till resecentrum. Den tätare staden ska ge bättre förutsättningar 
för gång- cykel- och kollektivtrafik. Stadsrummet ska utvecklas så att större gator omvandlas till 
stadsgator i mindre skala. Kommunens ambition är också att utveckla kollektivtrafiken med högre 
turtäthet och kortare restid för att på så sätt öka andelen resande med kollektivtrafiken.  

Även i Strängnäs är inriktningen att komplettera stadskärnan med ny bebyggelse. Ambitionen är ett 
minskat transportarbete med minskad klimatpåverkan, jämfört med en utbyggnad i stadens periferi. 
Utvecklingen förväntas innebära att fler invånare erbjuds möjligheten att välja ett centralt boende, 
där man kan leva utan bil. Bebyggelseutvecklingen ska också koncentreras med närhet till 
järnvägsstationen, bland annat för att stärka förutsättningarna för resande i kollektivtrafiken. 

”En väl utbyggd stadstrafik innebär att invånarna ges tillgänglighet till de centrala  
delarna med dess utbud av offentlig och kommersiell service” 

En väl utbyggd stadstrafik innebär att invånarna ges tillgänglighet till de centrala delarna med dess 
utbud av offentlig och kommersiell service. Som framgår ovan har kommunerna en tydlig ambition 
att förtäta staden med bebyggelse och att öka tillgängligheten för invånarna till de centrala delarna. 
Denna ambition kräver dock resurser i form av central mark och här spelar en utbyggd kollektivtrafik 
en central roll. Genom att fler människor väljer att resa med buss minskar behovet gatuutrymme i 
stadens centrala delar. Det innebär att gator som dimensionerats för biltrafik kan omvandlas till ett 
mer finmaskigt och sammanhängande gatunät med mindre barriäreffekter och att ytor för ny 
bebyggelse och grönområden kan frigöras.  

Fler resor med kollektivtrafiken blir därmed en av nyckelfaktorerna för ett effektivt trafiksystem och 
för att öka stadens attraktivitet. En sammanhållen, tät bebyggelse ger förutsättningar för en 
kollektivtrafik med hög kvalitet när det gäller turtäthet och restider.  

Utifrån kommunernas ambitioner för utbyggnad av städerna anser kollektivtrafikmyndigheten att det 
är angeläget att utveckla och anpassa linjenätet i stadstrafiken i de fyra städerna. Bussystemet bör i 
framtiden vara uppbyggt med täta och snabba förbindelser mellan stadens perifera delar och de 
centrala delarna. Befintlig busstrafik utvecklas så att den i högre grad motsvarar invånarnas behov av 
täta och snabba resor mellan större bostadsområden och stora målpunkter. Något längre avstånd 
mellan hållplatser kan vara aktuellt på vissa sträckor jämfört med idag för att på så sätt erbjuda 
snabbare resor.  
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Som komplement till den utvecklade busstrafiken i staden bör bussystem skapas med egenskaper 
som tillgodoser de behov äldre och funktionsnedsatta har. Denna busstrafik körs med mindre fordon 
och innebär korta gångavstånd till hållplatser och kännetecknas av en lugn och trygg resa. Rätt 
utformad kan denna trafik ersätta en del av de resor som sker med färdtjänst. 

Kommersiell trafik kompletterar 
Kollektivtrafikmyndighetens inriktning är att kommersiella initiativ ska uppmuntras och trafikavtal 
utformas för att göra det möjligt att öka alternativt sänka utbudsnivåerna, beroende på hur den 
kommersiella trafiken utvecklas. Ett exempel på detta är de så kallade Trosabussarna bedriver 
kommersiell trafik mellan Trosa och Stockholm. Trafiken finansierades tidigare med stöd av 
samhället med har succesivt utvecklats till rent kommersiell trafik. Se vidare kapitel om 
marknadstillträde och beslut om allmän trafikplikt. 

Anropsstyrd allmän och särskild kollektivtrafik – ökad samordning 
Den särskilda kollektivtrafiken har en viktig roll som verktyg att öka tillgänglighet och effektivitet i det 
totala kollektvitrafiksystemet. I enlighet med myndighetens utökade uppdrag och medlemmarnas 
ambition om att öka samordningen mellan den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken har 
Servicecenter Sörmland etablerats. Genom Servicecenter Sörmland ges fler verktyg för att 
åstadkomma ett integrerat och samordnat trafiksystem i länet. Detta genom möjligheten att 
använda befintliga fordon mer effektivt med en högre beläggningsgrad och högre grad av 
samordning mellan olika resenärsgrupper. Servicecenter Sörmland är även medborgarens ingång för 
bokning och annan kundservice för den samlade kollektivtrafiken. Under år 2015 har 
kommunöversyner genomförts där möjligheterna att utveckla samordning av främst den 
anropsstyrda kollektivtrafiken har utretts. I dessa ges en översyn av resandet med 
landsbygdstrafiken, den särskilda anropsstyrda kollektivtrafiken och kompletteringstrafiken i syfte att 
finna framtida samordningsmöjligheter. 

Kollektivtrafikmyndighetens ambition är att hantera både upphandling och förvaltning av avtal när 
det gäller den särskilda kollektivtrafiken och att ta över ansvaret för detta i den takt kommunerna i 
länet önskar. Under programperioden ska därför myndighetens dialog med kommunerna fortsätta 
när det gäller önskad utveckling av den särskilda kollektivtrafiken och av myndighetens roll och 
ansvar. 

Flera kommuner har även uttalat att man, när innevarande avtal går ut, har för avsikt att låta 
myndigheten upphandla och förvalta framtida skolskjutsavtal vilket ytterligare kan öka 
förutsättningarna för ett samordnat trafiksystem.  
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6. Från program till trafik 
Samverkan i planering och trafikutveckling 
Samhällsplanering på olika organisatoriska nivåer i den offentliga sektorn påverkar kollektivtrafikens 
utveckling. Kollektivtrafikens utbud utgör i sin tur en grund för samhällsplanering och byggande. På 
så sätt finns ett ömsesidigt beroende av samhällsbyggande och kollektivtrafikplanering. 

Kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland ska fortsätta att vara en aktiv och drivande part i de 
storregionala sammanhangen, både på politisk nivå och i de forum där tjänstemän samverkar. I det 
inomregionala samarbetet är myndighetens ambition att bidra till att samverkansformerna utvecklas 
ytterligare utifrån ett medborgar- och resenärsperspektiv.  

Kollektivtrafikmyndigheten har det formella ansvaret för utveckling av länets kollektivtrafik. För att 
kollektivtrafiken ska fungera som ett verktyg för regional och lokal utveckling och utgöra ett medel 
att nå ett hållbart transportsystem krävs dock att myndigheten, kommunerna, landstinget, 
regionförbundet och övriga aktörer arbetar med en gemensam inriktning. Utveckling och planering 
av kollektivtrafiken bör därför ses som en gemensam angelägenhet där samverkan är centralt för att 
utveckla kollektivtrafiken. Ett sådant synsätt kräver engagemang av alla parter och att resurser 
avsätts för samverkan i syfte att utveckla länets kollektivtrafik. 

Den kommunala översikts- och detaljplaneringen, den regionala planeringen via regionförbundet och 
länsstyrelsen samt den nationella statliga infrastrukturplaneringen är särskilt viktiga vid behovsanalys 
och planering av kollektivtrafik.  

I Sörmland finns väl etablerade planeringsnätverk. Dessa ska användas och utvecklas ytterligare för 
att intentionerna i det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska kunna genomföras. 
Kollektivtrafikmyndigheten anordnar regelbundet nätverksträffar med tjänstemän från länets nio 
kommuner, landstinget och regionförbundet där aktuella frågor som berör kollektivtrafiken 
diskuteras.  

Regionförbundet Sörmland ansvarar för den regionala transportgruppen, där representanter för 
kollektivtrafikmyndigheten, Länsstyrelsen och Trafikverket deltar och prioriterar investeringar i 
infrastruktur. Trepartssamverkan finns etablerad i Eskilstuna, där kommunerna, 
kollektivtrafikmyndigheten och ansvarigt trafikföretagregelbundet träffas för att gemensamt arbeta 
för kollektivtrafikens utveckling. En målsättning är att denna samverkansform ska sprida sig till fler 
områden i takt med framtida trafikavtal.  

Mälardalsrådet håller samman samarbetet mellan sju län i infrastruktur- och transportfrågor under 
namnet ”En Bättre Sits”, EBS. Denna samverkan har utvecklats till en stark och historiskt unik process 
med ett samverkande nätverk av politiker från hela regionen med stöd av tjänstemän från de 
planupprättande organen i länen, Trafikverket och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. 

Planeringssamverkan kring den regionala tågtrafiken i Mälardalen hanteras genom MÄLAB, där 
frågor om planering, trafikering, marknadsföring, betalsystem och strategisk utveckling hanteras i 
nära samverkan med trafikbolag och samtliga berörda län i regionen.  
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Utveckling av kollektivtrafiken bör ske under former som skapar engagemang och delaktighet i den 
gemensamma affären, vilket kräver ett nära samarbete med trafikföretagen. Under den kommande 
programperioden är det därför kollektivtrafikmyndighetens ambition att ytterligare stärka samverkan 
med trafikföretagen.  

”Kollektivtrafiken bör ha en central plats i bebyggelseplaneringen  
och vara en viktig utgångspunkt i stadsutvecklingen” 

Vid tätortsutbyggnad bör kollektivtrafiken vara strukturbildande så att utbyggnad i första hand sker i 
lägen där tillgängligheten till kollektivtrafiken är god. Kollektivtrafikmyndigheten ser med hänsyn till 
detta behov av att stärka samverkan och samarbetet med länets kommuner när det gäller fysisk 
planering och kollektivtrafikutveckling. En sådan samverkan bör omfatta frågor om hur 
kollektivtrafiken kan bidra till kommunal utveckling och på vilket sätt de fysiska strukturerna kan 
stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft. Under programperioden avser kollektivtrafikmyndigheten 
därför att arbeta för att stärka sambandet mellan trafik- och bebyggelseplanering och att utveckla 
formerna för samverkan med länets kommuner i dessa frågor. 

Infrastrukturplanering 
För att på bästa sätt utveckla kollektivtrafikanläggningar behövs en långsiktighet och integrerad 
samhällsplanering i samverkan mellan länets kommuner, regionförbundet, Trafikverket och 
kollektivtrafikmyndigheten. 

Det politiska besluten om de framtida regionala investeringarna är följden av en arbetsprocess, där 
Regionförbundet Sörmland är huvudansvarig och arbetar i samverkan med olika organisationer som 
Trafikverket, Mälardalsrådet, kommunerna och kollektivtrafikmyndigheten.  

Infrastrukturplaneringen utgår från både lokala och regionala utgångspunkter samt nationella mål 
och ramar. Det regionala utvecklingsprogrammet, Sörmlandsstrategin, är en gemensam 
utgångspunkt för planarbetet i länet. Två plandokument, som upprättas parallellt på nationell och 
regional nivå styr investeringarna i transportsystemet i Sörmland: Den nationella planen behandlar 
investeringar och underhåll av järnvägarna och de nationella vägarna. Den regionala planen hanterar 
de regionala vägnäten (riksvägar och länsvägar) och statlig medfinansiering av åtgärder på 
kommunala gator och vägar. Planerna sträcker sig över tolv år men ersätts av nya i en rullande 
planeringsprocess.  

”De mest väsentliga utvecklingsområdena för järnvägssystemet  
är ökad driftsäkerhet och ökad kapacitet” 

En attraktiv kollektivtrafik förutsätter att infrastukturen är robust, har tillräcklig kapacitet och är 
tillgänglig samt att den har väl fungerande bytespunkter. För kollektivtrafiken i Mälarregionen 
behöver särskilt järnvägssystemet byggas ut. De mest väsentliga utvecklingsområdena för 
järnvägssystemet är ökad driftsäkerhet och ökad kapacitet. Bristen på kapacitet har genom förlängda 
restider och rubbad systemtidtabell framför påverkat Sörmlandspilens (Stockholm-Katrineholm-
Hallsberg) samt Gnestapendelns (Gnesta-Södertälje centrum) attraktivitet negativt. Regelverket för 
konstruktionen av tågtidtabellen försvårar ett långsiktig stabilt trafikutbud i och med att tidtabellen 
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måste skapas från grunden varje år. Dessutom utgör kapacitetsbristen ett stort hinder för en 
långsiktigt robust och utvecklad persontrafik på järnväg. 

När Citybanan med två nya pendeltågsspår genom centrala Stockholm tas i bruk sommaren år 2017 
är det ett efterlängtat kapacitetstillskott, men med den ökade regional- och fjärrtågstrafiken blir 
ytterligare kapacitetsförstärkningar längre ut i systemet allt viktigare. Kommande viktiga satsningar 
avser dubbelspåret mellan Strängnäs och Härad på Svealandsbanan (klart år 2018) samt 
trimningsåtgärder och nya spår på Västra stambanan Järna- Hallsberg. Av stor betydelse för 
kapaciteten söder om Stockholm blir bygget av Ostlänken Järna-Linköping, preliminärt klar år 2028. 
Ostlänken medför också stora vinster genom minskade restider från stationerna Vagnhärad, 
Nyköping samt den nya stationen i Skavsta.  

För kollektivtrafikmyndigheten är det viktigt att fortlöpande bevaka den storregionala trafikens 
förutsättningar på den nya banan då den även kommer att trafikeras av snabbare fjärrtåg. När 
fjärrtågen till/från Malmö/Köpenhamn samt eventuellt Göteborg flyttas till Ostlänken frigörs viss 
kapacitet på Västra stambanan vilket kommer att gynna regionaltågens framkomlighet.  

För vidare utveckling av spårbunden trafik är det väsentligt med ytterligare åtgärder mellan framför 
allt Järna och Stockholm där det i nuläget ännu inte finns några konkreta planer. Även järnvägen 
mellan Eskilstuna-Västerås behöver byggas ut till dubbelspår med rakare sträckning. Avsnitt med 
dubbelspår på Svealandsbanan behöver bli fler för att öka robustheten särskilt om 
pendeltågstrafiken till Strängnäs kommer igång i enlighet med Målbild 2030. Skavstas spåranslutning 
i samband med Ostlänken behöver kompletteras för att möjliggöra en effektivare försörjning med 
regionaltågstrafik. 

Generellt behöver tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning förbättras såväl vid 
stationer och hållplatser som i fordon. För tågtrafiken innebär driftssättning av de nya moderna 
fordonen från och med år 2018/19 förbättrad tillgänglighet. Även de nya stationerna i Strängnäs, och 
på sikt Nyköping och Vagnhärad, kommer att medföra stora förbättringar.  

För stombussnätet finns behov av nya och väl tillgängliga hållplatser utmed huvudvägnätet. 
Detsamma gäller för bytespunkter i länets tätorter, se vidare särskilt kapitel om Tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning. 

Under år 2016 genomförs en nulägesinventering av bytespunkter i länet. Syftet är att utreda och 
förstå dagens standard, brister och behov samt hur byten mellan olika transportslag fungerar på olika 
bytespunkter i Sörmland idag. Kartläggningen och nulägesinventeringen ska skapa förutsättningar för 
att systematiskt kunna arbeta med att förbättra kollektivtrafikanläggningar i länet. Framtagna 
kvalitetsmål gör att framtida investeringsplaner för kollektivtrafikåtgärder för attraktivare 
bytespunkter kan följas upp. Genom inventeringen ges också ett bra underlag för beslutsfattare om 
prioriteringar när det gäller finansiering till kollektivtrafikens infrastruktur.  

För busstrafiken konkurrenskraft har restiden stor betydelse och framkomligheten för busstrafiken 
betyder följaktligen mycket för konkurrenskraften. Kollektivtrafikmyndigheten vill i början av 
programperioden genomföra ett antal framkomlighetsstudier för busstrafiken i syfte att kartlägga 
framkomlighetsproblem. Studier av framkomlighet i stadstrafiken och utmed busstråk i större orter 
ska prioriteras. 
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Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 
De senaste åren har en rad åtgärder genomförts för att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken för 
människor med funktionsnedsättning. Sörmlandstrafikens fordon uppfyller i allt högre grad de krav 
som finns och samtliga fordon är utrustade med ramp eller lift för att underlätta ombordstigning. 
Hållplatser, bytespunkter, och anslutande gångstråk behöver dock utvecklas ytterligare när det gäller 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.  

För att tillgängligheten till kollektivtrafiken ska kunna öka krävs en tät samverkan mellan olika parter. 
Kollektivtrafikmyndigheten har det övergripande ansvaret för länets kollektivtrafik och ansvarar för 
upphandling av trafikföretag för att utföra transporterna. I samband med dessa upphandlingar ställer 
myndigheten krav på att samtliga fordon ska uppfylla krav för anpassning till funktionsnedsättningar. 

Trafikverket är vanligen väghållare för busshållplatser utanför tätort och ansvarar därmed för 
tillgängligheten på dessa busshållplatser. Trafikverket ansvarar också för plattformar på 
järnvägsstationer. Jernhusen är fastighetsägare av de flesta resecentra och stationshus vid 
järnvägsstationer och ansvarar därmed för tillgängligheten inom sina fastigheter. Kommunerna är 
väghållare i tätorter och ansvarar därmed för tillgängligheten på busshållplatser inom tätort. 
Kommunerna ansvarar även för den offentliga utomhusmiljön, vilket inkluderar gångvägar till och 
från hållplatser, terminaler och stationer. Vid järnvägsstationer är kommunen ofta fastighetsägare 
för området kring stationen. 

”För att tillgängligheten till kollektivtrafiken ska kunna öka  
krävs en tät samverkan mellan olika parter” 

År 2014 tog Kollektivtrafikmyndigheten fram riktlinjer för tillgänglighet6 för resenärer med 
funktionsnedsättning i kollektivtrafiken i Sörmland. Riktlinjerna beskriver på vilket sätt länets 
kommuner, Trafikverket, Kollektivtrafikmyndigheten och andra aktörer kan arbeta för att skapa en 
tillgänglig kollektivtrafik för alla resenärer. Syftet med riktlinjerna är att utveckling av tillgängligheten 
i kollektivtrafiken ska ske utifrån gemensamma utgångspunkter och en samsyn hos alla som arbetar 
med planering och genomförande av kollektivtrafiken. Det gemensamma synsättet ska gälla både 
själva trafiken och dess infrastruktur, som t ex utformning av hållplatser, terminaler och stationer. I 
rapporten beskrivs lagkrav, regler och riktlinjer som Kollektivtrafikmyndigheten och andra aktörer 
ska följa när det gäller att erbjuda full tillgänglighet för resenärer med funktionsnedsättning. 

Nyligen har en inventering av miljön på länets tågstationer, större terminaler och hållplatser7 
genomförts.  Syftet med inventeringen var att identifiera dagens standard, brister och behov, samt 
hur byten mellan olika transportslag fungerar vid bytespunkter i regionen. Inventeringen redovisar 
om bytespunkterna uppfyller dagens standardnivåer för kollektivtrafikanläggningar, samt beskriver 
vilka brister som finns i de fall bytespunkterna inte når standardnivåerna. 

Inventeringen visar att de flesta av de större bytespunkterna och stomnätets hållplatser uppfyller 
flertalet krav för anpassning till funktionsnedsättningar. Dock visar inventeringen att det återstår en 
rad åtgärder på stationer, terminaler och större hållplatser innan de kan klassas som fullt tillgängliga.  

6 Riktlinjer för tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland. Kollektivtrafikmyndigheten 2014 
7 Attraktiva bytespunkter i Sörmland. Regionförbundet 2016 
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De närmaste åren avser kollektivtrafikmyndigheten att fortsätta arbetet med anpassning av länets 
kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning. Arbetet ska koncentreras till att stärka 
samverkan mellan olika aktörer. Särskilt fokus ska ske på dialog med kommunerna när det gäller att 
möjliggöra hela resan genom anpassning av vägen till och från hållplats. Det är viktigt med vägens 
anpassning men även att det finns individuella lösningar som färdtjänst eller annan anropsstyrd 
trafik. Färdtjänsten har också stor betydelse i de fall när det inte alls är möjligt att använda den 
allmänna kollektivtrafiken. Samverkan med kommunerna är alltså viktig för att hitta de bästa 
resealternativen och att satsningar sker på de mest lämpade åtgärderna för att möjliggöra hela 
resan. 

”Det mänskliga bemötandet är ofta avgörande och där  
 förarna i kollektivtrafiken har en nyckelroll” 

En resa består av flera olika delmoment och det är viktigt att resenären kan lita på att alla delar 
fungerar, exempelvis vid påstigande och byte. Resenären behöver känna sig trygg i att det som 
utlovats faktiskt fungerar. Det mänskliga bemötandet är ofta avgörande och där har förarna i 
kollektivtrafiken en nyckelroll. Kollektivtrafikmyndigheten ska fortsätta att ställa krav på förarnas 
goda bemötande i samband med upphandling och uppföljning. Kraven på förarna i detta avseende 
ska förtydligas och myndigheten ska i samråd med trafikföretagen precisera förarnas ansvar att 
underlätta resan för resenärer med funktionsnedsättning. 

Samtliga fordon i busstrafiken kommer uppfylla de krav som ställs på tillgänglighet i samband med 
att moderniseringen av betal- och informationssystemen under året 2017. Med införande av 
realtidsinformation i hela länet kommer information avseende vilket fordon som används på 
respektive avgång kunna tillhandahållas genom reseplanerare i mobil och på webb. Samtliga fordon 
kommer då också erbjuda automatiska visuella och audiella hållplatsutrop. Generellt ska samtliga 
fordon i stadstrafik vara av låggolvstyp medan samtliga fordon i landsbygdstrafik minst ska ha 
lift/ramp.  

Kollektivtrafikmyndighetens mål är att samtliga regionala buss- och tåglinjer ska vara fullt tillgängliga 
i de tätorter som anges i kartan nedan senast år 2025. Därutöver ska samtliga tätortslinjer som har 
ett trafikutbud motsvarande minst 10 dubbelturer per dag ha tillgänglighetsanpassade hållplatser 
senast år 2022. I stadstrafiken ska minst 75 % av hållplatserna på linje 1-6 i Eskilstuna, linje 1 i 
Katrineholm, linje 1-3 i Strängnäs och linje 1-3 i Nyköping vara tillgänglighetsanpassade senast år 
2020.  

Som beskrivs ovan kräver denna tillgänglighetsanpassning att ekonomiska resurser avsätts i 
respektive kommun och på Trafikverket och att samtliga parter enas om prioriteringsordning och 
tidplan för utbyggnad.  
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Figur: Linjer med fullt tillgänglighetsanpassade hållplatser och bytespunkter (inom markerade orter) senast år 2025 

I tågtrafiken innebär inköp av nya fordon från och med år 2019 förbättrad tillgänglighet. Nya 
resecentrum ska anläggas i Strängnäs (2018), Nyköping (preliminärt 2020), Vagnhärad (2028) och 
Eskilstuna (tidpunkt ej beslutad). Huvudansvaret för att tillgängligheten i dessa anläggningar 
uppfyller kraven ligger på respektive kommun. Kollektivtrafikmyndighetens uppfattning är att nya 
resecentra minst ska uppfylla nedanstående funktionella krav på tillgänglighet: 

• Alla funktioner på resecentrum ska självständigt kunna användas av funktionsnedsatta på samma 
sätt som övriga resenärer 

• Personer med funktionsnedsättning ska självständigt kunna orientera sig i och utanför 
resecentrum 

• Manuella och automatiska system för biljettköp och information ska vara anpassade för 
funktionsnedsattas behov 

• Vid planskildhet ska trappa, rulltrappa, hiss och ramp finnas 
• Ytor och kommunikationsstråk utformas för säkra förflyttningar  
• Servicefunktioner, ex café, restaurang, toaletter ska självständigt kunna användas av alla 

resenärer 
• Information ska vara tillgänglig i både tal och skrift 
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Öppet marknadstillträde och beslut om allmän trafikplikt 
Kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland ser att både offentligt initierad som kommersiellt bedriven 
kollektivtrafik har viktiga egenskaper att tillföra det samlade kollektivtrafikutbudet. I enlighet med 
kollektivtrafiklagen ska kollektivtrafikmyndigheterna, med utgångspunkt i de regionala 
trafikförsörjningsprogrammen, fatta beslut om allmän trafikplikt för sådan regional kollektivtrafik 
som samhället avser att ta ansvar för och teckna avtal om. Allmän trafikplikt kan beslutas för olika 
delar av trafiken, förutom för ett stråk eller område kan beslut även tas för del av dygn eller av vecka. 
 
”Kollektivtrafikmyndigheten ser att både den offentligt finansierade som den kommersiella 
kollektivtrafiken har viktiga egenskaper att tillföra det samlade kollektivtrafikutbudet” 

Utifrån de övergripande målen i trafikförsörjningsprogrammet avgör myndigheten vilken trafik som 
kommer att säkerställas genom upphandling och avtal, via beslut om allmän trafikplikt.  

Som underlag för beslut om allmän trafikplikt genomförs en särskild utredning för att analysera den 
aktuella marknaden. Utredningen ska ge underlag för myndigheten om det är möjligt att undanta 
något område eller stråk från den allmänna trafikplikten, eller att ta beslut om att avstå trafikplikt för 
just den trafiken. Kollektivtrafikmyndigheten kommer i så fall att göra en bedömning kring hur 
uppfyllandet av trafikförsörjningsprogrammets mål påverkas. Särskild hänsyn kommer i 
bedömningen att tas till: 

• resandeutveckling och kundnöjdhet 
• miljöpåverkan 
• tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 
• biljettsamverkan 

Bedömningen ska väga in de sammantagna effekterna av avtalad och kommersiell trafik. 
Kollektivtrafikmyndigheten kommer också att undersöka de grundläggande principerna för 
kommersiell trafik – att trafiken inte förutsätter subventioner och att det finns betalningsvilja hos 
resenären för hela kostnaden för tjänsten, samt att trafikföretaget har vilja och beredskap att 
investera i trafiken och utsätta sig för full konkurrens. 

Långsiktighet och stabilitet är en grundläggande faktor för att behålla resenärernas förtroende för 
kollektivtrafiken och för att kunna bidra till regionens mål. Kommersiella aktörer har möjlighet att 
träda ut från marknaden med 21 dagars varsel. I de fall kollektivtrafikmyndigheten väljer att avstå 
allmän trafikplikt för ett område eller stråk ska det därför upprättas en plan för hur 
trafikförsörjningen ska säkerställas om den kommersiella trafiken upphör med kort varsel. 

I den fördjupade dialogen inför upphandling är det kollektivtrafikmyndighetens ambition att 
tillhandahålla underlagsdata och statistik för trafikföretagens bedömning. Myndigheten gör varje år 
ett så kallat trafikbokslut med information om påstigande, kostnader och biljettintäkter för samtliga 
upphandlade busslinjer i länet. I den mån relevant data inte finns tillgänglig är det angeläget att det 
förs en diskussion om metoder för framtagning av underlag och om finansiering för att ta fram 
underlaget. Myndigheten eftersträvar också biljettsamverkan med kommersiell trafik som uppfyller 
de krav på kvalitet, miljö, tillgänglighet med mera som gäller för den avtalade trafiken. 
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Linje Trafiktyp Sträcka Täckningsgrad  
(exklusive skolkort) 

715 Landsbygdstrafik Nyköping-Oxelösund 48 % 

2 Stadstrafik Eskilstuna Skiftinge-Stenby 46 % 

2 Stadstrafik Nyköping Arnö-Brandkärr 41 % 

730 Landsbygdstrafik Katrineholm-Vingåker 38 % 

820 Landsbygdstrafik Eskilstuna-Strängnäs 37 % 

1 Stadstrafik Strängnäs Dammen-Sundby Park 37 % 

515 Landsbygdstrafik Nyköping-Skavsta Flygplats 37 % 

1 Stadstrafik Eskilstuna Torshälla-Borsökna 36 % 

780 Landsbygdstrafik Flen-Katrineholm 36 % 

700 Landsbygdstrafik Vingåker-Eskilstuna 36 % 

1 Stadstrafik Nyköping Bryngelstorp-Harg 32 % 

1 Stadstrafik Katrineholm Laggarhult-Värmbol 31 % 

3 Stadstrafik Eskilstuna Hällby-Viptorp 31 % 

Tabell: Linjer med högst kostnadstäckningsgrad 2015 (andel av kostnaderna för trafiken som täcks av intäkter från 
betalande resenärer). Observera att beräkningen utgår från nuvarande trafikavtal och flera antaganden gällande 
bland annat fordonsanvändning och intäktsfördelning. 

 

Figur: Process för beslut om allmän trafikplikt och upphandling av trafik. 

Sedan kollektivtrafiklagen började gälla den 1 januari 2012 har kollektivtrafikmyndigheten fattat två 
beslut om allmän trafikplikt. Det första rörde skärgårdstrafik med båt i Nyköpings kommun där 
trafikplikt lades. Det andra beslutet rörde busstrafik mellan Trosa och Liljeholmen i Stockholms län 
där myndigheten avstod att fatta beslut om trafikplikt då bedömningen var att kommersiell trafik på 
sträckan kunde uppfylla de krav som ställdes på trafiken. Därutöver har myndigheten överlåtit till 
Trafikförvaltningen i Stockholms län att fatta beslut om allmän trafikplikt för pendeltågstrafik till 
Gnesta samt för storregional tågtrafik i Mälardalen. 

Kollektivtrafikmyndigheten har trafikavtal för kommunerna Katrineholm, Vingåker, Flen, Nyköping, 
Oxelösund, Trosa och Gnesta som löper ut år 2019, för kommunerna Eskilstuna som löper ut år 2020, 
respektive Strängnäs kommun som löper ut år 2021.  
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Tillträde till hållplatser och bytespunkter 
Det öppna marknadstillträdet innebär att trafikföretag fritt får etablera kollektivtrafik på helt 
kommersiella villkor, det vill säga utan tillskott från samhället. Sådan kommersiell trafik och 
upphandlad trafik ska ha konkurrensneutralt tillträde till terminaler, knutpunkter och hållplatser. 
Prissättning för angöring på tomtmark ska vara transparent, och principer för prioritering av tillträde 
vid kapacitetsbrist ska vara funktionsbaserad och likvärdig för alla trafikföretag. 

Ansvaret för kollektivtrafikens infrastruktur i länet är uppdelat på flera parter. När det gäller 
busstrafikens hållplatser är det väghållarens ansvar, i huvudsak Trafikverket och kommunerna men 
även privata väghållare förekommer. Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar dock för fast monterad 
hållplatsutrustning, men inte väderskydd, samt eventuell teknisk utrustning som biljett- och 
informationssystem. Resecentra och järnvägsstationer ägs av Jernhusen (Eskilstuna, Katrineholm och 
Nyköping) eller kommunen (Flen, Gnesta, Strängnäs/Läggesta, Vagnhärad och Vingåker).  

I Sörmland ska principer för tillträde till hållplatser, terminaler och resecentra samt prissättning 
tillämpas så som förutsätts i den vägledning8 som tagits fram i ett branschgemensamt samarbete. 
Figuren nedan visar olika förutsättningar för tilldelning av kapacitet i kollektivtrafikanläggningar. 

 

Om kapacitetsbrist uppstår vid en bytespunkt där en löpande process för tilldelning tillämpas, bör 
förvaltaren i möjligaste mån samordna behoven så att alla önskemål tillgodoses. Det kan innebära 
kortare tid mellan angöringarna, att angöringstiden kortas ned eller att avtalet omförhandlas. 

Om kapacitetsbristen förväntas bestå bör tilldelningen övergå till en tidsstyrd process. Det bör ske 
genom att förvaltaren säger upp samtliga avtal och att alla kollektivtrafikföretag får beställa kapacitet 
eller tjänster på nytt vid en och samma tidpunkt. Därigenom ges alla trafikföretag samma 
förutsättningar. I Sörmland bedöms risken för kapacitetsbrist i bytespunkter vara liten och därmed är 
det i regel inte aktuellt med åtgärder som prissättning eller tidsstyrning. Eventuellt kan sådana fall 
uppstå när det gäller vissa bytespunkter i de större tätorterna, då frågan får behandlas av berörd 
förvaltare.  

8 Bytespunkter – övergripande principer för tillträde och prissättning. Svensk Kollektivtrafik m fl parter 2014 
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Trafikstödjande funktioner 
Försäljning och information 
I oktober 2016 införde Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet ett nytt betalsystem som också är 
integrerat med system för realtidsinformation. Systemet kommer att utvecklas succesivt utifrån 
förändrade användarbehov. Systemet bygger på öppna standarder och är förberett för interoperabla 
lösningar med andra läns och trafikföretags system.  

Färdbevis säljs genom kanalerna mobiltelefon, webb, försäljningsombud samt ombord på 
Sörmlandstrafikens bussar. Realtidsinformation finns ombord på samtliga bussar med automatiska 
hållplatsutrop. I övrigt ska realtidsinformation finnas vid större hållplatser samt tillgänglig via 
mobiltelefon. Tidtabeller publiceras via webb och mobil. Servicecenter Sörmland kan även skriva ut 
och sända tidtabeller till resenärer efter beställning.  

Ett kundcenter finns i Eskilstuna på Station360 med information, försäljning och service. Station 360 
är knutpunkt och servicekontor för Sörmlandstrafiken och ombud för Trafik i Mälardalen (TiM), SJ, 
Tågkompaniet och SL.  

Priser och produkter 
I Sörmland tillämpas zontaxa där länet är indelat i åtta zoner. Zonerna är i huvudsak identiska med 
kommungränserna. Vingåkers kommun bildar en gemensam zon med Katrineholm och Oxelösund 
bildar en gemensam zon tillsammans med Nyköping. En resa i inom en zon har samma pris oavsett 
var resan går i zonen.  

 

Figur Zonindelning Sörmlands län 2016 

Priserna definieras genom Sörmlandstaxan vars nivåer beslutas av länets kommun- och 
landstingsfullmäktigeförsamlingar. I Sörmlandstaxan ingår periodbiljetter, enkelbiljetter samt 
skolbiljetter där de senare endast kan köpas av kommuner eller skolor och där respektive kommun 
avgör vem som har rätt till sådan biljett.  
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Skol- och längre periodbiljetter (30 dagar) är giltiga även på regionaltåg inom länet. Ungdomar upp 
till 20 år samt studenter upp till 26 år kan köpa biljetter till reducerat pris. Möjlighet finns för enskilda 
medlemmar att besluta om egna kompletterande taxor. 

Biljettsamverkan finns med Örebro län (linje 722) och Uppsala län (linje 876) där Sörmlandstrafikens 
biljettprodukter är giltiga för resor inom länet. Fördjupad biljettsamverkan finns med Stockholms län 
där delar av SL:s biljetprodukter är giltiga till/från Gnesta samt inom Gnesta kommun. Storregionalt 
finns biljettsamverkan i Mälardalen genom MÄLAB för periodkort.  

Planeringsprocess och beslutsordning 
Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för planering och upphandling av länets kollektivtrafik. 
Kommunalförbundets medlemmar, det vill säga länets kommuner och Landstinget, ska säkerställas 
en stor grad av inflytande och rådighet över trafiken och tillhörande trafikekonomi. Enligt 
Planeringsprocess och förbundsordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är Landstinget 
finansieringsansvarig för regional stomtrafik med buss samt regional tågtrafik medan kommunerna 
är finansieringsansvariga för lokal landsbygdstrafik och stadstrafik inom respektive kommun. För 
lokal landsbygdstrafik som passerar kommungräns finansieras, om inget annat överenskommes, 
trafiken utifrån hur stor del av trafikarbetet som produceras inom respektive kommun.  

Nyckelord i planeringen av trafiken är samverkan och transparens vilket innebär att 
planeringsprocessen karaktäriseras av en öppenhet och dialog mellan parterna.  Planeringsprocessen 
utgår från två centrala funktioner, trafikbeställning respektive trafik- och ekonomibokslut. 
Trafikbeställning avser vilket trafikutbud medlemmarna önskar ha inom sitt respektive 
ansvarsområde. I trafik- och ekonomibokslut beskriver myndigheten trafikens funktion och 
förutsättningar avseende såväl ekonomi som resande. Processen utgår från vissa definierade 
aktiviteter som ska genomföras varje år men processen sträcker sig över en längre tid. Totalt kan en 
planeringscykel sägas omfatta ca tre år. En lång framförhållning krävs från både myndigheten och 
medlemmarna.  

Kollektivtrafikmyndighetens direktion fastställer varje år budget inom den ram som medlemmarna 
beslutat om. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt 
en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden. Direktionen ska samråda med 
medlemmarna om förslaget till budget senast under april månad. Direktionen ska fastställa budgeten 
senast den 15 maj. När budgeten fastställs bestämmer direktionen storleken på det ekonomiska 
tillskott som medlemmarna ska erlägga. Direktionen ska avlämna delårsrapport över verksamheten 
till medlemmarna minst en gång per år. 
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Foto: Matthias Pfeil 

 

 

Kontakt 
Remissvar skickas digitalt till följande e-post adress: kollektivtrafikmyndigheten@sktm.dll.se eller via 

formulär på www.sormlandstrafiken.se.  

Det går även att bra att sända in remissvar via vanlig post till följande adress: 

 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
Box 591, 611 10 Nyköping,  

 
Ange diarienummer SKTM16-0085 vid svar. 

 
Om du har specifika frågor om arbetet med trafikförsörjningsprogrammet 

för Sörmland är du välkommen att kontakta: 

Bengt Stålner, Utredare, tel: 070-206 41 50, e-post: bengt.stalner@sormlandstrafiken.se 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-01-17 KS/2017:37 - 040 
Tillväxt och Utveckling 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: larsit.ramstedt@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Lars I T Ramstedt 

Kommunstyrelsen

Omdisponering av investeringsanslag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar, att för täckande av ökade kostnader för Genomfarten 
(investeringsprojekt 60046), omdisponera samtliga kvarvarande medel från anslaget ur 
2016 års investeringsbudget från projekten ”Gator, övrigt” (investeringsprojekt 
60009), 1,2 miljoner kronor, och Trädgårdsgatan-Floragatan-Fredsgatan 
(investeringsprojekt 60071), 1,3 miljoner kronor, samt 2,5 miljoner kronor från 
Stortorget (investeringsprojekt 60019).

Sammanfattning av ärendet
I Samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget för år 2017 finns 6 miljoner 
kronor anvisat för ombyggnad av Genomfarten i Katrineholm. Under förvaltningens 
utredningsarbete har det framkommit att kostnaderna för detta projekt blivit högre än 
förväntat varför ett förslag till omdisponering ur investeringsbudget 2016 föreligger. 

Den totala kostnaden beräknas till 16,5 miljoner kronor för delen Talltullen. 
Investeringen täcks förutom av de föreslagna omdisponerade medlen även med hjälp 
av budgeterade medel för 2017 och beviljade statsbidrag. 

De aktuella delarna för ombyggnad av Genomfarten under 2017 är trafikplats 
Talltullen samt delar av Stockholmsvägen. 

Anledningen till omdisponeringen är förutom att kostnaderna för arbetena har ökat, 
också att den planerade flytten av Kullbergska sjukhusets entré inte blir av och att 
ombyggnaden av Trädgårdsgatan-Floragatan-Fredagatan därför inte behöver 
genomföras. Beviljade statsbidrag för detta projekt kommer då i stället att kunna 
användas till projekt Genomfarten. Samråd i den frågan har skett med Regionförbundet 
och Trafikverket.

Lars Ramstedt
Projektchef

Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, akten



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-02-08 KS/2017:54 - 045 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 21 

www.katrineholm.se E-post: Per.Johansson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Ansökan om bidrag till musikteaterprojektet "Kvinnorna 
och Staden" 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett bidrag på 325 000 kronor till föreningen 
Fogelstad Musikteater, avseende kostnader för producent och det förberedande arbetet 
under 2017 med musikteaterprojektet ”Kvinnorna och Staden”. Pengarna tas ur 
kommunstyrelsens medel till förfogande.

Vidare, förelås att kultur- och turismnämnden i samband med arbetet med 2018 års 
budget tar upp 175 000 kronor för det fortsatta arbetet och genomförande av 
musikteaterprojektet ”Kvinnorna och Staden” under 2018 samt 250 000 kronor i 
förlustgaranti för samma projekt. 

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Fogelstad Musikteater har inkommit med en ansökan om ekonomiskt 
bidrag till förberedelser och genomförande av musikteaterprojektet ”Kvinnorna och 
Staden” under 2017-2018. Av den inlämnade ansökan framkommer att 
projektförberedelserna påbörjas under februari 2017 och genomförs i form av 
teaterföreställningar sommaren 2018, vilka spelas vid de gamla lokstallarna i 
Katrineholm. 

Syftet med projektet är att lyfta fram den kvinnohistoria som författaren Kerstin 
Ekman beskriver i sin romansvit ”Kvinnorna och Staden”. Genom själva 
projektetarbetet som form vill föreningen stimulera mötet mellan människor med olika 
bakgrunder, etniciteter och erfarenheter.

Företrädare för föreningen, ordförande Marie Selander och kassör Kristina Malmnäs, 
har presenterat projektet för kommunstyrelsens ordförande. Ansökan är också avstämd 
med ordförande för kultur- och turismnämnden samt kultur- och turismförvaltningens 
chef.

Det ovan föreslagna beslutet är förankrat hos föreningen och gör därmed projektet 
genomförbart.

Ärendets handlingar
 Skrivelse från Fogelstad Musikteater, 2017-01-30
 Projektbeskrivning ”Kvinnorna och Staden i Katrineholm 2018”
 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-02-08 KS/2017:54 - 045 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 21 

www.katrineholm.se E-post: Per.Johansson@katrineholm.se 

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Kultur- och turismnämnden
Fogelstad Musikteater



Katrineholms kommun

Göran Dahlström
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Ansökan om bidrag för musikteaterproiektet Kvinnorna och Staden

Vid en överläggning på Gröna Kulle den 12 januari kom vi överens am att
planera för att flytta musikteaterprojektet "Kvinnorna och staden" till
sommaren 218.

Vi harnu skrivit en ny projektbeskrivning som bifogas.

För det fortsatta arbetet behövs en producent som arbetar på deltid från
ritten av februari till december 2017. Producentens uppgift är att budgetera,
söka medel, ta kontakter och planera för föreställningen.

Under hösten ska manus och musik skrivas klart, medverkande rekryteras och
marknadsföringen påbörjas.

Vi ska också försöka göra ett litet musikaliskt smakprov i höst.

Kommunens finansieringserbjudande var 500 000 kronor plus 250 000 kronor i
förlustgaranti.

Kostnaden för Kvinnorna och Staden beräknas till ca 2 800 000 kronor för 2018.
Kostnaden för 2017 tillkommer med ca 500 000 kronor.

dör att finansiera en producent och det fortsatta arbetet under 2017 ansöker vi
nu om 450 000 kronor från Katrineholms kommun.

Katrineholm 30 januari 2017
Fo Is d Musikteater

~~~ ~ ~~ 
_

~ ~~ ~~
risting Malmnäs — kassör

Julsätervägen 17
64134 Katrineholm

Föreningens organisationsnummer 817607-1713
Föreningens bankgiro 5081- 7287



Projektbeskrivning

Kvinnorna och Staden

i Katrineholm 2018

Projektet Kvinnorna och staden är ett kulturprojekt med fokus på kvinnors
historia, och människors situation i en stor brytningstid. Det är ett musikaliskt
berättardrama som framförs av en professionell ensemble i samverkan med en
mångkulturell amatörensemble. Det konstnärliga huvudteamet är Ingegerd
Monthan som dramatiker, Marie Selander, kompositör och konstnärligt
huvudansvarig samt Stalle Ahrreman som regissör.

BAKGRUND

Fogelstad Musikteater har tidigare arbetat med att lyfta fram kvinnohistoria, med
grundide ideer som präglade den kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad ,
verksam utanför Katrineholm 1925 - 1954.

Tidigare produktioner har varit "O Fåglastad -ett andens badställe" (1998-
1999)," Fogelstad Festspel 2000 (berättarfestival med kurser samt medverkan
av Sara Lidman, Majgull Axelsson och Kerstin Thorvall), Varje människa är ett
fönster ut mot världen "(2006) och "Tre farliga H" (2010) .

VAD VILL VI GÖRA?

Nu vill vi lyfta det stycke kvinnohistoria som handlar om brytningstiden mellan
det gamla jordbrukarsamhället och den moderna industristaten. Kerstin Ekmans
romansvit som kallas "Kvinnorna och staden" (böckerna Häxringarna,
Springkällan, Änglahuset och Stad av Ijus) ligger till grund för berättelsen.. De
utspelar sig i Katrineholm och startar vid den då nybyggda järnvägsstationen..
Föreställningarna sommaren 2018 kommer att spelas vid de gamla lokstallarna i
Katrineholm. Professionella musiker och skådespelare blandas med en amatörkör
som också kan verka som statister. Verkstäder för scenografi och kostym blir hos
verksamheten Viadidakt Arbetsmarknad Katrineholm/Vingåker som drivs under
SFI i Katrineholm. I samband med detta projekt skapar vi också olika
kringaktiviteter iform av t ex studiecirklar som kretsar kring kvinnors historia,
samtid och framtid.

SYFTE

Huvudsyftet med projektet är att med en konstnärligt kvalitativ föreställning lyfta
den kvinnohistoria som Kerstin Ekman beskriver i sin romansvit. Vi vill också i
själva projektarbetet stimulera till möten mellan människor med olika
bakgrunder, etniciteter och erfarenheter. Detta genom samverkan med
verksamheter som vänder sig till nya svenskar.

KONSTNÄRLIG TANKE

Kvinnorna och staden utspelar sig i det gamla jordbrukarsamhällets brutala
omvandling till modern industristat. Idag befinner vi oss också i en brytningstid,
då det gamla industrisamhället på många orter monterats ner, och varje ort



befinner sig i ett globalt sammanhang. Det är en intressant tanke hur det
påverkar oss som människor, att leva i denna förändringstid.

För att gestalta historien så väljer vi att göra det genom en fysisk berättarteknik,
med skådespelare som får bära flera roller. Musiken och sången blir bärande för
att hjälpa till att föra historien framåt. En mångkulturell kör med sångare/statister
och en sångerska/berättare hjälper skådespelarna att förmedla historien.

MÅLGRUPP/MARKNADSFÖRING

Vi kommer att marknadsföra föreställningen både lokalt, regionalt och nationellt.
Förmodligen finns ett starkare intresse hos kvinnor för historien, och många har
läst Kerstin Ekman. Men vår erFarenhet av att spela sommarteater visar att man
denna tid kan få med många olika grupper. Så vi hoppas på att också många män
ska finnas i publiken. Det kommer inte att vara en barnteater, men även yngre
människor kommer att kunna tillgodogöra sig denna föreställning. I och med
medverkan av nya svenskar genom kör, verkstäder mm så arbetar vi också extra
på att även nå en mångkulturell publik.

Projektet marknadsförs via media- både annonser och reportage, sociala medier
samt spridning av material som affischer och flyers. Vi kommer också att försöka
hitta sammanhang där tex kören eller andra kan medverka för att sprida
information om projektet.

VAR

Föreställningarna sker vid Lokstallet i Katrineholm. De gamla lokstallarna som nu
rustas upp av Katrineholms kommun och innehåller bl a en blackbox, cafe,
verkstäder mm. Det blir vår bas för hela produktionen. Föreställningen sker
utomhus, men skådespelarna och musikerna kommer att ha tak över scenen.
Spelplatsen ligger på gångavstånd från Katrineholms centralstation.

TIDSPLAN

Oktober 2017 - December 2017 . Manus, och musik färdigställs. Rekrytering av
medverkande -både professionella och amatörer .Kontakt med alla
samverkansparter. Detaljerad tidsplan görs. Kontakter kring eventuella
kringaktiviteter, studiecirklar mm. En grundlogotyp för projektet tas fram, och
marknadsföringsplan skrivs.

Januari 2018 -Juni 2018. Repetitioner med kören börjar. Scenografi och kostym
produceras i samverkan med lokala krafter. Professionella skådespelare och
musiker repeterar först på annan plats och de sista veckorna på Lokstallet.
Marknadsföring pågår

Juli 2018 Premiär och spelperiod. Sammanlagt 15 föreställningar



Augusti - oktober 2018 Städning och återlämning av hyrd teknik mm. Ekonomisk
slutredovisning, Utvärdering av alla inblandade och redovisning till bidragsgivare
och samverkansparter.

OMFATTNING

Projektet kommer att ha cirka 40-50 medverkande/engagerade i någon form.
Utöver det kan kringaktiviteter nå många flera. Föreställningen spelas 15 gånger
och kan nå 4500 personer. Utöver detta kommer andra aktiviteter att nå
ytterligare personer.

NÄR PROJEKTET ÄR SLUT

Alla deltagare och inblandade parter ska vara med och utvärdera hela projektet.
Denna utvärdering tillställs bidragsgivare i samband med rapport och ekonomisk
redovisning. Vi hoppas att projektet ska göra skillnad. När projektet är över:

- Ska vi ha bidragit till att lyfta upp kvinnohistoria i ljuset.
- Ska vi ha skapat nya kontakter mellan kulturarbetare, amatörer och nya

svenskar
- Ska kringaktiviteter iform av cirklar mm ha väckt ett fördjupat intresse av

kvinnors situation igår och idag.
- Ska vi ha lockat många människor till Katrineholm och dess lokstallar och

visat lokal historia med en fantastisk föreställning

~ c~i c~~
c~

~~
~.~~ ~ V~ l~~ ~ ~~ ~I cc~c~



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-01-30 KS/2016:417 - 007 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 21 

www.katrineholm.se E-post: Per.Johansson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Revisionsrapport: granskning av beredningsprocessen 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppmanar kultur- och turismnämnden samt service- och 
tekniknämnden att fortsätta det påbörjade arbetet med att utveckla och effektivisera 
beredningsprocessen samt att i övrigt lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har granskat om nämndernas beredningsprocesser är 
ändamålsenligt. Granskningen har varit avgränsad till att omfatta kultur- och 
turismnämnden samt service- och tekniknämnden. Revisorerna anser att de båda 
nämnderna i allt väsentligt har ändmålsenliga beredningsprocesser och arbetar på ett 
systematiskt sätt. 

Revisorerna rekommenderar dock att kultur- och turismnämnden ska inkludera barn- 
och jämställdhetsperspektiven i sina beslutsunderlag. Rekommendationen till service- 
och tekniknämnden är att nämnden säkerställer att beslutsförslag kommuniceras 
mellan förvaltningschef och nämndordförande.

Av de yttranden som nämnderna lämnat, framkommer att man anser att de 
rekommendationer som revisorerna lämnar är av godo och ska följas. 

Ärendets handlingar
 Granskning av beredningsprocessen, Revisorerna, 2016-10-20
 Revisionsrapport: granskning av nämndernas beredningsprocesser, pwc, 
 Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, § 87, 2016-12-08
 Sammanträdesprotokoll från kultur- och turismnämnden, 2017-02-21 skickas ut 

separat

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat om nämnderna har ändamålsenliga beredningsprocesser. 
Granskningen har varit avgränsad till att omfatta kultur- och turismnämnden samt 
service- och tekniknämnden. 

Revisorernas bedömning är att de båda aktuella nämnderna i allt väsentligt har en 
ändamålsenlig beredningsprocess. Det finns ett systematiskt arbetssätt för hur ärenden 
ska beredas och som är känt och etablerat hos såväl förtroendevalda som tjänstemän. 
För de båda nämnderna, menar revisorerna, att arbetsprocesserna inte är 
dokumenterade vilket medför sårbarhet vid personalfrånvaro och andra förändringar.
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-01-30 KS/2016:417 - 007 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 21 

www.katrineholm.se E-post: Per.Johansson@katrineholm.se 

Revisorerna rekommenderar följande:
 Kultur- och turismnämnden ska inkludera barn- och jämställdhetsanalyser på ett 

konsekvent sätt i beslutsunderlagen. 

 Service- och tekniknämnden säkerställer att förslag till ärenden alltid 
kommuniceras mellan förvaltningschef och nämndordförande, inte mellan 
avdelningschefer och nämndordförande.

Sammanfattning av nämndernas svar
Kultur- och turismnämnden

Kultur- och turismnämnden anser att de rekommendationer som revisorerna lämnar är 
bra och korrekta. Nämnden kommer i sina yttranden framöver att beakta barn- och 
jämställdhetsperspektivet. Nämnden kommer även att ta fram processbeskrivning av 
ärendeberedningen.

Service- och tekniknämnden

Service- och nämnden anser att revisorerna rekommendation till kultur- och 
turismnämnden att inkludera barn- och jämställdhetsanalyser på ett konsekvent sätt i 
sina beslutsunderlag samt att det även bör framgå i beslutsförslaget om barn- och 
jämställdhetsperspektivet inte beaktas eller inte bedöms ha någon påverkan sett till 
ärendets karaktär är bra. Service- och tekniknämnden avser därför att ta fram tydliga 
rutiner och mallar för att inkludera barn- och jämställdhetsanalyser på ett konsekvent 
sätt i beslutsunderlagen.

Vidare, revisorerna föreslår att service- och tekniknämnden säkerställer att förslag till 
ärenden alltid kommuniceras mellan förvaltningschef och nämndordförande och inte 
mellan avdelningschefer och nämndordförande. Nämnden säger att mellan service- och 
teknikförvaltningen och nämndordförande sker rutinmässigt kommunikation inför och 
under nämnder genom förvaltningschefen. Motsvarande hantering hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen är delegerad till avdelningschef. Service- och 
teknikförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen sett över och 
förbättrat processen för ärenden som hanteras mellan förvaltningarna. En målsättning 
med översynen av hanteringen är att tydliggöra samt styra ärendegången för förslag till 
ärenden mellan förvaltningarna. 

Revisorerna föreslår också att service- och tekniknämnden tar fram en dokumenterad 
processbeskrivning av hur beredningsprocessen går till där roll- och ansvarsfördelning 
framgår. Service- och tekniknämnden avser att ta fram en dokumenterad 
processbeskrivning.

Förvaltningens bedömning
Som framkommit ovan, anser revisorerna att de båda berörda nämnderna i allt 
väsentligt har en ändamålsenlig beredningsprocess och ett systematiskt arbetssätt. 
Under rubriken ”Ärendebeskrivning” redovisas de rekommendationer som revisorerna 
lämnar med anledning av granskningen. 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-01-30 KS/2016:417 - 007 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 21 

www.katrineholm.se E-post: Per.Johansson@katrineholm.se 

Båda nämnderna säger i sina yttranden att de anser att revisorernas rekommendationer 
är motiverade och bra samt att man har för avsikt att följa dem i det fortsatta 
beredningsarbetet inom respektive nämnde.

Kommunledningsförvaltningen anser att därmed att kommunstyrelsen kan lägga 
revisionsrapporten till handlingarna och överlämna nämndernas yttranden till 
revisorerna som svar på rapporten.

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Kultur- och turismnämnden
Service- och tekniknämnden
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Kultur- och turismnämnden
Service- och tekniknämnden

Granskning av Beredningsprocessen

Revisorerna har utifrån sin bedömning av risk och väsentlighet beslutat att
granska beredningsprocessen och gett PwC i uppdrag att genomföra
granskningen.

Den övergripande revisionsfrågan är om nämnderna har ändamålsenliga be-
redningsprocesser. Granskningen har avgränsats till kultur- och turism-
nämnden samt service- och tekniknämnden.

Vår sammanfattade bedömning efter genomförd granskning är att kultur-
och turismnämnden har en i allt väsentligt ändamålsenlig beredningspro-
cess. Det finns ett systematiskt arbetssätt för hur ärenden ska beredas som är
välkänd och etablerad hos förtroendevalda och tjänstepersoner. Däremot är
arbetsprocessen inte dokumenterad vilket medför att den är sårbar för per-
sonalfrånvaro/förändringar.

Vad gäller service- och tekniknämnden är vår sammanfattande bedömning att
nämnden har en i huvudsak ändamålsenlig beredningsprocess. De olika leden i be-
redningsprocessen är vä1 kända hos förtroendevalda och tjänstemän. Däremot
finns ingen dokumenterad processbeskrivning för ärendeberedningsprocessen vil-
ket medför att den är sårbar för personalfrånvaro/förändringar.

Vi rekommenderar följande:

■ att kultur- och turismnämnden inkludera barn- och jämställdhetsanalyser

på ett konsekvent sätt i beslutsunderlagen. Om barn- och jämställdhets-

perspektivet inte beaktas eller inte bedöms ha någon påverkan sett till

ärendets karaktär bör det framgå i beslutsförslaget. På så sätt skapas ing-

en osäkerhet för nämnderna ifall barn- och jämställdhetsperspektivet har

beaktats eller ej .

■ att service- och tekniknämnden säkerställer att förslag till ärenden alltid

kommuniceras mellan förvaltningschef och nämndsordförande och inte

mellan avdelningschefer och nämndsordförande.



■ att båda nämnderna tar fram en dokumenterad processbeskrivning av hur

beredningsprocessen går till där roll- och ansvarsfördelning framgår.

Rapporten har behandlats på revisorernas möte den 20 oktober 2016. Svar önskas

senast den 28 februari 2017.

REVISORERNA

`: , ~~ L~ls' ,

Karl Källander ~. Jan Olov Carlsson

Ordförande f Vice ordförande

2



www.pwc.se 

 

Revisionsrapport 

 

 

 

 

 
Fredrik Birkeland 

Fredrik Carlsson 

 

Oktober 2016 

Granskning av 
nämndernas  
beredningsprocesser 
 
Katrineholms kommun 
 



Granskning av nämndernas beredningsprocesser 
 

Oktober 2016     1 av 19 
Katrineholms kommun 
PwC 

 

Innehåll 

Sammanfattning ..................................................................................... 2 

1. Inledning .................................................................................... 3 

1.1. Bakgrund ........................................................................................................ 3 

1.2. Revisionsfråga och kontrollmål ...................................................................... 3 

1.3. Metod .............................................................................................................. 3 

2. Iakttagelser kultur- och turismnämnden .................................... 5 

2.1. Kultur- och turismnämndens beredningsprocess .......................................... 5 

2.1.1. Processbeskrivning......................................................................................................... 5 

2.1.2. Roller, ansvar och organisation ..................................................................................... 6 

2.1.3. Rutiner och riktlinjer ..................................................................................................... 7 

2.1.4. Kvalitetssäkring och stödresurser ................................................................................. 7 

2.1.5. De förtroendevaldas förutsättningar ............................................................................. 7 

2.2. Genomgång av beslutsunderlag ..................................................................... 9 

3. Iakttagelser service- och tekniknämnden .................................. 10 

3.1. Service- och tekniknämndens beredningsprocess ....................................... 10 

3.1.1. Processbeskrivning....................................................................................................... 10 

3.1.2. Roller, ansvar och organisation ................................................................................... 11 

3.1.3. Rutiner och riktlinjer ................................................................................................... 12 

3.1.4. Kvalitetssäkring och stödresurser ............................................................................... 12 

3.1.5. De förtroendevaldas förutsättningar ........................................................................... 13 

3.2. Genomgång av beslutsunderlag ................................................................... 14 

4. Revisionell bedömning.............................................................. 15 

4.1. Bedömning och avstämning mot kontrollmål .............................................. 15 

4.2. Rekommendationer ...................................................................................... 18 

 

  

  



Granskning av nämndernas beredningsprocesser 
 

Oktober 2016     2 av 19 
Katrineholms kommun 
PwC 

 

Sammanfattning 

De förtroendevalda revisorerna har givit PwC i uppdrag att granska beredningsprocessen i 

kultur- och turismnämnden samt service- och tekniknämnden utifrån frågeställningen: 

Har nämnderna ändamålsenliga beredningsprocesser?  

 Vår sammanfattade bedömning efter genomförd granskning är att kultur- och tur-

ismnämnden har en i allt väsentligt ändamålsenlig beredningsprocess. Det finns 

ett systematiskt arbetssätt för hur ärenden ska beredas som är välkänd och etable-

rad hos förtroendevalda och tjänstepersoner. Däremot är arbetsprocessen inte do-

kumenterad vilket medför att den är sårbar för personalfrånvaro/förändringar. 

 Vad gäller service- och tekniknämnden är vår sammanfattande bedömning att 

nämnden har en i huvudsak ändamålsenlig beredningsprocess. De olika leden i be-

redningsprocessen är väl kända hos förtroendevalda och tjänstemän. Däremot 

finns ingen dokumenterad processbeskrivning för ärendeberedningsprocessen vil-

ket medför att den är sårbar för personalfrånvaro/förändringar. 

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer: 

 Vi rekommenderar både service- och tekniknämnden och kultur- och turism-

nämnden att inkludera barn- och jämställdhetsanalyser på ett konsekvent sätt i 

beslutsunderlagen. Om barn- och jämställdhetsperspektivet inte beaktas eller inte 

bedöms ha någon påverkan sett till ärendets karaktär bör det framgå i beslutsför-

slaget. På så sätt skapas ingen osäkerhet för nämnderna ifall barn- och jämställd-

hetsperspektivet har beaktats eller ej. 

 Vi rekommenderar kultur- och turismnämnden att ta fram en dokumenterad pro-

cessbeskrivning av hur beredningsprocessen går till där roll- och ansvarsfördel-

ning framgår. 

 Vi rekommenderar service- och tekniknämnden att ta fram en dokumenterad pro-

cessbeskrivning av hur beredningsprocessen går till där roll- och ansvarsfördel-

ning framgår. Till exempel på vilket sätt samhällsbyggnadsförvaltningen ska in-

kluderas och ingå i service- och tekniknämndens beredningsprocess eller hur 

ärenden som inkommer ska fördelas (är det registratorerna eller förvaltningsche-

fen som ska fördela på service- och tekniknämnden?) – tydliggöra detta så att för-

valtningschefen vet vilka ärenden som hamnar var. Vi bedömer att oppositionens 

deltagande vid service- och tekniknämndens presidiemöte hade kunnat underlät-

tas ifall även de får ta del av föredragningslistan inför mötet.  

 Vi rekommenderar service- och tekniknämnden att säkerställa att förslag till ären-

den alltid kommuniceras mellan förvaltningschef och nämndsordförande och inte 

mellan avdelningschefer och nämndsordförande. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Bristande beredningsrutiner innebär risker i beslutsfattandet som ofta leder till felaktiga 

beslut. Målsättningen är att nämndernas ledamöter ska känna trygghet i förvaltningens 

beredning av ärenden. 

Det kommunala beredningstvånget innebär att en nämnd som berörs av ett ärende ska 

beredas möjlighet att yttra sig innan ärendet avgörs av fullmäktige. För nämndernas be-

redning av ärenden finns inga specifika regler i kommunallagen. Likväl måste nämnderna 

se till att det finns en fungerande beredning av de ärenden som ska behandlas i nämnden. 

Det handlar såväl om kvalitet på beslutsunderlag och därmed beslut som att rättssäker-

heten upprätthålls. 

Katrineholms kommuns revisorer har i sin risk- och väsentlighetsbedömning funnit skäl 

att granska beredningsprocessen. 

1.2. Revisionsfråga och kontrollmål 

Granskningen har inriktats mot att bedöma följande revisionsfråga: 

- Har nämnderna ändamålsenliga beredningsprocesser? 

Granskningen har avgränsats till kultur- och turismnämnden samt service- och teknik-

nämnden, som därmed är granskningsobjekt. För att besvara revisionsfrågan och därmed 

uppnå syftet med granskningen har följande sju kontrollmål formulerats: 

 Det finns ändamålsenliga och dokumenterade rutiner för nämndens berednings-
process. 
 

 Gällande rutiner för beredningsprocessen efterlevs. 
 

 Det finns en tydlig organisation för nämndens beredningsarbete. 
 

 Det finns ändamålsenliga mallar för framtagande av beslutsunderlag. 
 

 Kvalitetssäkring av beslutsunderlag görs ur juridisk och ekonomisk synpunkt. 
 

 De förtroendevalda ges tillräckliga förutsättningar för att sätta sig in ärenden före 
beslutsfattandet. 
 

 Beslutsunderlag skickas ut tillsammans med kallelsen. 

 

1.3. Metod  
Granskningen har genomförts med hjälp av dokumentstudier och intervjuer. Vad gäller 

dokumentstudierna har genomgång av rutinbeskrivningar för nämndsekreterare, proto-

koll, delegationsordningar och reglementen genomförts. Vidare har genomgång av be-

slutsunderlag för ett urval av beslut per nämnd genomförts. 
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Inom ramen för granskningen har nämndernas presidium, service- och teknikförvaltning-

ens respektive kultur- och turismförvaltningens FC samt vikarierande nämndsekreterare 

för båda nämnderna intervjuats.   

De intervjuade har givits möjlighet till att sakgranska rapporten. 
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2. Iakttagelser kultur- och turism-
nämnden 

I nämndens reglemente anges att kultur- och turismnämnden ansvarar för den kommu-

nala kulturverksamheten, den allmänna biblioteksverksamheten och för den kommunala 

fritidsgårdsverksamheten. Vidare ansvarar nämnden för den konstnärliga utsmyckningen 

av kommunens byggnader, parker och torg. Kultur- och turismnämnden svarar även för 

genomförandet av de kommunala kulturmålen. Enligt kommunens hemsida är turism-

verksamhetens uppgift att marknadsföra Katrineholm och bidra till att skapa arbetstill-

fällen och därigenom även skatteintäkter. Enligt nämndens ordförande rör dock de flesta 

ärenden kulturområdet, och en mindre del turismverksamheten. Nämndens presidium 

menar att turismverksamheten är utlagd på ett bolag inom kommunen. Presidiet uppger 

att de känner att de inte har något inflytande över turismfrågorna mer än att det ingår i 

nämndens namn, och det uppges inte heller stå i nämndens reglemente att man ansvarar 

för turismfrågan. Kultur- och turismnämnden har 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. 

Kultur- och turismförvaltningen lyder under kultur- och turismnämnden.  

Enligt kultur- och turismförvaltningens förvaltningschef har nämnden cirka 5-6 möten 

per år och att ärendemängden är relativt liten jämfört med andra nämnder i kommunen. 

De tyngre ärendena som nämnden behandlar uppges vara budget- och verksamhetsplane-

ring samt delårs- och årsbokslut. 

2.1. Kultur- och turismnämndens beredningsprocess 
2.1.1. Processbeskrivning 

Kultur- och turismnämndens beredningsprocess börjar tre veckor innan nämndsamman-

trädet med att förvaltningschefen och nämndsordförande diskuterar förslag till dagord-

ning till nämndsammanträdet. Förvaltningschefen har då tagit fram ett förslag som 

nämndsordförande sedan ska godkänna. Enligt förvaltningschefen och nämndsordfö-

rande har det aldrig hänt att nämndsordförande plockat bort ett ärende, däremot lagt till 

ärende som nämndsordförande tycker ska upp men som förvaltningschefen kanske inte 

tyckt att man behöver ta upp. Nämndsordförande menar att det är bra om så många ären-

den som möjligt tas upp i nämnden, även om det bara är ett informationsärende. 

En vecka senare, det vill säga två veckor innan nämndsammanträdet, äger presidiebered-

ningen rum. Vid presidieberedningen deltar nämndsordförande, förste och andre vice 

ordförande samt alla avdelningschefer (förvaltningschef, chef för ungdomssidan, chef för 

biblioteket samt chef för allmänkultur och konst). I vanliga fall brukar även ekonomiche-

fen vara med, men då denne för tillfället är sjukskriven deltar förvaltningschef i dennes 

roll utöver sin egen roll. I vanliga fall är ekonomichefen även nämndsekreterare, under 

tiden som denne är sjukskriven har nämnden istället vikarierande nämndsekreterare. 

Presidiemötet beskrivs vara ett informellt beredande organ där till exempel andre vice 

ordförande har möjlighet att ta upp ärende som önskas beredas. 

På presidiemötet lyfter förvaltningen fram sina synpunkter. Förvaltningen har även tagit 

fram förslag till beslut, men på presidiemötet kan förvaltningen få inspel som kan resul-
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tera i att de väljer att revidera sina förslag till beslut inför nämndsammanträdet. Vid in-

tervju med nämndens presidium beskrivs presidiemötet vara fritt med högt i tak, syftet 

uppges vara att inhämta synpunkter från varandra och därigenom förbättra beslutsförsla-

gen.  

Parallellt under beredningsprocessen har nämndsordförande och förvaltningschef en lö-

pande dialog om hur ärenden ska beredas. I processkartan nedan sammanfattas kultur- 

och turismnämndens beredningsprocess.  

 

 

Vid nämndsammanträdet finns en dagordning med alla punkter som ska behandlas på 

sammanträdet. Dagordningen skickas ut en vecka innan nämndssammanträdet tillsam-

mans med beslutsunderlag och bilagor till dessa. I normalfallet rör det sig om cirka fem 

beslutsärenden per nämndsammanträde (utöver det tillkommer informationsärenden, 

anmälningsärenden etc.). Efter beslutsärendena tas informationsärenden upp och då rap-

porterar varje avdelningschef om vad som är på gång inom respektive verksamhet. 

Nämndens presidium upplever informationsärendena som givande eftersom det ger en 

bred information om mer än den dagliga verksamheten. Avdelningscheferna, som enligt 

uppgifter från intervjuerna deltar på samtliga nämndsammanträden, uppges också upp-

skatta informationsärendena. 

Vid brådskande ärenden när det är långt till nästa nämndsammanträde kan nämndsord-

förande fatta beslut efter delegation. I dessa fall bereder förvaltningschefen ett förslag och 

går igenom det med nämndsordförande. 

Vid intervju med nämndens presidium noteras att kultur- och turismnämnden är den 

enda nämnden som inte har digitaliserat utskicket av handlingar, utan samtliga handling-

ar trycks och skickas via post. Nämndsammanträden äger rum på tisdagar och handlingar 

skickas ut minst en vecka innan. Inför presidiemötet skickas dock handlingar ut enbart via 

mejl, men på själva presidiemötet får deltagarna dessutom handlingarna i tryckt form.  

Kultur- och turismnämnden har öppna sammanträden så att allmänheten kan vara med. 

2.1.2. Roller, ansvar och organisation 

Kultur- och turismnämndens beredningsprocess är uppdelad i flera steg. Enligt de inter-

vjuade är roll- och ansvarsfördelningen i beredningsprocessen tydlig. Förvaltningschefen 

tillsammans med nämndsordförande har en löpande dialog under hela beredningsproces-

sen och är också de som tar fram och diskuterar förslag till dagordning till nämndssam-

manträdet. 

FC och NO har stämt av 
dagordning

(3 veckor innan)

Presidiemöte

(2 veckor innan)
Partiöverläggningar Nämndssammanträde

Löpande dialog mellan FC och NO
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I nästa steg i beredningsprocessen inkluderas hela nämndens presidium tillsammans med 

samtliga avdelningschefer inom förvaltningen. Innan nämndsammanträdet har både ma-

joriteten och oppositionen politiska bredningar.  

Nämndsekreterare är i normala fall förvaltningens ekonomichef som vid granskningstill-

fället var långtidssjukskriven. Service- och tekniknämndens vikarierande nämndsekrete-

rare sammanställer ärenden, men är inte med under sammanträdet. Utredningssekrete-

rare på kommunledningskontoret har agerat nämndsekreterare vid nämndsammanträ-

dena. Det upplevs av de intervjuade förtroendevalda något spretigt eftersom det inte är 

samma person som skickar ut handlingar som är med på sammanträdet. 

2.1.3. Rutiner och riktlinjer 

Det finns inga dokumenterade rutiner, riktlinjer eller processkartor för hur berednings-

processen ska gå till. De intervjuade menar dock att det trots avsaknaden av dokumente-

rade rutiner och riktlinjer finns ett tydligt utarbetat och etablerat arbetssätt för hur be-

redningen ska gå till. Samtliga intervjuade uppger också att processen fungerar väl. För-

valtningschefen och nämndsordförande beskrivs ha arbetat tillsammans i tolv år och att 

det därmed finns ett tydligt och etablerat arbetssätt. 

Vad gäller den administrativa delen är det nämndsekreteraren som sammanställer och 

skickar ut handlingarna. Förvaltningschefen ser till att underlagen är korrekta. Deadline 

för när nämndsekreteraren ska ha handlingarna är torsdag innan lunch. Handlingarna går 

sedan ut på fredagen, tio dagar innan nämndsammanträdet.  

2.1.4. Kvalitetssäkring och stödresurser 

Kultur- och turismnämnden och dess förvaltning har stödresurser i form av en 

kommunjurist på kommunledningsförvaltningen. Ett exempel på när förvaltningen har 

använt kommunjuristen var vid upplösning av en stiftelse när nämnden behövde ändra i 

stadgarna. 

Det finns också flera stöd- och hjälpmedel i form av dokumentmallar för förslag till beslut 

och protokoll. I tillämpliga delar ska jämställdhets- och barnperspektiven lyftas med i 

förslag till beslut, vilket uppges vara ett övergripande beslut från fullmäktige. Det uppges 

dock i de allra flesta fall inte ingå i kultur- och turismnämndens förslag till beslut enligt de 

intervjuade. Dokumentmallarna finns tillgängliga för handläggarna som ett tillägg i Word. 

Av de cirka 45 personer som arbetar inom förvaltningen uppges cirka 3-4 stycken arbeta 

med beredning och handläggning i någon form. När förslag till beslut skrivs utgår hand-

läggarna från de dokumentmallar som finns, men skriver fritt utifrån dessa. Dokument-

mallarna för tjänsteskrivelser innehåller tre rubriker: Förslag till beslut, Ärendebeskriv-

ning samt Ärendets handlingar. Enligt de intervjuade tillämpas inga formella språkregler. 

Förvaltningschefen menar att förvaltningen kan bli bättre på formalia, men det är inget 

som nämnden lyft fram som ett behov. Förvaltningschefen förklarar att nämnden är mån 

om att det ska vara mycket verksamhet för pengarna och att förvaltningen inte ska lägga 

för mycket tid på att bereda ärenden. 

2.1.5. De förtroendevaldas förutsättningar 

Nämndens presidium berättar i intervju att det inte förekommer att handlingar läggs di-

rekt på bordet hos kultur- och turismnämnden. Förvaltningschefen anger att det i undan-
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tagsfall sker kompletterande utskick via post. Inför nämnden får ledamöterna kompletta 

handlingar och uppfattningen hos de intervjuade presidieledamöterna uppges vara att 

underlagen är fullständiga. Nämndens presidium känner dock till att det inom andra 

nämnder kan förekomma att handlingar läggs på bordet. En förklaring till varför det inte 

förekommer hos kultur- och turismnämnden är att nämnden inte har så många beslutsä-

renden samt att det finns en god framförhållning i de ärenden som ska upp.   

Beslutsunderlagen upplevs hålla en tillräcklig och lagom kvalité. Nämndens förste vice 

ordförande menar att kraven på underlagen bör vägas mot resursåtgång för beredningen. 

Ordförande och andre vice ordförande instämmer i detta. I regel återremitteras inte för-

slag på nämndsammanträden, utan om något behöver utredas mer eller om presidiet har 

synpunkter på underlagen fångas detta upp under presidiemötet två veckor innan nämnd-

sammanträdet. Vidare menar nämndens presidium att förvaltningen är kompetent och att 

mycket sker via delegation, till exempel konstinköp. Förvaltningschefen har dessutom i 

sin roll arbetat i kommunen i tolv år och beskrivs därmed ha en stor erfarenhet.  

Nämndens presidium lyfter också fram att det är positivt att avdelningscheferna är med 

på nämndsammanträdena och informerar om deras verksamheter. Nämndens ledamöter 

ska vara goda ambassadörer och informatörer för kulturfrågor i kommunen, och då är det 

viktigt att vara välinformerad om man till exempel stöter på kommuninvånare på stan 

som har frågor. 

Vidare uppges att de formella kraven på protokollen uppfylls. Nämndsordförande får pro-

tokoll för genomläsning innan de skickas ut för att se att allt är korrekt.  
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2.2. Genomgång av beslutsunderlag 
I syfte att verifiera vilken kvalitetssäkring av beslutsunderlag som görs ur juridisk och 

ekonomisk synpunkt har vi gått igenom tre slumpvis utvalda beslutsunderlag som kultur- 

och turismnämnden har behandlat i nämnden under 2016. Vi har bland annat kontrolle-

rat huruvida kostnadsberäkningar, konsekvensanalyser samt barn- och jämställdhetsper-

spektiv tillämpas. Utifrån de slumpmässigt utvalda beslutsärendena som vi har granskat 

framgår att kultur- och turismnämnden i två av tre ärenden har genomfört kostnadsbe-

räkningar. I det ärende kostnadsberäkningen saknats bedömer vi att en kostnadsberäk-

ning inte varit relevant. Vad gäller konsekvensanalyser anser vi att analyserna är tillräck-

liga i ett av de tre beslutsärendena.  

Utifrån det som framkommit i intervjuerna finns stödresurser att tillgå för kvalitetssäk-

ring, till exempel kommunjurist. De intervjuade menar att lämplig kvalitetssäkring sker 

beroende på beslutsärendets karaktär. 

Ärendemening 
Kostnads-

beräkning 

Konse-

kvensana-

lys 

Barnper-

spektiv 

Jämställd-

hetsper-

spektiv 

Handlingsplan för en 

hållbar jämställdhets-

integrering inom kul-

tur- och turismför-

valtningen 2016- 2019 

(daterad 2016-01-03) 

Nej, ej till-

lämpligt 

Tillräcklig 

 
Finns Finns 

Projektbidrag Swedish 

International Duo 

Competition (daterad 

2016-03-30) 

Finns 

150 tkr 

Saknas 

Beaktas lik-

ställighets-

principen? 

Saknas Saknas 

Äskande av medel för 

inköp av utrustning 

motsvarande det som 

blev stulet vid inbrot-

ten. (daterad 2016-05-

23) 

Finns 

125 tkr 

Saknas 

Saknas för-

säkring som 

täcker stöl-

derna?  

Saknas Saknas 
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3. Iakttagelser service- och teknik-
nämnden 

Service- och tekniknämnden ansvarar enligt reglementet bland annat för upplåtelse av 

salutorg och övrig offentlig mark, parkeringsövervakning, parkeringstillstånd, trafiktill-

stånd, bidrag till enskilda vägar, samordning med andra förvaltningar (planfrågor) samt 

investeringar och nyanläggningar av gator, parker, fritidsanläggningar, inklusive utred-

ning, projektering och upphandling av dessa. 

Nämnden har 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. För beredning av nämndens ären-

den finns ett arbetsutskott om sju ledamöter. I normalfallet har nämnden åtta inplane-

rade sammanträden per år, mellan sammanträdena är det drygt en månad med uppehåll 

under sommaren. Under service- och tekniknämnden lyder service- och teknikförvalt-

ningen. Även samhällsbyggnadsförvaltningen bereder vissa ärenden till service- och tek-

niknämnden.  

3.1. Service- och tekniknämndens beredningsprocess 
3.1.1. Processbeskrivning 

Nämndsordförande träffar förvaltningschef varje tisdagsmorgon för att bland annat dis-

kutera vad som är på gång till nästkommande nämndsammanträde och vad som behöver 

förberedas.  

Majoriteten träffar förvaltningens ledningsgrupp, som består av förvaltningschefen och 

två avdelningschefer, regelbundet en gång i månaden. Vid dessa möten behandlas in-

komna ärenden, huruvida det behöver beredas ett yttrande i något ärende, eller om någon 

vill ta upp ett eget ärende. På mötena informerar också förvaltningens ledningsgrupp ma-

joriteten om ekonomi och verksamhet. Detta möte kan ses som en första informell bered-

ning och äger rum cirka 14 dagar innan nämndsammanträdet. 

Den formella beredningen sker på presidiemötet i form av en presidieberedning. I denna 

deltar hela nämndens presidium, förvaltningschefen samt nämndsekreterare. Eftersom 

service- och tekniknämnden även hanterar trafikfrågor under sitt ansvarsområde är be-

rörda tjänstemän som hanterar trafikfrågor från samhällsbyggnadsförvaltningen med om 

något ärende berör detta. I regel är det avdelningschefen för trafikfrågor som närvarar på 

presidiemötet. Vid mer komplexa frågor eller motioner har även avdelningschef med be-

rörd handläggare varit med på majoritetsmötet då deras kompetens behövts för att skriva 

fram ett yttrande. Den formella presidiebredningen sker cirka 1,5 vecka innan nämnd-

sammanträdet.  

En vecka innan nämndsammanträdet skickas handlingarna ut digitalt via mejl. Alla ären-

den är publika och finns utlagda på kommunens hemsida. Innan nämndutskick ser för-

valtningschefen och nämndsordförande över utkastet på kallelsen. 

Två dagar innan nämndsammanträdet har majoriteten ett gruppmöte. Vid detta tillfälle 

har handlingarna gått ut och man går igenom och diskuterar dessa. Oppositionen beskri-

ver att man inom partierna normalt träffas en gång i månaden, ungefär en vecka före 
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fullmäktige, men att det även finns en oppositionsgrupp i nämnden som har ett möte fy-

siskt eller över telefon cirka två dagar före nämnd. På dessa möten deltar endast politiker, 

men vid enstaka tillfälle har expert eller tjänsteman bjudits in.  

I processkartan nedan sammanfattas service- och tekniknämndens beredningsprocess. 

 

 

Andre vice ordförande lyfter fram att beredningsprocessen i stort fungerar bra, men att 

det vore värdefullt om oppositionen kunde få ta del av förslag till lista på ärenden som 

kommer upp ett par dagar innan den formella beredningen. I dagsläget får oppositionen 

ta del av denna lista först på plats på presidiemötet. Majoriteten får del av listan redan vid 

majoritetsmötet. Andre vice ordförande menar att även om underlagen kommer senare så 

är det värdefullt att få ta del av ärendelistan innan presidiemötet så att man hinner tänka 

efter om man vill lägga till något ärende. 

Service- och tekniknämnden har öppna sammanträden så att allmänheten kan vara med. 

3.1.2. Roller, ansvar och organisation 

I och med att service- och tekniknämnden även ansvarar för trafikfrågor, som på förvalt-

ningsnivå hanteras av samhällsbyggnadsförvaltningen, har det tidigare varit otydligt vem 

som ska skriva vad. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte alltid varit på plats vid presi-

diemötet. Otydligheten i roll- och ansvarsfördelningen som varit kan möjligtvis ses som 

ett symptom på avsaknaden av en tydlig processbeskrivning, men nämndens presidium 

framhåller att de inte ser något behov av en processbeskrivning.  

Det framkommer i intervju att tjänstemän inom förvaltningen ibland hör av sig direkt till 

nämndsordförande med ärenden de vill ta upp. Ordförande menar att den kommunikat-

ionen måste gå igenom förvaltningschefen. 

I dagsläget har nämnden ingen egen nämndsekreterare, utan man köper tjänsten av 

kommunledningsförvaltningen. Det har inneburit att det inte funnits någon kontinuitet i 

vem som varit nämndsekreterare för nämnden, under ett tillfälle beskrivs fem olika 

nämndsekreterare ha varit inblandade i beredningsprocessen fram till nämndsamman-

trädet. En nämndsekreterare var med i beredningen, en annan skickade ut handlingarna 

etc. I sakgranskningen framkommer att det är en nämndsekreterare hos kommunled-

ningsförvaltningen som har service- och tekniknämnden som sitt uppdrag under hela 

året. Om denne nämndsekreterare av någon anledning inte kan närvara på något sam-

manträde försöker man i möjligaste mån ersätta denne med en och samma person genom 

hela sammanträdesprocessen vid det tillfället. Olika omständigheter har medfört att det 

vid ett tillfälle under året inte kunde efterlevas och att det därför var flera inblandade i 

processen. Detta beskrivs dock ha varit ett undantagsfall. Enligt nämndens presidium 

Majoritetsmöte 
med 

förvaltningens 
ledning

(2 veckor innan)

Presidiemöte

(1,5 vecka 
innan)

Gruppmöten för 
majoriteten och 

oppositonen
Nämndmöte

Möte mellan FV-chef och NO varje tisdagsmorgon
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pågår dessutom ett arbete med att se över strukturen för nämndsekreterarna i kommu-

nen. Från årsskiftet 2016/2017 är dock tanken att service- och tekniknämnden ska ha en 

egen nämndsekreterare i syfte att få bättre kontinuitet, kvalitet och kontroll. Förvaltnings-

chefen lyfter också att rollen som nämndsekreterare behöver utvecklas från att bara stå 

för utskick och se till att protokoll signeras till att hålla koll på ärenden, ta fram dagord-

ning och vara med i hela beredningsprocessen (redan under majoritetsmötet). Förvalt-

ningschefen upplever sig ha en nämndsekreterarekoordineringsroll och lyfter fram flera 

utvecklingsområden – bland annat hur man ska yttra sig och formulera sig i förslag till 

beslut. 

Förvaltningschefen lyfter också fram att registratorerna hos service- och teknikförvalt-

ningen är viktiga eftersom de registrerar ärenden. I själva beredningsprocessen har de 

dock ingen uppgift eller ansvar. Registratorerna fördelar dock ärenden, ofta i dialog mel-

lan avdelningschef och förvaltningschef, men ibland fördelar de ärenden själva. Förvalt-

ningschefen lyfter fram att roll- och ansvarsfördelningen kring fördelning av ärenden kan 

behöva tydliggöras något. 

3.1.3. Rutiner och riktlinjer 

Det finns ingen dokumenterad processbeskrivning för ärendeberedningsprocessen. Enligt 

nämndens presidium finns det inte heller några planer på att ta fram detta. Förvaltnings-

chefen menar att det trots avsaknaden av dokumenterade rutiner, riktlinjer och process-

beskrivningar finns en tydlig, utarbetad och väletablerad process som är känd av alla in-

blandade.   

Nämndsekreteraren för service- och tekniknämnden har dock en rutinbeskrivning för 

nämndadministrationen inom service- och tekniknämnden. I rutinbeskrivningen framgår 

vad som gäller vid beredning, kallelse och nämndsammanträdet. Vidare anges hänvisning 

till rutin för nämndadministration i LEX 2 när protokoll ska skrivas, vad som ska ske när 

protokollet är skrivet samt hur expediering ska gå till. I slutet anges att revisorn vill ha 

protokollet skickat hem till sig i pappersformat med adress. Vid intervju med nämndsek-

reteraren lyfts att deadline för inlämning till nämnd är klockan 13.00 samma dag som 

kallelsen ska skapas, redigeras, skickas ut till nämndsordförande och förvaltningschef för 

klartecken, publiceras samt mejlas ut. Nämndsekreteraren menar att det kan bli knappt 

om tid ifall något inte går enligt planen.  

3.1.4. Kvalitetssäkring och stödresurser 

Service- och tekniknämnden och dess förvaltning har stödresurser i form av en 

kommunjurist på kommunledningsförvaltningen. Man har också tillgång till upphand-

lingskontor, vilket är nödvändigt då många upphandlingar sker genom förvaltningen. Det 

uppges också finnas ett bra ekonomistöd som man köper in. Från och med årsskiftet 

2016/2017 ska man ha en egen ekonom inom förvaltningen. 

Det finns också flera stöd- och hjälpmedel i form av dokumentmallar för förslag till beslut 

och protokoll. Dokumentmallarna finns tillgängliga för handläggarna som ett tillägg i 

Word. Numera uppges dock att handläggarna ska skriva ärenden direkt i ärendehante-

ringssystemet LEX 2. En nackdel är att ett ärende måste skrivas in i LEX 2 manuellt, det 

går inte att kopiera in text. Enligt nämndsekreterare som sitter centralt men som hanterar 

service- och tekniknämnden sker ingen uppföljning eller kontrollerande funktion kring 
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underlagens kvalité. Det som inkommer till nämndsekreteraren går direkt till nämnden. 

När en kallelse är klar skickar nämndsekreterare ut hela kallelsen för påseende till för-

valtningschefen och nämndsordförande, vilket beskrivs vara en form av kontroll. Detta 

sker samma dag som kallelsen ska skickas ut. Nämndsekreteraren kontrollerar alltid att 

alla handlingar som ska ingå i ärendet är med. Revisionen har tagit del av Wordmall för 

tjänsteskrivelse och tjänsteutlåtande. 

Barn- eller jämställdhetsperspektivet uppges i regel inte inkluderas i beslutsförslagen, 

utan det ses som ett förbättringsområde. Det ska dock enligt beslut från fullmäktige alltid 

ingå. Det lyfts fram att det inte alltid har en påverkan och därför inte finns med. Nämn-

dens presidium menar att det inte heller får bli för snårigt. 

3.1.5. De förtroendevaldas förutsättningar 

Enligt nämndens presidium förbereder förvaltningen ärendena på ett bra och tillräckligt 

sätt. Ärenden återremitteras i stort sett aldrig eftersom eventuella oklarheter tydliggörs i 

den löpande dialogen under beredningsprocessen enligt de intervjuade. I intervjun fram-

lyfts att service- och tekniknämnden är lite speciell i och med det breda spektrumet av 

verksamheter som nämnden ansvarar för. 

I regel uppges handlingar inte läggas på bordet, men det sker i undantagsfall. Om det sker 

har nämndsordförande tillåtit det. Uppföljning av investeringar brukar ges ut direkt vid 

bordet för att få så uppdaterade siffror som möjligt. I vissa fall blir månadsrapporten klar 

dagen innan sammanträde, och då ges den ut vid bordet. Nämndens ordförande lyfter att 

det möjligtvis är lite ont om tid mellan den formella beredningen och utskicket, eftersom 

det bara är en halv vecka emellan. 
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3.2. Genomgång av beslutsunderlag 
I syfte att verifiera vilken kvalitetssäkring av beslutsunderlag som görs ur juridisk och 

ekonomisk synpunkt har genomgång gjorts av tre slumpvis utvalda beslutsunderlag som 

service- och tekniknämnden har behandlat i nämnden under 2016. Vi har bland annat 

kontrollerat huruvida kostnadsberäkningar samt konsekvensanalyser har genomförts. I 

samtliga tre ärenden har konsekvensanalys genomförts och i ett av de tre ärendena har 

kostnadsberäkning genomförts. Barnperspektiv finns i ett av ärendena och jämställdhets-

perspektiv saknas i samtliga tre ärenden.  

Ärendemening  
Kostnads-

beräkning 

Konsekven-

sanalys 

Barnper-

spektiv 

Jämställdhets-

perspektiv 

Anläggningsstöd 

2016 (daterad 

2016-02-15) 

Ja Ja Nej Nej 

Lokala trafikfö-

reskrifter om en-

kelriktad trafik 

på 

Magasinsgatan i 

Valla (daterad 

2016-05-10). 

Nej, ej till-

lämpligt 
Ja Nej Nej 

Yttrande över 

remiss av motion 

om enhetliga has-

tighetsbegräns-

ningar 

vid Katrineholms 

kommuns skolor 

(daterad 2016-

05-27) 

Nej, ej till-

lämpligt 
Ja Ja Nej 
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4. Revisionell bedömning 

4.1. Bedömning och avstämning mot kontrollmål 
Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning är att kultur- och tur-

ismnämnden har en i allt väsentligt ändamålsenlig beredningsprocess. Det finns ett sys-

tematiskt arbetssätt för hur ärenden ska beredas som är välkänd och etablerad hos förtro-

endevalda och tjänstemän. Däremot är arbetsprocessen inte dokumenterad vilket medför 

att den är sårbar för personalfrånvaro/förändringar. 

Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning är att service- och tek-

niknämnden har en i huvudsak ändamålsenlig beredningsprocess. De olika leden i bered-

ningsprocessen är väl kända hos förtroendevalda och tjänstemän. Däremot finns ingen 

dokumenterad processbeskrivning för ärendeberedningsprocessen vilket medför att den 

är sårbar för personalfrånvaro/förändringar. 

Den sammanfattande bedömningen grundar sig på bedömningen av följande kontrollmål: 

 Ändamålsenliga och dokumenterade rutiner finns för nämndens be-
redningsprocess. 

Kultur- och turismnämnden 

Vår bedömning är att kultur- och turismnämnden har ändamålsenliga rutiner för nämn-

dens beredningsprocess. Det finns ett etablerat och välfungerande arbetssätt som i allt 

väsentligt uppfyller rimliga krav på beredningsprocessen. Däremot saknas en doku-

mentation av rutiner och arbetssätt kopplat till beredningsprocessen. Detta innebär att 

beredningsprocessen i hög grad är personberoende och sårbar för eventuell personalfrån-

varo/förändring. Vi vill särskilt lyfta sårbarheten mot bakgrund av att beredningsprocess-

en i kultur- och turismnämnden vilar på ett fåtal insatta personer. 

Service- och tekniknämnden 

Vår bedömning är att service- och tekniknämnden har ändamålsenliga rutiner för nämn-

dens beredningsprocess. Vi bedömer arbetsprocessen som välfungerande och att den upp-

fyller rimliga krav på beredningsprocessen. Det tycks dock som att processen för den poli-

tiska beredningen är tydligare än den för tjänstemannaberedningen inom service- och 

teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. I granskningen framkommer 

otydlighet kring rutiner för anmälning av ärenden som ska tas upp i nämnden, kring för-

delning av ärenden inom service- och teknikförvaltningen samt för fördelning av ärenden 

mellan service- och teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 
 Gällande rutiner för beredningsprocessen efterlevs 

Kultur- och turismnämnden 

Samtliga intervjuade har beskrivit en enhetlig bild av hur beredningsprocessen ser ut. Vi 

har vid intervjutillfällena inte hört att beskrivna rutiner och arbetssätt för beredningspro-
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cessen inte skulle efterlevas. Därmed gör vi bedömningen att de rutiner och arbetssätt så 

som de har beskrivits vid intervjutillfällena efterlevs.  

Service- och tekniknämnden 

Vad gäller den politiska beredningsprocessen för service- och tekniknämnden är vår be-

dömning att arbetsprocessen är tydlig för de inblandade och att den följs. Vi bedömer 

dock att det tycks finnas en större grad av otydlighet vad gäller tjänstemannaberedningen 

inom service- och teknikförvaltningen, och att rutinerna för denna del av beredningen 

därför också kan variera i praktiken. Vidare har nämnden i nuläget ingen fast sekreterare, 

vilket även det borgar för mindre kontinuitet samt en ineffektiv arbetsfördelning där för-

valtningschefen tar en koordineringsroll. Vi bedömer att tydligheten och kontinuiteten i 

förvaltningens beredningsprocess skulle stärkas med en tydlig och dokumenterad pro-

cessbeskrivning där roll- och ansvarsfördelningen framgår.  

 

 Det finns en tydlig organisation för nämndens beredningsarbete. 

Kultur- och turismnämnden 

Vår bedömning är att kultur- och turismnämnden har en tydlig organisation för bered-

ningsarbetet. Det framgår tydligt vilka roller och funktioner som är involverade i bered-

ningsprocessen samt hur de involveras. Vi saknar däremot en dokumenterad process- och 

organisationskarta över beredningsprocessen. 

Service- och tekniknämnden 

Vår bedömning är att service- och tekniknämnden har en delvis tydlig organisation för 

beredningsarbetet. I intervjuer framkommer att det i stora drag är tydligt vilka roller och 

funktioner som är involverade i beredningsprocessen och på vilka sätt. Som tidigare 

framhållits är beredningsprocessen inte fastlagd i en processbeskrivning, och det har i 

granskningen framkommit att det i praktiken finns en otydlighet kring organisationen av 

tjänstemannaberedningen till teknik- och servicenämnden. Detta rör registrators roll, 

ansvarsfördelningen mellan avdelningschef och förvaltningschef samt fördelning av ären-

den mellan de två förvaltningar som bereder ärenden till service- och tekniknämnden.  

 
 Det finns ändamålsenliga mallar för framtagande av beslutsunderlag. 

Kultur- och turismnämnden 

Vår bedömning är att kultur- och turismnämnden har ändamålsenliga dokumentmallar 

för framtagande av beslutsunderlag. Dokumentmallarna för tjänsteskrivelser innehåller 

det mest väsentliga. Vi noterar dock att mallarna inte innehåller barnperspektivet och 

jämställdhetsperspektivet trots att de intervjuade menar att fullmäktige har beslutat om 

att barnperspektivet och jämställdhetsperspektivet ska belysas i beslutsunderlagen i till-

lämpliga delar.  

Service- och tekniknämnden 

Vår bedömning är att service- och tekniknämnden har ändemålsenliga dokumentmallar 

för utarbetande av beslutsunderlag. Dokumentmallarna för tjänsteskrivelser innehåller 

det mest väsentliga. Vi noterar dock en bristande funktionalitet genom att det inte går att 

kopiera in text i tjänsteutlåtanden som tas fram i förvaltningens ärendehanteringssystem. 



Granskning av nämndernas beredningsprocesser 
 

Oktober 2016     17 av 19 
Katrineholms kommun 
PwC 

 

Vi kan även här notera att barn- eller jämställdhetsperspektivet inte inkluderas i mallen 

för tjänsteutlåtanden. I intervju framkommer att barn- eller jämställdhetsperspektivet i 

regel inte inkluderas i beslutsförslagen, trots fullmäktiges beslut. 

 Kvalitetssäkring av beslutsunderlag görs ur juridisk och ekonomisk 

synpunkt. 

Kultur- och turismnämnden 

Utifrån de slumpmässigt utvalda beslutsärendena som vi har granskat framgår att kultur- 

och turismnämnden i två av tre ärenden har genomfört kostnadsberäkningar. I det ärende 

kostnadsberäkningen saknats bedömer vi att en kostnadsberäkning inte varit relevant. 

Vad gäller konsekvensanalyser anser vi att analyserna är tillräckliga i ett av de tre besluts-

ärendena. Utifrån det som framkommit i intervjuerna finns stödresurser att tillgå för 

kvalitetssäkring, till exempel kommunjurist. De intervjuade menar att lämplig kvalitets-

säkring sker beroende på beslutsärendets karaktär.  

Service- och tekniknämnden 

Utifrån de slumpmässigt utvalda beslutsärenden som vi granskat för service- och teknik-

nämnden framgår att beslutsunderlaget i ett av tre ärenden innehåller kostnadsberäkning. 

I resterande två ärenden gör vi bedömningen att en kostnadsberäkning inte är relevant. 

Samtliga granskade ärenden inkluderade en konsekvensanalys. Ingen av de granskade 

ärendena inkluderade dock ett jämställdhetsperspektiv och endast ett av ärendena inklu-

derade ett barnperspektiv. I vår granskning framkommer att dessa två perspektiv i regel 

inte finns med i beslutsunderlagen. I granskningen har framgått att det finns stödresurser 

för framtagandet av beslutsunderlag till nämnden, i form av centralt placerad kommunju-

rist, upphandlingskontoret och inköpt ekonomistöd. Det sker dock ingen ytterligare 

kvalitetssäkring av beslutsunderlaget efter det att det skickats till nämndsekreterare.  

 De förtroendevalda ges tillräckliga förutsättningar för att sätta sig in i 
ärenden före beslutsfattandet. 

Kultur- och turismnämnden 

Vår bedömning är att kultur- och turismnämnden får tillräckliga förutsättningar att sätta 

sig in i ärenden före beslutsfattandet. Samtliga sammanträdeshandlingar skickas ut via 

posten en vecka innan sammanträdet. De förtroendevalda som intervjuats anser att de får 

tillräckligt med tid att sätta sig in i handlingarna. I intervjuerna anges att det nästan aldrig 

händer att extrahandlingar delas ut på sammanträdesbordet. Däremot uppges att extraut-

skick ibland sker.  

Service- och tekniknämnden 

Vår bedömning är att service- och tekniknämnden får tillräckliga förutsättningar att sätta 

sig in i aktuella ärenden före sammanträdet. Sammanträdeshandlingar skickas ut en 

vecka innan nämndsammanträdet. Det framkommer även att handlingar sällan läggs på 

bordet. I intervjuer uppger de förtroendevalda att förvaltningen förbereder ärendena på 

ett tillfredställande sätt. Nämndens ordförande lyfter att det kan bli ont om tid mellan 

presidiemötet och utskicket av handlingarna. Vice ordföranden uttrycker i intervjuer att 

oppositionen inte får tillgång till föredragningslistan inför presidiemötet, vilket gör att de 

får svårt att förbereda sig inför mötet.  
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 Beslutsunderlag skickas ut tillsammans med kallelsen. 

Kultur- och turismnämnden 

Beslutsunderlaget skickas ut tillsammans med kallelsen en vecka innan nämndssamman-

träden via post. 

Service- och tekniknämnden 

För service- och tekniknämnden skickas kallelse och sammanträdeshandlingar ut en 

vecka innan nämndsammanträdet digitalt via mejl. 

4.2. Rekommendationer 
Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer. 

 Vi rekommenderar både service- och tekniknämnden och kultur- och turism-

nämnden att inkludera barn- och jämställdhetsanalyser på ett konsekvent sätt i 

beslutsunderlagen. Om barn- och jämställdhetsperspektivet inte beaktas eller inte 

bedöms ha någon påverkan sett till ärendets karaktär bör det framgå i beslutsför-

slaget. På så sätt skapas ingen osäkerhet för nämnderna ifall barn- och jämställd-

hetsperspektivet har beaktats eller ej. 

 Vi rekommenderar kultur- och turismnämnden att ta fram en dokumenterad pro-

cessbeskrivning av hur beredningsprocessen går till där roll- och ansvarsfördel-

ning framgår. 

 Vi rekommenderar service- och tekniknämnden att ta fram en dokumenterad pro-

cessbeskrivning av hur beredningsprocessen går till där roll- och ansvarsfördel-

ning framgår. Till exempel på vilket sätt samhällsbyggnadsförvaltningen ska in-

kluderas och ingå i service- och tekniknämndens beredningsprocess eller hur 

ärenden som inkommer ska fördelas (är det registratorerna eller förvaltningsche-

fen som ska fördela på service- och tekniknämnden?) – tydliggöra detta så att för-

valtningschefen vet vilka ärenden som hamnar var. Vi bedömer att oppositionens 

deltagande vid service- och tekniknämndens presidiemöte hade kunnat underlät-

tas ifall även de får ta del av föredragningslistan inför mötet.  

 Vi rekommenderar service- och tekniknämnden att säkerställa att förslag till ären-

den alltid kommuniceras mellan förvaltningschefen och nämndsordförande och 

inte mellan avdelningschefer och nämndsordförande. 
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Protokollsutdrag 1 (2)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2016-12-08

§ 87

Yttrande över Revisionsrapport - granskning av 
nämndernas beredningsprocesser (STN/2016:105)
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta service- och teknikförvaltningens 
yttrande som sitt eget och vidaresända det till revisorerna samt kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har utifrån sin bedömning av risk och väsentlighet beslutat att granska 
beredningsprocessen och gett PwC i uppdrag att genomföra granskningen. 
Granskningen har avgränsats till kultur- och turismnämnden samt service- och 
tekniknämnden.

Revisorerna föreslår att kultur- och turismnämnden inkluderar barn- och 
jämställdhetsanalyser på ett konsekvent sätt i sina beslutsunderlag. Revisorerna 
föreslår även att det bör framgå i beslutsförslaget om barn- och 
jämställdhetsperspektivet inte beaktas eller inte bedöms ha någon påverkan sett till 
ärendets karaktär. Även service- och tekniknämnden anser att detta är en bra 
rekommendation och avser att ta fram tydliga rutiner och mallar för att inkludera 
barn- och jämställdhetsanalyser på ett konsekvent sätt i beslutsunderlagen.

Revisorerna föreslår att service- och tekniknämnden säkerställer att förslag till 
ärenden alltid kommuniceras mellan förvaltningschef och nämndordförande och inte 
mellan avdelningschefer och nämndordförande. Mellan service- och 
teknikförvaltningen och nämndordförande sker rutinmässigt kommunikation inför 
och under nämnder genom förvaltningschefen. Motsvarande hantering hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen är delegerad till avdelningschef. Service- och 
teknikförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen sett över 
och förbättrat processen för ärenden som hanteras mellan förvaltningarna. En 
målsättning med översynen av hanteringen är att tydliggöra samt styra ärendegången 
för förslag till ärenden mellan förvaltningarna. 

Revisorerna föreslår att service- och tekniknämnden tar fram en dokumenterad 
processbeskrivning av hur beredningsprocessen går till där roll- och 
ansvarsfördelning framgår. Service- och tekniknämnden tycker att det är en bra 
rekommendation och avser att ta fram en dokumenterad processbeskrivning.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2016-11-24
 Remiss av Revisionsrapport – granskning av beredningsprocessen

Överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Sten Holmgren (C), 
Anneli Hedberg (S).
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SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2016-12-08

___________________

Beslutet skickas till:
Revisorerna
Kommunstyrelsen
Akt



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2016-11-24 STN/2016:105 - 007 
Stab 

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Hakan.Pettersson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Håkan Pettersson 

Service- och tekniknämnden

Yttrande över Revisionsrapport - granskning av 
nämndernas beredningsprocesser 
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta service- och teknikförvaltningens 
yttrande som sitt eget och vidaresända det till revisorerna samt kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har utifrån sin bedömning av risk och väsentlighet beslutat att granska 
beredningsprocessen och gett PwC i uppdrag att genomföra granskningen. 
Granskningen har avgränsats till kultur- och turismnämnden samt service- och 
tekniknämnden.

Revisorerna föreslår att kultur- och turismnämnden inkluderar barn- och 
jämställdhetsanalyser på ett konsekvent sätt i sina beslutsunderlag. Revisorerna 
föreslår även att det bör framgå i beslutsförslaget om barn- och 
jämställdhetsperspektivet inte beaktas eller inte bedöms ha någon påverkan sett till 
ärendets karaktär. Även service- och tekniknämnden anser att detta är en bra 
rekommendation och avser att ta fram tydliga rutiner och mallar för att inkludera barn- 
och jämställdhetsanalyser på ett konsekvent sätt i beslutsunderlagen.

Revisorerna föreslår att service- och tekniknämnden säkerställer att förslag till ärenden 
alltid kommuniceras mellan förvaltningschef och nämndordförande och inte mellan 
avdelningschefer och nämndordförande. Mellan service- och teknikförvaltningen och 
nämndordförande sker rutinmässigt kommunikation inför och under nämnder genom 
förvaltningschefen. Motsvarande hantering hos samhällsbyggnadsförvaltningen är 
delegerad till avdelningschef. Service- och teknikförvaltningen har tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen sett över och förbättrat processen för ärenden som 
hanteras mellan förvaltningarna. En målsättning med översynen av hanteringen är att 
tydliggöra samt styra ärendegången för förslag till ärenden mellan förvaltningarna. 

Revisorerna föreslår att service- och tekniknämnden tar fram en dokumenterad 
processbeskrivning av hur beredningsprocessen går till där roll- och ansvarsfördelning 
framgår. Service- och tekniknämnden tycker att det är en bra rekommendation och 
avser att ta fram en dokumenterad processbeskrivning.

Ärendets handlingar
Remiss av Revisionsrapport – granskning av beredningsprocessen
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Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2016-11-24 STN/2016:105 - 007 
Stab 

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Hakan.Pettersson@katrineholm.se 

Magnus Gustafsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Revisorerna, kommunstyrelsen, akten



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-02-15 KS/2017:98 - 709 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Gunnar.Berglund@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Gunnar Berglund 

Kommunstyrelsen

Familjecentral i Nävertorp 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att ta fram och 
sammanställa kostnader för inrättande av en familjecentral i Nävertorp inför 
budgetarbetet hösten 2017.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har fört diskussioner med berörda parten inom 
Katrineholms kommun och Landstinget i Sörmland angående inrättande av 
familjecentral i Katrineholm.

I kommunplan 2015-2018 står följande: ”För att stärka familjer, både barn och 
föräldrar, vill vi tillsammans med landstinget utreda och eventuellt starta en 
familjecentral där öppen förskola, socialtjänst, mödravård och barnavårdscentral 
samverkar.”

I övergripande plan med budget 2015-2017 under rubriken ”Särskilda uppdrag” 
beskrivs ett uppdrag att genomföra en förstudie om inrättande av en familjecentral där 
öppen förskola, mödravård, barnavårdscentral och socialtjänst samverkar.
Bildningsförvaltning och socialförvaltningen har tagit fram en förstudie benämnd  
”Inrättande av en familjecentral där öppen förskola, mödravård, barnavårdscentral och 
socialtjänst samverkar” som redovisades för kommunstyrelsen 2015-08-26.

Under 2016 stod det klart att landsstinget har för avsikt att flytta vårdcentralen i 
Nävertorp till andra lokaler. Nuvarande vårdcentralslokaler skulle efter en del 
ombyggnation bli en utmärkt familjecentral i Katrineholm. Representanter från 
bildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och 
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) har haft ett antal möten med representanter från 
landstinget för att diskutera möjliga lokaler för familjecentral i Katrineholm.
 
För att kunna ta ställning till inrättande av familjecentral, med inriktning mot en 
placering i Nävertorp, behöver aktuella kostnader tas fram inför budget 2018. 

 

Gunnar Berglund 
Lokalresursplanerare

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-02-13 KS/2017:86 - 020 
 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Karin.Rytter@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Karin Rytter 

Kommunstyrelsen

Kompetensförsörjningsplan 
kommunledningsförvaltningen 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kompetensförsörjningsplanen för 
kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
I Planeringsdirektiv 2015 med plan för 2016 – 2017 fick 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till strategi för den 
långsiktiga personalförsörjningen. Strategisk kompetensförsörjning innebär att 
Katrineholms kommun arbetar med kompetensförsörjning ut ett strategiskt perspektiv, 
det vill säga att långsiktigt planera för den kompetens som behövs i organisationen, 
planera aktiviteter för att nå den kompetensen, genomföra dessa och kontinuerligt 
förändra vid behov.

I juni 2015, § 130, antog kommunstyrelsen strategi för kompetensförsörjning. I 
dokumentet anges att kompetensförsörjningsplan med handlingsplan per nämnd ska tas 
fram årligen. Mot bakgrund av detta har kommunledningsförvaltningen tagit fram en 
kompetensförsörjningsplan.

Ärendets handlingar
 Kompetensförsörjningsplan kommunledningsförvaltningen

 

Karin Rytter
Kommunkoordinator

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
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Datum

Inledning och vision/mål
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för, 
liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det 
lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, 
upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och 
förändring. Vision 2025. 

Vi lever i en föränderlig värld där ändrade behov och förutsättningar ställer stora 
krav på verksamhetens förmåga till anpassning. Nya arbetsuppgifter tillkommer 
och andra försvinner, vilket påverkar behovet av personal och kompetens. 
Katrineholms kommun ska sträva efter att ha en personalstyrka som kvalitativt 
och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov. Utveckling av de 
anställdas kompetens är viktig för att på ett bra sätt kunna anpassa verksamheten 
till omvärlden. Utveckling och stimulans i arbetet är också betydande faktorer 
för att alla medarbetare ska ges möjlighet att utföra ett bra arbete. Möjlighet till 
individuell kompetensutveckling samt tillvaratagande av befintlig kompetens är 
viktiga faktorer för att göra kommunen till en attraktiv arbetsplats. 

Kommunen är i första hand tjänsteproducerande verksamhet. Med god 
framförhållning och långsiktig planering är det möjligt att möta framtida behov 
av kompetens och tillgodose att medarbetarna har den kompetens som behövs 
och krävs.

Syftet med kompetensförsörjningsplanen
Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att utifrån analys av befintlig 
kompetens, tydliggöra kommande kompetensbehov och hur stort gapet är från 
befintlig kompetens i förhållande till verksamhetens mål på kort och lång sikt. I 
kompetensförsörjningsplanen ska de planerade åtgärderna för att fylla 
kompetensbehoven beskrivas. Det kan till exempel innebära hur man attraherar 
nya medarbetare, nyrekrytering, strategier för kompetensutveckling för att 
behålla medarbetare och avveckling.

- beskriva ett nuläge 
- analysera framtida utveckling 
- planera för både kort- och långsiktig kompetensförsörjning
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Datum

Externt perspektiv
Mer än en miljon människor arbetar i välfärden. Ungefär en tredjedel av dessa 
uppnår pensionsålder den närmaste tioårsperioden. Samtidigt ökar både andelen 
äldre och barn i befolkningen, vilket gör att behovet av skola, vård och omsorg 
växer. Detta leder till stora rekryteringsbehov. Om inga förändringar görs i 
arbetssätt, organisation och bemanning skulle över en halv miljon nya 
medarbetare behövas i välfärden fram till 2023. 1

Rekryteringsbehov på tio års sikt för välfärdsyrken 2

Personalgrupp Anställda 
2013

Anställda 
2022

Pensioneringar 
2013 - 2022

Rekryteringar 
2013 - 2022

Totalt 1 118 000 1 299 000 347 000 539 000
Administration 129 000 146 000 54 000 71 000
Administratörsarbete 38 000 43 000 17 000 22 000
Handläggararbete 42 000 47 000 15 000 20 000
Ledningsarbete 49 000 56 000 22 000 29 000

Utöver demografin kommer en mängd andra faktorer att påverka 
rekryteringsbehoven. Det handlar exempelvis om globalisering, 
konjunkturförändringar, innovationer, ökad rörlighet på arbetsmarknaden och 
politiska beslut och reformer. 3

Det finns mycket som arbetsgivarna själva kan göra för att påverka både 
storleken på rekryteringsbehovet och möjligheten att rekrytera rätt personer. 
SKL har formulerat nio strategier för att möta rekryteringsutmaningen. Några 
åtgärder är att använda den befintliga kompetensen på ett bättre sätt, utnyttja 
tekniken bättre och skapa bra möjligheter till löne- och karriärutveckling. Det 
handlar också om att utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation samt skapa 
förutsättningar för fler medarbetare att arbeta mer tid och stanna längre i 
arbetslivet.4

SKL har beräknat hur strategierna Låt fler jobba mer och Förläng arbetslivet 
skulle kunna minska behoven av att rekrytera till olika verksamheter. 
Scenarierna är framtagna för att visa strategiernas potential på lång sikt.  De 
visar bland annat att om fler anställda går upp i arbetstid och fler jobbar längre 

1 Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden. Hur möter vi rekryteringsutmaningen? Sveriges 
Kommuner och Landsting
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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skulle rekryteringsbehoven i välfärden kunna minska med över 20 procent, eller 
115 000 personer. 5

Faktorer som påverkar rekryteringsbehoven
Övergripande trender som urbanisering, globalisering och digitalisering 
påverkar demografin, som i sin tur bidrar till förändrade krav på välfärden. 
Nedan presenteras faktorer som SKL har tagit fram som övergripande kan 
komma att påverka kommunens uppdrag och arbete.

Förändrade krav på välfärden
Sverige har ett antal generationer av medborgare som är förhållandevis många 
till antalet, medan andra generationer är färre till antalet. Efterfrågan på olika 
välfärdstjänster varierar därför över tiden, vilket försvårar för 
samhällsplaneringen.6

Generationsskifte och ökad brist på chefer
Rekordgenerationen, som satt ett stort avtryck på samhället, har börjat gå i 
pension. Ett generationsskifte påverkar samhället på många sätt. Den yngre 
generationen med andra värderingar tar över, värderingar som präglas av 
individualism, antiauktoritet och sekularisering. De unga vuxna är rörliga i sina 
värderingar och beteenden. Generationsskiftet och lägre intresse hos unga att 
vara chefer leder till en brist på chefer. Unga vill i större utsträckning bli 
specialister eller experter och talar hellre om personlig utveckling än om 
karriär.7

Ökad urbanisering

Ungdomar söker sig till städer i allt större utsträckning. En generell trend är 
också att ungdomar flyttar till studieorter och att endast en minoritet flyttar 
tillbaka till sina hemkommuner efter studierna.8

Ökad polarisering av inkomster, hälsa och åsikter 

De ekonomiska klyftorna växer mellan äldre och yngre förvärvsaktiva, 
sammanboende och ensamstående föräldrar, de som har arbete och de som står 
utanför arbetsmarknaden samt mellan befolkningarna i attraktiva och mindre 
attraktiva områden och kommuner. Människor med olika bakgrund och 

5 Ibid.
6 Vägval för framtiden. Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2025. Sveriges 
Kommuner och Landsting.
7 Ibid.
8 Ibid.
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förutsättningar lever allt mer segregerat, speciellt i storstäderna. Sedan år 1980 
har inkomstskillnaderna i Sverige och skillnaderna i människors 
levnadsförutsättningar ökat.9

Ständigt uppkopplade medborgare med nya förväntningar 
Tillgången till internet påverkar livsstil, umgänge och kunskapssökande. En 
ständig uppkoppling till internet kommer att vara en naturlig del av livet för 
nästan alla medborgare. När som helst, var som helst och hur som helst kan man 
kommunicera med allt och alla om allt.10

Databaserat beslutsfattande 
Den tekniska utvecklingen har gett oss tillgång till enorma mängder data och 
datorkraft, så kallat Big Data. Detta innebär en omvälvande förändring för vårt 
sätt att förstå världen. Statistik och matematiska modeller är i allt högre grad en 
del i vårt beslutsfattande. Tekniken och vad den kan åstadkomma förbättras 
ständigt.11

Från behovsdriven till identitetsdriven ekonomi 
Allt högre materiell standard gör att en större del av konsumtionen går från att 
vara behovsdriven till att vara identitetsdriven. Många av de traditionella 
gemenskaperna som exempelvis religion, släkt och hemorten har försvagats. 
Identitet blir viktig för såväl individer som organisationer.12

Näringslivet mer aktivt i samhällsbygget 
Ett gott samspel mellan den privata och den offentliga sektorn är ofta en starkt 
bidragande kraft till en god lokal och regional utveckling. 
Sysselsättningstillväxten bland svenska företag sker idag framförallt i små och 
mellanstora företag som i många fall har en stark lokal förankring. Små och 
medelstora företag behöver lokal förankring.13

9 Ibid.
10 Vägval för framtiden. Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2025. Sveriges 
Kommuner och Landsting.
11 Ibid.
12 Ibid.
13 Ibid.
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Internt perspektiv
Katrineholms kommun ska sträva efter att ha en personalstyrka som kvalitativt 
och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov. Med utgångspunkt i det 
anges i Personalhandboken för Katrineholms kommun att:

 personal- och kompetensplaneringen ska vara medveten och systematisk för 
att kunna ske med god framförhållning

 intern rörlighet stimuleras så att de erfarenheter, kunskaper och möjligheter 
som finns hos redan anställd personal kan tillvaratas

 Katrineholms kommun ska vara en lärande organisation som främjar 
lärande för samtliga anställda och som skapar förutsättningar för 
fortlöpande utveckling och förändring

 samtliga anställda får möjlighet till utveckling i arbetet

 kompetensutvecklingen bygger på verksamhetens behov och stämmer 
överens med kommunens långsiktiga utveckling

 de anställda och chefen tar ett gemensamt ansvar beträffande den egna och 
arbetslagets kompetensutveckling

 strategier och system för att kartlägga befintlig kompetens och framtida 
kompetensbehov finnas

 fast anställning ska/ eller är en vara utgångspunkt vid alla anställningar

Katrineholms kommun arbetar utifrån ARUBA – modellen (Attrahera, 
Rekrytera, Utveckla och Behålla samt Avsluta).

Nuläge

På kommunledningsförvaltningen ser personalsammansättningen i december 
månad 2016 ut enligt följande. I de högra kolumnerna är det möjligt att se 
pensionsavgångar åren 2017 till och med år 2020, om medarbetarna väljer att gå 
i pension vid 65 års ålder. I kolumnen för pensionsavgång år 2017 redovisas 
också medarbetare som är äldre än 65 år (samtliga medarbetare på 
kommunledningsförvaltningen födda 1950, 1951 samt 1952).
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Månadsavlönad
December 2016

Man Kvinna Totalt P 2017
(f - 50, 
51, 52)

P 2018
(f -53)

P 2019
(f -54)

P 2020
(f -55)

Administratör 2 2
Arbetsmiljökonsult 1 1
Arkivarie 1 1 1
Arkivassistent 2 2
Assistent 1 3 4 1
Beteendevetare 1 1 1
Bredbandssamordn. 1 1
Budgetstrateg 1 1
Ekonom 3 2 5
Ekonom/Controller 1 1
Eko-/Personalchef 1 1
Ekonomiassistent 1 2 3
Förhandlare 1 1
Handläggare 1 1
Hälsoutvecklare 1 1
Informatör 2 2
IT kundansvarig 1 1 2
IT- och 
kommunikationschef

1 1

IT-koordinator 1 1
Kanslichef 1 1
Kommunikationsstra. 1 1
Kommunjurist 1 1
Kommunkoordin. 1 1
Kommunstrateg 1 1
Kval. sekreterare 1 1
Lokalplanerare 1 1 1
Lönechef 1
Löne- & systemadmi. 1 1
Löne- & systemsam 2 2
Löneadministratör 1 5 6 1
Nämndsekreterare 2 2
Personalkonsult 3 3
Pressansvarig 1 1
Projektkoordinator 1 1
Redovisningsassistent 1 1
Redovisningsekonom 1 1
Registrator 1 1
Samordnare 1 1
Senior Adviser 1 1 1
Systemförvaltare 1 1
Systemförvaltare/Löne-
administratör

1 1

Säkerhetschef 1 1
Upphandlingsstrateg 1 1
Utvecklingsledare 1 1 2
Förvaltningschefer 1 1
Totalt 21 46 3 2 2 1
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Analys 
På kommunledningsförvaltningen arbetar i december månad år 2016 45 kvinnor 
och 21 män. De sammanlagda uppskattade pensionsavgångarna fram till år 2020 
är sex stycken. Utöver detta är det två förvaltningschefer som uppnår 
pensionsålder inom perioden. Ytterligare två förvaltningschefer kommer att gå i 
pension under år 2017.

Det är viktigt för kommunledningsförvaltningen att arbeta vidare utifrån 
ARUBA- modellen med att attrahera medarbetare, att ha en professionell 
rekryteringsprocess samt att utveckla och ha kvar de medarbetare och den 
kompetens som redan finns på förvaltningen. En förutsättning för detta är att 
kommunledningsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare. Den allt mer 
globaliserade och internationella arbetsmarknaden kan bidra till att 
Katrineholms kommun, som en medelstor kommun, kan komma att få det allt 
svårare att hitta arbetskraft. Att vara en attraktiv arbetsgivare är mycket 
väsentligt också ur ett större perspektiv. 

Rekryteringsbehov 

Rekryteringsbehovet de kommande åren på kommunledningsförvaltningen, med 
anledning av pensionsavgångar, är relativt lågt. Det är dock av stor vikt att hitta 
rätt kompetens för de avgångar som föreligger. Flera funktioner på förvaltningen 
är ”enmansfunktioner”, specialister, vilket innebär att en extra sårbarhet 
föreligger inom vissa verksamhetsområden. Medarbetare på vissa av dessa 
funktioner kommer att gå i pension inom tidsperioden. 

Även om rekryteringsbehovet under år 2017 inte är stort med anledning av 
pensionsavgångar, har kommunledningsförvaltningen ett behov av rekrytering 
med anledning av befintliga och kommande vakanser. I det arbetet ligger 
utmaningen att hitta rätt kompetens, en bra matchning mellan arbetssökande och 
lediga jobb.

Mål

För att kommunmedlemmarna ska få den service som beslutats av 
kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen genom 
kommunledningsförvaltningen leda planeringen och uppföljningen av 
kommunens verksamhet, samordna och stödja kommunens utveckling inom 
områdena ekonomisk hushållning, upphandlings- och inköpsverksamhet, 
personalpolitik, personal- och löneadministration, informations-
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/kommunikationsverksamhet och marknadsföring, juridisk verksamhet, IT, 
säkerhetsarbete, strategiskt jämställdhetsarbete, strategiskt integrations- och 
mottagningsarbete samt effektivisering av administrationen.

Engagerade medarbetare är avgörande för den fortsatta utvecklingen av 
kommunens service till invånarna. För att få engagerade medarbetare krävs att 
kommunledningsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare.  
Kommunledningsförvaltningen i Katrineholms kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare.  

Åtgärder/Handlingsplan

Attrahera, Rekrytera, Utveckla och bibehålla, Avsluta

Följande aktiviteter/åtgärder arbetar kommunledningsförvaltningen med för att 
vara en attraktiv arbetsgivare, utifrån ARUBA- modellen. Ledningsgruppen på 
kommunledningsförvaltningen har ett gemensamt ansvar för att aktiviteterna 
genomförs.

Mål: Attraktiv arbetsgivare

Aktivitet/åtgärd Ansvarig
Använda kompetensbaserad rekrytering 
för att uppnå en tryggad 
personalförsörjning. (Minskar 
felrekryteringar, behåller kompetens) 

Ge en god introduktion till alla 
nyanställda

Öka medarbetarengagemanget genom 
regelbundna samtal mellan chef och 
medarbetare

Tillämpa heltid som norm

Erbjuda möjlighet till friskvård

Vara en hälsofrämjande arbetsplats 
genom att underlätta för medarbetare att 
kombinera arbete med ansvar för hem 
och familj, bland annat genom möjlighet 
till flextid och arbete hemifrån (i den 
utsträckning det är möjligt)
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Ta fram individuella utvecklingsplaner i 
samband med medarbetarsamtal

Erbjuda individuell utveckling genom 
insatser som ger verktyg att hantera, 
möta och hantera stress för att förebygga 
stressrelaterad sjukdom
Erbjuda medarbetare för tjänsten 
relevanta utbildningar

Skapa engagemang och delaktighet kring 
vad en attraktiv arbetsgivare är 

Arbeta för att RÖTT ska genomsyra 
verksamheten genom att bland annat en 
gång per år ta upp värdegrunden för 
djupare diskussion på APT-möten. Ha 
högt till tak, inbjuda till diskussioner. Att 
ha kul på jobbet.

Fira våra framgångar när tillfälle ges – 
att ha kul på jobbet

Verka för möjliggörande till rörlighet 
inom organisationen

Möjliggöra för karriär – olika typer av 
utveckling genom olika uppdrag

Möjliggöra för utveckling av ledarskap 
genom att erbjuda utbildningar; 
”personligt ledarskap”, ”framtidens chef 
och ledare” samt ”mentorsprogram”

Arrangera gemensamma 
förvaltningsträffar

Vid planerade avgångar – 
dubbelanställning för att säkra 
kompetensöverföring

Erbjuda avslutningssamtal

I samband med pensionsavgångar och 
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andra vakanser se över om det finns 
behov av nya och förändrade yrkesroller 
för att minska sårbarheten

Alla arbetsuppgifter och insatser ska 
synliggöras och värderas lika högt.
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Uppföljning
Kompetensförsörjningsplanen med handlingsplan revideras årligen under sista 
kvartalet. Handlingsplanen följs upp i samband med revideringen och 
årsredovisning.

Hur planen tagits fram
Kompetensförsörjningsplanen för kommunledningsförvaltningen har arbetats 
fram i förvaltningens ledningsgrupp. Medarbetarna på förvaltningen har varit 
delaktiga genom diskussioner på de olika avdelningarna om vad som utgör en 
attraktiv arbetsgivare samt också analys av förvaltningens styrkor och svagheter. 
De synpunkter som inkommit har varit till hjälp i framtagandet av de åtgärder 
som kommunledningsförvaltningen arbetar med för att vara en attraktiv 
arbetsgivare. 
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Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2016, kommunstyrelsen 
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad årsredovisning för år 2016 med bilagor och 

lägger den till handlingarna.

2. Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige begära ombudgetering av 
92 657 tkr avseende investerings- och exploateringsprojekten enligt bilagorna 
”Begäran om ombudgetering av investerings- och exploateringsmedel från 2016 till 
2017.

3. Genomförda uppdrag avskrivs och de pågående och kvarstående uppdrag som har 
getts i övergripande plan med budget rapporteras på nytt i samband med 
delårsrapporten 2017.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltningar har upprättat ett förslag till årsredovisning med 
bokslut för verksamhetsåret 2016. Kommunstyrelsen redovisar en bokföringsmässig 
negativ avvikelse på totalt – 1 901 tkr.

Kommunchef, kommunledningsförvaltningen samt de kommuncentrala 
ansvarsnivåerna har positiva avvikelser förutom kommunikationer, där en 
felperiodisering skett av kostnad mellan 2015 och 2016 samt på fastigheter och lokaler 
där kostnader för anvisningsboenden bokförts.

De medel som beslutats om för nya boendet täcker inte kostnader för den moms som 
inte får dras av vid nybyggnation av bostäder. De positiva avvikelserna beror till stor 
del på vakanser och sjukskrivningar samt ej nyttjade konsultkostnader. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens resultat uppgår för 2016 till – 3267 tkr. Katrineholm 
utvecklas, växer och förändras, vilket leder till fler invånare och ökande skatteintäkter. 
Den positiva utvecklingen påverkar initialt samhällsbyggnadsförvaltningens 
kostnadsutveckling. För att snabbt möta behov av utveckling har konsulter anlitats, 
vilket delvis kompenserats genom vakanta tjänster. Samtidigt har driftbidragen och 
försäljning av tjänster varit lägre än förväntat och bidragit till förvaltningens resultat.

Kommunstyrelsen har en total investeringsbudget på 118 095 tkr, varav 
exploateringsbudgeten omfattar 66 063 tkr. Av investerings- och exploateringsmedlen 
begärs 92 657 tkr omfört till 2017 för bland annat uppförande av ny fastighet på 
Stortorget samt bredbandsutbyggnad. 
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1 Inledning 

1.1 Vision 2025 

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och 

företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och 

det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och 

rätt för handling och förändring.  

Katrineholm - Läge för liv & lust 

1.2 Ansvarsområde 

1.2.1 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens styr- och 

uppföljningsfunktion ingår att leda arbetet med utformningen av övergripande mål, riktlinjer och 

ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i de frågor 

som inte i lag är förbehållna någon annan nämnd. 

För att kommunmedlemmarna ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige ska 

kommunstyrelsen genom kommunledningsförvaltningen leda planeringen och uppföljningen av 

kommunens verksamhet, samordna och stödja kommunens utveckling inom områdena 

ekonomisk hushållning, upphandlings- och inköpsverksamhet, personalpolitik, personal- och 

löneadministration, informations-/kommunikationsverksamhet och marknadsföring, juridisk 

verksamhet, IT, säkerhetsarbete, strategiskt jämställdhets- samt integrations- och 

mottagningsarbete, strategiskt folkhälsoarbete samt effektivisering av administrationen. 

Kommunstyrelsen har genom samhällsbyggnadsförvaltningen ansvaret för näringspolitiken. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska skapa förutsättningar för en positiv ortsutveckling i form av 

en utvecklad infrastruktur/kommunikation, god markberedskap, energiplanering, fler företag och 

kommuninvånare. Vidare avser arbetet att bidra till en positiv arbetsmarknadsutveckling i 

samverkan mellan kommunen, företag, föreningar, universitet och myndigheter. Samverkan 

syftar även till att underlätta för befintliga företag inom kommunen att expandera och utvecklas, 

stimulera nyetableringar, nyföretagande och tillväxt. Kommunstyrelsen har också det 

övergripande ansvaret för den översiktliga planeringen och en långsiktigt hållbar utveckling. 

1.3 Sammantagen bedömning 

Kommunledningsförvaltningen 

Under år 2016 har en organisationsförändring genomförts på kommunledningsförvaltningen och 

stödet samt styrningen till övriga förvaltningar i organisationen har utvecklats. Målet med 

förändringarna är att uppnå ett klokare och effektivare arbetssätt samt förbättrat resultat för 

kommunens verksamheter. 

Fokus på kommunledningsförvaltningen har bland annat legat på processer, struktur, service och 

bemanning. Förvaltningen har också inriktat sig på ny teknik, kundfokus och 

kostnadseffektivitet. 

Större planerade aktiviteter, som att införa en ny e-tjänstplattform och utbyte av alla 

administrativa datorer, har genomförts enligt plan. Kommunen har nu möjlighet att utvidga sin 

service med moderna digitala tjänster till medborgarna. Fiberutbyggnaden har inte kommit så 
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långt som planerat, beroende på Länsstyrelsens långt utdragna process kring stödansökan för 

byalagen. 

För att utveckla kommunens inköpsprocesser har ett samarbete startats upp med Telge Inköp 

AB. Det har inneburit ett ökat stöd vid upphandlingar och en tydligare bild över kommunens 

samtliga inköp, genom kvartalsvisa inköpsrapporter. 

Kommunledningsförvaltningen har det övergripande ansvaret för säkerhet och trygghetsfrågor. 

Genom den antagna handlingsplanen mot våldsbejakande extremism har arbetet med att höja 

kunskapen och förmågan att agera mot våldsbejakande extremism fortsatt. 

Under år 2016 har alla kommuner i Sverige enligt lag getts ansvar att ta emot tilldelat antal 

nyanlända för bosättning. Detta har inneburit att resurser fått omfördelas från andra 

arbetsuppgifter till förmån för arbete med mottagandet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Näringslivet i kommunen utgör en grund för många genom skapandet av arbetstillfällen. Arbetet 

med att skapa ett gott näringslivsklimat är en prioriterad fråga i Katrineholm. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och näringslivet har under en femårsperiod haft ett nära 

samarbete. I Svenskt Näringslivsrankning har Katrineholms kommun gått från förra årets 128:e 

plats till årets 81 plats. 

I en region och kommun som är expansiv och dessutom har ett bra läge är bostäder en viktig 

utvecklingsfråga. Det är ett hårt tryck från bostadssidans aktörer att få tillgång till mark för 

bostadsbyggande i Katrineholm. Det byggs som aldrig förr. Arbetet med detaljplaner går i ett 

rasande tempo och idag har kommunen en produktionsvolym på 825 bostäder. Det kommer att 

visa sig år 2017, då de producerade detaljplanerna kommer att vinna laga kraft samt bygglov 

och produktion av bostäder kan komma igång. 

Det miljöstrategiska arbetet har tagit fart och går emot det viktiga målet att ha en långsiktigt 

hållbar kommun. I de mätningar som görs hur kommunerna arbetar med miljöfrågor har 

Katrineholm hamnat på 24:e plats. En prestation och viktig framtidsfråga för de som bor i 

kommunen i dag, men även för nästa generationers katrineholmare. 

Näringslivs-, bostads- och miljöfrågor är viktiga politiska frågor för att få tillväxt och välfärd. 

De framtagna målen för området har uppnåtts eller överträffats. 

1.4 Volymutveckling 

1.4.1 Kommunstyrelsen 

Volymmått Utfall 2015 Utfall 2016 

Antal leverantörsfakturor 73 370 73532 

Antal lönespecifikationer 63 341 65199 

Antal näringslivsfrämjande aktiviteter 195 195 

Antal företagsbesök 101 101 

Antal EU-ansökningar (projekt) 2 5 

1.5 Framåtblick 

Kommunledningsförvaltningen 

Katrineholms kommun växer, vilket medför behov av rekrytering, men också att behålla 

befintliga medarbetare. En attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats innebär att hela 
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kommunorganisationen arbetar utifrån ett gemensamt förhållningssätt till attraktionskraft, 

professionell rekrytering, kompetensutveckling, att behålla medarbetare, men också att 

genomföra goda avslut. 

En attraktionskraft är en hälsofrämjande arbetsplats där inriktningen är att utveckla det 

främjande och förebyggande arbetet samt rehabiliteringsarbetet. Förvaltningens utmaning är att 

ta fram ett samlat paket med insatser och åtgärder, som stödjer chefernas uppdrag om en 

attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats. 

Arbetet med att i hela kommunen införa heltid som norm intensifieras. 

Ärende- och dokumenthanteringssystemet LEX har en användningspotential som i dagsläget 

inte nyttjas i önskvärd omfattning, varför ett utvecklingsarbete föreligger. Den påbörjade 

översynen av stödet till politiken kommer att fortsätta och i detta ingår en förbättrad 

introduktion samt hanteringen kring det tekniska stödet. 

Folkhälsoutskottet har gett i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att ta fram underlag för 

beslut om undertecknande av europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR). Arbetet under 

2017 kommer sannolikt (under förutsättning av politiska beslut) att inriktas på en handlingsplan 

för jämställdhet med utgångspunkten från CEMR-deklarationen. 

Under 2017 kommer förberedelser för kommande val 2018 att vara i full gång. 

Kommunarkivet flyttar del av arkivet till kvarteret Rosenbusken, vilket innebär att 

förvaltningarna åter kommer att kunna leverera material till arkivet. 

Arbetet inom området för lokalresursplanering, med framtagande av underlag för nybyggnation 

av främst äldreboende, förskolor och skolor, kommer att intensifieras under 2017. 

De krav som ställs på kommunerna inom kris- och beredskapsområdet kommer att öka 

ytterligare under kommande år. Detta medför också en ökad kontroll enligt 

kommunöverenskommelse för statsbidrag.  Behoven av stöd inom området kommer med största 

sannolikhet också att fortsätta öka. 

Tjänsten som samordnare av boende har tillsatts, vilket innebär att mer fokus kan läggas på detta 

område kommunövergripande. Vidare kommer denna tjänst att utveckla bevakning av möjlighet 

att återsöka medel inom Migrationsverkets område. 

Kommunledningsförvaltningen har under året rekryterat för att bemanna och säkra kompetens, 

utifrån nya och tidigare uppdrag. Framtida utmaningar som kan nämnas är; 

 en utvecklad ekonomistyrning med en ökad prognossäkerhet 

 tydliggöra uppföljning och effektiviteten av Shared Buisness 

 hålla i och fortsätta utvecklingen av kommunens inköp- och upphandlingsprocess 

 uppgradera ekonomisystemet för en enklare och säkrare hantering 

Under året har kommunledningsförvaltningen utvecklat delårsrapport och årsredovisning i syfte 

att öka informationsvärdet genom ett tydligare samband med kommunplanen, ge väsentlig 

information samt en förbättrad analys av kommunens resultat. Ett arbete som fortsätter också 

2017. 

Under 2017 kommer stort fokus att läggas på digitalisering av kommunen. Mottot för 

kommunens digitala transformation ska vara Digitalt först – Digitalt där det är möjligt – 

personligt där det behövs. Förutom arbetet med e-tjänster kommer 

kommunledningsförvaltningen även att titta på hur befintliga system kan kopplas samman och 

hur manuella processer kan automatiseras. Den digitala transformationen är en utmaning främst 

när det gäller ändrade arbetssätt. 
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En stor utmaning för kommunen är den framtida kompetensförsörjningen. Under 2017 kommer 

därför ett stort fokus vara att arbeta med arbetsgivarvarumärket i olika sammanhang. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Katrineholms kommun har nu en översiktsplan för hela kommunen. Den ska fungera som 

vägledning för beslut inom kommunens alla verksamheter och visar på kommunens intentioner 

om hur mark och vatten ska användas. Planen är långsiktig och visionär och syftar mot år 2030. 

Att fortsätta arbetet med detaljplaner som följer Översiktplanens intentioner är viktigt för att 

uppnå det långsiktiga målet med 4 000 nya bostäder. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar 

kontinuerligt för en god tillgång på bostäder och etableringsmark, för att skapa möjligheter för 

företag och privatpersoner att bo och verka i Katrineholm med omnejd. 

Regeringen har satt ett program för 700 000 nya bostäder fram till år 2020. Stockholmsregionen 

är mest expansiv och i behov av flest bostäder. Katrineholm har med sitt goda geografiska läge 

möjlighet att bygga fler bostäder och därmed att locka till sig nya kommuninvånare. 

Ett fortsatt aktivt näringslivsarbete är viktigt för att skapa bra relationer med företag som verkar 

i kommunen. Det är de som skapar grunden för fortsatt framgång i Katrineholm. För att 

motverka känslighet i lågkonjunktur bör branschbredden i kommunen öka. Det görs genom 

proaktivt arbete för att locka till sig andra branscher att etablera sig i Katrineholm. Ett utökat 

engagemang med Stockholm Buisness Alliance och andra nätverk är viktiga framgångsfaktorer i 

det arbetet. 

Att ständigt arbeta med förbättringar i den vardagliga miljön, såsom nya parker, torg, gator och 

mötesplatser för invånarna är en stor framgångsfaktor för att invånarna ska tycka om sin stad. 

Ett trevligt centrum med ett bra utbud av varor och tjänster samt fina mötesplatser är viktiga 

pusselbitar. Det är också viktigt att få till stånd markörer och identitet som markerar att 

Katrineholm är en rolig kommun att bo och verka i. 

Kemikaliearbetet kommer under året att rulla igång i en mer aktiv fas efter att kemikalieplanen 

antagits under våren 2017. De övergripande målsättningarna i planförslaget är att den totala 

mängden särskilt farliga ämnen i den kommunala verksamheten samt exponeringen av farliga 

ämnen ska minska och att konsumenters kunskap om kemikalier ska öka. 

Under året kommer också handlingsplanen för dagvatten att färdigställas. Den utgår från den av 

fullmäktige antagna dagvattenpolicyn och kommer att konkretisera arbetet med dagvattenfrågor, 

i syfte att minska föroreningsmängderna och minska risken för översvämningsskador. 

En storsatsning för att förbättra vattenkvaliteten i Öljaren kommer att kunna påbörjas under 

2017, i och med att kommunen beviljats projektmedel som en del i Sveriges enda LIFE IP-

ansökan. Projektet innebär att näringsrika bottensediment kommer att ”dammsugas” upp för att 

spridas på skogs- och åkermark, i syfte att återföra fosfor i kretsloppet. 

Även 2017 kommer Katrineholm att delta i den länsgemensamma vattenveckan. Förra året hölls 

aktiviteten vid Öljaren. I år kommer kommunens vattendag att arrangeras vid en annan sjö. 

Arbetet med att ta fram en vattenplan för kommunen kommer att påbörjas under 2017. I 

vattenplanen kommer att finnas en handlingsplan som bland annat ska svara upp mot 

vattenmyndighetens åtgärdsprogram. Vattenplanen omfattar både sjöar, vattendrag och 

grundvatten. 

Också inom energi- och klimatområdet kommer en hel del att hända. En energi- och klimatplan 

kommer att färdigställas för antagande, Katrineholms kommun kommer att tillsammans med 

Flen och Vingåker kunna erbjuda energi- och klimatrådgivning till medborgarna och de tre 

kommunerna kommer tack vare bidrag från energimyndigheten att kunna arbeta uppsökande 
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gentemot mindre företag med energicoacher, i syfte att stötta företagen i deras arbete att minska 

energianvändningen. 

Under 2017 kommer sex familjer i kommunen att delta i ett projekt ”klimatfamiljer”. Målet är 

att familjerna ska minska sina utsläpp med 30 procent genom rådgivning, utbildning, mätningar 

och analyser. Projektet kommer att kunna följas i sociala medier. 

Grönstrukturplanen som ska färdigställas under år 2017 kommer att utgöra ett 

planeringsunderlag och redovisa var byggnationer är möjliga och inte möjliga samt hur förlusten 

av grönska ska kompenseras i den bebyggda miljön. 

Utvecklingsarbetet med rekreationsområdet i Forssjö kommer att påbörjas under året. 

Vattenskyddsområdets natur- och friluftsvärden ska lyftas fram och tillgängliggöras. 

Kommunen samarbetar också med föreningslivet genom öppet hus-aktiviteter i Naturstugan vid 

Näsnaren två gånger per år. Förhoppningen är att antalet bostäder för bin, fåglar, skalbaggar och 

fladdermöss ska öka under året. Kommunen har sökt naturvårdsbidrag från länsstyrelsen för 

uppsättande av olika slag av holkar under 2017. 
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2 Målredovisning 

2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning 

Utveckling i kommunen 

Under året har invånarantalet ökat från 33 462 personer vid årsskiftet 2015/2016 till 33 611 

personer den 1 november 2016. Det innebär en ökning med 149 personer. 

Hösten 2016 genomfördes markanvisningar för Eriksbergsvägen, Duvestrand och Luvsjön. Ett 

tiotal företag inkom med intresseanmälningar och sex stycken företag fick tilldelning. 

Växande handel och besöksnäring 

En citysamverkansgrupp bestående av Katrineholms kommun, fastighetsägare och Svensk 

Handel arbetar för att stärka Katrineholm som handelsstad. Visionen är att ”Katrineholms City 

ska vara västra Sörmlands mest attraktiva handelsstad, som lockar kunder från när och fjärran.” 

Gruppen arbetar även med att skapa attraktiva aktiviteter samt en attraktiv fysisk miljö i och 

omkring citykärnan. Då det tillkommit nya fastighetsägare i city kommer gruppen att ta fram 

nya gemensamma mål och strategier för att ytterligare stärka citys roll i staden som en stark 

mötesplats. 

Växande och mångsidigt näringsliv 

Ett gott näringslivsklimat genererar tillväxt för kommunen. Näringslivsrådets sjupunktsprogram 

är ett exempel på samverkan mellan Katrineholms kommun och näringslivet. För att stimulera 

utvecklingen inom näringslivet är kommunen också engagerad i Näringslivscentrums etablering 

i AVA-huset med aktörerna Almi, Leader, Katec, Coompanion och Nyföretagarcentrum. En 

satsning på UF företag har visats sig ge resultat, en ökning med 19 elever från föregående år. 

Kommunen har även fått erbjudande om- och tackat jag till att arrangera den regionala UF-

Mässan 2018-2019. 

Kommunen samverkar med Stockholm Business Alliance för att bli en mer aktiv part av 

Stockholmsregionen och på så sätt kunna dra än mer fördel av Katrineholms gynnsamma läge. 

Stockholm Business Alliance är ett partnerskap mellan 54 kommuner i sju län, där fokus ligger 

på att attrahera utländska investeringar till regionen. En annan viktig del av arbetet är att 

förbättra kommunernas service till företagen på hemmaplan genom den årliga NKI-mätningen. 

Genom att lyfta regionens samlade fördelar skapas bättre förutsättningar för att locka investerare 

och nya etableringar. En proaktiv plan har arbetats fram för att bearbeta potentiella företag i 

övriga landet beträffande etablering i Katrineholm. Som underlag har en branschbreddsanalys 

genomförts, vilken pekar ut de mest expansiva sektorerna. 

Katrineholms Logistikcentrum har en strategiskt viktigt roll för att skapa förutsättningar för 

nyetableringar och nya arbetstillfällen. 

Näringslivets och arbetsmarknadens utveckling lokalt och regionalt hänger nära samman med 

den demografiska utvecklingen, befolkningens utbildningsnivå, pendlingsmöjligheter, 

företagsklimat och är av avgörande betydelse för Katrineholms tillväxtmöjligheter. 

Fiberutbyggnad 

Andelen invånare som har tillgång till fiberbaserat bredband har ökat (senast tillgängliga 

statisken avser 2015, statistik för 2016 presenteras av PTS i slutet av mars). Utbyggnaden av 

fiberbaserat bredband till kommunens landsbygd har inte gått i den takt som var planerat. Det 

beror i mångt och mycket på en utdragen process innan Jordbruksverket och Länsstyrelsen tog 

beslut om reglerna för stödet från Landsbygdsprogrammet. 
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I mars valde kommunen att ingå ett samverkansavtal med Telia Sonera. Avtalet innebär att 

Skanova bygger ut nätet i Katrineholms kommun baserat på efterfrågan. Nätet är öppet vilket 

innebär att alla tjänsteleverantörer kan hyra in sig på lika villkor. 

I mitten av juli kom Länsstyrelsen med besked kring de bidrag som kommunens byalag har sökt 

i Landsbygdsprogrammet. I Katrineholms kommun fick en av sex ansökningar beviljat bidrag, 

Flodabygdens fiber, övriga fick avslag. 

För de byalag som inte har fick bidrag och även andra områden där det inte finns byalag, gick 

kommunen ut med en upphandling för att fortsätta arbetet även då Länsstyrelsens bidragspengar 

tog slut. 

Efter utvärdering av upphandlingen stod det i december klart att Utsikt Bredband AB inkommit 

med det vinnande anbudet. Avtal har nu tecknats mellan kommunen och Utsikt där en 

anslutningsavgift på landsbygden kommer att ligga på max 18 700 kronor, det vill säga samma 

prisnivå som för boende i tätorten. 

Närmast kommer Utsikt att senast sista mars 2017 gå ut med ett erbjudande till alla berörda, de 

som svarar på erbjudandet senast sista juni kommer att ha tillgång till fiber före utgången av 

2018. 

Kommunens mål för fiberutbyggnaden är ”År 2020 ska 95 procent av alla hushåll och företag i 

Katrineholms kommun ha möjlighet till fiberbaserat bredband”, ett mål som kan uppnås 

betydligt mycket tidigare förutsatt att intresse finns bland medborgarna. 

Resultatmål Kommentar 

 
Invånarantalet ska öka till minst 34 000 personer vid 
mandatperiodens slut 
KS 

 

Folkmängden i Katrineholm uppgick den 1 november 2016 till 
33 611 personer (16 799 kvinnor och 16 812 män). 

 
Ytterligare förbättrat företagsklimat 
KS, BMN, VON, KIAB 

 

Enligt Svenskt Näringsliv:s rapport "Lokalt företagsklimat 
Ranking 2016" har Katrineholms kommun klättrat från plats 
128 till 81. Att företagsklimatet förbättrats bekräftas även av 
samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät. 

 
Ökad branschbredd i det lokala näringslivet 
KS 

 

En proaktiv plan har arbetats fram för att bearbeta potentiella 
företag i landet beträffande etablering i Katrineholm. En 
branschbreddsanalys har genomförts, vilken pekar ut de mest 
expansiva sektorerna. Av det totala antalet branscher i 
Sverige finns ca 30 procent representerade i Katrineholms 
näringsliv. 

 
Växande handel och besöksnäring 
KS, KTN, STN 

 

Den senast tillgängliga statistiken från Handelns 
utredningsinstitut visar en uppgång 2015 för detaljhandeln 
både vad avser omsättning och antal sysselsatta jämfört med 
föregående år, medan försäljningsindex visade något lägre 
utfall. Citysamverkansgruppen arbetar för att stärka 
Katrineholm som handelsstad. Nya gemensamma mål och 
strategier ska tas fram. 

Tillsammans med KFV Marknadsföring AB fortsätter 
Katrineholms kommun också arbetet för att nå de långsiktiga 
tillväxtmålen för turism- och besöksnäringen i kommunen. Den 
senast tillgängliga statistiken för omsättningen och 
sysselsättningen inom besöknäringen visar på en ökning 2015 
jämfört med föregående år. 

 
Fler nystartade företag 
KS 

 

Antalet nya företag som startats under 2016 ligger på ungefär 
samma nivå som förra året, men är högre än 2014. 
Kommunen stöttar nya företagare och besöker aktivt redan 
etablerade företag för att skapa ett gott näringslivsklimat. 
Kommunen är engagerad i Näringslivscentrum med aktörerna 
Almi, Leader, Coompanion och Nyföretagarcentrum för att 
stimulera utveckling inom näringslivet. Kommunen ska 
utveckla sitt samarbete med Stockholm Business Alliance för 
att bli en mer aktiv part av Stockholmsregionen och på så sätt 
kunna dra ännu mer fördel av Katrineholms gynnsamma läge. 
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Resultatmål Kommentar 

 
Fler ungdomar ska starta UF-företag 
KS, BIN 

 

Antalet gymnasieungdomar som driver UF-företag har fortsatt 
att öka. Totalt är det 144 elever som driver UF-företag detta 
läsår. 

 
Tillgången till fiberbaserat bredband ska öka 
KS 

 

Den senast tillgängliga statistiken avser oktober 2015 och 
visar en kraftig ökning jämfört med föregående år. Kommunen 
fortsätter att arbeta med bredbandsutbyggnad även då 
bidragspengar tagit slut, för att uppnå Katrineholms kommuns 
bredbandsmål "År 2020 ska 95 procent av alla hushåll och 
företag i Katrineholms kommun ha möjlighet till fiberbaserat 
bredband." 

2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer 

Ökat bostadsbyggande 

Under året har bygglov beviljats för tre stycken nya större bostadsprojekt; 23 stycken 

ungdomsbostäder i kvarteret Pantern, 100 lägenheter i kvarteret Hästen och 20 lägenheter i 

kvarteret Örnen. Vidare har bygglov beviljats för Katrineholms nya brandstation. Katrineholms 

kommun kom under 2016 på sjunde plats av 164 svarande kommuner i Humanas 

tillgänglighetsbarometer. 

En ny och tydligare plan- och byggtaxa är framtagen och trädde i kraft den 1 januari 2017. 

Infrastruktur och kollektivtrafik 

Flera infrastrukturprojekt har avslutats under året, exempelvis tillgänglighetsåtgärder, 

nollvisionsåtgärder och byggande av parkeringshus för cyklar vid Resecentrum. Vidare har 

ombyggnaden av Östermalmsgatan till gångfartsområde och byggande av utegym i Valla och 

Julita slutförts under perioden. Två ombyggnader av busshållplatser, en i Björkvik och en i 

Katrineholm, har också genomförts. Dessutom har ett omfattande arbete med ombyggnaden av 

de gamla genomfarterna till så kallade Stadsgator påbörjats, ett arbete som kommer att fortgå 

även under 2017. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar i Trafikverkets arbete med en vägplan gällande väg 56 

från Katrineholm till Bie och i genomförandet av en åtgärdsvalsstudie gällande väg 55. 

Förvaltningen har dessutom deltagit i en av Trafikverket initierad funktionsstudie rörande 

möjligheten till förläggande av ett förbigångsspår på Västra stambanan i Katrineholm. Den 

årliga revideringen av kommunens 3-årsplaner avseende infrastrukturåtgärder har också 

genomförts och redovisats till Regionförbundet. 

Kollektivtrafiken i Sörmland är nu inne på sitt fjärde år av förnyelse och omvandling föranledd 

av den nya kollektivtrafiklagen, men också av den politiska ambitionen att förverkliga den för 

Sörmland antagna kollektivtrafikvisionen. Förändringsarbetet är kopplat till de storregionala 

ambitionerna att bygga ut och förverkliga den regionala tågtrafiken. Beslut har fattats om att 

kommunerna i Sörmland tillsammans med Landstinget ska införskaffa egna fordon för regional 

tågtrafik och upphandlingen av rullande materiel har nyligen avslutats. Planerad start för de nya 

tågen är beräknad till 2019. 

För Katrineholms del har Länstrafiken gjort en översyn avseende den lokala landsbygdstrafiken. 

Då linjerna har haft få resande, föreslog Länstrafiken att prioritera skolelever och ersätta 

upphandlad skolskjuts med linjelagda turer. I och med skolstarten i augusti 2012 förändrades 

skoldagens start- och sluttider och Länstrafiken anpassade linjenät och tidtabeller efter behov. 

Efter vissa igångkörningsproblem fungerar systemet numera bra och resandet med 

landsbygdstrafiken har ökat med cirka fyra procent i förhållande till 2015 års nivå. 

En grundlig översyn av stadstrafiken har skett tillsammans med Sörmlands 
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Kollektivtrafikmyndighet och genomförandet av beslutade ändringar skedde inför trafikstarten i 

december 2015. Resandet med tätortstrafiken har glädjande nog ökat med cirka fyra procent 

efter en nedgång under de senaste två åren. 

En utökning av verksamheten hos Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i form av funktioner för 

beställning, samordning och kundtjänst för den särskilda kollektivtrafiken har genomförts från 

och med 1 januari 2016 och samtliga kollektivtrafikfordon i Sörmland körs numera med 

fossilfria bränslen. Dessutom har kommunen begärt en utredning av Kollektivtrafikmyndigheten 

om möjligheten att införa EL-bussar i tätortstrafiken i Katrineholm. 

På uppdrag av kultur- och turismförvaltningen pågår inom Katrineholms Logistikcentrum 

(KLC) arbete med utökat trafiktillstånd för spåren till Lokstallarna, för framtida 

museiverksamhet. Den årliga besiktningen av spåren genomfördes i maj månad av Infra Nord 

och visade på behov av underhåll, som också åtgärdades. 

Resultatmål Kommentar 

 
Ökat bostadsbyggande 
KS, VON, KFAB 

 

Intresset för att bygga bostäder i Katrineholm har under de 
senaste åren varit stort. Bostadsförsörjningsprogrammet 
kommer att revideras och förbättras för att med större 
säkerhet kunna anpassa bostadsförsörjningen till aktuellt och 
rådande läge. 

Antalet påbörjade byggnationer av bostäder ökar stadigt. 2015 
färdigställdes 74 bostäder i nybyggda hus. För 2016, kvartal 1-
3, är motsvarande siffra 85. Bygglov har beviljats för tre nya 
större bostadsprojekt, 23 ungdomsbostäder, 100 lägenheter i 
kv Hästen och 20 lägenhter i kv Örnen. Planeringen av nya 
boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning 
fortsätter också enligt plan. 

 
Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka 
KS, BIN, STN, VON, KFAB 

 

Vid renovering, om-, till- och nybyggnad tas tillgänglighets-
perspektivet i beaktande. Kommunens förskole- och 
skollokaler anpassas också vid behov för att tillgängligheten 
ska öka. Under hösten 2016 har det bland annat utförts 
tillgänglighetsanpassningar på Skogsborgsskolan, Sköldinge 
skola och Häringe förskola. En plan för att förbättra 
tillgängligheten i vård- och omsorgsförvaltningens lokaler har 
tagits fram och löpande förbättringar vidtas utifrån planen. 

 
Fortsatt bra kommunikationer 
KS, VON 

 

För både landsbygdstrafiken och tätortstrafiken har resandet 
ökat med cirka tre procent i förhållande till 2015 års nivå. 
Enligt medborgarundersökningen 2016 ligger invånarnas 
bedömning av kommunikationerna på ungefär samma nivå 
som i undersökningen 2014. Katrineholm har ett något bättre 
resultat i undersökningen än snittet för alla deltagande 
kommuner. Ett nytt avtal ger förutsättningar för förbättrad 
kvalitet på färdtjänsten. 

 
Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och 
cykelvägar 
KS, STN 

 

Kommunen arbetar med ständiga förbättringar inom området. 
Andelen invånare som är nöjda med kommunens gång- och 
cykelvägar samt gator och vägar är enligt 
medborgarundersökningen 2016 högre än i undersökningen 
2014. Katrineholm har också ett något bättre resultat än snittet 
för alla deltagande kommuner. Andel invånare som är nöjda 
med kommunens gång- och cykelvägar (belysning, underhåll, 
snöröjning, trafiksäkerhet) index 56 (av max 100). Medelvärde 
samtliga 136 deltagande kommuner: 55. 

2.3 Utbildning 

Digital delaktighet 

Under året har kommunledningsförvaltningen deltagit som handledare vid datorhandledningar 

för allmänheten och dropin-tillfällen för förtroendevalda. Datorhandledningarna är en del i 

kommunens arbete med att höja den digitala delaktigheten bland kommunens medborgare. En 

ökad digital delaktighet är en förutsättning för så många som möjligt ska kunna ta del av den 
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ökade mängden digitala samhällstjänster. I takt med att kommunen fortsätter satsa på att bygga 

ut fibernätet och skapa smartare e-tjänster till medborgarna, måste också satsningar göras för att 

säkerställa att så många som möjligt kan dra nytta de tjänster som kommunen erbjuder. 

Katrineholms kommun har kommit långt i sitt arbete med att öka den digitala delaktigheten och 

blir därför ofta inbjudna till konferenser för att berätta om sitt unika sätt att arbeta 

kommunövergripande för att få flera digitalt delaktiga. Under året har styrgruppens medlemmar 

besökt konferenser i Stockholm och Falun som föredragshållare. 

Digitala verktyg i skolan 1:1 

En stor mängd datorer och surfplattor har delats ut i kommunens verksamheter, dels som en del 

av kommunens satsning på 1:1 (egna digitala verktyg till samtliga grundskoleelever) och dels 

för att hålla en uppdaterad maskinpark med en kapacitetsnivå som följer den tekniska 

utvecklingen i syfte att förse kommunens anställda med bra arbetsverktyg. 

Under våren fick alla lärare i grundskolan varsin Mac-dator och en iPad. Därefter delades iPads 

ut till samtliga elever åk 1-8. Strax före jul kunde även eleverna i årskurs 9 få sina datorer. 

Kommunledningsförvaltningen har deltagit i planeringen och utdelningen tillsammans med 

bildningsförvaltningen. Totalt har cirka 800 Mac:ar och 3700 iPads delats ut i grundskolan 

under året. 

Resultatmål Kommentar 

 
Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar 
KS, BIN, KTN, VIAN, VON 

 

Den upplevda digitala delaktigheten har tydligt ökat jämfört 
med för två år sedan. Det visar de tilläggsfrågor som 
kommunen ställt i SCB:s medborgarundersökning hösten 
2016.  

I mars anordades ”Digitala veckan” då ett antal olika aktiviteter 
erbjöds för att öka intresset och den digitala förmågan hos 
kommunens invånare. Socialförvaltningen föreläste om unga, 
sex och Internet samt utsatthet på nätet. Sörmlands sparbank 
informerade om digitala tjänster tillsammans med 
bildningsförvaltningen. Barnhack – KomTek var på plats. 
SeniorNet Katrineholm berättade om sin förening och sitt 
arbete med digital delaktighet enligt principen äldre lär äldre. 
Föreläsning – ”Fejkade mord och vithajar i Gävle – lär dig 
viralgranska!” Jack Werner föreläsde om källkritik på nätet. 
Stadsbyggnadsingenjör John Bovellan visade vad som 
planeras och byggs i Katrineholm med hjälp av kommunens 
visualiseringsbord. 

2.4 Omsorg och trygghet 

Trygghet och säkerhet för kommunens invånare 

Under år 2016 gick arbetet vidare med risk- och sårbarhetsanalys, som blev klart i september 

2015. Detta arbete koncentreras på att specificera samhällsviktig verksamhet och prioritera 

denna vid kris eller höjd beredskap. 

Kommunens krisledningsplan är reviderad och krisorganisationen förstärkt. Övningar och 

utbildningar inom området har genomförts. Ett lokalt krishanteringsråd, med representanter för 

kommunen och näringslivet, har inrättats och två möten har genomförts under året. 

Ett nytt samverkansavtal har tecknats mellan Katrineholms kommun och polisen. Avtalet 

förstärker arbetet med brottsförebyggande åtgärder och bidrar till ökad samverkan mot bland 

annat social oro. I övrigt har säkerhets- och trygghetsarbetet intensifierats något under året för 

att möta den ökade upplevda otryggheten, men även ökade faktiska behov. 

En handlingsplan för arbetet med våldsbejakande extremism har utarbetats och antagits av 

kommunfullmäktige under 2016. Arbetet har fortsatt med att höja kunskapen och förmågan att 
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agera mot våldsbejakande extremism. 

Höga radonhalter i inomhusmiljön orsakar årligen omkring 500 lungcancerfall i landet. Den 

nationella målsättningen är att radonhalten i samtliga bostäder ska understiga 200 Bq/m³ år 

2020. Katrineholms kommun har under våren uppmanat de största fastighetsägarna i kommunen 

att inkomma med aktuella uppgifter om radonhalt där sådana saknas, totalt ett 60-tal fastigheter. 

Kommunen kommer de närmaste åren att gå vidare med övriga fastighetsägare till 

flerbostadshus. 

Resultatmål Kommentar 

 
Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare 
KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR 

 

Kommunen samverkar kontinuerligt med andra aktörer, t.ex. 
BROSK, polisen och räddningstjänsten, för att uppnå en ökad 
trygghet och säkerhet. Löpande arbete sker också med 
identifiering och åtgärd av platser som kan upplevas otrygga, 
genom trygghetsvandringar, klottersanering, förbättrad 
belysning med mera. BROSK träffas fem gånger om året. 
Säkerhetschefen samverkar varje vecka med 
räddningstjänsten och polisen om den aktuella lägesbilden 
och eventuella åtgärder inom trygghet och säkerhet. 

Den samlade bedömningen utifrån tillgänglig statistik är att 
resultatmålet uppfylls delvis. Polisens trygghetsundersökning 
2015 visade på sämre resultat än 2013, särskilt för kvinnor. 
Samtidigt minskade antalet anmälda våldsbrott 2015 jämfört 
med föregående år. Antalet skadade i olyckor som föranlett 
insats från räddningstjänsten har ökat under 2016. Andelen 
olyckor där räddningstjänsten kommer fram inom målsatt tid 
ligger på en fortsatt hög nivå. Fler invånare har utbildats i före-
byggande och olycksavhjälpande åtgärder än föregående år. 

2.5 Kultur, idrott och fritid 

God folkhälsa 

Ett nytt styrdokument ”En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun – 

utmaningar 2017 – 2019” har antagits av kommunfullmäktige. Det valda fokusområdet, barns- 

och ungas hälsa, är ett val utifrån kunskaper om sociala investeringar. Sambandet mellan tidiga 

insatser och goda livsvillkor är kända. Genom tidiga och förebyggande insatser kan långsiktiga 

effekter uppnås. Det minskar utanförskapet, såväl socialt som ekonomiskt samt motverkar 

framtida kostnader. Den nya inriktningen ska därför ses som en viljeinriktning att dels skapa ett 

långsiktigt hållbart folkhälsarbete, men också att skapa förutsättningar för att få folkhälsoarbetet 

att hänga ihop med det ordinarie arbetet och att vara ett stöd i arbetet med flera av 

kommunplanens mål. 

Evenemangskalendern 

Kommunledningsförvaltningen har köpt in en ny evenemangskalender som lanserades inför 

mässan i november. Evenemangskalendern är gemensam för kommunen, KFV marknadsföring, 

föreningslivet och lokaltidning och ska tydliggöra vad som händer i Katrineholm. En ny mer 

tilltalande kalender som lockar till engagemang är en förutsättning för att nå ut med nya 

evenemang. I den nya kalendern kommer annonsören själv kunna göra förändringar, vilket 

underlättar administrationen avsevärt. 

Resultatmål Kommentar 

 
Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka 
KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON 

 

Grunden för uppnå målet har lagts under året genom att ett 
nytt styrdokument ”En god hälsa för alla barn och ungdomar i 
Katrineholms kommun – utmaningar 2017 – 2019” har 
utarbetats och antagits av kommunfullmäktige. Ett rikt kultur- 
och fritidsliv och ett aktivt stöd till föreningslivet bidrar till bättre 
levnadsvanor. Ett aktivt folkhälsoarbete pågår också inom 
kommunens olika förvaltningar. 
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2.6 Hållbar miljö 

Minskad klimatpåverkan 

Kommunledningsförvaltningen har följt de energi- och miljöbesparande åtgärder som KFAB 

uppdragits att utföra. Bland annat byte av torkskåp, införande av biogassystem i fettavskiljare 

(bryter ned fett i vatten), belysningar och ventilation. Åtgärderna har gett betydande effekt på 

energiförbrukning och miljöpåverkan. 

Avloppsinventering har under året påbörjats i Östra Vingåker, parallellt med att arbetet 

fortskrider i Björkvik och Julita. Fem informationsmöten har hållits i Östra Vingåker under 

våren. Utskick har gjorts till 347 fastighetsägare och fram till den 31 augusti har ett tjugotal 

ansökningar om nya avloppsanläggningar i Östra Vingåker inkommit. Drygt 100 avlopp återstår 

att inventera i det området och ungefär lika många återstår sammanlagt att inventera i 

föregående områden. 

Klagomålen gällande nedskräpning vid återvinningsstationerna har ökat. Kommunen har därför 

under sommaren genomfört ett informationsprojekt tillsammans med förpacknings- och 

tidningsinsamlingen FTI, i syfte att öka kunskapen om hur avfall ska sorteras och minska 

dumpning och nedskräpning. Tyvärr har inte målsättningen om minskad dumpning och 

nedskräpning infriats, men ett antal privatpersoner och företag som kunnat kopplas till 

nedskräpningen har kontaktats brevledes av FTI. I ett fåtal ärenden har FTI också valt att gå 

vidare med fakturering för uppstädning samt åtalsanmälan. 

Rena sjöar och vattendrag 

Öljareprojektet har fortsatt under året bland annat genom att en LIFE-ansökan inlämnats under 

våren gällande lågflödesmuddring av sjöbotten i syfte att återföra näring i kretsloppet. Under 

vattenveckan i maj anordnades en välbesökt vattendag i trakten av Öljaren. 

År 2015 fick Katrineholms- och Vingåkers kommuner LOVA-bidrag om 300 000 kronor till 

strukturkalkning av åkermark kring Kolsnaren och Viren. Åtgärden genomfördes under hösten 

2016 och totalt kalkades 185 hektar. 

Resultatmål Kommentar 

 
Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter 
KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB 

 

Andelen miljöbilar av det totala antalet bilar i 
kommunkoncernen uppgår till 46 procent 2016 enligt mätning 
inom ramen för Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, vilket är 
samma nivå som föregående år. Jämfört med andra 
kommuner har Katrineholm en hög andel miljöbilar i 
kommunkoncernen, snittet för alla deltagande kommuner är 
33 procent. I december blev ett nytt avtal för fordon klart. I 
detta avtal finns både elbilar och gasbilar med. 

 
Kommunens energiförbrukning ska minska 
KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB 

 

KFAB arbetar kontinuerligt med att energieffektivisera 
bostäder och lokaler genom modernisering av teknisk 
utrustning, optimering av system och information till 
hyresgäster.  

Ett flertal energieffektiviserande åtgärder har utförts under året 
som har gett energi- och miljöbesparande effekter. 
Kommunen har valt att köpa in datorer där leverantören har 
högt uppsatta miljömål och arbetar aktivt med att minska sina 
kunders CO2-utsläpp. Datorerna är Svanen-märkta och 
Energy Star-märkta.  

 
Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka 
KS, BMN, STN 

 

Arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i Öljaren, Kolsnaren 
och Viren fortsätter. Öljareprojektet pågår. Strukturkalkning av 
åkermark kring Kolsnaren och Viren har påbörjats under 
sensommaren. 

Ingen provtagning sker under 2016. Provtagning sker 
vartannat år och nästa provtagning är 2017. Andel sjöar med 
god ekologisk status uppgick vid den senaste mätningen till 
16%. 
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Resultatmål Kommentar 

 
Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk 
mångfald 
KS, STN 

 

Inköp av Forssjö rekreationsområde har gjorts för att främja 
den biologiska mångfalden. Arbetet pågår. 

Areal reservat och biotopskydd uppgår till 656 ha. Senaste 
uppgiften som redovisas av SCB är år 2015). I ökningen från 
redovisningen 2014, ingår kommunens inrättade 
biotopskyddsområde i Krämbol (8 ha). 

2.7 Ekonomi och organisation 

Effektiv organisation 

Kommunledningsförvaltningen har under året genomgått en organisationsförändring. 

Förvaltningen består idag av fyra avdelningar, IT- och kommunikationsavdelning, 

ekonomiavdelning, personalavdelning samt kommunstyrelsens kansli. Tidigare var det sex 

avdelningar. 

Under året har, förutom själva organisationsförändringen, även stödet och styrningen till övriga 

förvaltningar i organisationen utvecklats. Arbetet har skett i nära samarbete med kommunens 

ledningsgrupp. 

Målet med förändringarna är ett klokare och effektivare arbetssätt samt ett förbättrat resultat för 

alla kommunens verksamheter. 

Sammanfattningsvis innebär förändringarna av stöd och styrning från 

kommunledningsförvaltningen att allt verksamhetsnära stöd genomgående kommer att styras 

från kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen ska även fortsättningsvis 

ansvara för de strategiska och kommunövergripande frågorna inom samtliga områden (IT, 

kommunikation, ekonomi, HR, nämndadministration). Förvaltningsstödet inom ekonomi, 

information/kommunikation samt nämndadministration kommer att organiseras på respektive 

förvaltning. 

Kommunens ledningsgrupp har under året valt ett fokusområde inför 2017. Ledningsgruppens 

arbete kommer att fokusera på attraktiv arbetsgivare. Katrineholm växer, vilket innebär att vi får 

fler och fler medborgare i våra verksamheter. Vi har redan idag stora rekryteringsbehov och 

framöver kommer behoven att vara ännu större. Kommunen konkurrerar om arbetskraft med 

andra kommuner, privata aktörer och andra organisationer. Konkurrensen kommer att öka 

framöver. Av den anledningen är det av yttersta vikt att Katrineholms kommun är en attraktiv 

arbetsgivare, både för att behålla den personal vi har likväl som att attrahera nya medarbetare. 

Under 2016 har arbetet med att planera och förbereda för införande av e-arkiv fortskridit. En 

första inventering av kommunens olika verksamhetssystem, styrande dokument och andra 

regelverk har gjorts. Syftet har varit att se vilka anpassningar som behöver göras för att kunna 

leverera information till ett digitalt arkiv. En fördjupad nuläges- och behovsanalys samt förslag 

på ”färdplan” för det fortsatta arbetet har tagits fram med konsultativt stöd. Likaså har olika 

externa kontakter tagits och ett nätverk på länsnivå har bildats för att identifiera 

samverkansbehov och hitta samverkansformer med inriktning mot e-arkiv. 

Teknikstödet till kommunfullmäktiges sammanträden har inte fungerat helt tillfredsställande 

under året, varför tid har lagts på kontakter med leverantören för att åtgärda de fel som uppstått. 

Under 2016 påbörjades förberedelser inför flytt av delar av arkivet. 

Kommunen som arbetsgivare 

Ett viktigt uppdrag för kommunledningsförvaltningen är att arbeta för en attraktiv och 

hälsofrämjande arbetsplats samt att minska sjuktalen. 
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Under året har beslut tagits att nyrekryteringar samt visstidsanställningar längre än tre månader, 

från och med 1 januari 2017 kommer att anställas på heltid. En tidssatt processbeskrivning har 

tagits fram för införandet. 

För att minska kommunens sjukskrivningstal har flera aktiviteter inletts och 

kommungemensamma rutiner tagits fram. Arbetet med företagshälsovården har ökat med 

struktur och enklare beställningar av insatser. 

Under slutet av året har ett arbete inför en hälsofrämjande arbetsplats startats upp. 

Lokalplanering 

Katrineholms kommun och KFAB har under året samverkat i framtagandet av lokaler, så att 

lokalresurserna utvecklas funktionellt och kostnadseffektivt. För detta krävs god framförhållning 

med planering för ändrade förutsättningar. Under året har ett omfattande planeringsarbete med 

framtagande av underlag för nybyggnation av främst äldreboende och skolor utförts i samråd 

med berörda förvaltningar. 

Bosättning 

Den 1 mars 2016 antog Sveriges riksdag en ny bosättningslag för nyanlända. Lagen innebär att 

alla kommuner ska ta ett gemensamt ansvar för att ta emot nyanlända för bosättning. 

Kommunledningsförvaltningen har det övergripande ansvaret för tillämpningen av lagen och att 

samordna relevanta kompetenser. Konkret innebär det att, enligt gällande lagar och regelverk, ta 

fram boenden för de personer som anvisas, skapa rutiner för anvisningar och mottagande samt 

att skriva kontrakt med anvisade personer. 

Tillgänglig, tydlig och öppen organisation 

Under 2015 hade kommunen totalt 1,2 miljoner besök på kommunens webbplats, år 2016 var 

antalet besök närmare 1,5 miljon. Det är en rejäl ökning sen kommunens webb lanserades 2009, 

då antalet besök totalt var 600 000 stycken. 

Det visar att kommunens webbplats är en väldigt viktig kommunikationskanal och en av de 

viktigaste kanaler för marknadsföring. Det är också hit kommunens invånare vänder sig för att 

utföra tjänster och hitta den service som finns. Det ställer naturligtvis höga krav på webbplatsen. 

Det är viktigt att den är uppdaterad och aktuell samt ger digitala möjligheter för medborgarna att 

hitta den information och de tjänster som eftersöks. 

Under maj månad flyttade delar av Katrineholms kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, ut 

sin verksamhet på Stortorget i Katrineholm. Invånarna fick möjlighet att möta sin kommun i ett 

öppet sammanhang, ställa frågor och diskutera utvecklingen av Katrineholms kommun. 

Digitalisering 

Med anledning av regeringens digitala agenda och de uppsatta målen kring digitaliseringen av 

det offentliga Sverige, har kommunens ledningsgrupp beslutat att bilda ett Digitaliseringsforum. 

Forumet har en tydlig förankring till ledningsgruppen med syfte att öka samverkan mellan 

förvaltningarna för att sätta fart på verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering inom 

kommunen. Digitaliseringsforum består av en person från varje förvaltning och har bland annat 

till ansvar att bryta ner och följa upp kommunens digitaliseringsmål på respektive förvaltning. 

Kommunledningen har valt samma mål som regeringens målsättning för e-samhället: 

 Enklare vardag för privatpersoner och företag 

 Öppnare förvaltning som stödjer delaktighet 

 Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

Under våren installerades en ny e-tjänstplattform. Kommunen uppgraderar första generationens 
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e-tjänster till andra generationen och kan därmed erbjuda e-tjänster som skapar mervärde både 

för medborgaren och den interna administrationen. Under hösten utbildades administratörer till 

verktyget och nya e-tjänster har nu börjat byggas. En första lansering av e-tjänstplattformen ska 

ske i samband med Get Online Week vecka 13 år 2017. En nationell kampanjvecka med fokus 

på ökad delaktighet genom bland annat e-tjänster. Därefter kommer nya e-tjänster lanseras i takt 

med att de utvecklas. 

Det trådlösa nätet på kommunens skolor har förstärkts för att klara av 1:1-satsningen. Under 

sommaren fick även Erlaskolans gamla lokaler nytt nätverk. Under hösten har även utbyggnad 

av trådlöst till kommunens särskilda boenden utbyggnaden vid särskilda boenden för att skapa 

förutsättningar för kommande välfärdstjänster påbörjats. Det är i första hand gemensamma 

utrymmen som matsal, sammanträdesrum, allrum, expeditioner och väntrum som förses med 

accesspunkter. I dagsläget har installation skett på Almgården, Furuliden, Igelkotten, 

Lövåsgården, Malmgården, Norrgläntan, Pantern, Strandgården och Yngaregården. Syftet är 

även att de boende ska kunna använda nätet för att utföra ärenden av olika slag, ta del av 

samhällsinformation och hålla kontakt med anhöriga. Målet är också att vårdpersonal ska kunna 

vara mer mobila med sina arbetsverktyg. 

Utbyggnad av kommunens fria WiFi, Anslutning Katrineholm, har under året skett på Stortorget 

och Köpmangatan. På så sätt är nu nätet sammanhängande från järnvägsstationen till Gröna 

Kulle och Stadsparken. Det går nu också att ansluta mot Anslutning Katrineholm i samtliga 

kommunala lokaler där trådlöst nät finns. 

Inledningsvis var avsikten med Anslutning Katrineholm att förse besökare och invånare med 

direktinformation och access mot internet på platser där behov och nytta redan var påtaglig, för 

att på så sätt skapa en ökad attraktion av staden och specifikt vissa miljöer. 

Allteftersom WiFi-nätet utökas är avsikten att kunna nyttja det för alla andra typer av ändamål, 

inte minst att kunna förse fältpersonal med direkt access mot befintliga verksamhetssystem, 

vilket ger helt nya möjligheter att förnya kommunens arbetsprocesser och effektivisera det inre 

arbetet. 

Under året har kommunledningsförvaltningen bytt ut ungefär 800 datorer i syfte att hålla en 

uppdaterad maskinpark med en kapacitetsnivå som följer den tekniska utvecklingen samt att 

förse kommunens anställda med bra arbetsverktyg. I samband med datorutbytet uppgraderades 

även operativsystemet till Windows 10. Med hjälp av en ny betalmodell har fler fått möjlighet 

att få en bärbar dator vilket bidrar till möjlighet till ett mer flexibelt arbetssätt. 

Flera förvaltningar drabbades av krypto-virus under de senare veckorna av 2016. Viruset har 

upptäckts snabbt och därför har även isolering och rensning gjorts relativt snabbt. Det är svårt 

att hitta ett bra skydd mot krypto-virus, men kommunledningsförvaltningen tittar på möjligheten 

att byta virusskydd för att förbättra kommunens skydd på datorerna. 

Cryptolocker är en så kallad ransomware, skadlig mjukvara som på något vis låser den drabbade 

datorn helt eller delvis. För att låsa upp filerna krävs användaren på betalning. 

Under våren drog en uppgradering av verksamhetssystemet Time Care ut på tiden på grund av 

knapphändig information och bristfällig support från leverantören. Följden blev att 

bildningsförvaltningen drabbades av förseningar vid införandet av Time Care i sin verksamhet. 

Time Care används vid bemanningsplanering och schemaläggning. 

I samband med att kommunen bytte växelsystem under våren försvann den sökfunktion som 

tidigare fanns på kommunens webbsida där medborgare själva kunde söka telefonnummer till 

kommunens anställda. Service- och teknikförvaltingen tittar på hur det kan lösas framöver. 

Den upphandling som tidigare genomförts avseende nätkapacitet till kommunens verksamheter 
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har blivit överprövad och avvaktar kammarrättens beslut. Det utdragna förfarandet kring 

överprövningen har fört med sig att nätkapaciteten på flera håll varit undermålig, vilket ger 

upphov till irritation. 

Marknadsföring 

Kommunen har bidragit med produktionsstöd till dokumentärfilmen om Robert Wells 30 år 

inom show. I och med kommunens medverkan fanns möjlighet att bestämma några 

inspelningsplatser för dokumentären. Tanken är att visa upp kommunen på ett positivt sätt och 

samtidigt få med ortsnamnet ”Katrineholm” på olika sätt. Dokumentären sändes i SVT på bästa 

sändningstid i mellandagarna 2016. 

Under året har kommunledningsförvaltningen bytt ut de fem små infartsskyltarna på infarten 

från Vingåker, Eskilstuna, Stockholm, Nyköping och Norrköping. De små skyltarna är även 

kompletterade med två stora infartsskyltar vid infarten från Valla och Forssjö. På de stora 

infartsskyltarna finns möjlighet att visa bilder, något som visat sig ta en hel del tid i anspråk då 

de ska bytas och anpassas till rätt format. Utöver de sju infartsskyltarna finns nu även en skärm i 

skyltfönstret i kvarteret Violen. 

Under 2016 har film som media börjat användas mer frekvent i marknadsföringssyfte. Vid årets 

presentation av budgeten livesände kommunen för första gången på Facebook. Film har också 

börjat användas i rekrytering med stor spridning och räckvidd på Facebook. 

Årets upplaga av tidningen Nyinflyttad utökades och omformades till en jubileumstidning inför 

Katrineholms 100-årsjubileum. Tidningen lyfter fram flera av kommunens skilda verksamheter 

med fokus på firandet. Tidningens upplaga utökades för att kunna delas ut till samtliga hushåll i 

kommunen. 

Katrineholm 100 år 

Kommunledningsförvaltningen har under 2016 bidragit med en projektledare på heltid för 

Katrineholms 100-årsjubileum. 

Det övergripande målet är att jubileet ska stärka den lokala stoltheten, delaktigheten och bilden 

av Katrineholm. Det uppnås genom: 

 att ge katrineholmarna minnesvärda upplevelser 

 att skapa gemensamma berättelser om Katrineholms historia, nutid och framtid. 

Berättelser att berätta vidare för andra. 

 att skapa en bred förankring och delaktighet i både planering och genomförande av 

jubileets olika arrangemang 

 att kommunikationen ytterligare stärker platsvarumärket Sveriges Lustgård och visionen 

”Läge för liv och lust” 

Under 2016 har samverkan skett för att stärka och sätta jubileumstwist på befintliga evenemang 

som Ljusspelet på Gröna Kulle, Katrineholmsgalan, Nationaldraget och Katrineholmsveckan. 

Ett antal unika evenemang har också tagits fram, såsom nyårpromenaden, Sinnenas Marknad 

och Århundradets musikfest. Projektet har träffat föreningar, företag, organisationer, 

språkvänner, gymnasieskolor med flera för att fånga in idéer och uppmana till engagemang i 

planeringen. 

För att ge föreningar och privatpersoner möjlighet att genomföra sina jubileumsidéer kunde de 

under 2016 ansöka om medel via Mitt Drömprojekt. Projektet fick 61 ansökningar, 55 uppfyllde 

kriterierna, 15 drömprojekt beviljades pengar och kommer att genomföras under 2017. 

Stora marknadsföringsinsatser har gjorts, bland annat inför startskottet av 100-årsfirandet 

Katrineholms födelsedag nyårsafton, då annonsering skedde i ett flertal olika medier och även 
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nådde kvällspressen. Resultatet blev att minst 10 000 personer deltog i nyårspromenaden, en 

rekordstor uppslutning i Katrineholms mått mätt. 

Bemanningen av 100-årsprojektet har inneburit att en omfördelning och ändrad prioritering av 

andra uppdrag har gjorts. Konsekvenser av det är bland annat en sänkt ambitionsnivå på sociala 

medier, externwebben och Communis. Det innebär till exempel att svarsfrekvensen på sociala 

medier inte varit lika hög som normalt och förbättringsarbete på webben är lagt på is. Träffarna 

med nyinflyttade till kommunen har också ställts in. Istället har de nyinflyttade blivit hänvisade 

till Turistbyrån för att ta del av information och material. 

Resultatmål Kommentar 

 
Resultatet ska uppgå till minst en procent av 
skatteintäkterna 
KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON 

 

Målet att resultatet ska uppgå till minst en procent av 
skatteintäkterna uppnås i och med att resultatet uppgår till 
39,4 mnkr, vilket motsvarar 2,0 procent av skatteintäkterna. 

 
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än 
skatteintäkterna 
KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON 

 

Nettodriftkostnaderna har under perioden ökat 4,6 procent 
medan skatteintäkter och utjämning ökat 5,6 procent. 

 
Avskrivningar ska under planperioden inte ta mer än tre 
procent av driftbudgeten 
KS 

 

Avskrivningarna uppgår till 2,7 procent av driftbudgeten. 

 
Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad 
funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet 
KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB 

 

KFAB:s kundundersökning hösten 2016 visar på ökad 
kundnöjdhet inom området kommunala verksamhetslokaler, 
NKI har ökat till 64 jämfört med 61 i mätningen 2014. Arbete 
med framtagande av en lokalförsörjningsplan har påbörjats 
och ett långsiktigt samarbete mellan KFAB och kommunen 
sker avseende hantering av lokaler som kommunala 
verksamheter lämnar. Åtgärder för ökad funktionalitet, 
kostnadseffektivitet och kundnöjdhet har vidtagits i flera av 
kommunens lokaler. T.ex. har två nya förskolor uppförts där 
utgångspunkten vid byggnation har varit flexibilitet, yt- och 
kostnadseffektivitet. 

 
Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska 
förbättras 
KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON 

 

Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post mäts årligen 
inom ramen för Kommunens Kvalitet i Korthet. Enligt 
mätningen hösten 2016 har tillgängligheten förbättrats både 
per e-post och telefon. Även när det gäller bemötande per 
telefon har Katrineholms kommun goda resultat. Under året 
har växeln och kommunens registratorer tagit fram förslag till 
fortsatta åtgärder för förbättrad tillgänglighet per telefon 
respektive e-post. 

 
Tydlig och effektiv kommunikation 
KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON 

 

Katrineholms kommun har under flera år haft goda resultat i 
SKL:s undersökning av kommunernas webbsidor. Ett 
kontinuerligt och aktivt arbete pågår inom förvaltningarna för 
att utveckla den externa och interna kommunikationen. 

 
Ökat medarbetarengagemang 
KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN 

 

Medarbetarengagemang mäts inom ramen för kommunens 
medarbetarundersökning. Det senaste tillgängliga resultatet är 
från 2015. Jämfört med undersökningen 2013 hade resultatet 
för kommunen som helhet förbättrats för alla tre delindex; 
ledarskap, motivation och styrning. Arbete pågår inom 
förvaltningarna för fortsatt utveckling. Nästa undersökning 
görs 2017. 

 
Tryggad personalförsörjning genom utvecklad 
rekrytering 
KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN 

 

Under året har utvecklingsarbete fortgått för att skapa ett 
strategiskt och långsiktigt arbete för att säkra 
personalförsörjningen. Arbetet med att kvalitetsäkra 
rekryteringsprocessen pågår med fokus på att kommunen ska 
vara attraktiv för presumtiva medarbetare och chefer. Inom 
förvaltningarna pågår insatser med utgångspunkt från 
kompetensförsörjningsplaner och kompetensbaserad 
rekrytering. 

 
Minskad sjukfrånvaro 
KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN 

 

Jämfört med föregående har den totala sjukfrånvaron ökat 
under 2016. Sjukfrånvaron har ökat både för kvinnor och män. 
Långtidssjukfrånvaron utgör en allt större andel av den totala 
sjukfrånvaron för kvinnor. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron 
är en prioriterad fråga för förvaltningarna. 
Kommunledningsförvaltningen har även stärkt upp samarbetet 
med företagshälsovården. 
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3 Personalredovisning 

3.1 Personalnyckeltal 

KLF  2016 2015 

 
Mätdatum/ 
mätperiod 

Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 

Personalstyrka        

Antal årsarbetare totalt (omräknade 
heltider) 

1/12-30/11 59,8 40,3 19,5 61,7 43,7 18,0 

andel månadsanställda 1/12-30/11 98,1 % 98,3 % 97,5 % 98,6 % 98,4 % 99,2 % 

andel timanställda 1/12-30/11 1,9 % 1,7 % 2,5 % 1,4 % 1,6 % 0,8 % 

Antal månadsanställda personer 30/11 65 44 21 65 44 21 

andel tillsvidareanställda 30/11 98 % 100 % 95 % 94 % 93 % 95 % 

andel visstidsanställda 30/11 2 % 0 % 5 % 6 % 7 % 5 % 

Andel med heltidsanställning, 
månadsanställda 

30/11 97 % 95 % 100 % 97 % 95 % 100 % 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, 
månadsanställda med 
deltidsanställning 

30/11 75 % 75 % - 78 % 78 % - 

Kompetensförsörjning        

Antal tillsvidareanställda som gått i 
pension 

1/12-30/11 3   2   

Antal tillsvidareanställda som slutat på 
egen begäran 

1/12-30/11 7   3   

Antal tillsvidareanställda 61 år eller 
äldre 

30/11 6   8   

Hälsa och arbetsmiljö        

Antal arbetsskador med frånvaro 1/12-30/11 0   0   

Antal arbetsskador utan frånvaro 1/12-30/11 0   1   

Antal tillbud 1/12-30/11 0   0   

Antal pågående rehabärenden 30/11 4   7   

Antal ärenden på rehabbevakning 30/11 1   2   

Total sjukfrånvaro 1/12-30/11 5,5 % 7,8 % 0,6 % 5,4 % 7,1 % 1,4 % 

andel av total sjukfrånvaro som avser 
långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller 
mer) 

1/12-30/11 67,9 % 69,5 % 0 % 64,3 % 67,9 % 0 % 

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda 1/12-30/11 5,8 % 8,2 % 0,6 % 5,8 % 7,6 % 1,5 % 

Personalkostnader        

Total lönekostnad (tkr) 1/12-30/11 42 500   41 773   

Sjuklönekostnad som andel av total 
lönekostnad 

1/12-30/11 1,2 %   1,1 %   
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SBF  2016 2015 

 
Mätdatum/ 
mätperiod 

Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 

Personalstyrka        

Antal årsarbetare totalt (omräknade 
heltider) 

1/12-30/11 48,9 26,0 23,0 48,0 25,9 22,1 

andel månadsanställda 1/12-30/11 99,4 % 99,5 % 99,2 % 99,7 % 99,4 % 100 % 

andel timanställda 1/12-30/11 0,6 % 0,5 % 0,8 % 0,3 % 0,6 % 0 % 

Antal månadsanställda personer 30/11 47 26 21 49 25 24 

andel tillsvidareanställda 30/11 94 % 92 % 95 % 94 % 92 % 96 % 

andel visstidsanställda 30/11 6 % 8 % 5 % 6 % 8 % 4 % 

Andel med heltidsanställning, 
månadsanställda 

30/11 98 % 100 % 95 % 98 % 100 % 96 % 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, 
månadsanställda med 
deltidsanställning 

30/11 80 % - 80 % 80 % - 80 % 

Kompetensförsörjning        

Antal tillsvidareanställda som gått i 
pension 

1/12-30/11 2   0   

Antal tillsvidareanställda som slutat på 
egen begäran 

1/12-30/11 9   6   

Antal tillsvidareanställda 61 år eller 
äldre 

30/11 10   12   

Hälsa och arbetsmiljö        

Antal arbetsskador med frånvaro 1/12-30/11 0   0   

Antal arbetsskador utan frånvaro 1/12-30/11 0   0   

Antal tillbud 1/12-30/11 0   1   

Antal pågående rehabärenden 30/11 4   1   

Antal ärenden på rehabbevakning 30/11 1   5   

Total sjukfrånvaro 1/12-30/11 4,2 % 5,7 % 2,5 % 4,0 % 5,2 % 2,6 % 

andel av total sjukfrånvaro som avser 
långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller 
mer) 

1/12-30/11 53,6 % 64,0 % 6,7 % 55,5 % 72,8 % 0 % 

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda 1/12-30/11 4,3 % 5,9 % 2,6 % 4,2 % 5,5 % 2,7 % 

Personalkostnader        

Total lönekostnad (tkr) 1/12-30/11 26 412   24 556   

Sjuklönekostnad som andel av total 
lönekostnad 

1/12-30/11 1,4 %   1,4 %   

3.2 Personalstyrka 

Kommunledningsförvaltningen 

Det totala antalet årsarbetare på kommunledningsförvaltningen har minskat under året och 

rekrytering av nya medarbetare pågår. Av de månadsanställda personerna har andelen 

tillsvidareanställda ökat med fyra procent. 

Året har präglats av rekryteringar och temporära förstärkningar vid frånvaro. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Antalet årsarbetare på samhällsbyggnadsförvaltningen har ökat totalt med 0,9 procent. Då 

vakanser har uppstått, fortgår rekrytering av nya medarbetare. Av de månadsanställda 

personerna är andelen tillsvidareanställda oförändrad. 

3.3 Kompetensförsörjning 

Kommunledningsförvaltningen 

Under året har kommunledningsförvaltningen genomfört en omorganisation och avdelningarnas 

uppdrag förändrats. För att möta uppdragen har tjänster hållits vakanta, samtidigt som flera 

rekryteringar genomförts. Det har generellt varit ett stort intresse för tjänsterna, samtidigt som 

det varit en utmaning att rekrytera specialister inom redovisning. 

Till förvaltningen har lönechef och löneadministratörer rekryterats. En förstärkning har skett för 

att möta behov av att utveckla system samt information och stöd till förvaltningarna. 

Förvaltningen har också förstärkts med en resurs för rekrytering. Ytterligare rekryteringar pågår 

för att möta behov och krav med en hög kvalitet och servicenivå. 

Andra nya tillsättningar som gjorts är ekonomichef, redovisningschef samt två 

ekonomiassistenter. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Under året har samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört en omorganisation och 

avdelningarnas uppdrag har till viss del förändrats. Det har funnits ett antal vakanta tjänster, 

samtidigt som flera rekryteringar genomförts. Intresset för tjänsterna har varit relativt stort, trots 

att det är fråga om olika specialister inom miljö och samhällsbyggnad. 

3.4 Arbetsmiljö och hälsa 

Kommunledningsförvaltningen 

Antalet anställda på förvaltningen är få, varför måtten påverkas direkt. 

Sjukfrånvaron för tillsvidareanställda har ökat marginellt mellan åren, 0,1 procent. Av den totala 

sjukfrånvaron har långtidssjukfrånvaron ökat med 3,6 procent. Antalet rehabärenden på 

bevakning har minskat, samtidigt som pågående rehabärenden har ökat. En förklaring till det är 

arbetet som pågår för att få tillbaka medarbetare i arbete. 

Några arbetsskador eller tillbud har för året inte rapporterats. 

Kommunledningsförvaltningen gick in i året med höga sjukskrivningstal. Med olika insatser har 

dessa minskat och målsättningen är att frisktalen ska öka ytterligare. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sjukfrånvaron för tillsvidareanställda har ökat marginellt mellan åren, 0,2 procent. Av den totala 

sjukfrånvaron har långtidssjukfrånvaron minskat med 1,9 procent. 

Några arbetsskador eller tillbud har för året inte rapporterats. 
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4 Ekonomisk redovisning 

4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen  

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) 

 Utfall per 31/12 2016 Budget per 31/12 2016 Avvikelse 

Kommunstyrelsen -6 438 -6 783 344 

Kommunchef -4 233 -4 267 34 

KS medel till förfogande -4 000 -6 000 2 000 

KLC -3 435 -3 500 65 

KLC drift -10 500 -10 500 0 

Kommunikationer -23 519 -22 000 -1 519 

    

KLF ledning -3 912 -3 811 -101 

IT- och kommunikation -25 904 -25 679 -225 

Ekonomi- o 
upphandlingskontoret 

-14 348 -15 288 940 

Personalkontoret -18 255 -20 635 2 380 

 Kansliet -34 695 -32 142 -2 553 

Samhällsbyggnadsförvaltning -32402 -29135 -3267 

    

Totalt -181641 -179 740 -1901 

4.1.1 Kommentarer till driftsredovisning 

Kommunledningsförvaltningen 

Resultatet på ekonomi- och personal är till största del en följd av vakanta tjänster. 

Under året har flera anvisningsboenden startat och i några fastigheter har ombyggnation skett. 

Det har även byggts nytt. De medel som beslutats om täcker inte kostnaden helt, då det saknats 

uppgift om att moms inte får dras av vid nybyggnation av bostäder. Kostnader för tomhyror på 

anvisningsboendet finns också och en del av kostnaden kommer att återsökas från 

Migrationsverket. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen resultat uppgår för 2016 till - 3267 tkr. Katrineholm utvecklas, 

växer och förändras, vilket leder till fler invånare och ökande skatteintäkter. Den positiva 

utvecklingen påverkar initialt samhällsbyggnadsförvaltningens kostnadsutveckling. För att 

snabbt möta behov av utveckling har konsulter anlitats, vilket delvis kompenserats genom 

vakanta tjänster. Samtidigt har driftsbidragen och försäljning av tjänster varit lägre än förväntat 

och bidragit till förvaltningens resultat. 
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4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen 

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr) 

 Utfall per 31/12 2016 Budget per 31/12 2016 Avvikelse 

KLF ledning -283 -477 194 

Ekonomi o upphandling -99 -467 368 

It- o kommunikation -3 723 -20 690 16 967 

Kansli -2 868 -4 728 1 860 

Samhällsbyggnadsförv -18 840 -91 733 72 893 

- varav investeringar - 17 115 - 25 670 8 555 

- varav exploateringar - 1 350 - 66 063 64 713 

    

    

Totalt -25 438 -118 095 92 657 

4.2.1 Kommentarer till investeringsredovisning 

Kommunledningsförvaltningen 

Investeringsmedel för fiberutbyggnaden, 50 mkr, är jämt fördelade över fem år, medans de 

större kostnaderna för utbyggnaden kommer först längre fram. Överskottet flyttas därför över till 

2017. 

Investeringsmedel för ny e-tjänstplattform flyttas till 2017. 

De investeringar som beslutats om på kommunens egna fastigheter har inte helt kunnat 

genomföras under året och överskottet behöver flyttas över till 2017. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Av samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsutrymme för 2016 har 17 115 tkr används. 

Under året har förvaltningen visat att hela investeringsutrymmet skulle användas. På grund av 

förseningar i beslut från externa intressenter har investeringar senarelagts. Investeringsutrymmet 

omfattar också uppförandet av en ny fastighet på Stortorget, där beslut förväntas under 2017. 

Avvikelsen uppgår till 8 180 t kr. 

Kommunens exploateringar syftar till att befrämja utveckling och tillväxt och omfattar 

kostnader för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa råmark eller bygga bostäder, affärer, 

kontorer eller industrier. Markexploatering kan också omfatta gemensamma anordningar som 

grönområden, VA- och elanläggningar. Inriktningen är att kostnaden på sikt ska täckas av 

intäkter i samband med en försäljning av fastigheten, tomter etc. 

Den planerade kostnaden, eller budget, för kommunens exploateringar uppgår till 66 063 tkr. 

För 2016 uppgick kostnaden till 1 350 tkr. 

4.3 Lokalresurser 

Kommunarkivet har under senare år fått brist på lokalyta. Under året har en lösning tagits fram 

med nya lokaler i kvarteret Rosenbusken. Förberedelse för flytt av delar av arkivet har påbörjats. 



    
Kommunstyrelsen   

 

25 

 

5 Särskilda uppdrag 

5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget 

Status Aktiviteter Kommentar 

 Fortsatt förstudie kring byggnation av en ny skola i 
centrum 

Uppdraget återrapporterades till kommunstyrelsen i 
september 2016. I november 2016 beslutade 
kommunfullmäktige att uppdra till Katrineholms 
Fastighets AB (KFAB) att projektera, upphandla och 
bygga ny F-6 skola på norr samt ny högstadieskola i 
Kv Järven Katrineholms kommun om högst 395 500 
000 kronor. Byggnationen ska vara färdigställd till 
höstterminen 2020. 

 Projektering av nytt äldreboende Uppdraget återrapporterades till kommunstyrelsen i 
september 2016. I november 2016 beslutade 
kommunfullmäktige att uppdra till Katrineholms 
Fastighets AB (KFAB) att projektera, upphandla och 
bygga nytt äldreboende till en kostnad om högst 255 
000 000 kronor. Byggnationen ska vara färdigställd 
under år 2019. 

 Utveckling av samordnad vård och omsorg på 
hemmaplan för samsjukliga äldre personer 

Uppdraget återrapporterades till kommunstyrelsen i 
september 2016. Kommunstyrelsen beslutade att 
ställa sig bakom Socialnämndens och vård- och 
omsorgsnämndens förslag att inrätta 
utredningsboende och mobilt utredningsteam. 
Finansieringen sker inom ramen för socialnämndens 
respektive vård- och omsorgsnämndens befintliga 
budgetramar. Kommunstyrelsen beslutade vidare att 
uppdra till kommunledningsförvaltningen att 
undersöka lokalfrågan för utredningsboende och 
mobilt utredningsteam. En återrapportering om hur 
inrättandet av utredningsboende, utredningsteam 
samt lokalfrågan fortskrider ska ske till 
kommunstyrelsens senast den 30 juni 2017. 

 Skapa förutsättningar för införande av E-arkiv Arbete med förutsättningarnar för införande av E-arkiv 
har fortsatt under året. Bland annat har en 
nulägsanlys genomförts som resulterat i ett förslag om 
genomförande av ett pilotprojekt. 

 Projektering av ett nytt parkeringsdäck på Norr Kommunfullmäktige har i samband med beslut om 
övergripande plan med budget 2017-2019 beslutat att 
avsätta investeringsmedel för byggnation av ett nytt 
parkeringshus vid Katrineholm Central. 

 Fortsätta arbetet för att minska omfattningen av 
sociala kontrakt. 

Kommunal hyresgaranti har införts. 
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6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer 

6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning 

Resultatmål/Upp
drag 

Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar 

Invånarantalet ska 
öka till minst 
34 000 personer 
vid 
mandatperiodens 
slut 
KS 

Invånarantal 33 611 16 799 16 812 Utfall per 1 
november 2016. 
Sedan årsskiftet 
har befolkningen 
ökat med 149 
personer. 

Ytterligare 
förbättrat 
företagsklimat 
KS, BMN, VON, 
KIAB 

Företagarnas 
sammanfattande 
omdöme om 
kommunens 
service 

NKI 71   SKL:s 
servicemätning av 
kommunernas 
myndighetsutövni
ng (Insikt) 2016 
visar att företagare 
är allt nöjdare med 
kommunens 
myndighetsutövni
ng. Medelvärde 
för samtliga 56 
kommuner som 
deltagit i 
undersökningen 
2016 var NKI 69. 

Svenskt 
Näringslivs 
ranking av 
kommunerna 

rank 81   Katrineholm har 
klättrat från plats 
128 till plas 81 i 
Svenskt 
Näringslivs 
ranking av lokalt 
företagsklimat 
2016. 

Kundnöjdhet 
avseende 
kommunens 
service och 
bemötande vid 
bygg-, trafik- och 
miljöärenden 

5,1   Utfallet är en 
sammanställning 
av enkätresultat 
för hela 2016 och 
visar medelvärdet 
för företagares 
bedömning av 
handläggningstid, 
bemötande, 
tillgänglighet och 
information (skala 
1-6 där 6 står för 
mycket nöjd). 
Totalt svarade 68 
företag på 
enkäten under 
2016. 

Kundnöjdhet 
avseende lokaler 
som KIAB 
tillhandahåller 

NKI 70   Utfallet avser NKI 
enligt mätning 
2016. 

Andel lokala 
livsmedelsleverant
örer via 
kommunens 
interna 
omlastningscentral 

8   Utfall per 
december 2016. 

Ökad 
branschbredd i det 
lokala näringslivet 
KS 

Andel av totala 
antalet branscher i 
Sverige som finns 
representerade i 

30%   Utfallet avser 
2014, mätning 
gjord av Bisnode 
Affärsanalys. 
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Resultatmål/Upp
drag 

Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar 

Katrineholms 
näringsliv 

Växande handel 
och besöksnäring 
KS, KTN, STN 

Försäljningsindex 
för 
dagligvaruhandeln 

101   Utfallet avser 
2015. 

Försäljningsindex 
för 
sällanköpsvaruha
ndeln 

73   Utfallet avser 
2015. 

Detaljhandelns 
totala omsättning 

1 910 mnkr   Utfallet avser 
2015. 

Sysselsättning 
inom handeln 

861   Utfallet avser 
2015. 

Omsättningen 
inom 
besöksnäringen 

741 mnkr   Utfallet avser 
2015. Mål för 
perioden 2015-
2018 är bl a att 
öka omsättningen 
inom 
besöksnäringen 
från 741 mnkr till 
963 mnkr. Utfallet 
är inte jämförbart 
med tidigare års 
utfall som 
baserades på en 
annan källa 
(TEM). 

Sysselsättningen 
inom 
besöksnäringen 

498   Utfallet avser 
2015. Mål för 
perioden 2015-
2018 är bl a att 
antalet anställda 
inom näringen ska 
öka från 498 till 
600 sysselsatta. 
Utfallet är inte 
jämförbart med 
tidigare års utfall 
som baserades på 
en annan källa 
(TEM). 

Fler nystartade 
företag 
KS 

Antal nya företag 145 st   Utfallet avser hela 
2016. 

Antal nya företag 
per 1000 invånare 

4,8   Utfallet avser 
2016. Medelvärde 
alla kommuner: 
5,4. 

Andel nya företag 
som finns kvar 
efter tre år 

80%   Utfallet avser 2016. 

Fler ungdomar ska 
starta UF-företag 
KS, BIN 

Antal elever som 
driver UF-företag 

125   Utfallet avser 
läsåret 2016/2017. 

Tillgången till 
fiberbaserat 
bredband ska öka 
KS 

Andel invånare 
med tillgång till 
fiberbaserat 
bredband, i tätort 
resp landsbygd 

61%   Utfallet baseras 
på PTS statistik 1 
oktober 2015. 
Utfallet var 67,9% 
i tätort, 7,4% på 
landsbygd. 

Andel invånare 
med tillgång till 
100 Mbit/s 
bredband, i tätort 

65%   Utfallet baseras 
på PTS statistik 1 
oktober 2015. 
Utfallet var 72,7% 
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Resultatmål/Upp
drag 

Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar 

resp landsbygd i tätort, 7,4% på 
landsbygd. 

6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer 

Resultatmål/Upp
drag 

Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar 

Ökat 
bostadsbyggande 
KS, VON, KFAB 

Antal färdigställda 
lägenheter i 
nybyggda småhus 

24   Utfallet avser 
2015. 

Antal färdigställda 
lägenheter i 
nybyggda 
flerbostadshus 

50   Utfallet avser 
2015 och visar en 
kraftig ökning 
jämfört med de tre 
föregående åren 
då i stort sett inga 
bostäder i 
flerbostadshus 
färdigställdes. 

Kommunens 
försäljning av 
tomter för småhus 
och 
flerbostadshus 

4 st   Utfall per 
september 2016. 

Handläggningstid 
för bygglov 

34 dagar   Under 2016 har 
236 bygglov 
beviljats. I 5 fall 
har 10-
veckorsperioden 
överskridits. Den 
genomsnittliga 
handläggningstide
n under halvåret 
är 12 dagar för 
enkla ärenden och 
34 dagar för 
normala ärenden. 

Till- och 
frångängligheten i 
kommunala 
lokaler ska öka 
KS, BIN, STN, 
VON, KFAB 

Redovisning av 
tillgänglighetsförb
ättrande åtgärder i 
kommunala 
lokaler 

   Under 2016 har 
en trapphiss 
installerats i 
Safiren. 
Tillgänglighetsanp
assningar för 
elever med 
särskilda behov 
har utförts följande 
skollokaler: 
Järvenhallen, 
Sköldinge skola, 
Östra skolan, 
Skogsborgsskolan
, Sköldinge skola, 
grundsärskolan 
Ängen samt vid 
Häringe förskola. 
Verksamhetsanpa
ssningar av 
säkerhetsskäl har 
utförts vid 
Strandskolan och 
Sandbäcksskolan. 
En plan för att 
förbättra 
tillgängligheten i 
vård- och 
omsorgsförvaltnin
gens lokaler har 
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Resultatmål/Upp
drag 

Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar 

tagits fram. 

Tillgänglighetsinve
ntering (fysisk) av 
STN:s fastigheter 
och anläggningar 
(camping, 
badplatser, 
parker, lekplatser 
med mera) 

   Indikatorn är ej 
mätbar med 
nuvarande 
formulering enligt 
service- och 
teknikförvaltningen. 
Vid renovering, om- 
och tillbyggnad tas 
tillgänglighetsperspek
tivet alltid i 
beaktande. 

Fortsatt bra 
kommunikationer 
KS, VON 

Invånarnas 
bedömning av 
kommunikationern
a 

63 62 64 Utfallet avser 
2016, betygsindex 
(av max 100) 
enligt SCB:s 
medborgarunders
ökning. 
Medelvärde 
samtliga 136 
deltagande 
kommuner: 60. 

Antal resande 
med stadstrafiken 
(buss) 

198 000   Utfallet avser 
2016. 
Förändringen 
uppgår till +3% jmf 
med föregående 
år. 

Antal resande 
med 
landsbygdstrafike
n (buss) 

445 000   Utfallet avser 
2016. 
Förändringen 
uppgår till +3% jmf 
med föregående 
år. 

Antal tågstopp i 
rusningstid vid 
Katrineholm 
Central (vardagar 
kl 06-09 samt 16-
19 under normal 
säsong) 

36   Utfallet avser 
vecka 40 2016. 
Vardagar avgår 16 
tåg kl 06-09 och 
20 tåg kl 16-19. 
Föregående 
mätning gjordes i 
mars 2015, då 
avgick totalt 38 
tåg samma tider. 

Förbättrad 
standard på gator, 
vägar, gång- och 
cykelvägar 
KS, STN 

Andel invånare 
som är nöjda med 
kommunens gång- 
och cykelvägar 
(belysning, 
underhåll, 
snöröjning, 
trafiksäkerhet) 

57 55 59 Utfallet avser 
2016, betygsindex 
(av max 100) 
enligt SCB:s 
medborgarunders
ökning. 
Medelvärde 
samtliga 136 
deltagande 
kommuner: 55. 

Andel invånare 
som är nöjda med 
kommunens gator 
och vägar 
(belysning, 
underhåll, 
snöröjning, 
trafiksäkerhet) 

56 56 57 Utfallet avser 
2016, betygsindex 
(av max 100) 
enligt SCB:s 
medborgarunders
ökning. 
Medelvärde 
samtliga 136 
deltagande 
kommuner: 55. 

Vägunderhåll i 
förhållande till 

   Mätningarna har 
inte kunnat 
inledas på grund 
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Resultatmål/Upp
drag 

Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar 

beräknat nyvärde av att beräkningar 
försenats från 
underleverantör. 

6.3 Utbildning 

Resultatmål/Upp
drag 

Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar 

Den digitala 
delaktigheten ska 
öka i alla åldrar 
KS, BIN, KTN, 
VIAN, VON 

Andel invånare 
som upplever sig 
vara digitalt 
delaktig när det 
gäller att nyttja e-
tjänster inom 
kommun och 
landsting 

62% 61% 63% Utfallet avser 2016, 
andel som svarat 
minst 5 på en skala 
1-10 enligt 
tilläggsfråga i SCB:s 
medborgarundersökn
ing. 

Andel invånare 
som upplever sig 
vara digitalt 
delaktig när det 
gäller att utföra 
bankärenden 

86% 85% 87% Utfallet avser 
2016, andel som 
svarat minst 5 på 
en skala 1-10 
enligt tilläggsfråga 
i SCB:s 
medborgarunders
ökning. 

Andel invånare 
som upplever sig 
vara digitalt 
delaktig när det 
gäller att söka 
information 

86% 82% 91% Utfallet avser 
2016, andel som 
svarat minst 5 på 
en skala 1-10 
enligt tilläggsfråga 
i SCB:s 
medborgarunders
ökning. 

Andel invånare 
som upplever sig 
vara digitalt 
delaktig när det 
gäller att delta i 
samhällsdebatten 

49% 51% 46% Utfallet avser 
2016, andel som 
svarat minst 5 på 
en skala 1-10 
enligt tilläggsfråga 
i SCB:s 
medborgarunders
ökning. 

Andel invånare 
som upplever sig 
vara digitalt 
delaktig när det 
gäller att vara 
aktiv på sociala 
medier 

49% 51% 46% Utfallet avser 
2016, andel som 
svarat minst 5 på 
en skala 1-10 
enligt tilläggsfråga 
i SCB:s 
medborgarunders
ökning. 

Andel anställda i 
Katrineholms 
kommun som 
känner sig digitalt 
delaktiga och kan 
använda de 
digitalta verktyg 
och system som 
behövs i arbetet 

77% 78% 77% Utfallet avser 
medarbetarunders
ökningen 2015, 
andel av samtliga 
medarbetare i 
Katrineholms 
kommun som 
svarade att det 
stämmer ganska 
eller mycket bra. 
Undersökningen 
görs nästa gång 
2017. 
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6.4 Omsorg och trygghet 

Resultatmål/Upp
drag 

Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar 

Ökad trygghet och 
säkerhet för 
kommunens 
invånare 
KS, BIN, KTN, 
STN, VON, VSR 

Invånarnas 
bedömning av 
tryggheten i 
kommunen 

59% 45% 71% Utfallet avser 
andel invånare 
som i polisens 
trygghetsundersök
ning 2015 svarat 
trygg på frågan: 
”Om du går ut 
ensam sent en 
kväll i området där 
du bor, känner du 
dig då trygg eller 
otrygg?”. 
Katrineholm: totalt 
59%, kvinnor 
45%, män 71%. 
Medelvärde länet: 
totalt 62%, kvinnor 
50%, män 74%. 

Utfallet har 
försämrats, 
särskilt för kvinnor, 
jämfört med 
undersökningen 
2013. Då var 
resultatet för 
Katrineholm: totalt 
66%, kvinnor 
57%, män 76%. 

Andel av till 
kommunen 
inkommande 
uppdrag avseende 
klottersanering 
som slutförs inom 
24 timmar 

59%   Under 2016 har 
17 av 29 
klotterärenden 
sanerats inom 24 
timmar. 
Omfattande klotter 
är dock inte alltid 
möjligt att hinna 
sanera inom 24 
timmar. 
Väder/temperatur 
kan också göra 
sanering inom 24 
timmar omöjlig, 
särskilt vintertid. 

Antal anmälda 
våldsbrott i 
kommunen (per 
100 000 invånare) 

1 437   Utfallet avser 
2015. Antalet 
anmälda 
våldsbrott har 
minskat jämfört 
med föregående 
år. Medelvärde 
kommunerna i 
Sörmland: 1 122 
anmälda 
våldsbrott per 100 
000 invånare 

Antal personer 
som skadas eller 
omkommer i 
olyckor som 
föranleder 
räddningsinsats 

72   Antal omkomna 
2016 var 5 
personer, antal 
allvarligt 
skadade 8 
personer och antal 
lindrigt skadade 
59 personer. Antal 
allvarligt skadade 
har minskat, antal 
omkomna och 
lindrigt skadade 
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Resultatmål/Upp
drag 

Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar 

har ökat jämfört 
med föregående 
år. 

Andel olyckor där 
räddningstjänsten
s första enhet 
kommer fram inom 
målsatt tid 

98%   Utfallet avser 
2016. Målsatt tid 
definieras i 
förmågekarta i 
Handlingsprogram 
för Västra 
Sörmlands 
Räddningstjänst -
 Direktionens vilja 
2012-2015. Vid 
två av totalt 123 
räddningsinsatser 
2016 var 
framkomsttiden 
längre än 
förmågekartans 
målnivå. 

Antal personer 
som utbildats av 
räddningstjänsten 
kring 
olycksförebyggan
de och 
olycksavhjälpande 
åtgärder 

5 835   Utfallet avser 
2016. Totalt har 
fler utbildats 
jämfört med 2015. 
Även antalet 
utbildade 
skolelever har 
ökat. 

Andel av de 
olyckor som 
föranlett 
räddningsinsats 
där en första 
skadebegränsand
e åtgärd gjorts av 
enskild 

43%   Utfallet avser 
2016. För att 
utvärdera det 
förebyggande 
arbetet för VSR 
statistik över om 
enskilda har 
påbörjat en 
skadebegränsand
e insats när 
räddningsstyrkan 
anländer till 
olycksplatsen. 

6.5 Kultur, idrott och fritid 

Resultatmål/Upp
drag 

Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar 

Andelen invånare 
med goda 
levnadsvanor ska 
öka 
KS, BIN, KTN, 
STN, VIAN, VON 

Andel invånare 
som använder 
tobak 

13% 13% 13% Utfallet avser 
2012, andel som 
röker dagligen. 
Riket: kvinnor 
12%, män 11%, 
totalt 11% 

Andel som snusar 
dagligen: 
Katrineholm: 
kvinnor 3%, män 
16%, totalt 10%. 
Riket: kvinnor 3%, 
män 19%, totalt 
11% 

Andel invånare 
med skadliga 
alkoholvanor 

5% 6% 4% Utfallet avser 
2012. Riket: 
kvinnor 7%, män 
7%, totalt 7% 

Andel invånare 
med goda 

7% 9% 6% Utfallet avser 
2012, andel som 
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Resultatmål/Upp
drag 

Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar 

kostvanor äter frukt och 
grönt minst 5 
ggr/dag. 
Riket: kvinnor 
11%, män 5%, 
totalt 8% 

Andel invånare 
som är fysiskt 
aktiva 

52% 49% 55% Utfallet avser 
2012, andel som 
ägnar minst 3 
tim/vecka åt 
måttligt 
ansträngande 
aktiviteter. Riket: 
kvinnor 54%, män 
57%, totalt 55%. 

6.6 Hållbar miljö 

Resultatmål/Upp
drag 

Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar 

Ökad andel 
miljöbilar i 
kommunens 
verksamheter 
KS, BMN, VON, 
KTN, STN, BIN, 
VIAN, SOCN, 
KFAB 

Andel miljöbilar av 
totalt antal bilar i 
kommunkoncerne
n 

46%   Utfallet avser 
andel miljöbilar i 
kommunkoncerne
n 2016 enligt 
KKiK. Medelvärde 
KKiK: 33%. 

Inom service- och 
teknikförvaltninge
ns bilsamordning 
utgör miljöbilarna 
66% 2016. 

Kommunens 
energiförbrukning 
ska minska 
KS, BMN, VON, 
KTN, STN, BIN, 
VIAN, SOCN, 
KFAB 

Minskning av 
energianvändning 
i kommunens 
lägenhetsbestånd 
sedan 2008 

14,6%   Utfallet avser 
2015. 

Minskning av 
energianvändning 
i kommunens 
verksamhetslokale
r sedan 2008 

10,5%   Utfallet avser 
2015. 

Andelen sjöar 
med god 
ekologisk status 
ska öka 
KS, BMN, STN 

Andel sjöar med 
god ekologisk 
status 

16%   Utfallet avser 
provtagningen 
2015, nästa 
provtagning sker 
2017. I den 
regelbundna 
provtagningen 
ingår 26 sjöar, 
utfallet avser 
andel av dessa 
sjöar som bedöms 
ha god ekologisk 
status avseende 
näringsförhållande
n (fosfor). 2015 
provtogs 25 sjöar. 
Några sjöar hade 
förbättrats och 
några försämrats 
jämfört med 
mätningen 2013. 
Fyra sjöar hade 
god ekologisk 
status (åtta sjöar 
2013). Två av de 
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Resultatmål/Upp
drag 

Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar 

sjöar som 
försämrats 
provtogs sent 
under säsongen, 
vilket kan ha gett 
för höga 
fosforvärden. Den 
sjö som ej kunde 
provtas 2015, 
hade god 
ekologisk status 
2013. 

Skyddad natur ska 
bevaras för att 
främja biologisk 
mångfald 
KS, STN 

Areal reservat och 
biotopskydd 

656ha   Utfallet avser 
2015. 

6.7 Ekonomi och organisation 

Resultatmål/Upp
drag 

Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar 

Resultatet ska 
uppgå till minst en 
procent av 
skatteintäkterna 
KS, BIN, BMN, 
KTN, STN, SOCN, 
VIAN, VON 

Resultat i 
förhållande till 
skatteintäkter och 
utjämning 

2,0%   Utfallet avser 
2016.. 

Nettodriftskostnad
erna ska inte öka 
snabbare än 
skatteintäkterna 
KS, BIN, BMN, 
KTN, STN, SOCN, 
VIAN, VON 

Nettodriftskostnad
erna ska inte öka 
snabbare än 
skatteintäkter och 
utjämning, 
måluppfyllelse 

Ja   Utfallet avser 
2016. 

Avskrivningar ska 
under 
planperioden inte 
ta mer än tre 
procent av 
driftbudgeten 
KS 

Avskrivningar i 
förhållande till 
nettodriftbudget 

2,7%   Utfallet avser 
2016. 

Kommunens 
lokalresurser ska 
utvecklas för ökad 
funktionalitet, 
kostnadseffektivite
t och kundnöjdhet 
KS, BIN, BMN, 
KTN, STN, SOCN, 
VIAN, VON, KFAB 

Kundnöjdhet 
avseende KFAB:s 
verksamhetslokale
r 

NKI 61   Utfallet avser NKI 
enligt mätning 
2016. 

Kommunens 
tillgänglighet per 
telefon och e-post 
ska förbättras 
KS, BIN, BMN, 
KTN, STN, SOCN, 
VIAN, VON 

Andel invånare 
som får svar på en 
enkel e-postfråga 
inom två 
arbetsdagar 

89%   Utfallet avser 
2016. Medelvärde 
KKiK: 86%. 

Andel invånare 
som får ett direkt 
svar på en enkel 
fråga när de tar 
kontakt med 
kommunen via 
telefon 

50%   Utfallet avser 
2016. Medelvärde 
KKiK: 52%. 
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Resultatmål/Upp
drag 

Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar 

Gott bemötande 
via telefon, andel 
av maxpoäng 

78%   Utfallet avser 
2016. Medelvärde 
KKiK: 78%. På 
grund av ny 
mätmetod kan 
utfallet inte 
jämföras med 
föregående år. 

Tydlig och effektiv 
kommunikation 
KS, BIN, BMN, 
KTN, STN, SOCN, 
VIAN, VON 

Andel av 
maxpoäng i SKL:s 
webbinformations
undersökning 
utifrån ett 
invånarperspektiv 

92%   Utfallet avser 
2016, andel av 
maxpoäng i 
undersökningen. 
Medelvärde alla 
deltagande 
kommuner 76%. 
På grund av ny 
mätmetod kan 
utfallet inte 
jämföras med 
föregående år. 

Andel av 
maxpoäng i SKL:s 
webbinformations
undersökning 
utifrån ett 
företagarperspekti
v 

79%   Utfallet avser 
2016, andel av 
maxpoäng i 
undersökningen. 
Medelvärde alla 
deltagande 
kommuner 79%. 
På grund av ny 
mätmetod kan 
utfallet inte 
jämföras med 
föregående år. 

Kundnöjdhet 
avseende 
samhällsbyggnads
förvaltningens 
information på 
hemsidan 

   Underlaget 
omfattar för litet 
antal svarande. 

Ökat 
medarbetarengag
emang 
KS, BMN, VON, 
KTN, STN, BIN, 
VIAN, SOCN 

Resultat i 
undersökningen 
kring hållbart 
medarbetarengag
emang 

78% 78% 77% HME-index består 
av tre delindex. 
Jämfört med 2013 
har 
ledarskapsindex 
för kommunen 
totalt ökat från 74 
till 75, 
motivationsindex 
från 77 till 80 och 
styrningsindex 
från 73 till 78 för 
kommunen som 
helhet. Totalt 
ökade HME-
indexet från 74 till 
78. För kvinnor 
ökade HME-index 
från 75 till 78 och 
för män från 74 till 
77. 
Medarbetarenkäte
ns svarsfrekvens 
var 65%. 
 
För 
kommunledningsf
örvaltningen har 
ledarskapsindex 
minskat från 73 till 
66, 
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Resultatmål/Upp
drag 

Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar 

motivationsindex 
från 73 till 65 och 
styrningsindex 
från 73 till 68. 
Totalt minskade 
HME-indexet från 
73 till 66. 

Tryggad 
personalförsörjnin
g genom 
utvecklad 
rekrytering 
KS, BMN, VON, 
KTN, STN, BIN, 
VIAN, SOCN 

Andel påbörjade 
rekryteringar där 
tjänsten tillsätts 

   Rutiner håller på 
att utvecklas men 
indikatorn kan för 
närvarande inte 
mätas på ett 
tillförlitligt sätt. 

Andel 
rekryteringar där 
tjänsten tillsätts 
med eftersökt 
kompetens enligt 
rekryteringskravpr
ofilen 

   Rutiner håller på 
att utvecklas men 
indikatorn kan för 
närvarande inte 
mätas på ett 
tillförlitligt sätt. 

Minskad 
sjukfrånvaro 
KS, BMN, VON, 
KTN, STN, BIN, 
VIAN, SOCN 

Andel 
sjukfrånvarotimma
r av ordinarie 
arbetstid, totalt 

8,2% 8,8% 5,8% Utfallet avser 
sjukfrånvaro bland 
tillsvidareanställda 
i kommunen som 
helhet under 
perioden 2015-12-
01 t.o.m. 2016-11-
30. Jämfört med 
motsvarande 
period föregående 
år har 
sjukfrånvaron ökat 
för både kvinnor 
och män. 

Del av 
sjukfrånvaro som 
är längre än 60 
dagar 

54,8% 56,2% 46,3% Utfallet avser 
andel av total 
sjukfrånvaro som 
avser 
långtidssjukfrånvar
o (60 dagar eller 
mer) bland 
anställda i 
kommunen som 
helhet under 
perioden 2015-12-
01 t.o.m. 2016-11-
30. Jämfört med 
motsvarande 
period föregående 
år utgör 
långtidssjukfrånvar
on en större andel 
av den totala 
sjukfrånvaron. 
Andelen har ökat 
för kvinnor men 
minskat för män. 

 



Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-02-15
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Begäran om ombudgetering av investering- och exploateringsmedel från 2016 
till 2017

Bilaga Ack. 201601 - 201612        Belopp för

 Utfall Total 
budget

ombudgeteri
ng

KLF ledning    

62011 Arbetsmiljöåtgärder KLF -283 -477 194

    
IT- och Kommunikation    
62001 Communis 0 -1 596 1 596

62004 Webbutveckling 0 -175 175

62006 Årliga nätverksinvesteringar -1 180 -1 019 -161

62008 Trådlösa accespunkter -1 014 -1 034 20

62023 Bredbandsutbyggnad -1 529 -16 266 14 737

62025 E-tjänstplattform 0 -600 600

Summa IT och kommunikation -3 723 -20 690 16 967

 

Ekonomi och Upphandling

62012 Ekonomisystem -99 -467 368

Fastigheter och Lokaler    

62022 Stora Djulö Värdshus -291 -200 -91

62026 Stadsparken servering -27 -300 273

62027 Djulö vandrarhem -18 -547 529

62028 Krämbols gård -134 -250 116

62029 Gamla vattentornet -1 426 -1 700 274

62030 Sjöstugan 0 -173 173

62031 Talltullens skyddsrum -26 -25 -1

62032 Stora Djulö, Målning fasad och fönster -833 -908 75

62033 Gröna Kulle -113 -300 187

62034 Oförutsedda mindre investeringsbehov 0 -150 150

62036 Nämndhusets säkerhet 0 -175 175

Summa Fastigheter och Lokaler -2 868 -4 728 1 860
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Samhällsbyggnad

60001 Miljöinventering -79 -400 321

60004 Nationell höjddatamodell 0 -217 217

60005 Uppdatering av arkivsystem 0 -43 43

60006 Tillgänglighetsåtgärder -156 -514 358

60008 Lövåsen/Sandbäcken -300 -950 650

60009 Gator -715 -1 956 1 241

60010 Parkeringsplatser centrum -305 -575 270

60011 Nya informationsplatser 0 -450 450

60012 Attraktiva gångstråk -1 423 -566 -857

60013 Stalls Backe 0 -211 211

60016 Hastighetssäkring övergångst. -477 -421 -56

60017 Nollvisionsåtgärder -900 -643 -257

60018 Hastighetssäkring inom 30-zon 0 15 -15

60019 Stortorget -401 -3 443 3 042

60020 Digitala skyltar -1 075 -1 150 75

60023 Ortofoto -12 -73 61

60024 Kartmaterial -8 64 -72

60026 Stora Djulö jordbruk 0 -485 485

60027 Vingåkersvägen/Mejerigatan -36 -148 112

60028 Bondegatan -100 -73 -27

60032 Ljus i staden -368 -500 132

60033 Byte av belysning, Hantverkarg.-Köpmang. 0 2 -2

60034 Utbyte av belysning i centrum -68 -719 651

60036 Djulö allé, belysning 0 52 -52

60037 Cirkulationsplats Nyköpingsvägen 0 89 -89

60042 Digitalt visualiseringsbord -3 0 -3

60043 Övriga investeringar SBF 2013 -532 -862 330

60045 Kollektivtrafikåtgärder -736 -23 -713

60046 Genomfart -5 135 -6 584 1 449

60047 Tillfartsväg Valla Go-cartbana -51 -518 467

60048 Järnvägsinfarter 0 -450 450

60049 GC-väg Lövåsen 0 986 -986

60052 Cykelplan, byte av skyltar -52 -280 228

60053 Hastighetsplan, byte av skyltar -217 -730 513

60055 Eriksbergsvägen 0 -447 447

60057 Cykelstrategi -1 402 -727 -675

60062 Hantverkargatan, gågata/gångfartsområde -6 873 -879

60063 Stadsparken -46 -150 104

60064 Östermalmsgatan norra delen, CG-väg -1 048 -880 -168
60066 Bie skola. Ny parkering samt av- och 
påstigningsplats 0 40 -40

60067 Fokusområde vatten -49 -100 51

60068 Miljöåtgärder enligt miljöstrategiska rådet -102 -140 38

60069 Tillgänglighetsåtgärder inventering 0 -278 278

60071 Trädgårdsgatan-Floragatan-Fredsgatan 0 -1 300 1 300

60072 Aktivitetsparker i kransorterna -463 -500 37

60073 Forssjö fritidsområde 350 0 350

60074 Carl Fredrikssons gränd (Åkes skor) 2 0 2

60075 Castor ärendehanteringssystem B&M -15 0 -15
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60076 GC-väg Kungsgatan -70 0 -70
60077 Herrgårdsvägen, ny bro vid Duveholm -914 0 -914

60078 P-hus -175 0 -175

60100 Blåklinten 3 -6 74 -80

60198 KLC projekt 0 -950 950

60999 Försäljning fastigheter -24 591 -615

Summa Samhällsbyggnad investering -17 115 -25 670 8 555

    

80001 Luvsjön etapp 3 -10 -1 082 1 072

80003 Lövåsen 287 -24 691 24 978

80005 Mogetorp 0 -50 50

80007 KLC exploatering 0 -6 628 6 628

80008 KLC Knorran -147 -3 957 3 810

80009 KLC Södra etableringsmark och anslutningsväg 12 -7 374 7 386

80012 Djulönäset -361 -2 664 2 303

80017 Sandbäcken 852 0 852

80020 Luvsjön etapp 2 0 0 0

80022 Kv.Hunden -78 -4 033 3 955

80023 Jägarparken 0 -727 727

80025 Nyköpingsvägen 0 -6 273 6 273

80027 Utredning trollestrand 0 -300 300

80028 Utredning Djulö 0 -200 200

80029 Utredning Lövåsen 0 -100 100

80030 kv. Vägskälet 17 -442 -2 409 1 967

80031 Exploatering Luvsjön villor 0 3 321 -3 321

80032 Ericsbergsvägen -663 -1 263 600

80033 Klubbetorp, Björkvik 0 -1 000 1 000

80034 Djulö skola -138 -1 945 1 807

80035 Kvarteret Hjorten -900 -1 700 800

80036 Kvarteret Örnen 2 076 -994 3 070

80037 Kvarteret Alen -100 -494 394

80038 Kv. Pionen -60 -1 000 940

80039 Kv Lien 0 -500 500

80040 Norra stadsdelen -785 0 -785

80043 Duvestrand -254 0 -254

80044 Sportcentrum -249 0 -249

80045 Ragnars Gärde -47 0 -47

80046 Sköldinge-Valla 1:80 -8 0 -8

80047 Barberaren 8 o 9 -24 0 -24

80048 Maskinisten -315 0 -315

Summa Samhällsbyggnad exploatering -1 351 -66 063 64 713

 
TOTAL Kommunledningsförvaltningen -25 437 -118 095 92 657
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2016 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av genomförd internkontroll för 2016. 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att fortsätta utvecklingen och förbättringen av den 
interna kontrollen och lägger i övrigt rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Den interna kontrollen syftar till verksamhetsutveckling samt säkerställandet av 
verksamhetsprocesser för kvalitet och effektivitet. Med intern kontroll avses åtgärder 
som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens samtliga 
verksamheter och därmed minska risken för fel.

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. Enligt kommunstyrelsens reglemente för intern kontroll, ska 
nämnderna löpande följa upp kontrollsystemet inom det egna ansvarsområdet och, 
senast, i samband med årsredovisningen rapportera resultatet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2016 om internkontrollplan för det egna 
ansvarsområdet under 2016. Uppföljningen av 2016 års internkontrollplan omfattar 
kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Den gjorda 
uppföljningen visar att verksamheten inom kommunstyrelsens ansvarsområde i allt 
väsentligt fungerar väl. 

Den sammantagna bedömningen är att processerna inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde utvecklats och förbättrats, jämfört med tidigare år. Dock finns allt 
jämt utvecklings- och förbättringsområden. I förekommande fall har rutiner och 
liknande setts över. Där brister har förekommit, har detta påtalats för berörda i syfte att 
skapa förutsättningar för bättre verksamhet.

Ärendets handlingar
 Internkontrollrapport för kommunstyrelsen 2016 med bilagor
 
För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson
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1 Sammanfattning
Den interna kontrollen syftar till verksamhetsutveckling samt säkerställandet av 
verksamhetsprocesser för kvalitet och effektivitet.

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2016 om internkontrollplan för det egna ansvarsområdet 
under 2016 och omfattar kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Uppföljningen av 2016 års internkontrollplan omfattar kommunledningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Den gjorda uppföljningen visar att verksamheten inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde i allt väsentligt fungerar väl. 

Den sammantagna bedömningen är att processerna inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
utvecklats och förbättrats, jämfört med tidigare år. Dock finns allt jämt utvecklings- och 
förbättringsområden. I förekommande fall har rutiner och liknande setts över. Där brister har 
förekommit, har detta påtalats för berörda i syfte att skapa förutsättningar för bättre verksamhet.

2 Inledning
2.1 Definition av intern kontroll
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och 
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att 
verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och 
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och därmed minska risken 
för avsiktliga eller oavsiktliga fel.

I Katrineholms kommuns författningssamling Nr 6.24, Reglemente för Intern kontroll, anges att 
nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnderna 
ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och 
väsentlighet.

2.2 Framtagande av internkontrollplan
Intern kontroll är en process i flera steg:

 Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport)
 Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment.
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 Värdering av risk och väsentlighet.
 Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen
 Framtagande av kontrollmetoder
 Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året
 Genomförande av kontrollmoment
 Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll
 Uppföljning av åtgärder
 Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport
 Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) rapporteras till 
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av 
kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara 
kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning. 

3 Kommunledningsförvaltningen
Kontrollområ
de

Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollresultat Åtgärder Kommentar

Handkassor -
 kontroll att 
kvitton och 
underlag finns till 
utbetalning

Assistent Datum för kontroll: 2016
Resultat: Ansvaret för 
de handkassor som 
eventuellt finns kvar 
ligger numera på de 
förvaltningar och 
arbetsställen där de 
eventuellt finns, varför 
några kontroller från vår 
sida därför inte 
genomförds under året 
som har gått.
 

Kontanthanteri
ng

Kontantkassor -
 att rutiner för 
kassahantering 
följs

Assistent Datum för kontroll:2016
Resultat: De kontroller 
som har gjorts har till en 
rimlig nivå uppnått 
godtagbart resultat, det 
finns kvitton i den 
absoluta majoriteten av 
de fall som 
kontrollerats. detsamma 
gäller för inköpskorten. 
Avtalstroheten är det 
dock värre med, 
eftersom det kan 
konstateras att det 
handlas lite varsom, 
men eftersom beloppen 
i de allra flesta 
förekommande fall 
understiger de belopp 
som behövs för att de 
ska gälla under 
upphandling, så får vi 
från internkontrollen 
konstatera att resultatet 
för avtalstrohet ändå är 
godtagbar.
 

 Besök på 
samtliga 
ställen som 
hanterar 
kontantkassor 
för 
genomgång 
av rutin och 
förvaring.

Investeringar Att riktlinjerna för Systemadministrat Datum för kontroll:2016  Se över 
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Kontrollområ
de

Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollresultat Åtgärder Kommentar

riktlinjerna 
och 
uppdatera 
samt förbättra 
tydligheten i 
de.

investeringar följs ör Resultat:Resultatet av 
de kontroller som har 
gjort av investeringar 
har uppnått ett 
godtagbart resultat, 
riktlinjerna för 
investeringar följs. 
Uppdateringen av 
riktlinjerna har dock inte 
slutförts under årtet, 
varför detta ärende 
ligger kvar till 2017.
 

 Slutföra 
det påbörjade 
arbetet med 
att uppdatera 
samt förbättra 
tydligheten 
gällande 
riktlinjer för 
investeringarn
a.

Behörighet i 
system

Kontroll att 
personer som 
slutar är 
avslutade i 
Agresso och 
Proceedo

Redovisningsekon
om

Datum för kontroll:2016
Resultat:Eftersom 
denna kontroll har 
automatiserats i den 
mån att systemet 
automatiskt ska ta bort 
användare ur systemen, 
när de avregistreras 
som anställda, har 
kontollbehovet kraftigt 
minskat, de stickprover 
som ändå har gjorts har 
utfallit med gott resultat.
 

 
Information 
om och 
uppföljning av 
att personer 
som slutar är 
avslutade i 
systemen

Avtalstrohet Har inköp gjorts 
hos rätt 
leverantör. 
Stickprov på 
varugrupp

Systemadministrat
ör

Datum för kontroll:2016
Resultat:Vi har under 
året kunnat konstatera 
en klart förbättrad 
avtalstrohet, från 2015 
till 2016 har 
avtalstroheten ökat från 
59% till 73%. Vilket får 
ses som ett mycket bra 
resultat.
 

Kundfakturerin
g

Att kundfaktura 
skickas så snart 
som möjligt efter 
utförd tjänst. 
Kontroll sker av 
ströfakturering

Systemadministrat
ör

Datum för kontroll:2016
Resultat:Kundfakturerin
gen sker 2 ggr i veckan 
samt att stora filer 
skickas en gång per 
månad per förvaltning. 
Vid vår kontroll kan vi 
konstatera att de 
intervallen följs. Varför 
resultatet är godkänt. 
Sedan kan vi konstatera 
att det på vissa 
förvaltningar inte 
kontinuerligt skickas 
underlag för fakturering 
till ekonomiavdelningen, 
vilket innebär att det på 
förvaltningarna blir 
liggande en massa 
oavslutade ärenden 
som följdaktligen inte 
faktureras som de ska, 
men att detta inte är 
något som vi kan göra 
något åt, utan är något 
som ligger på 
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Kontrollområ
de

Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollresultat Åtgärder Kommentar

förvaltningarnas ansvar 
och internkontroll.
 

Inköp Kontroll att LOU 
följs, sker 
direktupphandling 
vid rätt tillfällen

Upphandlare Datum för kontroll:2016
Resultat:Kontroll av 
direktupphandlingar har 
skett geonom stickprov 
i april, augusti och 
december, resultatet av 
undersökningarna har 
givit ett godtagbart 
resultat, även om de 
inte har varit 
hundraprocentiga, vid 
eventuella fel, har de 
påtalts och sedan inte 
upprepats.
 

Verifikationer Att godkänt 
bokföringsunderl
ag finns till 
utanordningar

Systemadministrat
ör

Datum för kontroll:2016
Resultat:Kontroll av att 
godkänt 
bokföringsunderlag 
finns till utanordningar 
har skett vid tre tillfällen 
under året, och givit ett 
gott resultat. Samtliga 
kontrollerade 
utanordningar har haft 
godkänt 
bokföringsunderlag.
 

Moms vid 
billeasing, 
kontroll att 
momsreglerna 
följs

Systemadministrat
ör

Datum för kontroll:2016
Resultat:Kontroll av 
moms på billeasing har 
skett vid 4 tillfällen, vid 
samtliga tillfällen 
kontrollerades var 10:e 
faktura, ufallet har varit 
1 fel av 11 kontrollerde, 
1 fel av 10 kontrollerade, 
1 fel av 11 kontrollerade 
och 2 fel av 10 
kontrollerade. Vilket 
medför att vi har en 
felmarginal på mellan 
9,1 och 20 procent. Med 
tanke på att det rimligen 
är samma personer som 
konterar dessa fakturor 
och att det framgår av 
fakturan att det bara är 
halva momsen som är 
avdragsgill är detta inte 
godtagbart.
 

Momsregler

Att återsökning 
av moms sker 
enligt gällande 
regler för särskild 
momskompensati
on

Systemadministrat
ör

Datum för kontroll:2016
Resultat:Kontroll av 
återsökning av moms 
enligt gällande regler för 
särskilld 
momskompensation, 
sker kontonuerligt och 
har under året medfört 
att vi har hittat ett antal 
fel i redovisningen som 
vi har korrigerat, vilket 
medför att vi får vara 
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Kontrollområ
de

Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollresultat Åtgärder Kommentar

mycket nöjda med 
kontrollarbetet.
 

Attest Attest 
utanordningar -
 attest sker av 
behöriga 
personer. Två 
personer i 
förening

Systemadministrat
ör

Datum för kontroll:2016
Resultat: Kontroll av att 
utanordningarna är 
riktigt attesterade sker 
kontinuerligt när 
utbetalning av 
utanordningarna sker. 
Resultatet är inte helt 
tillfredsställande, 
mycket beroende på att 
attestlistorna långt ifrån 
är uppdaterade, detta är 
något som måste tas 
upp på 
ekonomgruppsmötena, 
så att förvaltningarna 
blir bättre på detta, 
uppdaterade listor 
måste skapas och 
skickas in till ekonomi 
och 
upphandlingsavdelning
en, omedelbart när 
förändringar sker. Att 
det sedan upptäckts 
utanordningar där den 
som är 
betalningsmottagare 
också är 
beslutsattestant, är helt 
oacceptabelt. 
 

 Rutiner 
ses över. 
Genomgång 
med berörda 
som betalar 
ut 
utanordningar 
samt 
information till 
organisatione
ns ekonomer 
för spridning i 
organisatione
n.

2017-01-27

Problemet med 
ouppdaterade 
attestlistor måste tas 
upp på 
ekonomgruppsmötena 
så att förvaltningarna 
blir bättre på att 
omedelbart vid 
förändringar i 
attestlistorna, skicka in 
dem till Ekonomi och 
upphandlingsavdelning
en, allt annan är helt 
oacceptabelt och 
medför att arbetet med 
internkontrollen på den 
här punkten blir 
mycket svårjobbad..

Balanskonton Kontroll att 
balanskonton är 
avstämda

Redovisningsekon
om

Datum för kontroll:
Resultat:Generellt kan 
sägas att den inte är 
hundraprocentig, och att 
förvaltningsekonomerna 
är sämre än ekonomi och 
upphandlingskontorets 
ekonomer. Om det sedan 
beror på att avstämning 
sker, men att listan inte 
fylls i, eller om 
avstämningarna är 
bristfälliga, låter jag vara 
osagt.
 

 En rutin 
kring 
avstämningar 
ska göras och 
implementera
s bland 
organisatione
ns ekonomer.

Placeringar Kontroll att 
finanspolicyn följs

Verksamhetsledar
e planering och 
uppföljning

Datum för kontroll:2016
Resultat:Kontroll av att 
Finanspolicyn följs, sker 
av det bolag som 
kommunen har anlitat 
för placering av 
kommunens medel, vår 
kontroll av att så sker 
sträcker sig till att vi går 
in och kontrollerar våra 
placeringar mot 
finanspolicyn en till två 
gånger om året. I 
samtliga fall som 
kontroll har gjorts så 
har placeringarna stämt 
överens med vå 
finanspolicy.
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Kontrollområ
de

Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollresultat Åtgärder Kommentar

 

Kontrollområde Kontrollmome
nt

Kontrollansvarig Kontrollresultat Åtgärder Kommentar

E-post Rutiner för 
registrering av 
allmän handling 
och 
frånvarohanterin
g

Kanslichef  Kontroll mot 
registrator på två 
förvaltningar

Delegationsordnin
g

Att den är 
relevant i 
förhållande till 
organisationens 
struktur och 
angivna 
beslutsfunktione
r

Kommunjuristen  Uppdatering 
delegationsordning

2016-01-25

Den 11 november 
2015skickades 
påminnelse till 
samtliga 
avdelningschefer på 
KLF och SBF med 
uppmaning att 
rapportera 
eventuella 
förändringar som 
påverkar 
delegationsordninge
n. 
Delegationsordninge
n kommer att 
anmälas för 
revidering på 
kommunstyrelsens 
sammanträde i 
februari 2016.

Delegationsbeslut Rätt 
beslutsfattare 
och att man inte 
överskrider sin 
befogenhet. 
Kontroll av 
anmälda beslut 
till 
kommunstyrelse
n samt kontroll 
om beslut 
anmäls i 
kommunstyrelse
n

Kommunjuristen  Kontroll av att 
beslutsfattare följer 
delegationsordning 
genom 
stickprovskontroll 
under mars 2015.

ID-kort Att personal 
som slutat inte 
har korten kvar, 
återkallande av 
förkomna

Kanslichefen  Kontroll mot 
listor från 
löneenheten över 
avslutade 
anställningar.

 Kontroll av 
expediering av maj 
månads KS-
protokoll

Expediering av 
beslut

Att rutinerna 
används och att 
de är tillräckligt 
bra

Kanslichef

 Kontroll av hur 
KF beslut den 18 
maj 2015 
expedierats.

Kontrollområde Kontrollmome
nt

Kontrollansvarig Kontrollresultat Åtgärder Kommentar
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Kontrollområde Kontrollmome
nt

Kontrollansvarig Kontrollresultat Åtgärder Kommentar

Rätt lön Rätt lön 
utbetalas till rätt 
person med rätt 
belopp

Löneassistent Datum för kontroll: 
Löpande
Resultat: 
 

Avslutade 
anställningar

Att lön ej 
utbetalas när 
anställd slutat

Löneassistent Datum för kontroll: 
Stickkonroller 2016
Resultat: Efter 
införandet av AD 
har risken minskat. 
Förutsätter dock att 
anställning avslutas 
av ansvarig chef.
 

Arbetsmiljö Aktuell 
handlingsplan 
finns

Arbetsmiljökonsu
lt arbetsmiljö

Datum för kontroll: 
Kvartalsvis
Resultat: Det finns 
behov av 
vidareutveckling 
inom området, då 
det sker 
förändringar inom 
området.
 

 Utbildning 
arbetsmiljö till 
samtliga chefer

2017-02-14

Kontinuerliga och 
fastställda 
utbildningar över 
åren. Samtidigt som 
nyheter snabbt ska 
kommuniceras.

Jämställdhet Aktuell plan 
finns

Arbetsmiljökonsu
lt jämställdhet

Datum för kontroll: 
Årlig
Resultat: Ska under 
2017 revideras.
 

Korrekta uppgifter 
i WinLas, 
systemstöd

Att korrekta 
uppgifter finns i 
WinLas

Förhandlare 
WinLas

Datum för kontroll: 
Kvartalsvis
Resultat: Brister i 
uppgifter åtgärdas 
via utbildning och 
information.
 

 KartläggningHandlingsplan 
rehabilitering

Aktuell 
handlingsplan 
finns

Arbetsmiljökonsu
lt rehabilitering

Datum för kontroll: 
Månadsvis
Resultat: 
Uppföljning i 
verksamhetssystem
et Adato visar att 
det finns brister i 
upprättandet av 
handlingsplaner.
 

 Utbildning i 
rehabiliteringsproce
ss samt 
verksamhetssystem 
Adato.

4 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kontrollområde Kontrollmomen

t
Kontrollansvarig Kontrollresultat Åtgärder Kommentar

Investeringar Att riktlinjer för 
investeringar 
följs

Förvaltningsekono
m SBF

Datum för kontroll: 
2017-02-07
Resultat: 
Efter kontroll av tre 
slumpmässigt utvalda 
investeringar och 
genomgång av gällande 
riktlinjer för investeringar 
kan konstateras att 
dessa följs.
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Kontrollområde Kontrollmomen
t

Kontrollansvarig Kontrollresultat Åtgärder Kommentar

Ref dok: Riktlinjer vid 
investeringar i 
Katrineholms kommun 
Våren 2011. Riktlinjer 
vid investeringar -
 Investeringsbedömning 
2016-05-20.
 

Exploateringar Att riktlinjer för 
exploateringar 
följs

Förvaltningsekono
m SBF

Datum för kontroll: 
2017-02-07
Resultat:
Riktlinjer för 
exploateringar finns men 
bör uppdateras enligt 
utkast till 
revisionsrapport från 
PWC. ”Granskning av 
exploateringsavtal – 
underlag och beslut” .
PWC föreslår följande 
förbättringar: (dat 
Januari 2015)
De riktlinjer för 
exploateringsprocessen 
som Kommunstyrelsen 
antog 2008-04-29 § 86 
”Exploateringsprocessen 
i Katrineholms kommun 
- anvisning” bör 
uppdateras.
I de uppdaterade 
riktlinjerna bör fastställas 
vilka dokument som ska 
finnas, så att detta följs i 
alla ärenden. I de 
ärenden vi har granskat 
varierar detta något. 
Uppföljning följer inte 
riktlinjerna utan görs vid 
en exploaterings avslut.
 

 Riktlinjer 
bör 
uppdateras

2017-02-07

Riktlinjer för 
exploateringsprocesse
n ska uppdateras

 Rutin bör 
skapas kring 
förvaring och 
redovisning 
av avtal.

Entreprenörsavta
l

Att riktlinjer för 
upphandling 
följs

Förvaltningsekono
m SBF

Datum för kontroll: 
2017-02-07
Resultat:
Översyn och 
genomgång av 
regelverk sker via 
kommunens 
Upphandlingskoordinato
r, SBF och Telge inköp.
Telge Inköp är 
Katrineholms kommuns 
samarbetspartner och 
genomför 
kommunöverskridande 
ramavtal, egna 
ramavtalsupphandlingar 
och 
objektsupphandlingar.
En särskild 
Inköpsrapport för SBF 
tas fram varje kvartal via 
Telge Inköp

 Översyn 
vad gäller 
upphandlinga
r

Arrendeavtal Att fakturor 
skickas i tid

Förvaltningsekono
m SBF

Datum för kontroll: 
2017-02-07
Resultat:
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Kontrollområde Kontrollmomen
t

Kontrollansvarig Kontrollresultat Åtgärder Kommentar

Efter kontroll av tre 
slumpmässigt utvalda 
fakturor konstateras att 
dessa har skickas i tid.

Bygdepeng Att beviljad 
bygdepeng 
betalas ut

Förvaltningsekono
m SBF

Datum för kontroll: 
2017-02-07
Resultat:
Efter kontroll av tre 
slumpmässigt utvalda 
fakturor konstateras att 
dessa är korrekt 
utbetalda i form av en 
utanordning.

Enkät om 
upplevd service 
till Bygg, miljö 
och trafikskunder

Enkät om 
upplevd service 
till Bygg, miljö 
och trafikkunder

Administratör Datum för kontroll: 
2017-02-07
Resultat:
Efter kontroll av tre 
slumpmässigt utvalda 
ärenden konstateras att 
enkäter är utskickade. 
Sammanställning av 
kundenkäter för Bygg, 
Miljö och Trafik 
redovisas kvartalsvis.
 

Driftsbidrag till 
enskilda vägar

Att gällande 
rutiner följs

Förvaltningsekono
m SBF

Datum för kontroll: 
2017-02-07
Resultat: 
Efter kontroll och 
genomgång av gällande 
rutin för vägbidrag kan 
konstateras att rutiner 
enligt ”Normer för 
kommunala bidrag till 
enskilda vägar inom 
Katrineholms kommun”, 
Katrineholms kommuns 
författningssamling (KFS 
nr 3.02)” följs.
 

Fakturering 
upplåtelse av 
mark

Uppföljning av 
att debitering 
har skett enligt 
gällande 
taxebeslut

Förvaltningsekono
m SBF

Datum för kontroll: 
2017-02-07
Resultat: 
Efter kontroll av tre 
slumpmässigt utvalda 
fakturor konstateras att 
dessa har debiterats i 
enlighet med gällande 
taxa, ”Taxa för 
upplåtelse av mark på 
offentlig plats, KFS 
4.10”.
 

Parkeringstillstån
d för 
rörelsehindrade

Att gällande 
rutiner följs

Förvaltningsekono
m SBF

Datum för kontroll: 
2017-02-07
Resultat:
Efter kontroll och 
genomgång av gällande 
rutin: ”Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade” kan 
konstateras att rutinerna 
följs och är under 
uppdatering.
Transportstyrelsens råd 
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Kontrollområde Kontrollmomen
t

Kontrollansvarig Kontrollresultat Åtgärder Kommentar

och riktlinjer utgör grund 
för kommunens rutiner.
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Karin Rytter 

Kommunstyrelsen

Trygghetsarbetet i Katrineholms kommun 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av trygghetsarbetet i Katrineholms 
kommun till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vartannat år deltar Katrineholms kommun i Statistiska Centralbyråns (SCB) 
medborgarundersökning för att få medborgarnas syn på sin kommun. Resultatet från 
undersökningen hösten 2016 visar att den upplevda tryggheten har fått lägre betyg än i 
tidigare genomförd undersökning år 2014 och också lägre än resultatet för samtliga 
deltagande kommuner samt än deltagande kommuner i samma storleksklass.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydsundersökning. Analyserna syftar till att 
peka ut områden som kommunen ska prioritera för att få nöjdare medborgare. Området 
trygghet är ett sådant område.

Eftersom undersökningen är en attitydsundersökning och inte en brukarundersökning, 
behöver områdena som SCB tar fram som prioriterade, nödvändigtvis inte vara 
områden som måste förbättras. Det kan vara så att medborgarna har en bristfällig 
kunskap om ett visst område och behöver mer information om verksamheten.

Med anledning av det lägre resultatet vad gäller tryggheten i kommunen, är det viktigt 
att synliggöra det arbete som Katrineholms kommun utför inom området – att 
synliggöra hur förvaltningarna arbetar för att uppnå det övergripande målet att 
Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i. En 
sammanställning över kommunens samlade trygghetsarbete, såväl internt som externt 
har gjorts.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, Trygghetsarbetet i Katrineholms kommun, 2017-01-13

 

Karin Rytter
Kommunkoordinator

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
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Karin Rytter

Trygghetsarbetet i Katrineholms kommun
Katrineholms kommun ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i. I 
Kommunplan 2015 – 2018 poängteras vikten av det aktiva brotts- och 
skadeförebyggande arbetet. Kommunen ska verka för ett högt säkerhetsmedvetande 
och för att reducera risker. Invånare, besökare och företag ska kunna känna sig trygga 
och ha ett gott skydd och en god säkerhet. Det brotts- och skadeförebyggande arbetet 
är ett långsiktigt arbete riktat till alla åldrar, miljöer och situationer.

Vartannat år deltar Katrineholms kommun i Statistiska Centralbyråns (SCB) 
medborgarundersökning för att få medborgarnas syn på sin kommun. Resultatet efter 
undersökningen hösten 2016 visar att den uppleva tryggheten har fått lägre betyg än i 
tidigare genomförd undersökning år 2014 och också lägre än resultatet för samtliga 
deltagande kommuner samt än deltagande kommuner i samma storleksklass.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning. Analyserna syftar till att 
peka ut områden som kommunen ska prioritera för att få nöjdare medborgare. 
Området trygghet är ett sådant område.

Eftersom undersökningen är en attitydsundersökning och inte en brukarundersökning, 
behöver områdena som SCB tar fram som prioriterade, nödvändigtvis inte vara 
områden som måste förbättras. Det kan vara så att medborgarna har en bristfällig 
kunskap om ett visst område och behöver mer information om verksamheten. 

Med anledning av det lägre resultatet vad gäller tryggheten i kommunen, är det 
viktigt att synliggöra det arbete som Katrineholms kommun utför inom området - att 
synliggöra hur förvaltningarna arbetar för att uppnå det övergripande målet att 
Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i. Nedan följer 
en sammanställning över kommunens samlade trygghetsarbete, såväl intern som 
extern;

- Aktivt värdegrundsarbete inom alla verksamheter på bildningsförvaltningen

- Klassråd, elevråd, kamratstödjare, trygghetsteam, elevhälsoteam, skolvärdar på 
gymnasiet, trygghetsronder i förskolan, pedagogisk utveckling i grupp är 
exempel på arbetssätt för att lyfta trygghets- och värdegrundsfrågor i förskolan

- Förstärkning av vuxna på högstadieskolorna 



2 (7)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-01-13

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Stadshuset Gröna Kulle Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150 57026

641 80 Katrineholm   Telefax: 
www.katrineholm.se E-post: karin.rytter@katrineholm.se

- Barnintervjuer i förskolan beträffande trygghet och trivsel

- Nolltolerans mot skojbråk och bråk vid högstadieskolor

- På gymnasieskolan används skollagens möjligheter för rektorn eller lärare att 
vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra 
eleverna trygghet och studiero, eller för att komma till rätta med en elevs 
ordningsstörande uppträdande. Exempel på detta är utvisning, kvarsittning, 
tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, avstängning 
och omhändertagande av föremål.

- Polisanmälan och/eller orosanmälan till socialförvaltningen görs inom alla 
bildningsförvaltningens verksamheter

- Arbetet tillsammans med Non Smoking Generation kring Tobaksfri skoltid

- Samarbete mellan bildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur och 
turismförvaltningen kring yngre barn som efter skoltid befinner sig ”på stan”

- Årliga enkätundersökningar gällande trygghet och trivsel bland barn/elever, 
personal och föräldrar

- Rutiner och handlingsplaner finns på förvaltningarna för hot och våld

- Alla enheter på bildningsförvaltningen har likabehandlingsplaner

- Alla skolor har ordningsregler

- All personal lämnar utdrag ur belastningsregistret

- Utbildningar hålls för personal kring olika säkerhetsfrågor

- Tydliga rutiner för personer i behov av skydd

- Investeringar i utemiljö vid förskolor och skolor på utrustning och belysning

- Trygghetsvandringar sker tre till fyra gånger per år i samarbete med KFAB, 
polis, räddningstjänst, service- och teknikförvaltningen med flera, runt skolor 
och dess närområde för att få bort otrygga miljöer

- Utökad kameraövervaktning vid några gymnasie- och högstadieskolor samt 
säkerhetsskåp för IT-utrustning i förskola och grundskolan

- Översyn av stärkt säkerhet vid kommunens gymnasie- och högstadieskolor
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- Projektet Ljusare konst – tryggare stad (invigt 2016) utgör en del av 
trygghetsarbetet för ungdomar

- Ung Kultur och Fritid (UKF) bedriver trygghetsarbete med ungdomar, vilket 
bland annat innebär ny inriktning på verksamheten på Perrongen samt 
fritidsgården i Valla (UKF)

- UKF:s medarbetare bistår skolorna i deras trygghetsarbete

- Rutiner finns för kontakt med polis, skola och socialtjänst. 

- Program finns för hur hot och våld bemöts på Ängeln och Perrongen (internt för 
personalen, men gynnar besökaren)

- Utbildning hur hot och våld bemöts (internt för personalen men gynnar 
besökaren)

- Socialförvaltningen arbetar med trygghet genom att sprida information till 
medborgarna om det sociala stödet, stödet som kan erbjudas medborgarna som 
befinner sig i olika livssituationer

- Trygghet omfattar också möjlighet att ha tak över huvudet och mat på bordet 
med mera. Inom dessa områden jobbar socialförvaltningen dagligen med att 
stödja individer så att de ska kunna återta kontrollen över sin egen situation och 
sitt liv. 

- Undersökningar visar att våldsbrott i stor omfattning är förknippade med 
alkohol och droger. Socialförvaltningen erbjuder öppen missbruksvård till 
medborgarna, likväl anhörigstöd samt stöd för våldutsatta kvinnor och män. 
Genom förvaltningens olika verksamheter arbetar man tillsammans med 
bildningsförvaltningen och polisen med ungdomarnas attityder till alkohol och 
droger.  

- Socialförvaltningen ansvarar för tillståndsprövning av serveringstillstånd, där 
alkoholhandläggarna utför årliga inspektioner av restauranger som serverar 
alkohol

- Genom riktade insatser, som utförs i samverkan med övriga förvaltningar i 
kommunen, arbetar socialförvaltningen med de förebyggande åtgärder som 
riktar sig till barn, unga och deras familjer. Exempelvis SkolFam och Samtid.

- Socialförvaltningen arbetar, i samverkan med bildningsförvaltningen och 
polisen samt andra myndigheter, med den sociala insatsgruppen. Gruppens 
arbete går ut på att hjälpa kommunens ungdomar att bryta en kriminell livsstil.

- Socialförvaltningen finns representerad i samverkansorganet för Katrineholms 
kommuns brotts- och skadeförebyggande arbete. Syftet med 
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samverkansorganet är att på ett organiserat sätt arbeta med att förebygga brott 
och skador. Att förebygga brott innebär att vidta åtgärder som minskar tillfällen 
till brott, ökar riskerna för upptäckt, höjer trygghetsfaktorn och på olika sätt 
förhindrar att barn och ungdomar kommer in på en brottslig bana. Det 
skadeförebyggande arbetet innefattar långsiktigt skadeförebyggande arbete 
riktat till alla åldrar, miljöer och situationer. Speciell uppmärksamhet ska riktas 
mot högriskgrupper och högriskmiljöer.  Samverkansorganet ska initiera, 
stödja och följa upp brotts- och skadeförebyggande arbete i kommunen. 
Jämställdhets- folkhälso- och mångfaldsperspektivet ska vara en självklar del 
av arbetet.

- Kommunens krisgrupp POSOM (psykiskt och socialt omhändertagande vid kris) 
leds av socialförvaltningens förvaltningschef. 

- Socialförvaltningen kan nås dygnet runt och året via 112.

- Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med trygghetslarm

- Trygghetsplats

- Värdighetsgarantier 

- Arbete med personalkontinuiteten i hemtjänsten samt att kontaktpersonal ska 
schemaläggas hos sina brukare

- Utvecklat brandskyddsarbete

- Behovsstyrda insatser, IBIC (individens behov i centrum)

- Samordna individuella planer tillsammans med landstinget

- Anhörigstödets träffar för 80- åringar 

- Fixar-Malte

- Trygghetsmodellen

- Få personer väntar mer än tre månader för plats på särskilda boendeformer 
(säbo)

- Ledsagning

- Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar för en nyckelfri hemtjänst (kopplat till 
exempelvis inbrott) samt för ytterligare användning av välfärdsteknologi

- Förhoppning om förbättrad färdtjänst i och med nytt avtal
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- Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar också för trygg och säker hemgång från 
slutenvården, en särskild insats

- Nytt säbo

- Service- och teknikförvaltningen verkar generellt för trygga utemiljöer och goda 
levnadsvanor genom kost och idrott, vilket ska bidra till att barn och unga får 
möjlighet till en drogfri uppväxt. Föreningar som har kommunalt stöd för sin 
verksamhet eller bedriver verksamhet i kommunens lokaler, ska kunna 
redovisa hur man aktivt arbetar med att förebygga doping, alkohol-, tobak- och 
narkotikaanvändning i föreningen. I kommunens idrottsanläggningar och 
lokaler bedrivs bara drogfri verksamhet. 

- Service- och teknikförvaltningen kommer i samarbete med 
bildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen att upprätta 
serviceråd. Många av förvaltningens verksamheter finns på plats i förskola, 
skola samt på kommunens särskilda boenden. Genom att höja medarbetares 
kunskaper i pedagogik och i äldrefrågor kommer barnen att möta fler vuxna i 
skolan, vilket kan bidra till minskad skadegörelse och att elever känner sig 
tryggare i skolmiljön samt att de äldre skall möte flera  ” händer i vården ”.

- Genom idrottspolitiken och nämndens arbete med föreningar och 
föreningssamverkan står värdegrunds- och trygghetsfrågor alltid i fokus. 
Idrotten och föreningslivet spelar en viktig roll i att sprida goda värderingar. 
Barn och unga som har en rik och meningsfull fritid löper en lägre risk att glida 
in på en brottslig bana eller att utsättas för alkohol och droger. 
Föreningsvärlden bildar ett, av flera, sociala skyddsnät som kan samverka för 
att tidigt fånga upp individer som på olika sätt mår dåligt.

- Andra satsningar på trygghet sker också löpande – till exempel genom att arbeta 
med identifiering och åtgärd (genom bland annat belysning) av platser som 
upplevs otrygga, eller genom att samla alla kommunens tunga transporter till 
en särskild omlastningscentral och därigenom minska mängden tung trafik på 
gator i samhället.

- Felanmälansappen (Infracontrol). Medborgardialogen och återkopplingen kan ge 
en ökad känsla av delaktighet - ”det händer något”, ”jag kan påverka”, viket i 
förlängningen leder till en ökad upplevd trygghet

- Klottersaneringen - uppstyrd så de kommunala fastigheterna och områdena 
hanteras lika. Kan utvecklas med kommunala bolag och privata fastighetsägare 
för att hålla jämn kvalité rakt över.

- Fortsatta satsningar på belysning, i alla kransorter och i Katrineholm, såväl 
gatubelysning som elljusspår ses över. LED upplevs annorlunda, tryggare och 
är dessutom energieffektivare.
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- ”Rosa elefanten” - tar renhållningen i centrum till en ny nivå. Gator och torg 
”dammsugs” nu på bland annat cigarettfimpar - en faktor för upplevd trygghet

- Implementerade trivsel- och säkerhetsregler i simhallen

- Fler vuxna i skolan är en satsning under år 2017. Service- och 
teknikförvaltningens anställda i skolmiljö kan bidra till en lugn miljö i skolans 
lokaler och bland annat ge en hjälpande hand om någon inte mår bra.

- Fler händer i vården är en kommande satsning. Precis som i skolan kan service- 
och teknikförvaltningens personal bidra mer med rätt kunskap.

- I offentliga rum arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen med 
tillgänglighetsinventeringar och trygghetsvandringar med olika målgrupper för 
att samla in upplevelser som kan leda till förbättringsåtgärder. År 2016 
genomfördes en trygghetsvandring med temat ”pågående entreprenad”. Under 
vandringen undersöktes hur trygghetsaspekter bejakas under byggnation och 
vilka fysiska åtgärder som kan vidtas för att förenkla trygg rörelse på platsen. 
På vandringen deltog representanter från SBF, KFAB och 
handikapporganisationerna. 

- Åtgärder för ökad trygghet ska genomföras i minst en tunnel samt längs 
gång/cykelväg under året, i enlighet med kommunens ljusplan och 
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan. Under 2016 beställdes 
trygghetsåtgärder för tre gång/cykel-tunnlar på Stora Malmvägen och i 
Nävertorp. Byggnation är påbörjad och beräknas vara färdigställt under 2017. 

- Under år 2017 fortsätter trygghetsarbetet i den fysiska miljön genom att minst 
en trygghetsvandring/cykling genomförs under året.

- I enlighet med ljusplanen genomförs trygghetsåtgärder vid minst en 
gång/cykeltunnel. 

- I detaljplaner för ny bebyggelse strävar samhällsbyggnadsförvaltningen efter att 
planera för fönster och entréer mot gatan som medger ljusflöde och undviker 
slutna fasader. Detta är för att skapa en tryggare och öppnare gatumiljö. 

- Generellt planeras det för blandad bebyggelse i staden, med variationer av 
funktioner som bostäder och verksamhetslokaler i samma kvarter, för att ge 
större flöden av människor och möjliggöra en tryggare och mer blandad miljö. 

- Viadidakt har antagit en plan mot diskriminering och kränkande behandling som 
kommer att implementeras under år 2017.

- Genom säkerhetschefen stöttar kommunledningsförvaltningen samtliga 
förvaltningar och bolag i arbetet med trygghet och säkerhet. Detta gäller även 
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stöd i det övergripande arbetet med lås, larm och skalskydd och också arbetet 
mot hot och våld i skolan och övriga verksamheter.

- Arbetet med våldsbejakande extremism fortsätter inom hela kommunen och 
tillsammans med polisen arbetar alla förvaltningar med samverkansavtalet som 
kommunen har tillsammans med polisen. Medborgarlöften är en del av det 
långsiktiga arbetet med trygghet.

- Säkerhetschefen samverkar varje vecka med räddningstjänsten och polisen om 
den aktuella lägesbilden och eventuella åtgärder inom trygghet och säkerhet.
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Lars Hågbrandt 

Kommunstyrelsen

Utökning av parkeringsövervakning 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger rapporteringen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i Övergripanden plan med budget 2017 – 2019 
uppdragits att utöka parkeringsövervakningen i centrum. Syftet är att frigöra fler P-platser för 
besökare som kommer till centrum för handel och upplevelser. Uppdraget ska återrapporteras 
till kommunstyrelsen senast i februari 2017.

Förvaltningen har utökat parkeringsövervakningen från 30 timmar i veckan till 40 
timmar i veckan, en ökning med 25 %. Övervakningen har koncentrerats på 
parkeringsövervakning i centrum för att öka tillgängligheten till parkeringsplatser i de 
centrala delarna. Det kan konstateras, redan efter en månads övervakning, att det finns 
ett behov av övervakning för att frigöra och öka tillgängligheten till parkeringsplatser 
för de besökare som skall utnyttja centrums faciliteter. 

 

Lars Hågbrandt 
Förvaltningschef
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Anmälan om delegationsbeslut 
Handläggare Per Johansson utses att utöver egen tjänst upprätthålla befattningen som 
kanslichef under tiden en 20 februari 2017 till och med den 3 mars 2017. (KS del § 
24.)
Dnr KS/2017:1-20

Ekonomichefen har med stöd av gällande delegation på kommunstyrelsens vägnar 
beslutat att avskriva följande fodringar

Avgift Summa Beslutsdatum och paragraf
Barnomsorg 12 806:- 31 januari 2017-01-31
Markavgift gatupratare 500:- 31 januari 2017-01-31
Omsorg och service 19 839:- 31 januari 2017-01-31
Hyra av båtplats 950:- 31 januari 2017-01-31
Ej återlämnat material till 
biblioteket

600:- 31 januari 2017-01-31

Dnr KS/2017:2-040

Yttrande över ansökan till hemvärnet:
Kommunjuristen beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej ha något att 
erinra mot bifall till (en person) ansökan om att bli antagen i hemvärnet.(KS del § 11.)
Dnr KS/2017:3-163

Kommunal borgen för Katrineholms Fastighets AB:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2016-11-21, § 167) beslutar undertecknad att Katrineholms kommun 
går i borgen såsom egen skuld för lån om 224 320 000 kronor jämte därpå löpande 
ränta och kostnader för Katrineholms Fastighets AB, upptagna hos Kommuninvest i 
Sverige AB. (KS del § 13.)

Kommunal borgen för Katrineholms Fastighets AB:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2016-11-21, § 167) beslutar undertecknad att Katrineholms kommun 
går i borgen såsom egen skuld för lån om 55 680 000 kronor jämte därpå löpande ränta 
och kostnader för Katrineholms Fastighets AB, upptagna hos Kommuninvest i Sverige 
AB. (KS del § 14.)

Kommunal borgen för Katrineholms Vatten och Avfall AB:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2016-11-21, § 167) beslutar undertecknad att Katrineholms kommun 
går i borgen såsom egen skuld för lån om 130 000 000 kronor jämte därpå löpande 
ränta och kostnader för Katrineholms Vatten och Avfall AB, upptagna hos 
Kommuninvest i Sverige AB. (KS del § 15.)
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Kommunal borgen för Katrineholms Fastighets AB:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2016-11-21, § 167) beslutar undertecknad att Katrineholms kommun 
går i borgen såsom egen skuld för lån om 245 000 000 kronor jämte därpå löpande 
ränta och kostnader för Katrineholms Fastighets AB, upptagna hos Kommuninvest i 
Sverige AB.(KS del § 20.) 
Dnr KS/2017:4-049

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Bidrag till rockoperan "Från mörker till ljus":
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 43 000 kronor till rockoperan ”Från mörker till ljus”.
Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 3.)
Dnr KS/2017:13-045

Bidrag till musikanläggning till Pensionärernas Linedance-uppvisning, 
Katrineholmsveckan 2017:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 4 000 kronor till en musikanläggning till SPF seniorerna Näckrosen. 
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 5.)
Dnr KS/2017:18-045

Bidrag till 100-årsfest - SPF seniorerna Linden:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 8 500 kronor till en 100-årsfest till SPF seniorerna Linden. 
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 6.)
Dnr KS/2017:25-045

Bidrag till lokalkostnad - Eritreanska föreningen i Katrineholm:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till lokalkostnad till Eritreanska föreningen i Katrineholm. 
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 4.)
Dnr KS/2017:38-045

Bidrag till föreningen Romano Merako för arrangemang på romernas nationaldag 
2017:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 12 000 kronor till arrangemang på romernas nationaldag 2017 till föreningen 
Romano Merako. 
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 7.)
Dnr KS/2017:39-045
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Yttrande över ansökan om att använda svävare på Hjälmaren:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att Katrineholms 
kommun har inget att erinra mot att ansökan om tillstånd att använda svävare på sjön 
Hjälmaren beviljas. (KS del § 10.)
Dnr KS/2017:43-109

Bidrag till hyra för Gårdshuset 2017:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 12 000 kronor till hyra för Gårdshuset 2017 till Pensionärsalliansen. 
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 9.)
Dnr KS/2017:44-045

Bidrag till Doundoun flashmob 2017 – DUD:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till Doundoun flashmob 2017 till kulturföreningen DuD 
Katrineholm. 
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 8.)
Dnr KS72017:46-045

Bidrag till stipendium i samband med Katrineholmsgalan 2017:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till stipendier till KFV Marknadsföring i samband med 
Katrineholmsgalan 2017. 
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 17.)
Dnr KS/2017:61-045

Försäljning av fastigheten Vägskälet 17:1:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar kommunstyrelsens 
ordförande dels att försälja fastigheten Vägskälet 17:1 i Katrineholms kommun till 
Sjötorps Fastigheter 2 AB, dels att undertecknandet av köpeavtal avseende fastigheten 
ska göras av kommunstyrelsens ordförande. (KS del § 19.)
Dnr KS/2017:71-232
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Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 
17:1 Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och 

intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av 
förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2017

17:4 Arbetsdomstolens dom 2016 nr 24, avsked på grund av olovlig frånvaro

17:5 Internränta för år 2018
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Meddelanden 
Kallelser
Landstinget Sörmland har översänt kallelse till Nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård den 17 februari 2017.

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting har översänt meddelande från styrelsen nr 5/2017 
– Överenskommelse om män och jämställdhet.
Handl nr 2017:111

Sveriges Kommuner och Landsting har översänt meddelande från styrelsen nr 3/2017 
– Kvalitet i särskilt boende.
Handl nr 2017:112

Sveriges Kommuner och Landsting har översänt meddelande från styrelsen nr 4/2017 - 
Handlingsplan för samverkan vid genomförande av vision e-hälsa 2015.
Handl nr 2017:120

Dom
Förvaltningsrätten i Linköping har översänt dom i mål om laglighetsprövning enligt 
kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut 21 november 2016. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet om utbetalning av partistöd till Liberalerna.
Dnr KS/2016:509-109

Övrigt
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har översänt två rapporter ”Kartläggning och 
behovsanalys för målgruppen långtidssjuka i Sörmlands län” samt delrapporten 
”Sörmlands kommuner i jämförelse med länet som helhet”.
Dnr KS/2017:67-104

Konstnärlig utsmyckning av Talltullen:
Kultur- och turismnämnden har i uppdrag att i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram förslag på konstnärlig utsmyckning av 
Talltullen i samband med att trafikplatsen byggs om. Uppdraget ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast i februari 2017. 



2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-02-16       
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Då skissuppdrag till tre konstnärer sträcker sig över perioden mars till april 2017, kan 
de förslag som väljs ut presenteras på kommunstyrelsen tidigast i maj månad. 
Invigningen av konstverket skjuts fram till omkring midsommar år 2018.
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