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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2018-10-11 KS/2018:421 - 043 
Infrastruktur 

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

Sörmlandstaxan 2019 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighets beslut om 

1. Nya priser för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar 1-zon, lågtrafikkort samt
enkelbiljetter från den 1 januari 2019.

2. Att införa två nya produkter i Sörmlandstaxan från den 1 april 2019; Familj 1-dygn
och 3-dygn.

3. Att bytestiden för resor i 3 eller flera zoner förlängs till 180 minuter från den 1
januari 2019.

Sammanfattning av ärendet
Vid direktionen i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets sammanträde den 4 oktober, 
beslutades, under förutsättning att samtliga medlemmar fattar erforderliga beslut i 
respektive fullmäktige, att nivån på pris för Sörmlandstaxans periodbiljett 30- dagar 1-
zon, lågtrafikkort samt enkelbiljetter från den 1 januari 2019 justeras enligt i ärendet 
beskrivit förslag. Utifrån detta anpassas också skolkorten enligt överenskommelsen 
angående skolkort kopplad till Sörmlandstaxan.

Direktionen beslutade vidare, under förutsättning att samtliga medlemmar fattar 
erforderliga beslut i respektive fullmäktige, att två nya produkter införs i 
Sörmlandstaxan från den 1 april 2019; Familj 1-dygn och Familj 3-dygn. Priset för 1-
dygnsbiljetten sätts till 120 kronor för 1-zon respektive 240 kronor för 2 eller flera 
zoner och priset för 3-dygnsbiljetten sätts till 300 kronor för 1-zon respektive 500 
kronor för 2 eller flera zoner. Produkten gäller obegränsat resande under giltighetstiden 
för 2 vuxna samt upp till 3 medföljande barn och ungdomar.

Direktionen beslutade också, under förutsättning att samtliga medlemmar fattar 
erforderliga beslut i respektive fullmäktige, att bytestiden för resor i 3 eller flera zoner 
förlängs till 180 minuter från den 1 januari 2019.

Ärendets handlingar
 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets protokoll, 2018-10-04, § 7

Ärendebeskrivning
Beslut om Sörmlandstaxans införande och prisnivåer fattades dels vid direktionens 
sammanträde den 16 mars 2016, dels vid direktionens extra sammanträde den 19 april 
2016. Handlingar med förslag på ärendeskrivning distribuerades sedan till respektive 
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medlemsfullmäktige som godkände myndighetens beslut om priser och nivå på 
rabatter för kommande Sörmlandstaxa inklusive skolkort och som följd av detta trädde 
Sörmlandstaxan i kraft den 1 oktober 2016. Vid direktionssammanträde den 16 
november 2016 samt den 3 maj 2018 fattades beslut om prisjustering av 
Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län samt vid det förstnämnda sammanträdet att 
produkten Sommarkort införs i Sörmlandstaxan. Även vid dessa tillfällen 
distribuerades handlingar till respektive medlemsfullmäktige som godkände 
myndighetens beslut om förändringar i Sörmlandstaxan. 

Vid direktionens sammanträde den 1 mars 2018 lyftes ett antal frågeställningar kopplat 
till Sörmlandstaxan nämligen zonstruktur, affärsvillkor student, ny produkt för 
barn/skolgrupper samt översyn av priser. Vid sammanträdet informerade sig 
direktionen i de aktuella frågeställningarna och beslutade föra frågorna till beslut vid 
direktionens kommande sammanträde den 3 maj 2018. Vid mötet den 3 maj fattades 
beslut om förändrade affärsvillkor för studenter samt för prisnivåer för 30-dagars 
biljett län. Återstående frågeställningar i översynen hänfördes till beslut vid 
direktionens nästkommande sammanträde den 4 oktober 2018. (KF 20/8 2018 § 93)

Under perioden från den 3 maj har arbetet med översynen fortsatt vilket kort redogörs 
för nedan. I arbetet har även ett par ytterligare frågeställningar kopplat till 
Sörmlandstaxan identifierats utifrån den översyn som gjorts och de kundsynpunkter 
som inkommit; Sörmlandstaxan i Skärgårdstrafiken samt bytestid vid 3-zons resor.

Prisnivå Sörmlandstaxan
Sörmlandstaxan infördes 1 oktober 2016 och innebar nya biljettyper, priser och zoner. 
Sörmlandstaxan gäller på Sörmlandstrafikens busslinjer, MÄLAB:s tågtrafik inom 
Sörmland och Sörmlandstrafikens anropsstyrda trafik. Förändringen från förra taxan 
innebär i korthet; färre zoner (åtta istället för 250), ett resekort, färre biljettyper och en 
prissänkning överlag.

Ett inriktningsbeslut togs i samband med att Sörmlandstaxan fastslogs som innebär att 
taxan ska följa SL:s priser för länskort. I januari 2018 höjdes därav priserna för 
länskort. SL höjde åter priserna i januari 2018 och direktionen beslutade vid 
sammanträdet den 3 maj att priserna på Sörmlandstaxans 30-dagars periodkort län 
skulle justeras i enlighet med SL-prisjustering från den 1 januari 2019. Inga andra 
produkter i Sörmlandstaxan har prisjusterats sedan januari 2018. 

Biljettintäkterna för 2017 visade inte den intäktsutveckling som förväntats vid 
införandet av Sörmlandstaxan utan hamnade 9 MSEK under budget. Sörmlandstaxans 
generella prissänkning ger främst lägre biljettpris vid kortare resor med 
landsbygdstrafiken (inom en zon) samt för frekventa resenärer som pendlar en längre 
sträcka (Periodkort Län). Resandeutvecklingen under 2017 och 2018 är främst driven 
av rabatterade produkter såsom fria resor (Fria sommarlovsresor samt 65+) och ett ökat 
användande av periodkort. Myndigheten hade 2017 en kostnadstäckning i busstrafiken 
på 32 procent. Kostnadstäckning har utvecklats negativt de senaste åren och låg 2015 
på 37 procent. Orsaken är att kostnadsökningen i trafiken varit högre än 
intäktsökningarna både på grund av ett ökat trafikutbud och genom indexering av 
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rådande avtal och därmed ökande trafikkostnader. Även framöver visar prognosen på 
ett behov av ökat medlemsbidrag även om prisnivån i det avtal som tecknats med 
Nobina för avtalsområdena Västra och Södra Sörmland innebär en lägre kostnadsnivå 
än förväntat.

Myndigheten har genomfört en översyn där försäljnings- och påstigandestatistik 
analyserats och en omvärldsanalys av priser och produkter i våra grannlän gjorts, vilket 
redogjordes för på föregående sammanträde i direktionen den 3 maj. Efter den 3 maj 
har arbetet fortsatt och ett förslag till justering av priser har arbetats fram.

Förslaget grundas i en generell prishöjning motsvarande den beslutade höjningen på 
länskorten samt i linje med konsumentprisindexutveckling under motsvarande period. 
Då enkelbiljettspriset för långa resor är förhållandevis dyra jämfört med periodkorten 
har dessa priser lämnats oförändrade i förslaget. Även för periodkorten för 1-zon har 
priset justerats för att bättre balansera antal resor som krävs för att periodkorten ska 
vara kostnadseffektiva. Prisjusteringen förväntas ge en intäktsökning på mellan 4-5 
procent vilket motsvarar ungefär 5-6 miljoner kronor. Risken att resandeutveckling och 
resandemönster ska påverkas i någon större omfattning av den föreslagna 
prisjusteringen bedöms som marginell.

Prismatris: Förslag till justering av prisnivåer för befintliga produkter 1 januari 2019 
samt förslag på prisnivå för nya produkter, Familj 1 dygn och Familj 3 dygn.

Ny produkt Familjebiljett 1 dygn/3-dygn
Sörmlandstaxan består av periodbiljetter, såsom 30-dagars biljetter, 3-dygnsbiljett och 
1-dyngsbiljett samt enkelbiljetter. (Utöver det har Eskilstuna kommun produkter som 
inte ingår i Sörmlandstaxan.)
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I den översyn som gjorts drogs slutsatsen att resor med fler resenärer, speciellt i 
närområdet, upplevs som dyra i förhållande till alternativkostnaden för bil/parkering. 
Vi ser även att våra turistbiljetter utnyttjas begränsat och där en av anledningarna 
sannolikt är att det vid fler resenärer inte är en kostnadseffektiv produkt för 
resenärerna. Den omvärldsanalys som gjorts visar att ett antal län har speciella taxor 
för familjer som reser tillsammans och förslaget är att en produkt för familj även införs 
i Sörmlandstaxan. Produkten föreslås, likt våra turistkort, kunna köpas för antingen 1 
dygn eller 3 dygn och gälla för 2 vuxna och 3 barn och ungdomar (till och med 19 år).  
Priset föreslås bli 120 kronor respektive 240 kronor för 1-zon och 300 respektive 500 
kronor för 2 eller flera zoner.

Bytestid vid 3-zons resor
I nuläget gäller 60 minuters tillåten bytestid för 1-zons resor och 120 min tillåten 
bytestid för resor i två zoner eller mer. Det har inkommit kundsynpunkter om att några 
av de tre-zons resor som visas vid vår reseplanerare inte är möjliga att genomföra då de 
överstiger maximal bytestid. Då detta inte är några extraordinarie resor är förslaget att 
bytestiden för resor i tre-zoner eller fler förlängs till 180 min.

Lars Ramstedt

Beslutet skickas till: 
Kollektivtrafikmyndigheten 
Akten
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Lars I T Ramstedt 

Kommunstyrelsen

Tilläggsavgift i kollektiv persontrafik 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighets beslut om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik från den     
1 januari 2019.

Sammanfattning av ärendet
Tilläggsavgifter tas ut av passagerare som reser utan giltigt färdbevis. Myndighetens 
rätt att ta ut avgiften regleras i Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. 

Tilläggsavgiften vid resande med ogiltig biljett i Sörmlandstrafiken är i dagsläget 
500 kronor plus en expeditionsavgift (i nuläget 20 kronor) samt biljettpris motsvarande 
den inte köpta biljetten. Myndighetens bedömning är att tilläggsavgiften bör justeras 
för att uppnå en förbättrad intäktssäkring och öka incitamentet för att resa med och 
lösa giltigt färdbevis. 

En omvärldsanalys visar att Sörmlandstrafikens tilläggsavgift ligger lågt jämfört med 
närliggande län och andra trafikföretag. Mot denna bakgrund är förslaget att 
tilläggsavgiften höjs till 1 200 kronor, plus expeditionsavgift samt kostnaden för det 
faktiska färdbeviset, och att det i samband med det införs en lägre tilläggsavgift på 250 
kronor för studenter som i efterhand inkommer med giltig studentlegitimation.

Ärendets handlingar
 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets protokoll, 2018-10-04, § 8 

Ärendebeskrivning
Tilläggsavgifter tas ut av passagerare som reser utan giltigt färdbevis. Myndighetens 
rätt att ta ut avgiften regleras i Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik: 

1 § Den som driver kollektiv persontrafik, för vilken regeringen eller 
förvaltningsmyndighet fastställer taxa, får under de förutsättningar som anges i denna 
lag taga ut tilläggsavgift av resande som ej kan förete giltig biljett. 
Regeringen eller förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att 
denna lag skall gälla även annan utövare av kollektiv persontrafik än sådan som avses 
i första stycket. Tilläggsavgift tages ut utöver avgift för biljett. Lag (1982:309).

2 § Tilläggsavgift får ej tagas ut om avsaknaden av giltig biljett får anses vara 
ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala 
förhållanden eller annan omständighet.
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3 § Tilläggsavgift bestämmes till belopp som är skäligt med hänsyn till trafikutövarens 
kostnader för biljettkontrollen och avgiften för den biljett som har avkrävts den 
resande men som han ej har kunnat förete.

Tilläggsavgiften vid resande med ogiltig biljett i Sörmlandstrafiken är i dagsläget 
500 kronor plus en expeditionsavgift (i nuläget 20 kronor) samt biljettpris motsvarande 
den inte köpta biljetten. Myndighetens bedömning är att tilläggsavgiften bör justeras 
för att uppnå en förbättrad intäktssäkring och öka incitamentet för att resa med och 
lösa giltigt färdbevis. 

Nedanstående tabell visar att Sörmlandstrafikens tilläggsavgift ligger lågt jämfört med 
närliggande län och andra trafikföretag:

Sörmlands
trafiken

SL SJ Movingo Västtrafik Östgöta-
trafiken

Länstrafiken 
Örebro

Uppsala VL

Tilläggsavgift 500 kr 1500 kr 1200 kr 1200 kr 1200 kr 1200 kr 1000 kr 1200 kr 1000 kr

Student-
legitimation

500 kr 0 kr 1200 kr 1200 kr 150 kr 0 kr (1 ggr)
1200 kr (2 
ggr)

Har ej rabatt Register
-kontroll

Har ej 
rabatt

Vad sedan gäller tillämpningen av tilläggsavgifter har det visat sig att studenter som 
reser till reducerat pris och uppfyller alla kriterier, men som inte kan visa giltig 
studentlegitimation vid kontrolltillfället, tilldelas en tilläggsavgift. En enligt uppgift 
förhållandevis hård tillämpning jämfört med andra län. I dagsläget krävs att 
studentlegitimation ska vara med och inga bestridanden godkänns i efterhand även om 
de inkommer med giltig studentlegitimation. 

Mot denna bakgrund är förslaget att tilläggsavgiften höjs till 1 200 kronor, plus 
expeditionsavgift samt kostnaden för det faktiska färdbeviset, och att det i samband 
med det införs en lägre tilläggsavgift på 250 kronor för studenter som i efterhand 
inkommer med giltig studentlegitimation.

Lars Ramstedt

Beslutet skickas till: 
Kollektivtrafikmyndigheten 
Akten
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Caroline Oskarsson 

Kommunstyrelsen

Förslag om ändring i vård- och omsorgsnämndens 
reglemente KFS 1.18 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i enighet med vård- och 
omsorgsnämnden, besluta om förslag till ändring i reglemente för vård- och 
omsorgsnämnden, KFS 1.18. 

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med förslag på ändring i reglemente för 
vård- och omsorgsnämnden, KFS 1.18. Ändringarna är av redaktionell karaktär.

Ärendets handlingar
 Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2018-09-27 § 91
 Förslag till revidering av KFS 1.18

 

Caroline Oskarsson
Utredare

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Akt



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  2018-09-27   12 
 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 91 

Förslag om ändring i vård- och omsorgsnämndens 
reglemente  (VON/2018:54)  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att ändra 
vård- och omsorgsnämndens reglemente KFS 1.18 i enlighet med förslaget. 
 
Förslaget till ändringar i KFS 1.18 redovisas som bilaga till protokollet med beteck-
ningen vård- och omsorgsnämndens handling nr 16/2018. 
 
Sammanfattning av ärenden 
Vård- och omsorgsförvaltningen har uppmärksammat behov av redaktionella änd-
ringar i vård- och omsorgsnämndens reglemente KFS 1.18. 
Förvaltningen föreslår följande ändringar: 
 
Under rubriken § 1 Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även: 
• Betalningsansvarslagen: Har ersatts av ”Betalningsansvar enligt Lag (2017:612) 

om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”. 
• Lag om bostadsanpassning: Har ersatts av ”Prövning av bidrag enligt Lag 

(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag”. 
 
Under § 2 Övriga uppgifter: 
Nämnden ansvarar även för ”folkhälsoarbete inom äldreomsorg och område funk-
tionsstöd”. 
 
Ärendets handlingar 
• Förslag till ändringar i KFS 1.18 
 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt 
nämndsekreterare Mona Kjellström. 
_______________ 
 
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten 
 
 

 
 
  

SOMOKJ
Maskinskriven text
Hnr 2018:951



Vård- och omsorgsnämndens handling nr 16/2018  Hnr VON 2018:952

Styrdokument

Reglemente för vård- och 
omsorgsnämnden

Katrineholms kommuns 
författningssamling (KFS nr 1.18)

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15, § 28

Vård- och omsorgsnämndens förslag till ändringar är 
markerade med röd under- respektive överstruken text
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1.18 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH 
OMSORGSNÄMNDEN
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2014-12-15

Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 2002-11-18, § 13

Ändrad av kommunfullmäktige
2003-02-24, § 90
2003-12-15, § 254
2005-02-28, § 29
2006-12-18, § 32
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Reglemente för vård- och omsorgsnämnd
Nämndens verksamhetsområde
§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vad i lag sägs om socialnämnd 
beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade. 

Nämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt 
Socialtjänstlagen (2001:453) beträffande omsorgen om äldre och 
funktionshindrade samt insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (1993:387). 

Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även 
 ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende från 18 år enligt avtal om 

skatteväxling med Landstinget Sörmland. Hälso- och sjukvårdslag 
(1982:763) § 18,

 ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende enligt Socialtjänstlagens 5 
kap §§ 5 och 7 samt 7 kap § 1 och för dem som vistas i dagverksamhet enligt 
samma lag,

 betalningsansvar enligt lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar 
för viss hälso- och sjukvård

 betalningsansvar enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård, 

 prövning av bidrag enligt Lag (1992:15742018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag m.m., 

 prövning av tillstånd till resor enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag 
(1997:735) om riksfärdtjänst samt

 ansvarar enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) för fritt val av utförare 
inom äldreomsorgens hemtjänst.

§ 2 Övriga uppgifter
Nämnden ansvarar även för 
 folkhälsoarbete inom äldreomsorg och handikappomsorgområde 

funktionsstöd,
 verksamhet med personligt ombud,
 vård- och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifter 

inom nämndens verksamhetsområde. (nerflyttad från § 1)

Processbehörighet
§ 3 
I frågor som faller inom dess verksamhetsområde har nämnden att själv eller 
genom ombud, föra kommunens talan i mål och ärenden där inte detta på grund 
av särskilt beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ankommer på 
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annan.  Därvid innefattas även att med för kommunen bindande verkan sluta 
förlikning och anta ackord.

Nämndens arbetsformer
§ 4 Allmänt nämndreglemente
För vård- och omsorgsnämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna 
allmänna nämndreglementet med arbetsformer för Katrineholms kommuns 
nämnder.

§ 5 Sammansättning
Vård- och omsorgsnämnden består av tretton ledamöter och tretton ersättare.

§ 6 Utskott
Vård- och omsorgsnämnden får tillsätta de utskott som nämnden bedömer 
lämpliga.

§ 7 Förvaltningsorgan
Under vård- och omsorgsnämnden lyder vård- och omsorgsförvaltningen.

_________________



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-11-05 KS/2018:433 - 041 
Kommunstyrelsens kansli 

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

www.katrineholm.se E-post: Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Axel Stenbeck 

Kommunstyrelsen

Delårsrapport Katrineholms Fastighets AB:s samt 
Katrineholms Industrihus AB 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga delårsrapporterna från 
Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB 
(KIAB) har lämnat delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2018.
 
Prognosen för KIAB:s och KFAB:s ekonomiska resultat på helårsbasis är positivt om 
ca 2 mkr före skatt respektive ca 11,7 mkr före skatt.

Ärendets handlingar
 Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KFAB, § 40, 2018-10-01
 Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KIAB, § 26, 2018-10-01
 Delårsrapport, 2018-01-01 – 2018-08-31, KFAB
 Delårsrapport, 2018-01-01 – 2018-08-31, KIAB

 

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Katrineholms Fastighets AB
Katrineholms Industrihus AB
Akt
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-11-05 KS/2018:448 - 041 
Kommunstyrelsens kansli 

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

www.katrineholm.se E-post: Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Axel Stenbeck 

Kommunstyrelsen

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets 
delårsrapport 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta lägga delårsrapporten från 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin 
delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2018. Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet redovisar per den 31 augusti 2018 ett positivt resultat på 
drygt 33 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet för helåret 2018 är ett positivt 
resultat på cirka 22 miljoner kronor, jämfört med budget.

Ärendets handlingar
 Direktionen protokoll 2018-10-04 § 2
 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets delårsrapport

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Akt
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Sålda biljetter i 
appen 

Ökning med 48 % jmf med 
samma period förra året  

 

290 108 

Fria resor  
för skolungdom 

Antal påstigande  
(i snitt 26 resor per kort)  

470 000  

Intäktsutveckling 
  

Försålda produkter exkl. 
skolkort jmf med jan-aug 2017 

 

+ 2,8 % 

Servicecenter 
Besvarade samtal jan-aug 

 

Serviceresor:  
163 898 (+4,5 %) 

Allmänna kollektivtrafiken:  
28 698 (-1,5 %) 

Movingo:  
4072 (jmf saknas) 

Förnybara 
drivmedel 

Allmänna kollektivtrafiken 

97 % 
Särskilda kollektivtrafiken 

87,2 %  

Antal 
genomförda 
serviceresor 

Jan-aug 
Ökning med 5,6 % 

275 212 

Påstigande 
Gnestapendeln 
Jan–juli (ökning 1 % jmf med 

samma period 2017 

152 000  

Total 
sjukfrånvaro 

 
Jan–aug 2017: 6,5 % 

5,5 % 

Servicecenter 
Trevliga, tillmötesgående 

och professionella 
Högsta betyg är 5 

Jan-aug 2017: 4,79 

4,93 
(Juli 2018: 5,0) 

Hållbart  
Medarbetar-
engagemang 

Maj 2017: 78 
December 2017: 80 

77 

Antal 
medarbetare 
60 % kvinnor, 40 % män 

2017: 70 

73 
  

Ekonomiskt utfall  

33 249 tkr 
 

Prognos jmf med budget 
Totalt: 20 663 tkr 
Allmän: 20 164 tkr 

Särskild: 499 tkr 

Påstigande buss 
Inkl. skolkort 

 

7,85 miljoner 
 Ökning med 9 %  

(3 % exkl. skolkort och fria resor) 
jmf med samma period 2017 

 

Nyckeltal  

2018 

Påstigande  
på regionaltåg 

Jan-apr 
Jmf med samma period 2017: 

Nyköpingsbanan + 16 % 
Svealandsbanan + 11 % 
Sörmlandspilen + 3 % 

UVEN + 6 % 

 



 

SAMMANFATTNING 

 

Under perioden januari till augusti 2018 har vi framför fokuserat på hållbara resor och nöjda kunder. Perioden 
har dessutom präglats av förberedelser inför den kommande regionbildningen, av möten med kunder via 
Servicecenter Sörmland, Station 360, hos ombud och ombord på våra fordon, upphandlings- och 
uppstartsarbete inom ramen för Program Trafik 2019-2021 samt beslut om inriktningen för framtidens 
tågtrafik bortom 2021. 
 
Vad gäller verksamhetens måluppfyllelse för perioden januari till augusti 2018 är vår samlade bedömning att 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet även fortsatt i allt väsentligt uppfyller en god ekonomisk hushållning. 
Anledningarna till den bedömningen är flera, och återfinns bland annat i en fortsatt ökad resandeutveckling i tåg- 
och busstrafiken. Ytterligare en anledning är en ökad intäktsutveckling samt flera åtgärder för ökad digitalisering. 
 
Även de aktiviteter som genomförts främst inom ramen för målområde funktionell och attraktiv kollektivtrafik, bidrar 
till en positiv måluppfyllelse. Det gäller bland annat aktiviteter inom ramen för Ny Trafik, i form av ett ökat utbud i 
tågtrafiken, byggande och invigning av tågdepå, lansering av Movingo med tillhörande systemtjänster i form av app 
och webb, förvaltande av Movingo Kundservice samt de beslut om Etapp 2 som fattades i delårsperioden, det vill 
säga inriktningen för framtidens tågtrafik bortom 2021. 
 
Antalet påstigande har ökat i alla våra trafikslag, i tågtrafiken, busstrafiken och antal genomförda serviceresor. 
Antalet påstigande på våra regionaltåg i perioden januari till april jämfört med samma period 2017 har på 
Nyköpingsbanan ökat med 16 procent, Svelandsbanan 11 procent, UVEN sex procent och Sörmlandspilen med tre 
procent. Påstigandet på Gnestapendeln i perioden januari till juli jämfört med samma period 2017, har ökat med en 
procent och uppgår till 152 000 påstigande i Gnesta. 
 
Antalet påstigande med buss uppgick under perioden till 7 854 600 vilket motsvarar en ökning på nio procent. 
Exklusive påstigande med skolkort och exklusive påstigande sommarens fria resor uppgår antalet resor till 4 421 000, 
en ökning med tre procent. För landsbygdstrafiken är antal påstigande 2 611 600 vilket motsvarar en ökning på åtta 
procent medan antal påstigande i stadstrafiken är 5 243 000, en ökning om 10 procent. Mellan den 1 september 
2017 och 31 augusti 2018 var antalet resor i busstrafiken 12 287 486. 
 
Antalet serviceresor har i perioden januari till augusti 2018 ökat med 5,6 procent jämfört med samma period 
föregående år och uppgick till 275 212 genomförda resor. Resandeutvecklingen per medlem omfattar ett brett 
spann, från ett minskat resande mellan perioderna hos en medlem med -11,1 procent och upp till ett ökat resande 
med 10,28 procent hos en annan medlem. Mellan den 1 september 2017 och 31 augusti 2018 var antalet 
serviceresor 420 664. Under perioden genomfördes även 2 462 resor med den anropsstyrda allmänna 
kollektivtrafiken med taxi samt 603 resande med skärgårdstrafiken och 196 resor med kompletteringstrafiken.  
 
Kundnöjdheten inom ramen för Servicecenter Sörmlands verksamhet är fortsatt hög under perioden, 
sammanfattningsvis 4,38 på en femgradig skala. Även Servicecenter Sörmlands medarbetare får fortsatt höga betyg. 
På frågan om de som svarar är trevliga, professionella och tillmötesgående ges i genomsnitt betyget 4,93 vilket är 
högre än samma periods föregående år höga resultat om 4,79. Under perioden har Servicecenter hittills besvarat 
163 898 samtal för serviceresor, 28 698 samtal för den allmänna kollektivtrafiken och 4 072 samtal för Movingo 
kundservice. Vårens kundnöjdhetsmätning (NKI) för den allmänna kollektivtrafiken för buss fick ett resultat på 64 
procent och är 4 procent högre än den senaste mätningen från hösten 2017 och då riksgenomsnittet för NKI uppgick 
till 58 procent. 
 
Under perioden har myndigheten fullföljt arbetet inom ramen för Program Trafik 2019-2021. I mars 2018 var det 
trafikstart för nya avtal i TUPP01 Serviceresor Nyköping/Flen (Personbilar Nyköping). Det har även fattats beslut 
under perioden om tilldelning av och tecknande av avtal för trafik i TUPP04 (Skärgårdstrafik Sörmland) och TUPP05 
(Busstrafik i Södra och Västra Sörmland). För trafiken i TUPP06 (Skolskjuts och vissa övriga resor i Nyköping) har 



tilldelning skett, men något avtal har ännu inte har kunnat tecknas eftersom upphandlingen överprövades. 
Förvaltningsrätten avslog begäran om överprövning i september och avtal kommer därför att kunna tecknas tidigast i 
början av oktober.  
 
Delåret har också präglats av den regionbildning som står för dörren. Myndighetens medarbetare har tagit en aktiv 
roll i de workshops som anordnats för att forma den kommande gemensamma organisationen. De olika 
delprojektgrupperna har utöver det arbetat intensivt och enligt plan för att på bästa sätt förbereda klivet in i en ny 
organisation. En organisation som vi är övertygade kommer att skapa bättre förutsättningar för att på olika sätt 
främja den regionala utvecklingen med hållbarhet i fokus – där kollektivtrafiken är en mycket viktig del.   
 
På tal om hållbar utveckling så startade året bra när vi i samband med Delårsrapport 1 för första gången uppnådde 
100 procents användande av förnybara drivmedel i den allmänna kollektivtrafiken. Resultatet har sedan dess sjunkit 
för att i delårsrapport 2 uppnå 97 procent. Orsaken är leveransproblem av biogas till stadstrafiken i Eskilstuna. Detta 
är så klart ett steg i fel riktning. Myndigheten bevakar dock denna utveckling noggrant för att hitta hållbara lösningar. 
I den särskilda kollektivtrafiken uppgår andelen förnybara drivmedel till 87,2 procent, vilket är en liten minskning. Det 
beror på att vi kör fler fordonskilometer inom ramen för de äldre skolskjutsavtalen där det inte var krav på förnybara 
drivmedel. 
 
Under perioden har vi likt samtliga övriga län i Sverige beslutat att verkställa regeringens satsning på avgiftsfria resor 
för ungdomar. Med start 9 juni 2018 hade ungdomar i hela Sörmlands län möjlighet att resa avgiftsfritt på bussarna. 
Det står nu klart att dessa resor har varit mycket populära. Varje ungdom har i snitt använt sitt kort 26 gånger. Det 
mesta resandet har skett i Eskilstuna, med i snitt 34 resor per kort. Under samma sommarperiod beslutade även 
Katrineholms kommun att deras seniorer, nästan 8 000 personer, skulle få möjlighet att resa avgiftsfritt. 
 
Vad gäller internkontroll under perioden har en sådan genomförts enligt beslutad internkontrollplan. Vid 
internkontrollen identifierades fyra mindre avvikelser som numera är åtgärdade.  
 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets ekonomiska utfall under perioden januari till och med augusti uppgick till 33 
249 tkr vilket kan jämföras med 13 175 tkr för samma period föregående år. Den ekonomiska prognosen efter 
delårsbokslut januari – augusti visar på helår, givet nuvarande trafikbeställning och tidtabell, ett positivt resultat på 
+20 663 tkr jämfört med budget 2018 där både den allmänna kollektivtrafiken och den särskilda kollektivtrafiken 
avviker positivt och prognostiseras för den allmänna till +20 164 tkr  och den särskilda till +499 tkr.  
 
Överlag ses en positiv resande- och intäktsutveckling i den allmänna kollektivtrafiken med buss för perioden. 
Resandet ökar kraftigt, mycket tack vare de fria sommarlovsresorna men vi ser också ett underliggande positivt 
resande i samtliga produktkategorier. Intäktsutvecklingen uppgick under perioden till 2,8 procent. Prognosen för 
trafikkostnader för den allmänna kollektivtrafiken är som helhet drygt 7 000 tkr lägre än budget och cirka 10 000 tkr 
lägre än tidigare lagd prognos. Kostnaden för tågtrafiken står för huvuddelen av avvikelsen och hamnar drygt 6 000 
tkr under budget och drygt 5 000 tkr under tidigare prognos. Indexutvecklingen under perioden har också varit något 
lägre än budgeterat i samtliga trafikavtal, förutom Eskilstunas stadstrafik.  
 
Vad gäller den särskilda kollektivtrafiken indikerar prognosen att kostnaden för serviceresor är lägre än budgeterat 
samt tidigare lagd prognos; drygt 500 tkr lägre än budget och cirka 4 000 tkr lägre än prognos där förklaring ligger i 
att resorna har varit färre än prognostiserat. Detta motverkas dock till viss del av en högre indexutveckling än budget 
och prognos.  
 
Vad slutligen gäller den förväntade utvecklingen för verksamheten kommer Sörmlands kollektivtrafikfrågor och 
övriga regionala utvecklingsfrågor att organiseras genom Region Sörmland från den 1 januari 2019. Det innebär 
bland annat att vårt uppdrag att öka samordningen inom den särskilda kollektivtrafiken och mellan den allmänna och 
den särskilda kollektivtrafiken utrustas med ytterligare en dimension. Infrastruktur och kollektivtrafikfrågor kopplas 
tydligare ihop i ett samlat verksamhetsområde tillsammans med andra nära liggande områden såsom 
samhällsplaneringsfrågor, miljöfrågor, jämställdhetsfrågor, bostadsfrågor, folkhälsofrågor och arbete för 
kompetensförsörjning. Detta tillsammans med en fortsatt nära samverkan med andra aktörer på nationell, regional 
och lokal nivå är avgörande för Sörmlands fortsatta utveckling. 



 
Det innebär också att Sörmland, i likhet med grannlänen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro och 
Östergötland, kommer ha sina kollektivtrafikfrågor i sitt landsting. Det kan i sin tur kunna förenkla samverkan och 
skapa förutsättning för stark utveckling.   
 

 
 

 
 

 
Tabellerna visar medlemmarnas kostnader för sin verksamhet i myndigheten. I tabellerna redovisas budget, utfall januari till 
augusti, DÅR1 och DÅR2 samt budgetavvikelse jämfört prognos. Tabellerna redovisar total nettokostnad samt en uppdelning av 
nettokostnaden på allmän och särskild kollektivtrafik. 

Total 

nettokostnad

Medlem Budget 2018 DÅR1 2018 Utfall jan-aug 2018 DÅR2 2018
Avvikelse 

DÅR2/budget

Eskilstuna 158 241 157 013 96 521 155 712 2 529

Flen 20 915 21 479 13 571 21 092 -177

Gnesta 19 374 19 537 10 472 18 930 444

Katrineholm 28 676 28 791 17 528 27 999 676

Nyköping 69 732 71 250 43 322 69 037 695

Oxelösund 3 822 3 875 2 448 3 789 33

Strängnäs 42 072 43 060 26 344 41 965 107

Trosa 10 719 11 179 6 733 10 580 139

Vingåker 12 702 12 807 7 840 12 591 111

Landstinget 332 937 331 069 201 095 316 837 16 101

SUMMA 699 190 700 061 425 874 678 533 20 663

Nettokostnad 

allmän

Medlem Budget 2018 DÅR1 2018 Utfall jan-aug 2018 DÅR2 2018
Avvikelse 

DÅR2/budget

Eskilstuna 120 338 118 144 71 871 116 027 4 310

Flen 15 610 15 638 9 989 15 517 93

Gnesta 16 147 16 269 8 646 15 891 256

Katrineholm 24 300 24 125 14 904 23 684 617

Nyköping 62 820 63 596 38 518 61 446 1 374

Oxelösund 2 000 1 975 1 331 1 974 26

Strängnäs 34 718 34 873 21 334 34 122 595

Trosa 7 849 7 904 4 797 7 471 378

Vingåker 11 101 11 058 6 712 10 760 341

Landstinget 267 022 265 054 162 874 254 854 12 168

SUMMA 561 911 558 634 340 977 541 746 20 164

Nettokostnad 

särskild

Medlem Budget 2018 DÅR1 2018 Utfall jan-aug 2018 DÅR2 2018
Avvikelse 

DÅR2/budget

Eskilstuna 37 903 38 869 24 650 39 685 -1 781

Flen 5 305 5 841 3 582 5 575 -270

Gnesta 3 227 3 268 1 826 3 039 187

Katrineholm 4 375 4 666 2 624 4 315 60

Nyköping 6 912 7 655 4 804 7 591 -680

Oxelösund 1 822 1 901 1 116 1 815 7

Strängnäs 7 354 8 187 5 010 7 843 -488

Trosa 2 870 3 275 1 936 3 109 -238

Vingåker 1 601 1 749 1 128 1 831 -230

Landstinget 65 916 66 015 38 220 61 983 3 933

SUMMA 137 281 141 427 84 897 136 786 499
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Väsentliga händelser under perioden 

 
Precis i anslutning till delårsperiodens start kunde vi notera i årsredovisning 2017 att en ny årlig tidtabell trädde i 
kraft i hela EU andra söndagen i december, så också i Sörmland. Vi noterade också att Strängnäs nya resecentrum 
invigdes den 1 december 2017. Utöver det har vi sedan tidigare konstaterat dels att det vid årets slut fanns 19 157 
registrerade användare på Sörmlandstrafikens ”Mina sidor”, dels att Sverigeförhandlingen överlämnade sin 
slutrapport till regeringen den 20 december och att förhandlingens uppdrag därmed avslutades 
 
 

Januari 
 

Nytt avtal för kontrollanttjänster träder i kraft: ”Kontrollverksamhet för den allmänna 
kollektivtrafiken i Sörmlands län”. Det innebär en utökning av kontrollanttimmar samt att 
kvalitetskontroller börjar utföras. 

Trafikstart sker på nyåret inom ramen för upphandlingen TUPP01, Serviceresor Nyköping/Flen. 

Förfrågningsunderlaget för upphandlingen TUPP05, Busstrafik Södra och Västra Sörmland, 
publiceras.  

Katrineholmsdepån invigs. 

Autonoma testfordon får börja testköras efter beslut från Transportstyrelsen. 

Näringsdepartementet sänder en remiss om förslag till stödordning för avgiftsfri kollektivtrafik för 
ungdomar. Bakgrunden var riksdagens beslut i december om att avsätta medel för avgiftsfri 
kollektivtrafik för vissa skolungdomar. 

En sjukresetransport förolyckas på väg 52. Två resenärer omkommer och föraren skadas. 

Vi håller föredrag i Svensk Kollektivtrafiks avtalskommitté om arbetet med servicereseavtalen. 

 

Februari Rapport med utvärdering av olyckan där stridsfordon kolliderade med tåg under försvarsövningen 
Aurora publiceras. 

Resenärer på Svealandsbanan reser för första gången i den nya tunneln som är en del i 
dubbelspårsutbyggnaden Strängnäs-Härad. 

Vinterrelaterade skador på lok och vagnar leder till kvalitetsproblem i tågtrafiken i form av korta och 
inställda tåg. Problemen kulminerar på Nyköpingsbanan vecka sju. 

Vice statsminister Isabella Lövin gästar Eskilstuna för att bland annat lära sig mer om satsningen på 
elbussar och trepartsamarbetet mellan Sörmlandstrafiken, Eskilstuna kommun och Transdev. 

Första delen av resenärsstudien TEX genomförs. 

Vi genomför en kampanj för att marknadsföra Swish som betalsätt på bussarna. 

Vi lanserar en populärversion av vår årsredovisning på webbplatsen 2017.sormlandstrafiken.se  

 

Mars 
Vi blir medlem i föreningen Svensk Kollektivtrafik. 

Trafikstart för avtalsområde Personbilar Nyköping inom TUPP01, Serviceresor Nyköping/Flen. 

Sista dag för anbud med följande anbudsöppning i TUPP05, Busstrafik Södra och Västra 
Sörmland. 

MÄLABs styrelse fattar Inriktningsbeslut om Etapp 2 som handlar om hur tågtrafiken ska vara 
utformad från T22. 
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Förfrågningsunderlaget för TUPP04, Skärgårdstrafik Sörmland, publiceras. 

Förfrågningsunderlaget för TUPP06, Skolskjuts och vissa övriga resor i Nyköping, publiceras. 

 

April 
 

Åklagare meddelar att förundersökningen om olyckan på väg 52 läggs ner och det inte finns 
någon misstanke om brott. 

Tilldelningsbeslut fattas i Upphandling av NKI-undersökningar, det vill säga 
kundundersökningar om den allmänna kollektivtrafiken med buss i länet. 

Beslut tas om att lansera fler systemtjänster för att sälja Movingo – via app och webb i nära 
anslutning till delårsrapportens slut. Samtidigt beslutas att utrusta Sörmlands egna betal- och 
biljettsystem med standarden BoB (biljetter utifrån nationell biljett- och betalstandard). 

Åklagare meddelar att förundersökningen om olyckan på väg 52 läggs ner och det inte finns 
någon misstanke om brott. 

Tilldelningsbeslut fattas i Upphandling av NKI-undersökningar, det vill säga 
kundundersökningar om den allmänna kollektivtrafiken med buss i länet. 

Beslut tas om att lansera fler systemtjänster för att sälja Movingo – via app och webb i nära 
anslutning till delårsrapportens slut. Samtidigt beslutas att utrusta Sörmlands egna betal- och 
biljettsystem med standarden BoB (biljetter utifrån nationell biljett- och betalstandard). 

 

Maj Avtal tecknas om tjänsterna i TUPP05, Busstrafik Södra och Västra Sörmland med Nobina 
Sverige AB. 

Direktionen beslutar att fastställa inriktningsbeslutet om utvecklingen av den regionala 
tågtrafiken i etapp 2, från T22, som Mälardalstrafik tog i mars. 

Direktionen beslutar att höja priset för Sörmlandstaxans länskort till 860 kronor för vuxna och 
570 kronor för barn och ungdomar (7 till och med 19 år) samt studenter från den 1 januari 
2019. 

Sörmlandstrafiken öppnar en ny kundservicekanal på Facebook. 

Upphandlingen om presentationsenheter för digitala realtids- och informationsskyltar i 
Sörmland publiceras. 

Tilldelningsbeslut fattas i upphandlingarna TUPP04, Skärgårdstrafik Sörmland samt TUPP06, 
Skolskjuts och vissa övriga resor i Nyköping. 

Tilldelningsbeslutet i upphandlingen TUPP06, Skolskjuts och vissa övriga resor i Nyköping 
överprövas av en part. 

Försommarvärmen och infrastrukturfel medför problem för tågtrafiken i hela landet. 
Punktlighetsresultaten för maj är de lägsta på många år, så även på många sträckor i 
Mälardalen. 

 

Juni Avtal tecknas för TUPP04, Skärgårdstrafik Sörmland. 

Skolungdomar i vissa åldersgrupper får resa avgiftsfritt under sommarperioden 9 juni – 21 
augusti 2018. Det gäller även pensionärer i Katrineholm, efter ett beslut av Katrineholms 
kommun. 

Tilldelningsbeslut fattas i upphandlingen om presentationsenheter för digitala realtids- och 
informationsskyltar i Sörmland. 
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Riksdagen beslutar att återstående län i Sverige som ännu inte bildat region får göra det från 
den 1 januari 2019 och därigenom överta det regionala utvecklingsansvaret. Besutet berör 
Sörmland, Stockholm, Västerbotten, Värmland, Kalmar, Dalarna och Blekinge. 

Trafikverket fördelar medel ur de så kallade Stadsmiljöavtalen. Eskilstuna ges 20 miljoner 
kronor. 

Utredningen om särskilda persontransporter överlämnar slutrapport. 

Järnvägen mellan Stockholm C och Stockholms Södra, den så kallade getingmidjan, stängs av 
för renovering den 25 juni–19 augusti. Sträckan kommer att stängas av för fortsatt renovering 
även kommande somrar 2019–2020.   

Regionens nya Mälartåg premiärvisas på Stockholm central den 27 juni. Samma dag byter 
MÄLAB namn till Mälardalstrafik AB. 

Det 8,5 kilometer långa dubbelspåret mellan Härad och Strängnäs på Svealandsbanan öppnas 
för trafik den 30 juni. 

Avtal tecknas för NKI-undersökningar för den allmänna kollektivtrafiken för de kommande fyra 
åren. 

 

Juli 
Nobinas tester med förarlösa bussar i Kista avslutas. 

 Nya systemtjänster, app och webb lanseras för Movingo. 

 Förslag till tågplan publiceras av Trafikverket. 

 Den ihållande extrema värmen leder till många bränder och infrastrukturfel längs järnvägarna. 
Det är en besvärlig period, också till följd av många banarbeten. Tågresenärerna mellan 
Sörmland och Stockholm drabbas dubbelt då den tänkta ersättningstrafiken i samband med 
banarbetena längs ”getingmidjan” inte kan genomföras som planerat. Orsaken är att stationen 
Stockholm City är stängd i två veckor efter akuta problem med rulltrapporna. 

 

Augusti 
Nya tidtabeller för hösten börjar gälla. 

 Skolstart med nya skolorganisationer i flera kommuner och nya linjesträckningar i trafiken. 

 Uppstart nya avtal TUPP02 Skolskjuts i Katrineolm och Vingåker. 

 Produkten Fria Resor 65+ i Eskilstuna börjar gälla även på helger. 

 Populärversionenn av vår årsredovisning 2017.sormlandstrafiken.se blir nominerad som en av 
finalisterna i Publishingprisets jategori ”Informationssajter ofentlig och ideell sektor 2”. 

 

Väsentliga händelser i anslutning till delårsperiodens slut 
 Tågdepån som byggts för Mälartågen i Eskilstuna invigs den 1 september. 

 Val till Sveriges rikdag, landsting och kommuner den 9 september. 

 Tågplan för tågtrafiken i T19 fastställs av Trafikverket med tidtabellerna för tågtrafiken från den 
10 december 2018. 

 Länsrätten i Linköping avslår begäran om överklagan av myndighetens tilldelningsbeslut i TUPP06 
(Skolskjuts och vissa övriga resor i Nyköping). 
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Direktionens arbete under perioden 
Under delårsperioden januari till augusti 2018 har direktionen i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet sammanträtt 
enligt plan. 
 
1 mars 2018 
Vid sammanträdet fastställdes Årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
samt samrådsversionen av kommande Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21). Direktionen godkände 
Trafikbokslut 2017 med årlig rapport. 
 
Övriga ärenden som behandlades var bland annat ansökan om medlemskap i Svensk Kollektivtrafik, nomineringar av 
styrelseledamöter i Länstrafiken Sörmland AB, instruktioner till stämmoombud vid årsstämmor i Länstrafiken 
Sörmland AB, Mälardalstrafik och AB Transitio samt till extra bolagsstämma i Samtrafiken Sverige AB.  
 
Direktionen informerade sig även om status i arbetet med Ny Trafik, Program Trafik 2019-2021 och status i trafiken 
och avtalen samt status i trafikbeställningarnas utredningsuppdrag från medlemmarna. 
 
3 maj 2018 
Vid sammanträdet beslutades om Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) avseende länsgemensamma 
kostnader, Delårsrapport 1 för 2018, Trafikplikt för Norra Sörmland samt fastställande av Inriktningsbeslut inför 
upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2.  
 
Direktionen tog även beslut om Sörmlandstaxan samt om avgiftsfri kollektivtrafik för vissa skolungdomar under 
sommarlovet. Myndigheten informerade bland annat om revisorernas granskning, Sörmland som länsregion, status i 
Program Trafik 2019-2021, tågplaneprocessen T19 samt status i trafik och avtal. 
 
I samband med direktionssammanträdet genomfördes även ett ägarråd med anledning av frågor om Sörmland som 
länsregion, Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2 samt Status Program Trafik 2019-
2021. 

Arbetet i SKTM:s hel- och delägda bolag, intressebolag och medlemsföreningar 

 
Länstrafiken Sörmland AB  
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet äger aktier i Länstrafiken Sörmland AB till 100 procent. Länstrafiken Sörmland AB 
äger i sin tur Länstrafiken Mälardalen AB till 33 procent.  
 
Styrelsen för Länstrafiken Sörmland AB har under året sammanträtt två gånger enligt plan. Vid sammanträdena har 
styrelsen bland annat hanterat Årsredovisning 2017, Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21), ny attestordning, 
ny personuppgiftlagstifning (GDPR) samt information om det pågående försäkringsärendet av Katrineholmsdepån. 
 
Mälardalstrafik AB (tidigare MÄLAB)  
Sörmlands Kollektivtrifikmyndighet äger aktier i Mälardalstrafik AB till 13 procent. Styrelsen i Mälardalstrafik har 
under året sammanträtt vid två tillfällen. Beredning inför styrelsens sammanträden sker inom ramen för den så 
kallade tjänstemannaberedningen som träffats vid två tillfällen under perioden.  
 
Trafik i Mälardalen AB (TiM)  
SJ och MÄLAB har avvecklat bolaget som en följd av att TiM-avtalet har löpt ut.  
 
AB Transitio  
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet äger aktier i AB Transitio till fem procent och äger tillsammans med 20 
landsting/regioner och kollektivtrafikmyndigheter AB Transitio. Myndigheten har inget engagemang i ägarråd eller 
styrelse hos AB Transitio men deltar i den styrgrupp som är tillsatt för upphandlingen av tågfordon. 
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Samtrafiken Sverige AB  
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är aktieinnehavare i Samtrafiken Sverige AB men har inte något engagemang i 
styrelsen. Under perioden har ett nytt partneravtal, SPA-10, börjat gälla. 
 
Svensk Kollektivtrafik 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har ansökt och blivitmedlem i föreningen Svensk Kollektivtrafik. Inträdet skedde 
den 1 mars 2018. 

Strategisk samverkan under perioden 

Att vi samverkar med andra är viktigt för att fortsätta nå våra mål. Samtidigt måste våra resurser prioriteras. 
Följande forum och samarbeten är de som vi bedömer är viktigast att delta i: 
 
En Bättre Sits  
En Bättre Sits (EBS) är ett transportpolitiskt samarbete mellan ett stort antal intressenter i sju län, för en 
sammanhållen hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik. Under våren startade En Bättre Sits arbetet med 
en ny storregional systemanalys genom en kickoff den 3 maj i Stockholm. 
 
SKL  
Sveriges kommuner och landsting (SKL) ger stöd i form av intressebevakning, rådgivning och verksamhetsutveckling i 
arbetet med mål för länens kollektivtrafik. SKL bjuder tillsammans med Svensk Kollektivtrafik in förvaltningscheferna 
till nationella RKTM-träffar. Den senaste träffen skedde den 22-23 augusti och kommande är planerad att ske i 
januari 2019. 
 
Mälardalstrafik AB (tidigare MÄLAB) 
Mälardalstrafiks uppdrag är förvaltning och utveckling av regional tågtrafik i Mälardalsregionen. Myndigheten deltar 
vid tjänstemannaberedningar och styrelsesammanträden. 
 
Länspensionärsråd och rådet för funktionshinderfrågor  
Under perioden har kontakt tagits med rådet för funktionshinderfrågor och Synskadades riksförbund, i samband med 
underlag till upphandlingar. 
 
Kollektivtrafikhandläggarnätverket  
Prioriterat forum för information och beredning av kollektivtrafikfrågor som representanterna tar vidare hos 
respektive medlem. Under 2018 har det skett tre ordinarie träffar samt två träffar med handläggare inom den 
särskilda kollektivtrafiken. 
 
Regionala transportgruppen  
Regionförbundet sammankallar gruppen som främst arbetar med infrastrukturplanering och prioritering i 
samverkan. Gruppen har under 2018 träffats vid tre tillfällen och vi har deltagit vid samtliga. 
 
Diverse nätverk  
Representanter från myndigheten deltar i planeringschefsnätverk, juristnätverk, ekonomichefsnätverk, 
kommunsekreterarnätverk samt kommunikationschefsnätverk. Dessa nätverk har lite olika representation, men 
gemensamt för alla är deltagare kommer från Landstinget Sörmland och kommunerna. I flera nätverk deltar även 
Regionförbundet Sörmland och i något även Länsstyrelsen Sörmland.   
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VERKSAMHETEN UR OLIKA PERSPEKTIV  
 
 
I det här avsnittet redovisas verksamheten ur fyra perspektiv:  
 

 medborgarperspektivet om information, nöjdhet och attityder,  

 trafikförsörjningsperspektivet om trafiken, samordningen och avtalen samt om de trafikstödjande 
funktionerna produkter, depåer och tekniska system,  

 medarbetarperspektivet om vår kompetensförsörjning samt det  

 ekonomiska perspektivet om vår ekonomiska hushållning och intäktsutveckling. 
 

 
 

 
Foto: Emelie Otterbeck  
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MEDBORGARPERSPEKTIVET 
All vår verksamhet syftar i grunden till att skapa bästa tänkbara förutsättningar för våra medborgare. Kontakt, dialog 
och information till och med resenärerna är viktiga verktyg för att uppnå detta. 

Servicecenter Sörmland – medborgarnas kontaktyta för hållbara resor 
Året inleddes med att flera uppdateringar blev genomförda för verksamhetens planeringssystem Alfa, även om det 
under januari fanns delar som fortfarande inte fungerade helt optimalt. Syftet med uppdateringen var att 
effektivisera planeringen och samordningen för resandet, framförallt inom den särskilda kollektivtrafiken. Under det 
första kvartalet påbörjades två förberedelsearbeten varav ett innebar att Sörmlandstrafiken från och med den 7 maj 
2018 nu mera finns på Facebook. Det innebär för medborgarna en tätare och mer effektiv dialog med oss. Den andra 
förberedelsen innefattade lanseringen av Movingo App och utveckling av Movingo Kundservice till en mer komplett 
kundtjänst med bland annat hantering av återköp och teknisk support. 

 
9 juli lanserade Movingo sina egna försäljningskanaler. Det innebar att Movingo Kundservice fick utökade 
arbetsuppgifter i form av teknisk support för dessa digitala kanaler. Lanseringen resulterade i en stor ökning av 
samtal under augusti, troligtvis på grund av de buggar i Movingo App som upptäcktes vid uppstarten. Mellan 1 
januari och 31 augusti har Movingo kundservice besvarat 4 072 samtal varav 70,82 procent inom 60 sekunder. 
Medelkötiden uppgick till 01:21 minuter. 690 kundsynpunkter har tagits emot av verksamheten under perioden och 
de vanligaste frågorna gäller biljettköp, priser, giltighet och Movingo App. Eftersom Movingo kundservice 
etablerades under sommaren 2017 och första samtalen inkom 1 oktober kan ingen jämförelse göras mot samma 
period tidigare år. 
 
Servicecenter har besvarat 28 698 samtal för den allmänna trafiken vilket är en marginell minskning (ca 1,5 procent)  
i relation till 2017 då 29 117 samtal besvarats. Utvecklingen av myndighetens tekniska system och ”Mina sidor” samt 
myndighetens ökade närvaro på sociala medier bedöms vara en förklaring till minskningen av samtal. För den 
allmänna kollektivtrafiken har Servicecenter tagit emot 4 841 ärenden varav 3 720 är kundsynpunkter och 1 121 är 
förseningsersättningar. Det är ca 4 procent färre än samma period 2017 då det registrerades  5037 ärenden varav 4 
600 är kundsynpunkter och 437 är förseningsersättningar). Till skillnad från i Delårsrapport 2 (DÅR2) 2017 har 
kundsynpunkter och förseningsersättning från och med DÅR2 2018 separerats och ärendekategoriseringarna i 
systemet Respons har omkategoriserats. Under mars genomgick medarbetarna vid Servicecenter en gedigen 
utbildning i ärendehantering för att på ett mer enhetligt sätt ta emot och handlägga inkommande kundsynpunkter. 
 
Mellan januari och augusti har 1 121 ansökningar om förseningsersättningar registrerats. Under samma period 
föregående år inkom 437 ansökningar om förseningsersättningar vilket är en ökning på ca 61 procent. Ökningen 
beror dels på att tågtrafiken mellan januari och mars haft stora störningar och därmed fler reklamationer men också 
på att fler resenärer sedan hösten 2017 kan ansöka om förseningsersättning digitalt via webbformuläret på 
Sörmlandstrafikens hemsida. 
 
Servicecenter har besvarat 163 898 samtal för serviceresor vilket är en ökning med ca 4,5 procent jämfört med 
samma period föregående år då 156 434 samtal besvarades. Medelkötiden uppgick till 01:19 min och 67 procent av 
samtalen besvarades inom 60 sekunder. 
  
För den särskilda kollektivtrafiken har Servicecenter tagit emot 1 482 kundsynpunkter vilket är ca 5 procent mer än 
de 1 403 synpunkter som togs emot samma period föregående år. Vi kan se att under perioden januari-mars har en 
större andel kundsynpunkter inkommit, vilket beror på den stora uppdateringen av verksamhetens 
planeringssystem. 
 
Trafikledningen för den särskilda kollektivtrafiken har svarat på 35 810 samtal under perioden vilket är 5 237 samtal 
färre jämfört med samma period föregående år då 41 047 samtal besvarades. Minskningen beror sannolikt på att vi 
från januari till augusti 2018 inte hade lika många nya förare i trafiken som vid 2017, när de nya trafikavtalen trädde i 
kraft. 
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Kundsynpunkter, Allmän kollektivtrafik  
Flest förekommande 1 januari - 31 augusti 2018 

    

Ärendekategori Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Summa 

Beröm 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Fråga 184 197 156 116 150 154 0 0 957 

Förbiåkt 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Förseningsersättning 154 238 118 88 172 94 77 180 1121 

Internet 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Klagomål 27 0 0 0 0 0 0 0 27 

Reklamation 53 63 49 29 45 29 0 0 268 

Synpunkt 293 215 267 187 199 127 0 0 1288 

Tillfällig händelse 0 2 3 3 28 143 259 351 789 

Trafikutveckling 0 2 0 0 1 6 23 95 127 

Villkor, Taxa och 
informationsspridning 

0 0 0 0 2 26 74 137 239 

Önskemål 21 0 0 0 0 0 0 0 21 

Tomma 
(Okategoriserade) 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Summa 734 717 593 423 597 579 433 765 4841 

 
 
 
Kundsynpunkter, Serviceresor 
Flest förekommande 1 januari - 31 augusti 2018 

     

Synpunktskategori (slutgiltig 
kategorisering) 

Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Summa 

Bemötande 9 19 26 17 15 11 16 16 129 

Beröm 8 17 17 11 9 9 4 12 87 

Bom 6 10 8 3 2 5 1 4 39 

Borttappat 7 17 14 8 14 14 15 14 103 

Egenavgifter 3 2 10 8 6 3 2 5 39 

Felbokning 4 6 8 3 12 14 13 10 70 

Fordon 8 8 5 2 5 4 9 4 45 

Förare 42 83 89 62 60 49 50 46 481 

Försening 11 31 33 17 31 23 14 10 170 

Legitimering 0 1 0 3 4 1 1 1 11 

Regelverk 5 2 5 15 15 6 6 13 67 

Resan 7 9 2 0 0 0 0 0 18 

Skada 0 4 0 2 4 1 0 0 11 

System 5 2 6 7 0 0 0 0 20 

Övrigt 46 86 65 76 92 77 40 39 521 

Ej kategoriserade (Ej klara) 3 5 7 8 5 8 7 58 101 

Observera att en synpunkt kan ha flera kategoriseringar.       1912 
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Samtalsstatistik  

     

1 jan-31 aug 2018 Antal 
inkomna 

samtal 

Antal 
besvarade 

samtal 

< 30 
sek 

30-60 
sek 

1-5 
min 

5-10 
min 

> 10 
min 

Medel kötid, 
min 

Servicenivå 

Serviceresor 179 119 163 898 97 147 21 832 79 
896 

475 1 542 01:19 67,11 % 

Trafikledning 39 719 35 810 24 119 3 674 6 662 904 88 00:52 78,49 % 

Allmänna 
kollektivtrafiken 
(trafikupplysning, 
växel och 
linjebeställning) 

35 020 28 698 15 627 2 856 8 212 1 632 371 01:27 64,41 % 

 
Station360 
Antalet besökare under perioden januari till augusti på Station360 var 38 659. Motsvarande antal besökare under 
samma period föregående år var 44 899. 
 
Kontrollverksamheten 
Kontrollverksamheten bedrivs från och med den 1 januari inom ramen för ett nytt avtal där antalet timmar har 
utökats till att utföras av fyra kontrollanter istället för två. Kontrollanterna har även fått ett utökat uppdrag att 
ansvara för kvalitetskontroller. Under året har hittills 364 tilläggsavgifter utfärdats jämfört med 202 tilläggsavgifter 
2017, vilket är en ökning med 80 procent jämfört med motsvarande period förra året. Under de senaste 12 
månaderna har vi utfärdat i genomsnitt 47,8 tilläggsavgifter per månad. 
 
Vi tog klivet ut på sociala medier 
Den 7 maj öppnade vi ytterligare en kontaktyta med fokus på dialog och öppenhet gentemot våra resenärer och 
invånare. Förutom att svara på kundärenden och frågor kring vår trafik har vi också via filmer kommunicerat allt ifrån 
tidtabellsskiften och trafikinformation till råd om bussresan. Under perioden började 1 208 personer följa oss och 
den respons vi fick på våra inlägg var i genomsnitt 31 kommentarer, 10 delningar och 79 reaktioner per inlägg. Vi ser 
tydligt att vi får en räckvidd som vida överskrider det vi tidigare nådde enbart via vår webbplats. Ambitionen är att nå 
2 000 följare innan året är slut, genom att fortsätta producera inlägg som både engagerar, berör och informerar och 
därmed fortsätter att bygga relationerna till våra kunder och intressenter. 
 
Ny webbplats för vår årsredovisning 
I slutet av februari lanserade vi en ny webbplats för att berätta om våra största aktiviteter under 2017. Det var ett 
komplement till årsredovisningen för att bli mer transparenta och för att fler invånare skulle få inblick i vår 
verksamhet. Webbplatsen har under perioden haft 2 522 unika sidvisningar och besökts av 847 unika användare. 
Denna webbplats nominerades under augusti som en av finalisterna i Publishingprisets kategori ”informationssajter 
offentlig och ideell sektor”. Vinnaren presenteras den 7 november. 
 
GDPR-anpassning av webbplats och kundsystem 
Den 25 maj trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft och ersatte den tidigare personuppgiftslagen (PUL). 
Myndigheten har på flera olika sätt jobbat intensivt för att förbereda och anpassa all verksamhet till de nya reglerna. 
Förutom implementering av nya rutiner har myndigheten också anpassat externa webbplatsen och kundsystem. 
 
Webbens utveckling  
Under perioden har vår externa webbplats sormlandstrafiken.se haft 257 382 besökare. Startsidan med 
reseplaneraren är den i särklass populäraste sidan med ca 65 procent av besöken. En stor andel sidor har få besökare 
och därför kommer arbetet framöver att fokusera på att renodla det som efterfrågas. Inför regionbildningen kommer 
också ett antal av myndighetens sidor att flytta över till den nya webbplatsen för kommande Region Sörmland. 
Sormlandstrafiken.se kommer då att bli en mer renodlad servicewebbplats för kunder och resenärer. 
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Sörmlandstaxan 
Sörmlandstaxan infördes 1 oktober 2016 och gäller på Sörmlandstrafikens busslinjer, Mälardalstrafiks tågtrafik inom 
Sörmland och Sörmlandstrafikens anropsstyrda trafik. Ett inriktningsbeslut togs i samband med att Sörmlandstaxan 
fastslogs som innebär att taxan ska följa SL:s priser för länskort. Den 1 januari 2018 höjdes därför priset för 
Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar (två eller fler zoner) till 830 kronor och 550 kronor för barn och ungdomar (7 
till och med 19 år) samt studenter. Av samma skäl beslutade direktionen i maj om ytterligare en höjning till 860 
respektive 570 kronor från den 1 januari 2019. Under perioden sedan dess har fortsatt översyn företagits av ett antal 
variabler i Sörmlandstaxan. 
 
Fria sommarresor för länets skolungdomar 
Regeringen beslutade under första halvåret att alla som ska börja högstadiet till och med att de som går ut andra 
året på gymnasiet ska kunna åka avgiftsfritt i kollektivtrafiken hela sommaren. Myndigheten har ansvarat för att 
förverkliga denna satsning i praktiken. 23 000 speciellt framtagna sommarkort har skickats ut till målgruppen. 
Myndigheten har också ansvarat för att kommunicera detta och hantera ansökningar från elever som inte fått kort 
utskickade. När vi summerar resandet står det klart att dessa resor varit mycket populära. Varje ungdom har i snitt 
använt sitt kort 26 gånger. Det mesta resandet har skett i Eskilstuna, med i snitt 34 resor per kort. 
 
Fria sommarresor för Katrineholms seniorer 
Även seniorerna i Katrineholm fick möjlighet att resa fritt i sommar. Samtliga personer i Katrineholms kommun som 
är 65 år eller äldre fick under slutet av maj månad ett resekort hem i brevlådan med produkten ”Fria resor 65+” som 
gav möjlighet till fritt resande på Sörmlandstrafikens bussar inom Katrineholms kommun under perioden 9 juni till 21 
augusti. Fria resor för seniorer är en satsning på initiativ av Katrineholms kommun. 
 
Myndigheten i media 
Under perioden har myndigheten svarat på sex insändare och skickat eller varit delaktig i tio pressmeddelanden. 
Utskickade pressmeddelande har handlat om följande:   

 Resultatet av utredningen kring dödsolyckan på väg 52. 

 Auktion av Handbollskort. 

 Avtalstecknande för upphandlingen av skärgårdstrafik i Nyköping. 

 Tilldelningsbeslut i upphandlingen av busstrafik i södra och västra Sörmland. 

 Avtalstecknande för upphandling av busstrafik i södra och västra Sörmland. 

 Tilldelningsbeslut om Skärgårdstrafik. 

 Fria resor för skolungdomar i hela länet. 

 Om kampanjen Bussogram. 

 Movingo: Premiärvisning av Mälartåg, samt att Tåg i Bergslagen ansluter. 

Totalt har pressmeddelanden och övriga mediekontakter resulterat i 23 publiceringar i olika medier, bland annat 
EskilstunaKuriren, P4 Sörmland, SVT Sörmland, Södermanlands nyheter och Bussmagasinet. Fyra av dessa 
publiceringar rör Movingo eller Mälartåg. Hösten har också präglats av valrörelsen där många invånare har tagit 
chansen att ställa frågor till politikerna via Sörmlandsmedias kampanj #Kandulova. Dessa frågor har direkt eller 
indirekt rört vår verksamhet och har lett till fyra separata publiceringar i Sörmlandsmedias tidningar.  
 
Översyn av medierutiner 
Myndigheten har under perioden genomfört en översyn av medierutiner som resulterat i en checklista och förslag på 
ytterligare åtgärder för en effektiv mediehantering. Detta för att uppnå största möjliga transparens och öppenhet. 
Arbetet kommer att fortsätta under hösten med utökad medieträning för myndighetens nyckelpersoner. 
 
Steg mot en ökad digitalisering 
I Mobitime-appen för den allmänna kollektivtrafiken har försäljningen av enkelbiljetter ökat med 65 procent jämfört 
med samma period föregående år. Under april till juni såldes totalt 112 776 enkelbiljetter i appen. Vi noterar också 
att andelen biljetter som betalas med Swish har ökat från 32 procent i slutet av mars till 45 procent i slutet av juni. 
Antalet registreringar på Mina sidor uppgår i skrivande stund till 27 430. Utveckling pågår för att resenärerna ska 
kunna validera sin app-biljett maskinellt på resan. 
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Företagsförsäljning 
Under perioden januari till augusti har 652 biljetter sålts via vår betalfunktion Företagskonto där arbetsgivare kan 
ansluta sig och enkelt administrera tjänsteresor för sina anställda. Total har 15 enheter anslutit sig till tjänsten. 
Landstinget Sörmland är den största avtalsparten där man nyligen tecknat ett centralt avtal. En kommunikations-
kampanj för tjänsten har skett under perioden, bland annat genom annonser i Sörmlandsmedias miljöbilaga i april. 
 
Kundundersökning för särskilda kollektivtrafiken 
För den särskilda kollektivtrafiken utförs varje månad en kundundersökning med 100 resenärer via telefon för att 
mäta kundnöjdheten inom serviceresor, vilket inkluderar både färdtjänst och sjukresor. Kundundersökningen 
omfattar sju frågor och kunderna får möjlighet att betygsätta verksamheten. Betygssättningen sker på en skala 1-5, 
där 1 är det lägsta betyget och 5 det högsta.  
 
Resultaten av kundnöjdhetsmätningen fortsätter i en positiv riktning med höga resultat. Jämfört med myndighetens 
uppsatta kvalitetsmål på 4,3 ligger resultatet för perioden strax över. Resultatet på frågorna överstiger minst 4 i 
samtliga fall utom fråga 3. En jämförelse med motsvarande period förra året kan inte göras eftersom denna fråga 
inte fanns med i undersökningen då. Jämfört med undersökningen kvartal 1 2018 har det dock skett en förbättring 
från 3,86 till 3,92. 
 
I augusti fick vi även högsta betyg (5) på frågan om de som svarar i Servicecenter är trevliga, tillmötesgående och 
professionella. Genomsnittsbetyget under perioden var 4,93 vilket är högre än samma period föregående år, då vi 
nådde 4,79. 
 

Frågor som ställdes vid 
telefonenkäten 

Resandeutveckling 
januari-april 2018 
jmf. med 2017 

       

 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Augusti 

1. Det är lätt att komma i 
kontakt med Servicecenter. 

4,27 4,23 4,43 4,37 4,51 4,37 4,50 4,50 

2. De som svarar är trevliga, 
tillmötesgående och 
professionella. 

4,98 4,85 4,95 4,91 4,88 4,92 5 4,95 

3. Jag upplevde en hög 
servicekänsla i kontakten med 
Servicecenter. 

3,88 3,80 3,90 3,99 3,98 3,99 3,88 3,96 

4. Hur nöjd är du med 
bokningen av dina resor? 

4,45 4,34 4,56 4,49 4,50 4,50 4,50 4,58 

5. Hur upplevde du resan från 
att den påbörjades till dess att 
den slutfördes? 

4,24 4,17 4,59 4,20 4,26 4,21 4,30 4,19 

6. När jag beställer ”senast 
framme tid”, kommer jag fram 
i tid. 

4,17 4,27 4,71 4,31 4,37 4,37 4,49 4,31 

7. Förarna är trevliga och 
tillmötesgående. 

3,97 4,44 4,57 4,02 4,24 4,26 4,26 4,40 

Totalbetyg 4,28 4,30 4,53 4,33 4,39 4,37 4,42 4,41 

Tabellen visar kundundersökning med svar på samtliga sju frågor fördelat på månad. 

 

Kundundersökning för allmänna kollektivtrafiken 
Under våren har en NKI-undersökning genomförts för den allmänna kollektivtrafiken. Övergripande NKI hamnade på 
64 procent och är 4 procentenheter högre än den senaste mätningen som genomfördes under hösten 2017. 
Rikssnittet för NKI hamnade 2017 på 58 procent. För första gången i våra egna mätningar mättes även hur nöjd 
resenären var med sin senaste resa. 74 procent angav att de varit nöjda vilket kan jämföras med rikssnittet på 76 
procent. Då frågan inte mätts tidigare saknas det jämförande resultat. Undersökningen är en nerbantad version med 
enbart sju frågor. Samtliga frågor utom en visar högre resultat än tidigare mätning vilket ger positiva signaler att de 
förbättringsåtgärder som gjorts ger önskad effekt.  
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Myndigheten tecknade i juni även ett avtal med Origo för mätningar de kommande fyra åren. 
Ombordundersäkningar för NKI för den allmänna kollektivtrafiken kommer under denna period utföras två gånger 
per år (höst och vår). Varje höst kommer även en större telefonundersökning göras för att mäta uppfattningen av 
Sörmlandstrafiken hos allmänheten. 
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TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPERSPEKTIVET  
- med trafikstödjande funktionerna produktutveckling, fastigheter och tekniska system 
Trafikförsörjningsperspektivet redogör för trafiken, trafikstödjande funktioner och system samt för strategi och 
utveckling av trafiken. Myndigheten fortsätter att arbeta med målet att länets kollektivtrafik ska utgöra ett 
sammanhållet och integrerat trafiksystem. Detta enligt myndighetens uppdrag och medlemmarnas ambition att öka 
samordningen mellan den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken.  
 
Ett centralt arbete för myndigheten under innevarande och kommande år är Program Trafik 2019-2021 som 
omfattar trafikupphandlingar för både den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken. Programmet omfattar även 
samtliga uppstartsprojekt kopplat till trafikupphandlingarna. Även Sörmlands och grannlänens arbete genom 
Mälardalstrafik (f d MÄLAB) om tågtrafiken och dess utveckling är centrala i verksamheten. Det är även prioriterat att 
fortsätta lyfta behov av infrastruktur för måluppfyllelse inom kollektivtrafiken och som del i att uppnå 
samhällsnyttomål. När det gäller infrastrukturen öppnades det nya dubbelspåret Strängnäs-Härad under perioden, 
efter flera års arbete. Projektet innehöll ett nytt 8,5 kilometer långt järnvägsspår, parallellt med det befintliga spåret. 
Det innehöll även: 
• en ny järnvägstunnel (2,9 km), 
• en ny vägbro för Södertäljevägen, 
• sex nya järnvägsbroar - de två längsta är bron över E20 och bron över Lundadalen, 
• ett underjordiskt parkeringsgarage, med cirka 130 bilplatser och 50 cykelparkeringar samt 
• ett nytt resecentrum över spåren med entré från Södertäljevägen/Långberget, Långbergsgatan och från Öster. 
 
Tågtrafiken 
Tågtrafiken har haft en besvärlig period präglad av förseningar, inställda turer och störningar under planerade 
banarbeten. Året började med många vinterrelaterade problem som ledde till fordonsbrist. Våren och sommaren 
kännetecknades av återkommande och delvis omfattande infrastrukturfel på grund av värmen, samt flera 
banarbeten. Andelen punktliga tåg har sjunkit markant jämfört med tidigare år och låg nu på enbart 85 procent för 
Mälardalslinjerna under perioden januari till juli 2018. 
 
Resenärer från Sörmland påverkades dessutom under hela sommaren av planerade banarbeten. Den så kallade 
getingmidjan genom södra Stockholm stängdes av och regionaltågresenärerna från Sörmland fick byta till pendeltåg i 
Flemingsberg med förlängda restider som konsekvens. Pendeltågsstationen Södertälje Centrum var helt avstängd 
mellan 30 april och 19 augusti 2018 på grund av ombyggnation vilket påverkade Gnestapendelns resenärer då bussar 
ersatt tågtrafiken. Gällande tågtrafiken har fokus under perioden därmed legat på att dämpa effekter för 
resenärerna och myndigheten har tillsammans med Mälardalstrafik, SLL och SJ haft fortlöpande avstämningar. 
 

Linje Resandeutveckling januari-april 2018 jmf. med 
2017 

Nyköpingsbanan + 16 procent 

Svealandsbanan + 11 procent 

Sörmlandspilen + 3 procent 

UVEN + 6 procent 

 
Linje Resandeutveckling januari-juli 

2018 jmf. med 2017 

SL:s Gnestapendel, antal påstigande i Gnesta: 152 000 + 1 procent 

 
Resandet med regionaltågen har under perioden januari till april 2018 utvecklats klart positivt i stråken som direkt 
berör Sörmland, se tabellen. Såväl den nya pendlarbiljetten Movingo som satsningen på ökat utbud har därmed fått 
önskad effekt. Preliminära, dock ännu inte publicerade, siffror för sommaren 2018 tyder på svagt resande till följd av 
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omfattande störningar – och då främst på grund av avstängningen av den så kallade getingmidjan. På Gnestapendeln 
var utvecklingen tvärtom. En svag inledning av året följdes av klart positiva siffror på sommaren. Antagligen valde då 
fler att ta det mer prisvärda pendeltåget istället för regionaltåget till Flemingsberg och ersättningstrafik därifrån.  
 
När det gäller tågtidtabellen 2019 planeras inga förändringar i utbudet. En nyhet är däremot senare kvällsavgångar 
fredagar och lördagar på Nyköpingsbanan och Sörmlandspilen. Det preliminära förslaget till Tågplan 19 som 
Trafikverket presenterade i juli ser förhållandevis bra ut, även om några tåg också nästa år kommer att få något 
förlängda restider och tider som avviker från principtidtabellen på grund av trängseln.  
 
Förutom tidtabellsarbetet fortsatte också det strategiska arbetet. Efter ett par års utredningsarbete fastställde 
Mälardalstrafik och myndighetens direktion inriktningsbeslutet för etapp 2 för tågtrafiken i nästkommande 
avtalsperiod efter 2021. Det innehåller ytterligare förbättringar för Sörmland genom fler turer och snabba direkttåg 
Eskilstuna-Stockholm. Inriktningsbeslutet följs av ett genomförandebeslut i Mälardalstrafiks styrelse. Det planeras till 
december 2018, och kommer att innehålla mer detaljerade åtaganden inför framtiden.  
 
Tillsammans med landstinget och regionförbundet deltar myndigheten också i utredningsarbetet i projektet 
”Hållbart resande”. Syftet är att ta fram målbilder och behov för den storregionala kollektivtrafiken på lång sikt. 
 

 
Premiärvisning av Mälardalstrafiks nya tåg på Stockholms central i juni. Foto: Emil Berglund. 
 
Det har också gjorts stora framsteg i arbetet med att skaffa nya tåg av typen ER 1 för den trafik som Mälardalstrafik 
sköter. De första fordonen har lämnat leverantören Stadlers anläggning i Schweiz och nu inleds en period med 
omfattande tester. Det första fordonet kom till Sverige i juni och visades för allmänheten vid ett uppskattat 
arrangemang på Stockholm Central den 27 juni. I september visade också leverantören Stadler ett fordon på 
internationella mässan Innotrans i Berlin. 
 
Busstrafiken  
Busstrafiken har under perioden flutit på bra men med ett par mycket tråkiga incidenter. Den 1 juni inträffade en 
avåkning med linje 561 vid Nävekvarn. En av resenärena behövde läkarvård. Olyckan utreddes av polisen och 
avslutades i slutet av sommaren med slutsatsen att det inte var tekniska problem eller väglaget som orsakade 
olyckan.Den 10 juli inträffade ytterligare en avåkning, denna gång på linje 8 vid Wåmtorp. Två resenärer färdades i 
bussen, ingen av dem ådrog sig några skador. Polisen utreder händelsen.  
 
Fortlöpande pågår ett dedikerat arbete med uppföljning av trafikavtalen och ett nära samarbete med 
trafikföretagen. Under 2018 genomförs bland annat 25 avstämningsmöten med trafikföretagen, sex revisioner, 130 
kontroller av rena fordon och 100 stickprovskontroller av fordon.  
 
Arbetet inom Program Trafik 2019-2021 har fortsatt varit intensivt under året. I januari publicerades 
förfrågningsunderlaget för TUPP05 Busstrafik Södra och Västra Sörmland vilken är myndighetens första 
busstrafikupphandling. Intresset för upphandlingen var stort och åtta olika trafikföretag lämnade anbud. Efter 
genomförd utvärdering, som omfattade både pris och kvalitet, tilldelades Nobina Sverige båda avtalen. Avtalen 
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sträcker sig över 10 år och trafiken kommer att börja köras från augusti 2019. Totalt värde på avtalet under hela 
avtalsperioden är ungefär 2,5 miljarder kronor. Avtalen är delvis incitamentbaserade, vilket innebär att upp till 25 
procent av ersättningen är baserad på NKI (Nöjd Kund Index) och punktlighet. På direktionens sammanträde i maj 
togs trafikpliktsbeslut för den kommande upphandlingen av busstrafik i Eskilstuna kommun, TUPP07 Busstrafik Norra 
Sörmland. Planerad publicering av förfrågningsunderlaget är i början av 2019 och trafikstart sker i december 2020.  
 
Den första mars inleddes myndighetens utbildning av förare inom den allmänna kollektivtrafiken. Utbildningen 
fokuserar på bemötande och biljettsortiment. Utbildningen är en halvdag och genomförs i egen regi av 
myndighetens medarbetare. Utbildningarna hålls hos trafikföretagen på depåerna i Nyköping, Eskilstuna, 
Katrineholm och Strängnäs. Utbildningarna kommer att pågå under hela 2018 och vårt mål är att ha träffat så många 
förare som möjligt. Under året planeras totalt 76 utbildningstillfällen, varav ungefär hälften är genomförda. Totalt 
ska 584 förare genomgå utbildningen och hittills har 271 förare utbildats. Utbildningens syfte är att ge en varaktig 
kompetensutveckling inom bemötande och en djupare förståelse för produktsortiment och betalsystemet. I slutet av 
året sammanställs vanliga frågor och svar från förarna på utbildningarna i en FAQ som används för fortsatt 
kvalitetsutveckling. 
 
Totalt registrerades drygt 7,85 miljoner påstigande i den allmänna kollektivtrafiken med buss under perioden. Det är 
en ökning med 9 procent jämfört med samma period 2017. Den markanta ökningen beror delvis på statens satsning 
på avgiftsfria resor för skolungdomar under hela sommaren. Exkluderas alla former av avgiftsfria resor och 
skolkorten, det vill säga om man bara analyserar utvecklingen av antalet betalande resenärer, så är resandeökning 
mer måttlig och i en del kommuner även negativ. Landsbygdstrafiken i Trosa och Vingåker samt stadstrafiken i 
Katrineholm står för de största relativa ökningarna. 
 

Påstigande landsbygd  
per kommun  

Januari-augusti  2018 
(exkl. skolkort och exkl. Fria resor inom 

parantes) 

Förändring jmf med 2017  
 

Eskilstuna  472 900 (224 600) 3 % ( - 6 %) 

Flen 240 400 (152 800) 6 % (- 5 %) 

Gnesta 124 600 (81 700) 11 % ( 3 %) 

Katrineholm 272 400 (166 300) 7 % (- 2 %) 

Nyköping 660 700 ( 410 400) 6 % (- 3 %) 

Oxelösund 161 200 (117 500) 10 % (- 2%) 

Strängnäs 358 500 ( 221 000) 7 % ( 2 %) 

Trosa 124 600 (87 500) 22 % ( 9 %) 

Vingåker 143 800 (87 000) 21 % ( 8 %) 

Utanför länet 52 500 (44 400) 14 % (11 %) 

Totalt Landsbygd 2 611 600 (1 593 200) 8 % (- 2 %) 

   

Eskilstuna 4 078 600 (1 920 500) 10 % ( 8 %) 

Flen 19 400 (13 800) 11 % (-13 %) 

Katrineholm 147 700 (106 300) 22 % ( 8 %) 

Nyköping 772 600 (627 200) 15 % ( 4 %) 

Strängnäs 224 700 (160 300) 0 % ( - 5 %) 

Totalt stadstrafik 5 243 000 (2 828 100) 10 % (6 %) 

Totalt Sörmlandstrafiken  7 854 600 (4 421 300) 9 % (3 %) 
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En analys av linjerna med störst resande visar att följande linjer utmärker sig negativt genom en minskning av 
resandet på mellan 15 och 17 procent:   
 

 Linje 29 i Eskilstuna (på grund av mycket färre påstigande från hållplatsen Hållsta där flyktingboende 
stängdes). 

 Linje 515 Nyköping-Skavsta där framför allt pendlingsresor med 30 dagars-korten minskar, antagligen också 
till följd av en företagsnedläggning längs linjen. 

 Linje 2 i stadstrafiken Strängnäs som en konsekvens av diverse linjeomläggningar i samband med 
nybyggnationen av resecentrum. 

 
De allra flesta linjerna utvecklas positivt, bland annat följande större linjer som ökar mellan 17 och 21 procent: 

 Line 3 i stadstrafiken Nyköping (framför allt 30-dagars zonkort ökar). 

 Linje 1 i stadstrafiken Katrineholm, delvis som följd av Avgiftsfria resor för pensionärer. 

 Linje 802 Trosa-Södertälje, främst till följd av fler pendlingsresor. 

 Linje 563 Nyköping-Enstaberga (-Ålberga) där framför allt resandet med reducerade 30 dagars zonkort ökar.  
 

Allmänna trafiken, antal fordon  

Nobina Sverige AB (Flen/Katrineholm/Vingåker)             
  

45 

Transdev Sverige AB (Eskilstuna) 
  

80 

Bergkvarabuss AB (Strängnäs)             
  

33 

Nobina Sverige AB (Gnesta/Nyköping/Oxelösund/Trosa)  
  

87 

Skärgårdstrafik Nyköping 1 

Totalt  245 + 1 svävare 

   Trafikföretag och antal fordon som utför buss- och skärgårdstrafik. Motsvarande antal fordon 2017 var 240. 

 
Serviceresor - anropsstyrd allmän kollektivtrafik  
Sedan 1 januari 2017 utförs den anropsstyrda trafiken inom avtalen för serviceresor och skolskjuts. På så sätt 
samplaneras resorna vilket är ett led i myndighetens uppdrag att samordna kollektivtrafiken. Under året har 
myndigheten bedrivit ett arbete för att fortsatt kunna utveckla den anropsstyrda kollektivtrafiken och en analys har 
gjorts av vilka förutsättningar som måste säkerställas för att resenärerna ska kunna boka och betala sina resor på ett 
effektivt sätt. Arbetet kommer fortsätta under resterande del av 2018. 
 
Under perioden januari till augusti 2018 genomfördes 196 resor med kompletteringstrafiken, jämfört med 314 resor 
motsvarande period 2017. I den anropsstyrda allmänna kollektivtrafiken genomfördes 2 462 resor med taxi (2 173 
motsvarande period 2017) samt 603 (605 motsvarande period 2017) resande med skärgårdstrafiken.  
 
I början av juni tecknades avtal i TUPP04 Skärgårdstrafik Sörmland med M/S Thor skärgårdsturer. M/S Thor 
skärgårdsturer kör trafiken även idag. Avtalet har trafikstart den 1 juni 2019 och gäller till och med den 31 maj 2023. 
Värdet på avtalet är på cirka 440 000 kronor per år och kostnaden för avtalen är något lägre än nuvarande kostnad 
för skärgårdstrafiken. 
 
Serviceresor – anropsstyrd särskild kollektivtrafik  
Under perioden januari till augusti 2018 har totalt 275 212 resor utförts inom den anropstyrda särskilda 
kollektivtrafiken. Samma period föregående år genomfördes totalt 260 609 resor. För perioden har det genomförts 
5,6 procent fler resor i jämförelse med samma period föregående år. Av det totala antalet resor står färdtjänstresor 
för cirka 41 procent av resorna, sjukresor för cirka 24 procent och omsorgsresor för cirka 23 procent av resorna. Den 
största ökningen ser vi bland omsorgsresor där det genomförts 20 procent fler resor för perioden januari till augusti 
2018 i jämförelse med samma period föregående år. För vissa medlemmar har inledningen av 2018 inneburit ett 
ökat resande medan det för andra har inneburit ett minskat resande. Under sommarmånaderna minskar antalet 
resor till följd av att skolverksamhet och annan planerad verksamhet stängs ned. 
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Resandeutveckling per medlem i den särskilda kollektivtrafiken: 
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  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Total jan-aug 

2018 
Diff jämfört 

2017 

Eskilstuna 15 285 14 033 16 509 15 153 16 508 13 222 8 237 13 883 112 830 8,36 % 

Flen 2 019 1 842 1 902 1 910 2 051 1 875 1 176 1 838 14 613 2,20 % 

Gnesta 995 942 948 922 851 750 633 787 6 828 -3,84 % 

Katrineholm 1 428 1 502 1 652 1 489 1 533 1 307 1 160 1 277 11 348 8,54 % 

Landstinget 9 516 8 748 9 597 8 923 9 223 8 008 6 926 8 136 69 077 2,77 % 

Nyköping 2 546 2 468 2 707 2 459 2 829 2 613 2 409 2 670 20 701 6,16 % 

Oxelösund 951 884 886 755 808 807 561 886 6 538 -11,10 % 

Strängnäs 2 615 2 585 2 912 2 691 2 764 2 372 2 007 2 585 20 531 9,22 % 

Trosa 996 1 031 1 183 1 015 1 167 989 849 1 171 8 401 10,28 % 

Vingåker 480 478 631 515  580 578 436 647 4 345 4,75 % 

Totalt 36 831 34 513 38 927 35 832 38 314 32 521 24 394 33 880 275 212 5,60 % 

Antal serviceresor per medlem 1 januari till 31 augusti 2018. 

 
Period 2018 Totalt antal  

genomförda resor 
Andel påbörjade resor i relation till kundens beställda 
avgångstid 

0-5min 6-10min 11-15min 16-20min >20min 

Januari 36 831 85 % 8 % 3 % 2 % 2 % 

Februari 34 513 86 % 7 % 3 % 2 % 2 % 

Mars 38 927 87 % 7 % 3 % 1 % 2 % 

April 35 832 89 % 6 % 2 % 1 % 1 % 

Maj 38 314 89 % 6 % 3 % 1 % 1 % 

Juni 32 521 88 % 6 % 3 % 1 % 2 % 

Juli 24 394 88 % 6 % 2 % 1 % 2 % 

Augusti 33 880 89 % 6 % 2 % 1 % 2 % 

Förseningsstatistik i den särskilda kollektivtrafiken. I genomsnitt 87,6 procent av resorna avgick på utsatt tid eller 
inom 5 minuter efter den tid som kunden hade beställt. 
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I augusti var det trafikstart för TUPP02 Skolskjuts Katrineholm och Vingåker. Den gick i all väsentlighet bra i båda 
avtalsområdena och samtliga inblandade trafikföretag visade stort engagemang. Trafikföretaget i Vingåker, Knarsta 
Åkeri i Örebro AB, bjöd in samtliga elever till ett öppet hus och besökte även samtliga elevers adresser veckan innan 
skolstart.  
 
I TUPP06, Skolskjuts och vissa övriga resor i Nyköping, har myndigheten under våren upphandlat Skolskjuts och 
verksamhetsresor på uppdrag av Nyköpings kommun. I maj tilldelades avtalet Taxi Nyköping/Oxelösund som även 
kör trafiken idag. Dock inkom en överprövning från VTV Transport och Taxi AB till Förvaltningsrätten där VTV 
Transport och Taxi AB anser att Taxi Nyköping/Oxelösunds vinnande anbud ska anses som onormalt lågt och skulle 
förkastats. Myndigheten har därför ännu inte kunnat teckna avtal i upphandlingen. Förvaltningsrätten avslog 
begäran om överprövning i september och avtal kommer därför att kunna tecknas tidigaste i början av oktober. 
 
Enligt uppföljningsplanen i avtalen för serviceresor pågår revisioner ute hos samtliga trafikföretag. Enligt 

myndighetens uppdrag bedrivs kontinuerlig förvaltning och uppföljning av avtalen. I uppföljningen genomförs 

stickprov och besök ute hos respektive trafikföretag. Varje månad erbjuds trafikföretagen ett utbildning för att 

nyanställda förare ska kunna certifieras. Extra utbildningstillfällen erbjuds i samband med en trafikstart. Utöver det 

genomför myndigheten regelbundna fortbildningar av förare. I början av 2018 genomfördes fortbildning av förare 

inom Skolskjutsavtalen och Servicereseavtalen för Strängnäs, Gnesta och Trosa. För Nyköpings del har fortbildning 

genomförts för förare inom skolskjutsavtalet.  

Under året kommer 276 egenkontroller av fordon, 27 stickprovskontroller, 40 avstämningsmöten och nio revisioner 
att genomföras. Av dessa har hittills 109 egenkontroller, 24 stickprovskontroller, 27 avstämningsmöten och nio 
revisioner genomförts. 
 
Under våren har vi informerat om ett antal allvarliga incidenter inom den särskilda kollektivtrafiken. Året inleddes 
med en dödsolycka den 15 januari då de resenärer som färdades i fordonet omkom och föraren skadades. 
Förundersökningen lades ned och föraren avskrevs från misstanke om brott. I april föll en resenär ur sin rullstol vid 
en kraftig inbromsning. Orsaken var att säkerhetsbältet inte var fäst på rätt sätt. Föraren stängdes av och fick 
genomgå ytterligare utbildning för att säkerställa att något liknande inte skulle inträffa. En månad senare inträffade 
en annan incident med samma förare. Beslut fattades om att omedelbart stänga av föraren och han kör inte längre 
inom våra uppdrag. I mitten på maj lämnades en resenär på fel adress och inte enligt instruktion. En skriftlig varning 
utfärdades då till trafikföretaget. Under sommarperioden har inga ytterligare allvarliga incidenter inträffat.  
 

Område Trafikföretag  Antal fordon 

Eskilstuna AB Trendtaxi 56 

Flen AB Trendtaxi  8 

Gnesta VTV Transport och Taxi AB 18 

Katrineholm Cabonline Region Öst AB 12 

Katrineholm Bergkvara Buss AB 7 

Katrineholm Forssjö Buss AB 5 

Katrineholm Taxi 10000 AB 20 

Nyköping Taxi Nyköping-Oxelösund AB  38 

Nyköping Taxi 10000 AB 7 

Nyköping AB Trendtaxi  9 

Nyköping VTV Transport och taxi AB 2 

Oxelösund VTV Transport och Taxi AB 4 

Strängnäs Keolis Sverige AB 10 

Strängnäs Taxi Strängnäs AB 26 

Trosa VTV Transport och Taxi AB 5 

Vingåker Högstad Produktion AB 5 

Vingåker Knarsta Åkeri i Örebro AB 10 

Totalt   242 

Antalet fordon som utför Serviceresor. Antalet vid motsvarande tidpunkt förra året var 199. Ökningen beror på tillkommande 
skolskjutsavtal i Katrineholm och Vingåker. 
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Produktanvändning 
Totalt registrerades drygt 7,85 miljoner påstigande i den allmänna kollektivtrafiken med buss under perioden. 
Skolkorten är fortfarande den dominerande produkten, följt av de klassiska månadskorten. På plats tre bland de 
mest populära produkterna återfinns Fria resor. Här ingår avgiftsfria resor för skolungdomar (statens satsning under 
sommaren) samt pensionärer (kommunala satsningar i Eskilstuna och tillfälligt under sommaren även i Katrineholm). 
I fjol fanns enbart Fria resor 65 + i Eskilstuna, därav den kraftiga ökningen. Det omfattande avgiftsfria resandet för 
ungdomar (med 470 000 påstigande) ledde till att antalet sålda biljetter ombord och sålda Sommarlovskort (nedan 
under Övrigt) minskade. Minskningen av ombordförsäljningen orsakas antagligen också av en viss överströmning till 
förköpta produkter där främst försäljningen i vår app ökar. Lågtrafikkortet är ytterligare en produkt med klart ökat 
resande. Movingo verkar definitivt ha bidragit till ett nettotillskott i resandet, även om viss överflyttning från andra 
produkter ur Sörmlandstrafikens sortiment kan konstateras för vissa linjer. Som det framgår av sammanställningen 
nedan drivs resandeutvecklingen i väsentlig grad av rabatterade och avgiftsfria produkter vilket dämpar 
intäktsutvecklingen: Intäkterna från biljettförsäljningen (exkl. skolkort) ligger bara 2,8 procent över fjolårets nivå. 
 
Typ av färdbevis  Antal påstigande januari-augusti 2018 Förändring jmf med 2017 

Skolkort inkl. elevkort 2 695 100 + 2 % 

30 dagars zon/länskort 1 862 100 + 4 % 

Fria resor  737 900 + 203 % 

Förköp (App, Reskassa) 689 900 + 6 % 

Enkelbiljetter Köp ombord 648 400 -3 % 

30 dagars zon/länskort, reducerat 616 500 + 3 % 

Lågtrafikkort 312 300 + 40 % 

Movingo 90 900 (ny) 

Övriga  201 0 - 38 % 

Totalt 7 854 600 + 9 % 
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I diagrammet över andelen påstigande efter färdbevis och medlem framgår att valet av de olika produkterna skiljer 
sig åt mellan de olika medlemmarna. Skolkorten har stor betydelse, förutom i städerna Nyköping, Katrineholm och 
Flen. Då andelen påstigande med prisreducerade 30 dagarsbiljetter samtidigt är relativt hög i dessa städer används 
antagligen prisreducerade zonkort, till skillnad från skolkorten utan några begränsningar gällande antalet resor, i viss 
omfattning som alternativ till skolkort. I Eskilstunas trafik har prisreducerade 30 dagarsbiljetter bara en relativt liten 
betydelse vilket beror på att de så kallade elevkorten ges till samtliga skolelever. I Gnesta kommun gäller SL:s 30 
dagarskort och det används frekvent i Gnestas trafik vilket syns i diagrammet och i den höga andelen övriga resor. 
Inga fria sommarresor genomfördes i Oxelösunds trafik, vilket beror på att Linje 615 inte körs på sommaren. 
 

Fastigheter och depåer  
Myndighetens fastighetsplan innebär ett systematiskt arbete med förvaltning av de fastigheter som myndigheten är 
fastighetsägare till. Planen, som beskriver behoven av åtgärder på tio års sikt, har resulterat i att vi har en bra bild 
över åtgärder som genomförs årligen och vissa även med allvarlighetsgrad. Fastighetsplanen omfattar samtliga åtta 
fastigheter: depåerna i Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Nyköping, Strängnäs, Trosa, Vingåker samt Kaffestugan, som är 
en raststuga främst för förare i Nyköping. Med hjälp av fastighetsplanen finns även en bra översikt vad gäller 
uppskattade kostnader under de närmsta tio åren per fastighet. De stora delarna som nu setts över i 
fastighetsplanen är golven i tvätthallarna, kompressorer samt ventilationen. 
 
Efter drygt ett år av ombyggnad av Katrineholmsdepån kunde invigning av den nya kontorsdelen genomföras den 8 
januari. Ombyggnationen var nödvändig efter att sprickbildningar i tak och golv upptäcktes 2015.  
 
Framöver kommer depåerna att anpassas till elbussar som i högre grad ingår i de nya trafikavtalen som startar i 
augusti 2019. 
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De tekniska systemen  

Under delårsperioden januari till augusti 2018 har arbetet fortsatt med att förvalta och utveckla såväl 
medarbetarsystem som kundnära system. Ofta har det handlat om att öka digitaliseringen och tillgängligheten, 
framförallt genom att  göra informationen mer lättillgänglig. 
 
Betal- och trafikinformationssystem: Möjligheten att kunna läsa BoB-biljetter (biljetter utifrån nationell biljett- och 
betalstandard) i systemet är nu utvecklat och klart. Först ut var möjligheten att läsa Movingobiljetter ombord på alla 
bussar. Näst ut är våra egna app-biljetter. Dessa kommer att implementeras under hösten 2018. Även fortsatt har 
arbete ägnats åt att göra systemet stabilare. Ett antal funktioner kopplade till intäktssäkring och resandestatistik har 
tagits i drift på fler bussar i Sörmland, som exempelvis automatisk trafikanträkning. 
 
Appen för allmänna kollektivtrafiken: Arbete har påbörjats med att anpassa appen till BoB-standarden för att säkra 
intäkter och möjliggöra maskinell validering på samtliga bussar. Detta skapar även förutsättning för att kunna ha 
periodkort och övriga produkter tillgängliga i appen. 
 
Planeringssystem för den särskilda kollektivtrafiken: Utvecklingen fortsätter och under sommaren har en anropsstyrd 
linje testats att helt hanteras i systemet vilket fallit bra ut. Även utveckling för automatisk överföring av statistik till 
systemet BORIS har påbörjats under perioden för att kunna skapa nya möjligheter att kunna följa upp olika 
verksamheter som nyttjar systemet. 
 
Appen och webb för särskild kollektivtrafik: App och webbplats har fortsatt fungerat väl. Löpande förbättringar har 
gjorts på mindre buggar i systemet. 
 
Systemtjänster för Movingo (BRUM): Systemet med app och webb har driftsatts skarpt och varit öppet för försäljning 
sedan 9 juli. Försäljningen har sedan dess ökat stadigt. Utvecklingen av systemet fortsätter i samma takt för att 
arbeta bort buggar och barnsjukdomar som uppstått. 
 
Informationsskärmar för realtid: Tilldelning har gjorts av de båda delarna i upphandlingen kring informationsskärmar 
för realtid. Två leverantörer är utsedda: Axentia och Swarco. Tack vare upphandlingen finns nu smarta skyltar med 
batteriladdning eller nattströmsladdning för avrop tillsammans med traditionella skyltar som drivs av 
permanentström. Första steget pågår för att förse resecentrum och andra större bytespunkter i Sörmland med 
informationsskyltar för realtidsinformation. Ett antal av dessa planeras vara i drift under senare delen av 2018.  
 
Kommunikationsradiosystem: Under perioden har en förstudie genomförts om framtida kommunikations-
radiosystem och en inriktning har antagits om att ansluta oss till RAKEL. RAKEL är ett system för radiokommunikation 
för säkerhetsorganisationerna och Räddningstjänsten i Sverige, främst polis, militärpolis, räddningstjänst, 
ambulansverksamhet, Kriminalvården, SOS-alarmering och kommunal/statlig krisberedskap.  
 
Telefoni: Arbete pågår för att migrera vår telefoni från Region Örebro till D-data på Landstinget Sörmland och under 
perioden har en testmiljö satts upp. Även för de telefonabonnemang som finns för bland annat betal- och 
trafikinformationssystem pågår ett arbete för att dessa överlåts från Region Örebro till D-data. 
 
Projektet BORIS: Arbetet syftar till att anskaffa datalagersystem för att enklare kunna hantera statistik och 
rapportering. Integrationer till betal- och trafikinformationssystemet slutfördes i juni 2018 och överlämnades för 
förvaltning. Implementation till planeringssystemet ALFA kommer att ske under hösten 2018. När telefonin är 
migrerad till Landstinget Sörmland kan en utveckling vara att även införa samtalsstatistik från nya telefonväxeln 
(TeleQ). 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Radiokommunikation
https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ddningstj%C3%A4nst_(global)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polis
https://sv.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4rpolis
https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ddningstj%C3%A4nsten_i_Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ambulans
https://sv.wikipedia.org/wiki/Krisberedskap
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MEDARBETARPERSPEKTIVET  
Hållbar, professionell och lyhörd 
 
Myndighetens uppdrag har sedan start vuxit och organisationen behöver fortfarande anpassas efter hur 
verksamheten utvecklas. Fokus nu är att förbereda övergång i Region Sörmland den 1 januari 2019 och därför 
prioriterar vi fortsatt säkrad kompetensförsörjning under 2018. 
 
Regionbildningen 
Arbetet med regionbildningen har under perioden utgjort den mest betydande aktiviteten inom 
medarbetarperspektivet.   
 
HR-plan och Plan för lika rättigheter och möjligheter 
Aktiviteterna i HR-plan och Plan för lika rättigheter och möjligheter startades upp i början av april och ska pågå under 
året. Då ska vi hålla diskussioner om kränkande särbehandling och trakasserier och vad det innebär för oss att i varje 
stund motverka och säga nej till dålig jargong samt hur vi kan respektera varandra och behandla varandra lika. Vi för 
också dialog om vad som gör en arbetsgivare attraktiv, vad vi kan göra mer av och vad kan vi förbättra. Slutligen ska 
vi samlas kring vad som driver oss att vara aktiva i vårt medarbetarskap. Det som framkommer i dessa dialoger och 
samtal tar vi med oss i det fortsatta arbetet med vår nya arbetsgivare i Region Sörmland. 
 
Kompetensförsörjning 
Vi fortsätter att se över det samlade kompetensförsörjningsbehovet för att kunna arbeta strategiskt i den frågan. 
Målet med denna kompetensförsörjningsstrategi är att verksamheten har den kompetens och den medarbetarvolym 
den behöver för att uppnå myndighetens mål. Detta bör särskilt ses mot bakgrund av den risk som nämns i 
inledningen av detta perspektiv: ett alltför starkt beroende av vissa nyckelpersoner med expertkompetens. Under 
perioden har vi etablerat ett närmare samarbete kring kompetensförsörjning med landstinget och regionförbundet i 
och med den kommande regionbildningen. 
 
Vi införde ett eget intranät 
Under perioden har vi lanserat myndighetens egen avdelning på intranätet Insidan. Här publicerar vi innehåll som är 
relevant för våra medarbetare och kan fungera som ett stöd i verksamheten. De första funktionerna som lanserades 
under perioden var följande: 
 

 HR-funktion med viktiga dokument och länkar. 

 Anpassad information om kommande regionbildning med fokus på det som är relevant för myndighetens 
anställda. 

 Kommunikationsavsnitt med mediestöd och omvärldsbevakning. 

 En arbetsyta där medarbetare kan skriva kommentarer och på ett enkelt och smidigt sätt kommunicera 
internt. 

 
Vi har också inlett dialog med landstingets webbredaktörer för att under hösten forma avdelningen med innehåll till 
den kommande regionbildningen med tillhörande omorganisering. 
 
Lägre sjukfrånvaro men fler som är sjuka 
Sjukfrånvaron ligger en procentenhet lägre än samma period 2017. Korttidsfrånvaron har sjunkit med 1,9 
procentenheter under första halvåret i jämförelse med samma period 2017 medan den längre sjukfrånvaron har 
ökat. När det gäller frisknärvaron ser vi att fler medarbetare har fem eller fler sjukdagar än samma period 2017.   
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Delårsstatistik 
Sjukfrånvaro  2017 2018 

Total sjukfrånvaro 1 januari-31 augusti 6,5 % 5,5 % 

Kvinnor 6,3 % 6,0 % 

Män 6,9 % 4,8 % 

Dag 1-14 4,9 % 3,0 % 

>60 dagar 0,5 % 2,1 % 

 
Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka men är fortfarande inte stabil. Under sista månaderna 2017 och de första 2018 
såg vi sjunkande siffror, men i maj 2018  steg den igen. Vi ser ändå över tid att sjukfrånvaron är lägre när vi mäter per 
rullande 12 månader men att frisknärvaron är lägre. Vi har ökat den längre sjukfrånvaron och det ser vi även i den 
lägre frisknärvaron. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är fortsatt prioriterat med fokus på sjukfrånvaron. 
 

Sjukfrånvaro  
% av ordinarie arbetad tid  

2018  
Rullande 12 ( sept 2017-aug 2018) 

2017 
Rullande 12 (sept 2016-aug 2017) 

Totalt  5,6 %  7,1 % 

Kvinnor 5,4 % sjukfrånvaro i gruppen  6,0 % sjukfrånvaro i gruppen 

Män 6,0 % sjukfrånvaro i gruppen 8,5 % sjukfrånvaro i gruppen 

personer upp till 29 år 10,9 % sjukfrånvaro i åldersgruppen 17,3 % sjukfrånvaro i åldersgruppen 

Personer mellan 30-49 år 6,0 % sjukfrånvaro i åldersgruppen 7,7 % sjukfrånvaro i åldersgruppen 

Personer 50 år och äldre 6,7 % sjukfrånvaro i åldersgruppen 5,6 % sjukfrånvaro i åldersgruppen 

Dag 1-14 3,4 % sjukfrånvaro 4,5 %sjukfrånvaro 

>60 dagar 2,8 % sjukfrånvaro 1,5 % sjukfrånvaro 

Frisknärvaro 1 september-31 augusti 58 % 54 % 

*Frisknärvaro – fem eller färre sjukdagar 

 
Flextid 
Vid uppföljning av flextid 31 augusti är det långt färre som ligger över flextidsramen om +30 än vid förra mätningen. 
Endast några få ligger över vid mätdatumet och målet är att alla ska ligga inom flexram den 31 december.   
 
HME (Hållbart medarbetarengagemang) 
HME i maj 2018 ligger lite lägre än maj 2017. Ledarskapet får fortfarande högt betyg medan motivationen är lägre i 
maj 2018 än motsvarande period 2017. Däremot är det fortfarande många som svarar att arbetet känns 
meningsfullt. Det är också en hög andel som svarar att de vet vad som förväntas av dem i arbetet. Däremot anser 
många medarbetare att målen inte följs upp.   
  

Områden HME maj 2017 maj 2018 

Totalt 78 77 

Motivation 80 76 

Ledarskap 84 80 

Styrning 72 73 
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EKONOMISKA PERSPEKTIVET 

 
Under det ekonomiska perspektivet finns information om myndighetens ekonomiska resultat, ekonomiska hushållning 
och samlad redovisning. Här beskrivs budgetföljsamhet, balanskrav, intäktsutveckling, pensionskostnader, soliditet 
och likviditet, anläggningstillgångar och finansiella mål. 

 

Ekonomiskt utfall och prognos 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets ekonomiska utfall under perioden januari till och med augusti uppgick till 33 
249 tkr vilket kan jämföras med 13 175 tkr för samma period föregående år. Den ekonomiska prognosen efter 
delårsbokslut januari – augusti visar på helår, givet nuvarande trafikbeställning och tidtabell, ett positivt resultat på 
+20 663 tkr jämfört med budget 2018.  

 
Intäktsantaganden i prognos  
 
Allmän kollektivtrafik  
Intäkter från medborgarna består av biljettförsäljning samt intäkter från avtal och uppdrag där betalare inte består 
av medlemmarna i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Biljettintäkterna under perioden januari till och med augusti 
uppgår till 72 006 tkr, vilket är nästan 3 procent högre jämfört med samma period föregående år. Intäkterna för 
skolkort under perioden januari till och med augusti uppgår till 31 282 tkr, vilket är 2 procent lägre jämfört med 
samma period föregående år. 
 
Biljettintäktsutvecklingen för perioden januari till augusti ligger över både budget och prognos och prognostiseras 
även över budget och i linje med tidigare lagd prognos för helår 2018 trots det intäktsbortfall som de fria resorna 
under sommaren inneburit. Överlag ses en positiv resande- och intäktsutveckling i den allmänna kollektivtrafiken för 
perioden. Resandet ökar kraftigt, mycket tack vare de fria sommarlovsresorna, men vi ser också ett underliggande 
positivt resande i samtliga produktkategorier. Även skolkortsintäkterna hamnar något över budget. Där finns dock en 
viss osäkerhet eftersom antal skolkort för höstterminen ännu inte är helt klart.   
 
Medlemsavgifterna, exklusive skolkort, under perioden januari till och med augusti uppgår till 459 190 tkr tkr vilket 
kan jämföras med 435 118 tkr för samma period föregående år.  
 
Övriga intäkter består dels av reklamintäkter som under delårsperioden har ett utfall på 278 tkr men även av ett 
bidrag på 10 440 tkr från Trafikverket avseende fria sommarlovsresor för ungdomar under årets sommarperiod.  
 
Särskild kollektivtrafik  
Medlemsavgifterna vad gäller den särskilda kollektivtrafiken under perioden januari till och med augusti uppgår till 
84 587 tkr i jämförelse med 83 458 tkr föregående år.  

Kostnadsantaganden i prognos 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet budgeterar och prognostiserar inte för viten och prognosen består endast av 
känt utfall.  
 
Förvaltningskostnader är som helhet prognostiserade drygt 3 000 tkr lägre än budget och cirka 2 500 tkr lägre än 
tidigare lagd prognos. De lägre kostnaderna beror både på en omfördelning mellan förvaltningskostnader och 
trafikrelaterade nettokostnader men även på en lägre prognos för både kostnader inom personal och 
konsultarvoden. De trafikrelaterade nettokostnaderna ökar däremot med drygt 2 000 tkr i nuvarande prognos 
jämfört med budget och beror både på en ökad kostnad för tekniska system men även en ökad kostnad för 
infrastruktur. Den senare består framförallt av tillkommande markprover som genomförs under hösten på våra 
depåer.  
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Allmän kollektivtrafik 
Förvaltningskostnaden uppgick till 25 067 tkr under perioden januari till och med augusti, vilket kan jämföras med 26 
169 tkr för samma period föregående år. Den lägre kostnaden beror framförallt på en sänkning av kostnader för 
konsultarvoden.  
 
Givet nuvarande uppdrag prognosticeras förvaltningskostnaden för helår 2018 att uppgå till 39 550 tkr, vilket är 
drygt 4 000 tkr lägre än budget och cirka 2 000 tkr lägre än tidigare lagd prognos. Den lägre kostnaden beror både på 
en kostnadssänkning av konsultarvoden och även en sänkning av övriga kontorsrelaterade kostnader. 
 
De trafikrelaterade kostnaderna uppgick till 9 679 tkr under perioden januari till och med augusti, vilket kan jämföras 
med 11 429 tkr för samma period föregående år. Den största avvikelsen mot tidigare år beror på en lägre kostnad för 
tekniska system.  
 
Trafikkostnaderna uppgick till 420 291 tkr under delårsperioden, där viten sänker kostnaden med 2 936 tkr. Givet 
nuvarande uppdrag prognosticeras trafikkostnaden för 2018 uppgå till 652 916 tkr vilket i princip är cirka 6 000 tkr 
lägre än budget och tidigare prognos. Sänkningen förklaras till stor del av en lägre prognos för tågtrafiken. Jämfört 
med tidigare prognos har Mälardalstrafiks prognostiserade kostnad för ersättningstrafik minskat då flertalet arbeten 
genomförts och kostnadsbilden ser bättre ut än prognos. Även en ökad förväntad intäktsdelning påverkar prognosen 
positivt. Jämfört med budget påverkas resultatet positivt av en kreditfaktura för inställd trafik för Gnestapendeln 
samt att indexutvecklingen för Gnestapendeln varit något lägre än budgeterad. Den kostnad som myndigheten 
betalar för möjligheten att resa med Sörmlandstaxan ombord på tåg något högre än budgeterad men i linje med 
tidigare prognos. Indexutvecklingen för den allmänna kollektivtrafiken har dessutom varit gynnsam, lägre än budget 
och tidigare lagd prognos, vilket också påverkar kostnaderna i en positiv riktning. 
 
Särskild kollektivtrafik 
Trafikkostnaderna uppgick till 72 235 tkr under perioden januari till och med augusti vilket inkluderar viten på -388 
tkr. Trafikkostnaderna, inklusive viten, uppgick föregående år till 71 619 tkr.  Givet nuvarande uppdrag 
prognosticeras trafikkostnaden för 2018 uppgå till 115 469  tkr, vilket är drygt 1 000 tkr lägre än budget och cirka 
4 000 tkr lägre än prognos. Det är framförallt kostnaden för serviceresor som minskar. Landstinget har sedan 2017 
haft ett ökat resande och det beaktande som gjordes i tidigare prognos var att detta resande skulle fortsätta att öka 
under hela året. Vi ser dock att resandet har stabiliserats vilket gör att detta beaktande är korrigerat och kostnaden, 
även totalt sett, därför sjunker. Kostnadssänkningen är dock till viss del motverkad av en fortsatt hög 
indexutveckling.  

Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken uppgick till 13 060 tkr för perioden januari till augusti 
och förväntas för helår 2018 uppgå till 21 703  tkr. Det är cirka 400 tkr lägre än tidigare kommunicerad prognos och 
200 tkr lägre än budget.  

Balanskrav  

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets prognos tyder på att myndigheten kommer att klara balanskravet vid 
årsbokslutet. Balanskravsutredningen visar också på att myndighetens balanskravsresultat för perioden januari till 
augusti 2018 klarar kommunallagens balanskrav, det vill säga att intäkterna överstiger kostnaderna. I resultatet ingår 
inte några underskott från tidigare år som ska återföras och inga realisationsvinster.  
 

Anläggningstillgångar och investeringar  
Anläggningstillgångarna har värderats till anskaffningsvärdet med avdrag för planmässiga avskrivningar. Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighets avskrivningar för perioden januari till och med augusti uppgår till 3 933 tkr och består till 
största delen av avskrivningar för teknisk utrustning.  
 
 
 



34 

 

Soliditet och likviditet 
Soliditeten beskriver hur mycket av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet har vid utgången av mars en soliditet på 26 procent och en likviditet på 97 procent, vilket 
tyder på god kortsiktig betalningsförmåga. Soliditeten har försämrats med 1 procentenhet jämfört med motsvarande 
period föregående år och likviditeten har blivit 8 procentenheter lägre. 

Ekonomisk prognos och analys samlad redovisning  
I kommunkoncernen ingår Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets helägda dotterbolag Länstrafiken Sörmland AB. 
Länstrafiken Sörmland AB har till föremål för sin verksamhet att på uppdrag av Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet biträda Kollektivtrafikmyndigheten med att förvalta, förvärva och sälja fastigheter samt 
förvalta ingångna avtal till stöd för den regionala kollektivtrafik som Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för enligt lag 
(2010:1065) om kollektivtrafik. 
 
Resultatet för den samlade redovisningen uppgick till 34 386 tkr. I kommunkoncernens resultat ingår avskrivningar 
motsvarande 6 082 tkr varav 169 tkr är en effekt av förvärvet av Länstrafiken Sörmland AB. Länstrafiken Sörmlands 
fastigheter uppskattades vid förvärvet ha ett övervärde motsvarande 8 411 tkr som årligen skrivs av i 
kommunkoncernen. Avskrivningen per helår förväntas uppgå till 337 tkr. 
  
Likviditeten vid periodens utgång uppgår till 98 procent för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken 
Sörmland AB gemensamt vilket tyder på god betalningsförmåga på kort sikt. Kommunkoncernens soliditet är vid 
delårsperiodens slut 28 procent. Myndigheten bedömer att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken 
Sörmland AB även har god långsiktig betalningsförmåga. 

Finansiella mål 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets utgångspunkt är att säkerställa en långsiktig stabil ekonomi och en trygghet för 
myndighetens medlemmar. Som vägledning för att uppnå god ekonomisk hushållning har förbundsdirektionen 
antagit nedanstående finansiella mål: 

 Årets resultat ska vara positivt. 

 Verksamheten ska bedrivas inom den beslutade budgeten. 

 Kassalikviditeten ska överstiga 100 procent. 

Periodens resultat uppgick till 33 249  tkr. Helårsprognosen visar  på ett positivt  resultat motsvarande +20 663 tkr 
vilket tyder på att  alla mål som förbundsdirektionen fastställt i budget 2018 kommer vara uppfyllda vid årsbokslutet 
2018.  
 
Länstrafiken Sörmland AB har i sin tur följande finansiella mål för god ekonomisk hushållning;  

 Positivt resultat.  

 Förvaltningskostnaderna får årligen uppgå till högst tjugo procent av totala kostnader förutsatt att 

nuvarande uppdragsvolym inte väsentligen förändras.  

 Kassalikviditeten ska överstiga 100 procent.  

 
Länstrafiken Sörmland AB:s resultat uppgick till 1 299 tkr för perioden januari till och med augusti 2018. Vidare 
uppgick Länstrafikens procentuella andel av förvaltningskostnaderna till 0 procent av de totala kostnaderna. 
Kassalikviditeten, förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, uppgick vid utgången av mars 
2018 till 366 procent. Vid utgången av augusti 2018 uppfyller Länstrafiken Sörmland AB samtliga beslutade 
finansiella mål för bolaget. 
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VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE 
- med riskbedömning och arbete med internkontroll 

 
På följande sidor kan du läsa mer om den samlade bedömningen av god ekonomisk hushållning. Bedömningen görs 
ur de fyra funktionerna funktionell-, attraktiv-, effektiv- respektive tillgänglig kollektivtrafik samt 
medarbetarperspektivet och ekonomiskt perspektiv. 
 
Kapitlet avslutas med riskbedömning av verksamhetens måluppfyllelse ur olika perspektiv och en beskrivning av 
periodens arbete med intern kontroll. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Huset visar myndighetens samlade uppdrag och bedömda måluppfyllelse under perioden. Det visar olika måluppfyllelse för olika 
variabler där flera inte mäts för kortare perioder än helår (markeras med svart). Sammantaget bedöms myndighetens 
måluppfyllelse i allt väsentligt uppnås i relation till fastställd Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) i vart fall om ett antal 
identifierade risker inte utfaller. 
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Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning  

Vad gäller verksamhetens måluppfyllelse för perioden januari till augusti 2018 är den samlade bedömningen 
att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet även fortsatt i allt väsentligt uppfyller en god ekonomisk hushållning. 
Bedömningen är densamma för koncernen – när verksamheterna i Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken Sörmland AB – bedöms sammantaget. I de fastställda 
Årsredovisning 2017 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet respektive Länstrafiken Sörmland AB redovisades 
verksamhetens måluppfyllelse i hög omfattning. Denna delårsrapport för perioden januari till augusti tar sin 
utgångspunkt från Årsredovisning 2017 och Delårsrapport 1 för perioden januari-mars 2018. 

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet ska svara för att den regionala kollektivtrafiken utförs på ett kvalitativt 
och kostnadseffektivt sätt så att den bidrar till regional utveckling, god miljö och tillgodoser invånarnas behov 
av kollektivtrafik. Det övergripande målet för myndigheten är att skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar 
tillväxt och utveckling. Vår värdegrund, den moderna myndigheten som är hållbar, professionell och lyhörd, 
och våra designprinciper är ledstjärnor på vägen. Kunden i centrum, Strategisk ledning för kollektivtrafiken, 
Ansvar för uppdraget och Effektiv organisation är myndighetens designprinciper. 

Myndighetens ekonomiska hushållning bedöms ur olika perspektiv och med utgångspunkt från den 
fastställda Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20). Det är dock främst måluppfyllelse inom de fyra 
funktionsmålen; funktionell, attraktiv, effektiv och tillgänglig kollektivtrafik samt medarbetarperspektivet och 
det ekonomiska perspektivet som utgör grunden för en samlad bedömning av myndighetens hushållning.  
 
Vad gäller verksamhetens måluppfyllelse för perioden januari till augusti 2018 är den samlade bedömningen 
att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet även fortsatt i allt väsentligt uppfyller en god ekonomisk hushållning. 
Bedömningen är densamma för koncernen – när verksamheterna i Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken Sörmland AB – bedöms sammantaget. Anledningarna till den 
bedömningen är flera, och återfinns bland annat i en fortsatt ökad resandeutveckling i  tåg- och i 
busstrafiken. Den hänförs även till en ökad intäktsutveckling samt genomförda och pågående åtgärder för 
ökad digitalisering. 
 
Även de aktiviteter, som företagits främst inom ramen för målområde funktionell och attraktiv kollektivtrafik, bidrar 
till en positiv måluppfyllelse. Det gäller bland annat en utökad tågtrafik inom ramen för Ny Trafik, byggande och 
invigning av tågdepå, lansering av Movingo med tillhörande systemtjänster i form av app och webb, förvaltnining av 
Movingo Kundservice samt i delårsperioden fattat beslut om Etapp 2. Dessutom har infrastruktursatsningarna under 
perioden, bland annat dubbelspåren på Svealandsbanan i höjd med Härad, möjliggjort att kollektivtrafiken kan öka 
sin attraktivitet. 
 
Utöver den i flera delar positiva utvecklingen för tåg- och busstrafiken i form av ökat resande och ökade intäkter 
inom ramen för budget har även resandet med de anropsstyrda serviceresorna ökat. Sammantaget är ökningen 5,6 
procent, även om siffrorna skiljer sig stort mellan medlemmarna. Inom ramen för Servicecenter Sörmlands 
verksamhet kan noteras en fortsatt hög kundnöjdhet. Servicecenter Sörmlands medarbetare får fortsatt höga betyg 
under perioden. På frågan om de som svarar är trevliga, professionella och tillmötesgående ges i genomsnitt betyget 
4,93 vilket är högre jämfört med samma period föregående års höga resultat om 4,79 och enskilt i juli mättes 
rekordnoteringen 5,0. 
 
Under perioden har myndigheten fullföljt det planerade arbetet inom ramen för Program Trafik 2019-2021. Som 
stöd till måluppfyllelsen under perioden kan konstateras att trafikstart för nya avtal för serviceresor skett och nu 
senast i mars 2018 när TUPP01 (Serviceresor Flen/Nyköping) driftsattes. Det har därtill under perioden fattats beslut 
om tilldelning och tecknande av avtal avseende trafik i TUPP04 (Skärgårdstrafik Sörmland) och TUPP05 (Busstrafik i 
Södra och Västra Sörmland). För trafiken i TUPP06 (Skolskjuts och vissa övriga resor i Nyköping) har tilldelning skett, 
men där pågående överprövning inneburit att något avtal ännu inte har kunnat tecknas. Förvaltningsrätten avslog 
begäran om överprövning i september och avtal kommer därför att kunna tecknas tidigast i början av oktober. 
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Inom medarbetarperspektivet ligger sjukfrånvaron och frisknärvaron under perioden lägre än samma period 
2017. Indexet HME (Hållbart medarbetarengagemang) låg i maj 2018 på 77, en procent lägre än motsvarande 
mätning i maj 2017. 
 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets ekonomiska utfall under perioden januari till och med augusti uppgick till 33 
249 tkr vilket kan jämföras med 13 175 tkr för samma period föregående år. Den ekonomiska prognosen efter 
delårsbokslut januari – augusti visar på helår, givet nuvarande trafikbeställning och tidtabell, ett positivt resultat på 
+20 663 tkr jämfört med budget 2018 där både den allmänna kollektivtrafiken och den särskilda kollektivtrafiken 
avviker positivt och prognostiseras för den allmänna till +20 164 tkr  och den särskilda till +498 tkr.  
 
Överlag ses en positiv resande- och intäktsutveckling i den allmänna kollektivtrafiken för perioden. Resandet ökar 
kraftigt, mycket tack vare de fria sommarlovsresorna men vi ser också ett underliggande positivt resande i samtliga 
produktkategorier. Prognosen för trafikkostnader för den allmänna kollektivtrafiken är som helhet drygt 7 000 tkr 
lägre än budget och cirka 10 000 tkr lägre än tidigare lagd prognos. Kostnaden för tågtrafiken står för huvuddelen av 
avvikelsen och hamnar drygt 6 000 tkr under budget och drygt 5 000 tkr under tidigare prognos.  
 
Vad gäller den särskilda kollektivtrafiken indikerar prognosen att kostnaden för serviceresor är lägre än budgeterat 
samt tidigare lagd prognos: drygt 500 tkr lägre än budget och cirka 4 000 tkr lägre än prognos där förklaring ligger i 
att resorna har varit färre än prognostiserat. Detta motverkas dock till viss del av en högre indexutveckling än budget 
och prognos. 
 
Även de finansiella målen bedöms uppnås vid årets slut. 
 
På följande sidor kan du mer detaljerat läsa om den bedömda måluppfyllelsen inom funktionsområdena funktionell-, 
attraktiv-, effektiv- respektive tillgänglig kollektivtrafik. 
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Funktionell kollekivtrafik   

 

Mål för funktionell 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. 

 

En kollektivtrafik som stödjer regional och lokal utveckling 

Åtgärder för en funktionell kollektivtrafik är långsiktiga till sin karaktär och indikatorerna mäts endast årligen. 
Nedan beskrivs en del av periodens arbete. Detta tillsammans med tidigare genomfört arbete ger en samlad 
bedömning av måluppfyllelse för funktionen funktionell kollektivtrafik innebärande positiv måluppfyllelse. 

Under perioden har aktiviteter fortsatt som gett länets medborgare fler förutsättningar att kunna leva, växa 
och verka i Sörmland och Mälardalen. Citybanan är sedan ett år tillbaka i drift, Ostlänken med tre nya 
resecentrum i länet är under projektering, ett nytt funktionellt resecentrum i Strängnäs öppnade i december 
och dubbelspåret mellan Strängnäs och Härad blev klart i somras. Dessa satsningar är viktiga bidrag till 
måluppfyllelsen.  

I juni fastställdes också Nationell Plan för transportsystemet 2018-2029 där bland annat Ostlänken och vissa 
kapacitetsförstärkningar på Västra stambanan pekas ut. Dessa kommer dock att genomföras ganska sent, 
vilket är bekymmersamt med tanke på rådande kapacitetsbrister. För att långsiktigt säkerställa en attraktiv 
och utvecklad storregional trafik, i en region med kraftig befolkningstillväxt, krävs fler investeringar i 
infrastrukturen.  

För att tydligare identifiera framtida behov ur ett sörmländskt perpektiv fortsätter myndigheten med sitt 
utrednings- och analysarbete, bland annat inom ramen för projektet Hållbart Resande 2050 tillsammans med 
Landstinget Sörmland och Regionförbundet Sörmland.  

Utöver det pågår en successiv lansering av Ny Trafik med ett utökad utbud i regionaltågstrafiken samt 
pendlarbiljetten Movingo, förvaltande av Movingo Kundservice och förberedelser för Etapp 2 i tågtrafiken. 
Till Ny Trafik hör även de 33 beställda tågen som är under produktion och kommer att driftsättas 2019. En ny 
tågdepå för Mälartågen invigdes i början av september.  

I mars har Mälardalstrafiks styrelse fattat inriktningsbeslutet inför Etapp 2 och beslutet bekräftades av 
myndighetens direktion den 3 maj. Beslutet godkänns i skrivande stund av myndighetens medlemmar via 
hantering i sina respektive fullmäktige. Det kan ses som den första viktiga formella milstolpen i 
förberedelserna för tågtrafiken i nästkommande avtalsperiod, preliminärt från och med december 2021.  

De planerade utbudsökningarna kommer att bidra väsentligt till måluppfyllelse för funktionen funktionell 
kollektivtrafik eftersom tillgängligheten i länet fortsätter att förbättras. Totalt väntas satsningarna på Ny 
Trafik ge betydande effekt på länets utveckling och leda till en ytterligare integrerad arbetsmarknad i 
Mälardalen. 
 
Under perioden har myndigheten deltagit i nationella och storregionala forum för kollektivtrafikens utveckling. Det 
gäller både i SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) i Mälardalsrådet och dess process En Bättre Sits samt genom 
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politisk och tjänstemannanärvaro i Mälardalstrafik. Myndigheten har även under perioden anslutit sig till den 
nationella medlemsföreningen Svensk Kollektivtrafik för att metodiskt arbeta för en förbättrad kollektivtrafik. Genom 
föreningen vill och hoppas vi kunna arbeta aktivt för att synliggöra att affärsmodellen för tågens tillträde till spår och 
i synnerhet de så kallade prioriteringskriterierna behöver anpassas till rådande lagstiftning och resandeutveckling. 
Detta påverkansarbete sker för övrigt också genom Mälardalstrafik. 

Uppföljning av indikatorer kopplat till funktionell kollektivtrafik  
Samtliga indikatorer inom område funktionell kollektivtrafik mäts, som beskrivet, endast årligen och redovisas i 
samband med årsredovisning. Det gäller arbetspendling, marknadsandel, resmöjligheter mellan nodstäder och 
tillgänglighet till kommuncentrum. 
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Attraktiv kollektivtrafik   

 

Mål för attraktiv kollektivtrafik 
 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. 

 

En kollektivtrafik som är användarvänlig med hög kvalitet 

Den samlade bedömningen för funktionen attraktiv kollektivtrafik är att vi uppnår en positiv måluppfyllelse. Detta 

framförallt tack vare ett fortsatt ökat resande i tåg- och i busstrafiken och de aktiviteter som ökat digitaliseringen av 

våra tjänster. Men också mot bakgrund av att vi har ökat resenärernas delaktighet i utveckling av våra tjänster och 

produkter. Däremot har de förhållandevis många planerade och oplanerade störningarna i regionaltågstrafiken 

periodvis gjort trafiken klart mindre attraktiv.  

Under perioden har arbetet med teknisk systemutveckling fortsatt för att hålla betal- och informationssystemet 

modernt och anpassat till resenärernas behov. Under sommaren utrustades systemet med möjligheten att kunna 

läsa BoB-biljetter (biljetter utifrån nationell biljett- och betalstandard). Först ut var möjligheten att läsa 

Movingobiljetter ombord på alla bussar. 

En viktig milstolpe för att uppnå det sömlösa resandet var den 9 juli när Movingos egen app släpptes. På det stora 
hela har det gått bra och försäljningen är över förväntan. Omkring 20 procent av de biljetter som säljs via digitala 
kanaler säljs just nu via Movingos egna säljkanaler. Därmed är nu såvitt vi är informerade den första fungerande BoB-
implementeringen mellan olika trafiksystem verklighet. Movingo fungerar med en sammansatt biljett enligt BoB-
standarden och kan valideras maskinellt av tågvärdar på SJ tåg och på bussar i Sörmland. 
 
Andelen biljetter som betalas med Swish ökar stadigt och i juni betalades 45 procent av sålda app biljetter med 
Swish. Vad gäller försäljning av biljetter i appen ser vi en 48-procentig ökning i jämförelse med samma period förra 
året, vilket indikerar att vår strävan mot digitalisering uppskattas av våra resenärer. Vi ser att vi kommer att fortsätta 
utveckla appen för köp av biljetter eftersom vi vill flytta ombordköp till förköp för att minimera tidspill vid hållplatser 
och kunna köra ännu mer tidtabellsäkert. Detta ligger också i linje med den skarpare kravställningen på detta inom 
ramen för TUPP05 (Busstrafik i Södra och Västra Sörmland) med bonus för punktlighet.   
 
Både inom den allmänna och särskilda kollektivtrafiken pågår ett kontinuerligt arbete för att säkerställa en god 
leverans av vår tjänst. Vid utbildningar med våra förare vill vi fånga in kunskaper och erfarenheter som är värdefulla 
för fortsatt utveckling. Genom resenärsstudier möter vi våra kunder för att tydliggöra definitionen av vad en väl 
fungerande och attraktiv kollektivtrafik innebär. På så sätt kan vi öka både kundens och allmänhetens nöjdhet med 
kollektivtrafiken i Sörmland. Utfallet visar en hög nöjdhet med den  särskilda kollektivtrafiken mellan januari och 
augusti. 
 
Uppföljning av indikatorer kopplat till attraktiv kollektivtrafik 
En sammanfattande bedömning visar på att kollektivtrafikens attraktivitet påverkades negativt av kvalitetsproblemen 
i tågtrafiken. Resandeutvecklingen är däremot positiv men hade antagligen varit ännu bättre med en väl fungerande 
tågtrafik.   
 
Antalet resor med Sörmlandstrafiken uppgick under perioden till 7 855 000 vilket motsvarar en ökning på 9 procent 
(exklusive skolkort och exklusive Fria resor 4 421 000 resor/+ 3 procent). Antal påstigande på pendeltågen i Gnesta 
uppgick under perioden januari till juli till 152 000 personer, ett i princip oförändrat antal jämfört med 2017. 
Resandet med regionaltågen utvecklades bra januari till april, därefter har dock ännu inga siffror redovisats.  
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Typ av resa Påstigande januari-augusti 
2018 

Påstigande januari-augusti 
2018 

Förändring 

Buss 7 854 600 7 178 068 9 % 

Tåg i.u. i.u. i.u. 

Särskild kollektivtrafik 272 212 260 609 6 % 

 
 

Typ av resa Resor per invånare januari-augusti 2018 Resor per invånare januari-augusti 
2017 

Buss 26,8 24,8 

Tåg i.u. i.u. 

 
Punktligheten i tågtrafiken påverkades negativt av vintervädret i början av året med konsekvenser för såväl 
infrastruktur som fordon. Månaderna maj, juni och juli präglades sedan av ihållande värme med många spår- och 
fordonsfel som följd. Också upprepade kortvariga totalavstängningar på grund av bränder orsakade omfattande 
problem i hela landet. Även obehöriga i spår utgör fortsatt ett problem. Totalt sett har det lett till en markant 
försämring av punktligheten under perioden januari-juli (augusti ännu inte redovisad) och ingen linje nådde 
punktlighetsmålet (92 procent). Också regulariteten påverkades, det vill säga andelen tågfärder som utför samtliga 
planerade uppehåll. Här utmärker sig UVEN:s värde negativt på enbart 90 procent i maj, orsakad av bland annat en 
nedriven kontaktledning i Norrköping under två dagar samt ett spårfel vid Kolbäck sista majveckan.  
 

Andel punktliga tåg/linje Januari-juli 2018 

Nyköpingsbanan 89 % 

Svealandsbanan 84 % 

Sörmlandspilen 89 % 

UVEN 89 % 

 
Punktligheten för buss följs i nuläget endast upp årligen.  
 
Nöjd Kund Index:  Under våren har en NKI-undersökning genomförts för den allmänna kollektivtrafiken. Övergripande 
NKI hamnade på 64 procent och är 4 procentenheter högre än den senaste mätningen som genomfördes under 
hösten 2017. Rikssnittet för NKI hamnade 2017 på 58 procent. För första gången i våra egna mätningar mättes även 
resenärens nöjdhet med sin senaste resa. 74 procent angav att de varit nöjda vilket kan jämföras med rikssnittet på 
76 procent. Eftersom frågan inte har mätts tidigare saknas det jämförande resultat. 
 
Resultaten av kundnöjdhetsmätningen för den särskilda kollektivtrafiken fortsätter i en positiv riktning med höga 
resultat (se även sidan 17). Resultatet ligger strax över myndighetens uppsatta kvalitetsmål på 4,3. Resultatet på 
frågorna överstiger minst 4 i samtliga fall utom fråga 3. Där uppgår svaret till ett medel på 3,92 för perioden. En 
jämförelse med motsvarande period förra året kan inte göras eftersom denna fråga inte fanns med i undersökningen 
då. Jämfört med undersökningen kvartal 1 2018 har det dock skett en förbättring från 3,86 till 3,92. 
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Effektiv kollektivtrafik    
 

Mål för effektiv kollektivtrafik 

 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.  

En kollektivtrafik som är hållbar och samordnad 
De genomförda aktiviteterna och utfallet i indikatorerna för att följa upp funktionsområdet Effektivitet ger 
en samlad bedömning att målen kommer att uppnås, om än med något svag positiv utveckling. Detta 
framförallt med anledning av myndighetens under perioden fortsatt dedikerade och strukturerade arbete 
inom Program Trafik 2019-2021 för att fortsatt skapa en kollektivtrafik i Sörmland som i än högre grad utförs 
på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt exempelvis genom fortsatt samordning, merutnyttjande av 
fordon och tar miljöhänsyn. Under perioden har även beläggningsgraden ombord på våra bussar fortsatt att 
öka och nettokostnaden per personkilometer i busstrafiken har minskat, om än ganska marginellt. Även 
energiförbrukningen har minskat något jämfört med samma period föregående år. Tyvärr har dock några av 
miljönyckeltalen fått ett försämrat utfall under perioden och drar ner den samlade bedömningen. 
  
Till skillnad från årets tre första månader, där busstrafiken för första gången bedrevs med 100 procent 
förnybart drivmedel, har leveransavbrott av biogas till gasbussarna i Eskilstuna under sommaren inneburit en 
risk att miljönyckelmålet för 2018 inte uppnås. Serviceresorna bedrevs även de på hundra procent förnybart 
drivmedel, likaså resorna inom de senast upphandlade avtalen för skolskjuts. Andelen förnybara drivmedel i 
den särskilda kollektivtrafiken var under perioden totalt 87,2 procent. Att vi ännu inte når 100 procent beror 
dels på tre äldre skolskjutsavtal och som under perioden körts med fler fordonskilometer än tidigare och 
därmed ger en negativ effekt på miljönyckeltalet. Under perioden har vi arbetat för att även trafiken i två av 
de tre skolskjutsavtalen ska gå över till förnybara drivmedel. Tågtrafiken har dock fortsatt körts med 
miljömärkt el under perioden. 
  
Under perioden har även förberedelsearbeten för att bilda Region Sörmland fortsatt, något som kan bidra till 
en mer samlad effektiv organisation där infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor kommer läggas i samma 
verksamhetsområde som andra närliggande områden såsom samhällsplaneringsfrågor, miljöfrågor, 
jämställdhetsfrågor, bostadsfrågor, folkhälsofrågor och arbete för kompetensförsörjning. 

Uppföljning av indikatorer kopplat till effektiv kollektivtrafik 
Biljettintäkterna, exklusive skolkort, har ökat med 2,8 procent jämfört med samma period 2017. Därmed 
ligger intäktsutvecklingen klart under resandeutvecklingen. Det beror på att antalet påstigande ökade som 
mest med avgiftsfria produkter (främst för skolungdomar under sommaren) respektive prisreducerade 
biljetter. Notera att det statliga bidraget som täcker Sörmlandstrafikens intäktstapp för Fria resor för 
skolungdomar inte redovisas som biljettintäkt.  
 
Beläggningen i busstrafiken har ökat jämfört med samma period 2017, främst som en följd av ökat resande. 
Trots ökad nettokostnad för busstrafiken minskar Nettokostnad per personkilometer på grund av kraftigt 
ökat resande. I indikatorn Kostnadstäckning buss slår däremot den svaga intäktsutvecklingen igenom i och 
med att täckningsgraden minskar något. 
 
Indikator Jan-aug 2018 Jan-aug 2017 

Beläggning buss 8,3 7,7 

Nettokostnad per personkilometer buss  2,61 kr 2,70 kr 

Kostnadstäckning buss 31 % 32 % 

Andelen kilometrar körda med förnybara drivmedel i både den allmänna och särskilda kollektivtrafiken har 
minskat något i perioden januari till augusti 2018 jämfört med motsvarande värden för 2017 som helår. 
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Andelen har minskat från 99,1 procent till 97,0 procent i den allmänna kollektivtrafiken och från 88,0 procent 
till 87,2 procent i den särskilda kollektivtrafiken.  
 
Minskningen i den allmänna kollektivtrafiken beror på att andelen biogas har minskat i gasbussarnas 
fordonsgas i Eskilstuna och i stället ersatts av naturgas. Under augusti var andelen biogas i fordonsgasen 0 
procent och i juli 23,3 procent. Övriga månader var andelen 100 procent. Skälet till de låga halterna biogas i 
fordonsgasen är ett produktionsstopp hos biogasleverantören Eskilstuna Energi & Miljö (ESEM) i början av 
2018 på grund av uteblivet tillstånd för verksamheten från räddningstjänsten. Istället har ESEM använt sig av 
en extern leverantör för att flaka biogas till Eskilstuna. När även den externa leverantören drabbades av 
driftstopp under sommaren upphörde biogasleveransen till Eskilstunas gasbussar helt. ESEMs prognos 
framöver är att produktionen från extern leverantör kommer igång under september och att biogashalten i 
fordonsgasen uppgår till 90 procent under månaden för att sedan återgå till nivån 100 procent resten av 
året. 
 
För trafiken i den särskilda kollektivtrafiken minskade andelen körda kilometrar med förnybara drivmedel för 
serviceresor från 99,4 procent till 99,1 procent samtidigt som motsvarande andel för skolskjuts ökade från 
49,3 procent till 50,7 procent. Av den totala andelen körda fordonskilometrar i den särskilda kollektivtrafiken 
utgjordes en större andel av skolskjuts i perioden januari till augusti 2018 jämfört med 2017. Den minskade 
andelen fordonskilometrar med förnybara drivmedel för serviceresor i kombination med en ökad andel 
fordonskilometrar med skolskjuts förklarar varför andelen fordonskilometrar med förnybara drivmedel i den 
särskilda kollektivtrafiken har minskat något.  
 
För att nå målnivån på 98 procent förnybart drivmedel i den allmänna kollektivtrafiken till 2020 krävs att 
andelen biogas i fordonsgasen till gasbussar i Eskilstuna ökar och att den därefter fortsätter att ligga på en 
hög nivå utan avbrott.    
 
För att nå målnivån på 100 procent förnybart i den särskilda kollektivtrafiken till 2020 krävs att andelen 
förnybara drivmedel ökar till 100 procent för både serviceresor och skolskjuts. För serviceresorna innebär 
detta en utfasning av de mindre mängder diesel mk1 och naturgas som används som drivmedel. En utfasning 
är även nödvändig för de större mängder fossila drivmedel i den äldre skolskjutsen, där deras förekomst 
beror på att bör-krav på förnybara drivmedel används istället för skall-krav.         
 
Förnybara drivmedel  januari-augusti 2018 2017* 

Allmän kollektivtrafik 97,0 procent 99,1 procent 

Särskild kollektivtrafik 87,2 procent 88,0 procent 

*Siffran avser helårsresultat för 2017 

 
Energiförbrukningen i den allmänna kollektivtrafiken låg på 3,5 kWh/km i perioden januari till augusti 2018 
vilket är lägre än helårsnivån för 2017, på 3,6 kWh/km. Minskningen beror bland annat på att de tio 
energieffektiva elbussarna som togs i trafik i Eskilstuna i augusti 2017 får större genomslag på data för 
genomsnittlig energiförbrukning i perioden januari till augusti 2018 jämfört med 2017 som helhet.  Målnivån 
i den allmänna kollektivtrafiken 2020 är 3,0 kWh per kilometer. Införandet av elbussar i stadstrafik i 
Nyköping, Katrineholm och Flen under 2019 kommer att minska den genomsnittliga energianvändningen 
ytterligare och bidra till att målet för 2020 nås.   
 
Energiförbrukning buss Jan-aug 2018 2017* 

Allmän kollektivtrafik 3,5 kWh/km 3,6 kWh/km 

*Siffran avser helårsresultat för 2017 
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Tillgänglig kollektivtrafik   
 

Mål för tillgänglig kollektivtrafik 

 Kollektivtrafiken ska ge alla invånare och besökande i Sörmland  
ökad tillgänglighet och rörlighet. 

En kollektivtrafik som erbjuder goda resmöjligheter  

Aktiviteter för en tillgänglig kollektivtrafik är långsiktiga till sin karaktär. Vårt arbete både innan och 
under denna period ger en samlad bedömning om att vi kommer att nå målen i funktionen tillgänglig 
kollektivtrafik. Bland annat kan nämnas en fortsatt hög andel tillgänglighetsanpassade fordon, nära 
100 procent, och att andelen utbudskilometer i busstrafiken fortsätter att öka, om än marginellt. 
Men det som kanske framförallt bidrar till bedömningen är arbetet med att anskaffa realtidsskyltar 
för att utrusta ett stort antal resecentra och andra kollektivtrafiknoder med skyltar för realtidsvisning 
och annan information. Dessutom gynnas målen av besluten som kommande åren leder till en 
väsentlig utbudsökning i stora delar av tågtrafiken. 

Myndigheten har under året fortsatt samarbete med Trafikverket för att förbättra tillgängligheten 
såväl fysiskt som digitalt. Under både förra och detta året har myndigheten beviljats medel ur den 
regionala planen för transportinfrastruktur för att öka digitaliseringen och förbättra 
trafikinformationen. Detta genom att utrusta resecentra och andra kollektivtrafiknoder i länet med 
skyltar för trafik- och realtidsinformation. Först ut med denna finansiering var realtidsskyltning för 
trafikinformation genom fysiska skyltar på Strängnäs resecentrum som driftsattes i december 2017. 
Under 2018 har även en upphandling genomförts för leverantör av realtidsskyltar och under senare 
delen av året planeras ett antal av dem att driftsättas på olika platser i Sörmland.   

Det pågår även en uppföljning av större bytespunkter i Sörmland (främst järnvägsstationer) där en 
handlingsplan för åtgärdandet av brister i tillgänglighet har tagits fram. Underlaget håller för 
närvarande på att stämmas av med berörda kommuner.  

Tidtabellerna i tåg- och busstrafiken som är myndighetens kärnprodukt ska ge invånarna goda 
resmöjligheter. Tågtidtabellerna som startade i slutet av 2017 hade ett oförändrat men 
förhållandevis historiskt högt utbud i och med den ökning som genomfördes T17. Under perioden har 
beslut fattats som inneburit bland annat en väsentlig utbudsökning i stora delar av tågtrafiken. 
Busstrafikens tidtabeller är förhållandevis intakta men vissa utbudsökningar genomfördes till T18 och 
ytterligare ökningar är planerade till T19. 

Uppföljning av indikatorer kopplat till tillgänglig kollektivtrafik 
Antalet utbudskilometer per invånare är i princip oförändrat jämfört med i fjol. Andel 
tillgänglighetsanpassade bussfordon i allmän kollektivtrafik definieras som fordon utrustade med 
audiovisuellt utrop, rullstolsplats och ramp/lift eller låggolv. I perioden januari till augusti 2018 var 
98,4 procent av bussfordon i den allmänna kollektivtrafiken tillgänglighetsanpassade. Motsvarande 
värde vid årsskiftet 2017-2018 var 98,1 procent. Att 98,4 procent av bussfordon i den allmänna 
kollektivtrafiken är tillgänglighetsanpassade innebär att målnivån för 2020, på 98 procent, därmed 
redan är uppfylld under 2018.   
Indikator januari-augusti 2018 januari-augusti 2017 

Utbudskilometer per invånare 36,3 36,1 

Andel tillgänglighetsanpassade bussfordon 
allmän kollektivtrafik 

98,4 Data saknas 

Andel tillgänglighetsanpassade bytespunkter kommer mätas under året.  
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RISKBEDÖMNING FÖR VERKSAMHETENS 
FRAMTIDA MÅLUPPFYLLELSE 
 
 

Här följer en sammanfattning av de riskfaktorer som har identifierats utifrån olika perspektiv i myndighetens 
verksamhet och som vi därför genom medvetenhet om dessa kan arbeta aktivt för att eliminera.  
 
Riskfaktorer som återfinns på en mer övergripande nivå  

 Omvärldsrisker innebär bland annat risker för att beslut fattade av regering, riksdag eller andra 
externa aktörer påverkar verksamhetens funktion. Även andra faktorer som befolkningsutveckling 
och arbetsmarknadsutveckling definieras som omvärldsrisker.  

 Finansiella risker utgörs av till exempel likviditetsrisker, kreditrisker, ränterisker med mera. Här 
definieras även ett globalt eller nationellt ändrat konjunkturläge.  

 Legala risker innebär bland annat risker för ny lagstiftning, nya förordningar eller föreskrifter.  
 

Riskfaktorer som återfinns i myndighetens omedelbara närhet  
 Verksamhetsrisker inkluderar exempelvis kvalitetsfrågor och kan definieras som risken att 

verksamheten inte uppnår fastställda verksamhetsmål, att verksamheten inte bedrivs på ett 
kostnadseffektivt sätt eller att avtal med externa parter inte tillämpas korrekt.  

 Hit hör även medarbetarrelaterade risker som till exempel beroende av nyckelpersoner eller 
kompetensbrister. 

 IT-baserade risker innebär bland annat risker för beroende av datoriserade system som kräver 
omfattande säkerhet, risk för att obehöriga tränger in i känsliga system eller att de tekniska 
systemen inte håller tillräcklig prestanda eller driftsäkerhet med tillräcklig reservkraft. 

 

 
Konkreta verksamhetsrisker på en mer övergripande nivå  
 
Medborgarperspektivet  

 Driftsäkerheten av tekniska system: betal- och realtidssystem, 
bokningssystem och kundservicerelaterade system. Risken bedöms 
som medelhög.  

 Myndigheten uppnår inte uppsatta mål, i åtaganden från 
Mälardalstrafik. Risken bedöms som medelhög.  

 Myndighetens uppnår inte satta kvalitets- och funktionsmål. Risken 
bedöms som hög.  
 

Trafikförsörjningsperspektivet  

 Den fortsatta processen gällande Ny Trafik, och då främst det 
fortsatta arbetet med fordonsanskaffning. Risken bedöms som låg.  

 Tilldelning och tidtabell för Tågplan 2019. Risken bedöms som 
medelhög.  

 Det fortsatta arbetet med samordningen av den allmänna och 
särskilda kollektivtrafiken. Risken bedöms som medelhög.  

 Risk för att tidplanen i arbetet med upphandling av trafik inom 
Program Trafik 2019-2021 förskjuts. Risken bedöms som medelhög.  

Risknivåer 
 
Låg  
Risker som bedöms vara så låga att 
de inte kräver någon åtgärd. 
 
Medelhög  
Risker som bedöms vara ganska 
allvarliga och som kräver någon 
typ av åtgärd. 
 
Hög  
Risker som kan medföra allvarlig 
skada och som måste åtgärdas 
snarast. 
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 Högre indexutveckling än beräknat på drivmedel som används i den allmänna och den särskilda 
kollektivtrafiken. Risken bedöms som låg.  

 Drivmedelsbrist, på grund av nationella beslut som påverkar HVO samt lokala produktionsavbrott 
som påverkat tillgången till biogas. Risken bedöms som hög.  
 

Medarbetarperspektivet  

 Det fortsatta arbetet med att minska myndighetens beroende av nyckelpersoner, respektive 
kontinuerligt arbete med att säkerställa bemanningen inom den schemalagda verksamheten. Risken 
bedöms som hög.  

 Det fortsatta förberedelsearbetet inför en regionbildning i Sörmland blir inte prioriterat. Risken 
bedöms som medelhög.  

 
Ekonomiska perspektivet  

 Finansiell risk hörande till det borgensåtagande myndigheten ingått under 2015. Risken bedöms som 
låg.  

 Högre kommande investeringskostnader än beräknat vad gäller exempelvis fastigheter och depåer. 
Risken bedöms som medelhög.  

 Lägre intäktsutveckling än budgeterat, främst med anledning av effekterna av nya Sörmlandstaxan 
och nya produkter. Risken bedöms som låg.  
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PERIODENS ARBETE MED INTERN KONTROLL 
Årets första interna kontroll genomfördes den 13 juni 2018. Sedan tidigare i år beslutade direktionen den 1 
mars om internkontrollplanen för 2018. 

Vid den interna kontrollen den 13 juni 2018 identifierades fyra avvikelser inom två områden; 1.3 Moms och 
skatter samt 1.5 Kontokort. 

Under september hanterades och åtgärdades samtliga identifierade avvikelser. Rapportering om 
myndighetens interna kontroll sker löpande enligt rutin. 
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VERKSAMHETENS FÖRVÄNTADE UTVECKLING 
 

Framtiden styrs genom Region Sörmland… 
Från 1 januari 2019 kommer Sörmlands kollektivtrafikfrågor och övriga regionala utvecklingsfrågor att 
organiseras genom Region Sörmland. Detta efter att medarbetare och övrig verksamhet i 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, Länstrafiken Sörmland AB och Regionförbundet 
Sörmland övergår till Landstinget Sörmland och de tre parterna i sin tur gemensamt bildar Region Sörmland.  
 
Det innebär bland annat att vårt uppdrag att öka samordningen inom den särskilda kollektivtrafiken och 
mellan den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken utrustas med ytterligare en dimension. Infrastruktur 
och kollektivtrafikfrågor kopplas tydligare ihop i ett samlat verksamhetsområde tillsammans med andra nära 
liggande områden såsom samhällsplaneringsfrågor, miljöfrågor, jämställdhetsfrågor, bostadsfrågor, 
folkhälsofrågor och arbete för kompetensförsörjning. 
 
Det innebär också att Sörmland, i likhet med grannlänen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro och 
Östergötland, kommer ha sina kollektivtrafikfrågor i sitt landsting. Det kan i sin tur kunna förenkla samverkan 
och skapa förutsättning för stark utveckling. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
kommer likvideras till följd av regionbildningen. 
 
…i nära samverkan med andra 
En nära samverkan med andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå är avgörande för Sörmlands 
fortsatta utveckling. Den storregionala samverkan i Östra Sverige – Stockholm- Mälardalen – är helt 
nödvändig. Trafiksystemet måste fortsätta planeras och utvecklas utifrån Sörmlands del av en växande 
Stockholm- Mälardalsregion.  
 
Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och internationella 
konkurrenskraft. I regionen bor nästan fyra miljoner människor som tillsammans bidrar till 46 procent av 
Sveriges BNP. Varje dag reser 700 000 personer över kommungränser för att komma till jobbet. Med 
underhållsskuld på järnvägen och rekordökning av resandet i persontrafiken är det väsentligt att fortsätta 
arbeta för beslut om underhåll och trimning av befintlig infrastruktur men även för ny infrastruktur.  
 
För att verkligen nå nästa steg är det av stor vikt att även nationella beslut tas för att kollektivtrafikens 
konkurrenskraft kan stärkas. Det kan handla om specifika frågor såsom infrastruktursatsningar, 
prioriteringskriterier som gynnar persontrafiken och förändrade avdragsregler för resor till och från arbetet. 
Men det handlar även om fördelningspolitik i allmänhet som gynnar transportsektorn. Inte minst behöver 
frågan om samordnad transportlagstiftning tas vidare. 
 
Mälardalen krymper  
Som ofta för Sörmland hör många avgörande frågor hemma lika mycket utanför länet som innanför våra 
gränser. Genom fortsatta infrastruktursatsningarna har Mälardalen fortsatt att krympa. Citybanan är sedan 
ett år tillbaka i drift och  dubbelspår mellan Strängnäs och Härad på Svealandsbanan likaså. Ytterligare 
satsningar i infrastrukturen är avgörande för att krympa restiderna för att än mer knyta ihop Mälardalen. 
Ostlänken med nya stationer i Trosa och Nyköpings kommuner står på tur. Även sträckan Järna-Flemingsberg 
behöver mer kapacitet. Om bara några månader driftsätts våra 33 beställda tåg och inriktningen för 
tågtrafiken bortom 2021 är utstakad. Utvecklade biljettöverenskommelser inom ramen för Movingo är även 
de en väntad utveckling. 
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Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa, Vingåker – platser där 
medborgarna bor 
Det arbetet på olika nivåer syftar till är för att göra det lätt att leva, växa och verka i Sörmland och 
Mälardalen. I gynnsamma Sörmland finns nio kommuner - Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, 
Oxelösund, Strängnäs, Trosa, Vingåker – som är platser där medborgare bor. Platser med sin unika identitet 
och ur vilka kollektivtrafikutvecklingen utgår från. Den förväntade utvecklingen här är bland annat att 
kommunerna över tid samordnar mer av sin verksamhet med regionens, det kan handla om utökad 
samverkan för den särskilda kollektivtrafiken men även nästa steg i en skatteväxling. Innan bildandet av 
Region Sörmland behöver även en samverkansmodell för kollektivtrafikfrågor tas fram mellan Landstinget 
Sörmland och kommunerna. 
 
Digitalisering och automatisering 
Framtiden förväntas även bidra med innovationer som får hög påverkan på transportsektorn. Det handlar 
om fortsatt digitalisering och automatisering bland annat av fordon men även av traditionella 
kundservicefunktioner. Energiutvecklingen står på tröskeln till fortsatt omställning, batteridriften är här och 
teknikutvecklingen av bränsleceller väntar på ett genombrott. För att möta och ta tillvara tekniksprång är 
nyfikenheten hög och tanken om Sörmland som testbädd för innovativa lösningar finns kvar som källa att ösa 
ur. De nya avtalsformer som träder i kraft augusti 2019 i stora delar av busstrafiken är anpassade för att vid 
var tid kunna erbjuda tjänster som är moderna, flexibla, tillängliga, säkra och trygga. 
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EKONOMISKA TABELLER 

 
Under följande sidor presenteras ekonomiska tabeller med myndighetens nettokostnader och resultat för 
perioden januari till augusti samt för helårsprognos i relation till budget. Tabellerna redovisar dels en total 
driftsredovisning, dels uppdelat för den allmänna respektive den särskilda kollektivtrafiken.  
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Driftredovisning för den samlade kollektivtrafikverksamheten 

 

  

Driftsredovisning, exl LTS Budget DÅR1 Utfall jan-aug DÅR2 Avvikelse

2018 2018 2018 2018 budget/DÅR2

Intäkter (tkr)

Intäkter från medborgarna 107 418 109 221 82 724 119 621 12 203

Varav

Biljettintäkter 106 877 108 690 72 006 108 650 -1 773

Biljettintäkter landsbygd 53 331 53 890 35 521 53 975 -644

Biljettintäkter stadstrafik 53 546 54 800 36 485 54 675 -1 129

Övriga intäkter 541 531 10 718 10 971 -10 430

Varav

Reklamintäkter 531 531 278 531

Provisioner 10 10

Fria sommarlovsresor 10 440 10 440 -10 440

Intäkter från medlemmarna 752 172 751 825 490 473 752 055 117

Varav

Medlemsavgifter 699 188 699 188 459 190 699 188

Skolkort/elevkort 52 984 52 637 31 282 52 867 117

Summa intäkter 859 590 861 046 573 197 871 676 -12 086

Kostnader (tkr)

Förvaltningskostnader 61 856 60 982 37 829 58 437 3 419

Varav

Personalkostnader, intern personal 46 123 45 888 28 960 45 095 1 028

Arvoden inkl. konsulter 6 432 5 362 3 062 5 404 1 028

Övrigt kontorsrelaterat 9 301 9 732 5 807 7 938 1 363

Trafikrelaterade nettokostnader 22 437 22 602 9 978 24 578 -2 141

Varav

Tekniska system 12 751 13 988 5 797 14 325 -1 574

Försäljningskostnader 8 441 7 787 4 035 8 297 144

Infrastrukturkostnader (depåer mm) -46 -174 -499 842 -888

Övrigt trafikrelaterat  (stationsavgifter) 1 290 1 000 644 1 113 177

Trafikkostnader 775 297 778 331 492 139 767 997 7 300

Varav

Landsbygd buss 328 215 331 059 214 099 329 519 -1 304

Stadstrafik 182 466 182 012 118 908 184 259 -1 793

Viten - busstrafik -1 236 -2 936 -2 936 2 936

Tåg 147 043 145 985 89 415 140 658 6 385

Viten - tågtrafik

Anropsstyrd trafik 1 272 1 247 805 1 416 -144

Serviceresor 112 791 116 084 70 485 112 201 590

Riksfärdtjänst 3 510 3 180 1 751 3 268 242

Viten särskild kollektivtrafik -157 -388 -388 388

Summa kostnader 859 590 861 915 539 945 851 012 8 578

Periodens resultat 0 -870 33 249 20 663 -20 663
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Driftredovisning för den allmänna kollektivtrafiken 

 
  

Allmänna kollektivtrafiken Budget DÅR1 Utfall jan-aug DÅR2 Avvikelse

2018 2018 2018 2018 budget/DÅR2

Intäkter (tkr)

Intäkter från medborgarna 107 418 109 221 82 724 119 621 -12 203

Varav

Biljettintäkter 106 877 108 690 72 006 108 650 -1 773

Biljettintäkter landsbygd 53 331 53 890 35 521 53 975 -644

Biljettintäkter stadstrafik 53 546 54 800 36 485 54 675 -1 129

Övriga intäkter 541 531 10 718 10 971 -10 430

Varav

Reklamintäkter 531 531 278 531

Provisioner 10 10

Fria sommarlovsresor 10 440 10 440 -10 440

Intäkter från medlemmarna 614 889 614 542 405 886 614 772 117

Varav

Medlemsavgifter 561 905 561 905 374 603 561 905

Skolkort/elevkort 52 984 52 637 31 282 52 867 117

Summa intäkter 722 307 723 763 488 610 734 393 -12 086

Kostnader (tkr)

Förvaltningskostnader 43 851 41 518 25 067 39 550 4 301

Varav

Personalkostnader, intern personal 29 980 29 828 18 824 29 312 668

Arvoden inkl. konsulter m.m. 5 531 3 905 2 113 4 110 1 421

Övrigt kontorsrelaterat 8 340 7 785 4 130 6 128 2 212

Trafikrelaterade nettokostnader 19 459 19 902 9 679 21 762 -2 303

Varav

Tekniska system 9 800 11 318 5 474 11 539 -1 739

Försäljningskostnader 8 415 7 757 4 060 8 267 148

Infrastrukturkostnader (depåer mm) -46 -174 -499 842 -888

Övrigt trafikrelaterat (stationsavgifter) 1 290 1 000 644 1 113 177

Trafikkostnader 658 996 659 067 420 291 652 916 6 080

Varav

Landsbygd buss 328 215 331 059 214 099 329 519 -1 304

Stadstrafik 182 466 182 012 118 908 184 259 -1 793

Tåg 147 043 145 985 89 415 140 658 6 385

Anropsstyrd trafik 1 272 1 247 805 1 416 -144

Viten - busstrafik -1 236 -2 936 -2 936 2 936

Summa kostnader 722 307 720 486 455 038 714 228 8 079

Periodens resultat 0 3 277 33 571 20 164 -20 164
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Driftredovisning för den särskilda kollektivtrafiken 

 

 
  

Särskilda kollektivtrafiken Budget DÅR1 Utfall jan-aug DÅR2 Avvikelse

2018 2018 2018 2018 budget/DÅR2

Intäkter (tkr)

Intäkter från medlemmarna 137 283 137 283 84 587 137 283

Varav

Serviceresor 133 773 133 773 82 859 133 773

Riksfärdtjänst 3 510 3 510 1 728 3 510

Summa intäkter 137 283 137 283 84 587 137 283

Kostnader (tkr)

Förvaltningskostnader 18 001 19 465 12 761 18 887 -886

Varav

Personalkostnader, intern personal 16 143 16 061 10 136 15 783 360

Arvoden inkl. konsulter m.m. 900 1 457 949 1 294 -394

Övrigt kontorsrelaterat 958 1 946 1 676 1 810 -852

Trafikrelaterade nettokostnader 2 980 2 700 299 2 816 164

Varav

Tekniska system 2 951 2 670 323 2 786 165

Försäljningskostnader 29 30 -25 30 -1

Trafikkostnader 116 301 119 264 71 848 115 081 1 220

Varav

Serviceresor 112 791 116 241 70 485 112 201 590

Riksfärdtjänst 3 510 3 180 1 751 3 268 242

Viten -157 -388 -388 388

Summa kostnader 137 283 141 429 84 908 136 784 499

Periodens resultat 0 -4 146 -321 499 -499
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Resultaträkning 

 
Resultaträkning, belopp i tkr             

 Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet 

Samlad Redovisning   

 Utfall 
jan- aug 

2018 

Utfall jan-aug 
2017 

Utfall jan -     
aug 2018 

Utfall jan - 
aug 2017 

Budget 2018 DÅR2 2018 

       

Verksamhetens intäkter 120 047 115 209 120 149 115 300 -700 254 187 932 

Verksamhetens kostnader -557 710 -536 009 -554 387 -532 674 -148 -872 059 

Avskrivningar -3 933 -839 -6 222 -3 402 -1 828 -5 995 

Verksamhetens nettokostnader -441 597 -421 638 -440 460 -420 777 -702 230 -690 122 

Medlemsbidrag 459 190 434 161 459 190 434 161 699 188 699 188 

Övriga bidrag 15 597 655 15 597 655 1 065 11 602 

Finansiella intäkter 62 0 62  -884 940  

Finansiella kostnader -3 -2 -4 -2 -5 -5 

Periodens resultat 33 249 13 175 34 386 14 036 0 20 663 
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Balansräkning 

 
Balansräkning, belopp i tkr         

 Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet 

Samlad Redovisning  

 Utfall                         
aug 2018 

Utfall             
2017 

Utfall aug          
2018 

Utfall aug    
2017 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Materiella 25 366 7 571 49 248 42 222 

Finansiella 44 683 40 150 1 200 1 200 

Summa anläggningstillgångar 70 049 47 721 50 448 43 422 

Omsättningstillgångar     

Fordringar 67 980 68 435 68 554 61 935 

Kassa/bank 94 843 75 417 102 218 90 149 

Summa omsättningstillgångar 162 823 143 851 170 772 152 084 

SUMMA TILLGÅNGAR 232 873 191 573 221 220 195 506 

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital 72 301 52 226 59 028 54 074 

varav årets resultat 33 249 13 175 34 386 14 036 

Summa eget kapital 72 301 52 226 59 028 54 074 

Avsättningar för pensioner 3 196 1 980 3 196 1 980 

Skulder     

Långfristiga skulder     

Summa långfristiga skulder     

Kortfristiga skulder 157 375 137 367 158 996 139 452 

Summa kortfristiga skulder 157 375 137 367 158 996 139 452 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  232 873 191 573 221 220 195 506 

     

Ställda säkerheter Inga Inga 4 200 Inga 

Ansvarsförbindelser 1 909 091 1 909 091 1 909 091 1 909 091 
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Fördelning per medlem – Totalt 
 

 
 

Kommunerna och landstinget har ett gemensamt ansvar för länets kollektivtrafik och har åtagit sig att 
tillsammans och genom myndigheten, agera för att utveckla kollektivtrafiken i länet som ett sammanhållet 
och integrerat trafiksystem. Inom detta gemensamma åtagande har landstinget ansvaret och inflytandet 
över länets regionala tågtrafik och den regionala stombusstrafiken medan respektive kommun har ansvaret 
för den lokala trafiken. Myndigheten har även upphandlat den särskilda kollektivtrafiken och har en 
samordnad bokningscentral och kundservice för trafiken: Servicecenter Sörmland. 
 

Förvaltningskostnader är som helhet prognostiserade drygt 5 000 tkr lägre än budget och cirka 3 000 tkr 
lägre än tidigare lagd prognos. Förändringen av förvaltningskostnader och trafikrelaterade nettokostnader 
beror både på en omfördelning av kostnader från den allmänna kollektivtrafiken till den särskilda 
kollektivtrafiken för att bättre spegla myndighetens verkliga kostnadsbild samt på en omfördelning mellan 
förvaltningskostnader och trafikrelaterade nettokostnader. Dock, är nuvarande prognos lägre för både 
kostnader inom personal och konsultarvoden. De trafikrelaterade nettokostnaderna ökar däremot med drygt 
1 000 tkr jämfört mot budget och cirka 2 000 tkr mot föregående prognos. Avvikelsen beror både på en ökad 
kostnad för tekniska system men även på grund av en ökad kostnad för infrastruktur. 
 

Allmän kollektivtrafik 
Prognosen för den allmänna kollektivtrafiken visar som helhet på ett resultat på 20 164 tkr bättre än budget 
och 16 888 tkr bättre än prognos. 
 

Överlag ses en positiv resande- och intäktsutveckling i den allmänna kollektivtrafiken för perioden. Resandet 
ökar kraftigt; mycket tack vare de fria sommarlovsresorna men vi ser också ett underliggande positivt 
resande i samtliga produktkategorier. Biljettintäkterna förväntas hamna över budget och i linje med tidigare 
kommunicerad prognos trots det intäktsbortfall som de fria resorna under sommarperioden inneburit. Även 
skolkortsintäkterna hamnar något över budget, dock föreligger en viss osäkerhet då antal skolkort för 
höstterminen ännu inte helt satt sig. Totalt hamnar intäktsprognosen 12 086 tkr över budget och 10 630 tkr 
över tidigare kommunicerad prognos där en intäkt för fria sommarlovsresor ingår med 10 440 tkr.  

Fördelning per medlem Budget DÅR1 Utfall jan-aug DÅR2 Avvikelse

Totalt (tkr) 2018 2018 2018 2018

Intäkter 160 402 161 858 114 006 172 488 -12 086

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 53 331 53 890 35 521 53 975 -644

Biljettintäkter, Stadstrafik 53 546 54 800 36 485 54 675 -1 129

Skolkort/elevkort 52 984 52 637 31 282 52 867 117

Övriga intäkter 541 531 278 531 10

Fria sommarlovsresor 10 440 10 440 -10 440

Kostnader 722 306 720 486 455 038 714 228 8 078

Förvaltningskostnader 43 851 41 518 25 067 39 550 4 301

Trafikrelaterade nettokostnader allm 19 459 19 902 9 679 21 762 -2 303

Trafikkostnader 658 996 659 067 420 291 652 916 6 080

Landsbygdstrafik Buss 328 215 331 059 214 099 329 519 -1 304

Stadstrafik 182 466 182 012 118 908 184 259 -1 793

Tåg 147 043 145 985 89 415 140 658 6 385

Övrig trafik 1 272 1 247 805 1 416 -144

Viten - busstrafik -1 236 -2 936 -2 936 2 936

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 561 904 558 628 341 031 541 740 20 164

Trafikkostnad Serviceresor 112 791 116 241 70 485 112 201 590

Riksfärdtjänst 3 510 3 180 1 751 3 268 242

Administrativa kostnader 20 981 22 165 13 060 21 703 -722

Viten -157 -388 -388 388

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 137 282 141 429 84 908 136 784 498
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Prognosen för trafikkostnader för den allmänna kollektivtrafiken är som helhet drygt 6 000 tkr lägre än 
budget och tidigare lagd prognos. Kostnaden för tågtrafiken står för huvuddelen av avvikelsen och hamnar 
drygt 6 000 tkr under budget och drygt 5 000 tkr under tidigare prognos. Jämfört med tidigare prognos har 
Mälardalstrafiks prognostiserade kostnad för ersättningstrafik minskat då flertalet arbeten genomförts och 
kostnadsbilden ser bättre ut än prognos. Även en ökad förväntad intäktsdelning påverkar prognosen positivt. 
Jämfört med budget påverkas resultatet positivt av en kreditfaktura för inställd trafik för Gnestapendeln 
samt att indexutvecklingen för Gnestapendeln varit något lägre än budgeterad. Den kostnad som 
myndigheten betalar för möjligheten att resa med Sörmlandstaxan ombord på tåg något högre än 
budgeterad men i linje med tidigare prognos. 
 

Trafikkostnaden för landsbygdstrafiken hamnar som helhet drygt 1 000 tkr lägre än budget och prognos. 
Indexutvecklingen för landsbygdstrafiken har varit gynnsam och påverkar kostnaderna positivt men även 
tomkörningarna har minskat; totalt sett med cirka 800 tkr. Prognosen för stadstrafiken visar däremot på ett 
utfall som är högre än budget och tidigare lagd prognos vilket kan härledas till både ett högre 
resandeincitament på grund av ett ökat resande i Eskilstuna, men också på grund av systemmässig 
korrigering i Strängnäs och förändrad linjesträckning på grund av ombyggnation i Eskilstuna (linje 6). Viten 
för den allmänna kollektivtrafiken uppgick för perioden januari till augusti till 2 936 tkr. Det finns även en 
pågående avtalsdiskussion med trafikföretaget Nobina avseende ersättning för fossilfria drivmedel, vilket 
medför en risk för ökade kostnader för drivmedel.  
 

Förvaltningskostnaden för den allmänna kollektivtrafiken uppgick till 25 067 tkr under perioden januari till 
och med augusti, vilket kan jämföras med 26 169 tkr för samma period föregående år. Den lägre  kostnaden 
beror framförallt på en sänkning av kostnader för konsultarvoden. Givet nuvarande uppdrag prognosticeras 
förvaltningskostnaden för helår 2018 att uppgå till 38 769 tkr, vilket är drygt 5 000 tkr lägre än budget och 
cirka 2 700 tkr lägre än tidigare lagd prognos. Den lägre kostnaden beror  både på en kostnadssänkning av 
konsultarvoden och även en sänkning av övriga kontorsrelaterade kostnader.  
 

De trafikrelaterade kostnaderna uppgick till 9 679 tkr under perioden januari till och med augusti, vilket kan 
jämföras med 11 429 tkr för samma period föregående år. Den största avvikelsen mot tidigare år beror på en 
lägre kostnad för tekniska system.  
 

Särskild kollektivtrafik 
För den särskilda kollektivtrafiken indikerar prognosen på att kostnaden för serviceresor är lägre än budget 
samt tidigare lagd prognos; drygt 500 tkr lägre än budget och cirka 4 000 tkr lägre än prognos. Viten för den 
särskilda kollektivtrafiken avseende perioden januari till december påverkar kostnaden positivt med 388 tkr. 
 

Ett flertal medlemmar har sedan 2017 haft ett ökat resande. I tidigare prognosen antogs att 
resandeökningen skulle fortsätta öka under hela året. Resandet har sedan dess stabiliserats vilket innebär att 
utfallet för perioden är lägre än förväntat och även att prognosen för de sista månaderna justerats ned 
något. Kostnadssänkningen är till viss del dock motverkad av en fortsatt hög indexutveckling. I budget 
gjordes ett antagande om en indexutveckling på 3 procent. Det första kvartalet 2018 har index legat på 5,9 
procent och för det andra kvartalet på 6,2 procent. Antagande gjordes i den tidigare prognosen att det höga 
indexvärdet för det andra kvartalet kvarstod även för det andra halvåret av 2018. Nu har dock indexvärdet 
för sommarmånaderna varit 7,4 procent och index för det sista kvartalet är 9,9 procent. För de nya avtalen 
för Flen och Nyköping som trädde i kraft i januari respektive mars har Indexutvecklingen varit en annan då 
indexberäkningen utgår från annan basmånad. Det första kvartalet 2018 har index legat på 2,72 procent och 
för det andra kvartalet på 3,01 procent. Indexvärdet för sommarmånaderna har varit 4,17 procent och index 
för det sista kvartalet är 6,6 procent vilket gjort att prognosen justerats upp. 

Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken uppgick till 13 060 tkr för perioden januari 
till augusti och förväntas för helår 2018 uppgå till 21 703  tkr; cirka 400 tkr lägre än tidigare kommunicerad 
prognos och 200 tkr lägre än budget.  
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Fördelning per medlem - Landstinget Sörmland 

Landstinget Sörmland ansvarar för regional landsbygdstrafik med buss, tåg, sjukresor och långa sjukresor.  
 

 
 
Prognosen för landstinget visar på en positiv avvikelse på 16 100 tkr där både den allmänna kollektivtrafiken 
(12 170 tkr) och den särskilda kollektivtrafiken (3 930 tkr) avviker positivt jämfört mot budget. 
 
Förvaltningskostnaderna är lägre än både budget och tidigare kommunicerad prognos och beror både på en 
omfördelning av kostnader från den allmänna kollektivtrafiken till den särskilda kollektivtrafiken för att 
bättre spegla myndighetens verkliga kostnadsbild men också på lägre kostnader för både personal samt 
konsultarvoden. De trafikrelaterade kostnaderna har däremot ökat något jämfört med budget och prognos 
och beror på en viss ökad kostnad för tekniska system samt infrastruktur framförallt på grund av ett 
förberedande arbete inför avvecklingen av myndigheten. 
 
Allmän kollektivtrafik 
Under perioden har resandet i den regionala landsbygdstrafiken utvecklats positivt. Resandeutvecklingen 
drivs främst av skol- och lågtrafikkortet men även försäljningen av och resandet med länskort har haft en 
positiv trend. Det ökade resandet ger även ett positivt utslag på intäkterna, detta trots ett intäktsbortfall på 
grund av det fria sommarlovsresandet för skolungdomar. Prognosen för såväl biljettintäkterna som 
skolkortsintäkterna ligger därmed högre än såväl budget som tidigare kommunicerad prognos. Totalt hamnar 
intäktsprognosen från regionaltrafiken 850 tkr över budget och 425 tkr över tidigare kommunicerad prognos. 
Utöver detta tillkommer även en intäkt för fria sommarlovsresor på 3 425 tkr.  
 
Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken hamnar som helhet under budget och tidigare prognos 
främst beroende på lägre förväntad kostnad för tågtrafiken.  

Andel trafikarbete 36,5%

Budget DÅR1 Utfall jan-aug DÅR2 Avvikelse

Landstinget (tkr) 2018 2018 2018 2018

Intäkter 46 347 46 769 33 763 50 618 -4 271

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 32 610 32 925 21 893 33 200 -590

Skolkort/elevkort 13 540 13 650 8 344 13 800 -260

Övriga intäkter 197 194 102 194 3

Fria sommarlovsresor 3 425 3 425 -3 425

Kostnader 313 370 311 822 196 638 305 473 7 897

Förvaltningskostnader 16 006 15 154 9 150 14 436 1 570

Trafikrelaterade nettokostnader 5 722 5 699 3 942 6 450 -728

Trafikkostnader 291 642 290 969 183 546 284 587 7 055

varav

Landsbygdstrafik Buss 144 587 145 202 94 627 144 421 166

Tåg 147 043 145 985 89 415 140 658 6 385

Övrig trafik 12 9 1 5 7

Viten - busstrafik -227 -497 -497 497

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 267 024 265 054 162 874 254 854 12 170

Trafikkostnad serviceresor 56 792 56 843 33 290 53 545 3 247

Långa sjukresor 997 850 316 675 322

Administrativa kostnader 8 124 8 322 4 756 7 903 221

Viten -57 -141 -141 141

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 65 913 66 015 38 220 61 983 3 930

Total nettokostnad 332 937 331 069 201 095 316 837 16 100
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Prognosen för tågtrafiken hamnar drygt 6 000 tkr under budget och drygt 5 000 tkr under tidigare prognos. 
Jämfört med tidigare prognos har Mälardalstrafiks prognostiserade kostnad för ersättningstrafik minskat då 
flertalet arbeten genomförts och kostnadsbilden ser därför bättre ut än tidigare kommunicerad prognos. 
Även en förväntad ökad intäktsdelning påverkar prognosen positivt. Jämfört med budget påverkas resultatet 
positivt av en kreditfaktura för inställd trafik för Gnestapendeln samt att indexutvecklingen för 
Gnestapendeln varit något lägre än budgeterad. Den kostnad som myndigheten betalar för möjligheten att 
resa med Sörmlandstaxan ombord på tåg är något högre än budgeterad men i linje med tidigare lagd 
prognos. 
 
Kostnadsprognosen för den regionala landsbygdstrafiken hamnar 166 tkr under budget och nästan  1 000 tkr 
bättre än tidigare kommunicerad prognos. Indexutvecklingen har under perioden varit positiv och 
tillsammans med det arbete som utförts med att förbättra omloppen förklaras den positiva avvikelsen 
jämfört med tidigare prognos. Att avvikelsen jämfört med budget inte är högre beror på ökade tomkörningar 
jämfört med budgeterat samt ett tillkommande fordon som fördelas mellan samtliga medlemmar enligt 
fastslagen fördelningsmodell. Utfallet för landsbygdstrafiken förbättras ytterligare av viten på 497 tkr. 
 
I sammanställningen ovan ingår den taxesubvention som Landstinget Sörmland får från Gnesta kommun om 
3 400 tkr, vilket hanteras som en trafikrelaterad nettokostnad. För 2018 ersätter Landstinget Sörmland 
Gnesta kommun med 1 200 tkr avseende intäktsbortfall.  
 
Särskild kollektivtrafik 
Utfallet för sjukresor har varit 3 247 tkr lägre än budgeterat för perioden. Prognosen för trafikkostnaderna 
för den särskilda kollektivtrafiken är därmed drygt 3 000 tkr under budget och tidigare kommunicerad 
prognos. Även om indexutvecklingen varit högre än budget har den resandeökning för sjukresor som sågs 
under 2017 avtagit vilket påverkar utfallet jämfört med prognos positivt. 
 
Vid årsskiftet och i mitten av mars ersattes de direktupphandlade avtalen för Flen och Nyköping med nya 
avtal. De nya avtalen innehåller en ny ersättningsmodell som till skillnad från tidigare modell, som ersätter 
för kilometer, nu också ersätts för schemalagd tid, fordon och framkörning. Ersättningsmodellerna ska vara 
kostnadsneutrala i sin uppbyggnad. I och med att ersättningsmodellen nu använts sen årsskiftet har den 
osäkerhet som förelåg i budgeten minskat och prognosen förfinats.  
 
Prognosen för långa sjukresor förväntas, på grund av lågt utfall under perioden, hamna drygt 300 tkr under 
budget. 
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Fördelning per medlem - Eskilstuna kommun 

Eskilstuna kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss inom Eskilstuna kommun, stadstrafik och i 
den särskilda kollektivtrafiken för serviceresor, vissa delar av skolresor samt riksfärdtjänst.  
 

 
 
 
Prognosen för Eskilstuna kommun visar på en positiv avvikelse på 2 529 tkr. Den allmänna kollektivtrafiken 
avviker positivt jämfört med budget (4 311 tkr) medan den särskilda kollektivtrafiken avviker negativt (-1 782 
tkr). 
 
Förvaltningskostnaderna är lägre än både budget och tidigare kommunicerad prognos och beror på lägre 
kostnader för både personal samt konsultarvoden. De trafikrelaterade kostnaderna har däremot ökat något 
jämfört med budget och prognos och beror på en viss ökad kostnad för tekniska system samt infrastruktur 
framförallt på grund av ett förberedande arbete inför avvecklingen av myndigheten.  
 
Allmän kollektivtrafik 
Under perioden har resandeutvecklingen i stadstrafiken varit väldigt bra. Utvecklingen drivs främst av det fria 
resandet för skolungdomar och pensionärer men även resandet med lågtrafikkortet (+53 procent) och 
enkelbiljetter (4 procent) har ökat. Intäkterna har därmed, främst beroende på den ökade försäljningen av 
enkelbiljetter och trots det fria sommarlovsresandet för skolungdomar, varit högre än budgeterat. 
Prognosen för helåret hamnar därmed, trots viss försiktighet under hösten då en utökning gjorts av det fria 
resandet för 65+, över både budget och tidigare kommunicerad prognos. Även resandet i landsbygdstrafiken 
har ökat men här beror ökningen enbart av det fria resandet och intäkterna ligger därmed något lägre än 
förväntat. Skolkortsintäkterna ligger i linje med budget och tidigare kommunicerad prognos. Totalt hamnar 

Andel trafikarbete 24,8%

Budget DÅR1 Utfall jan-aug DÅR2 Avvikelse

Eskilstuna Kommun (tkr) 2018 2018 2018 2018

Intäkter 58 864 59 504 42 096 62 976 -4 112

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 4 350 4 200 2 716 4 100 250

Biljettintäkter, Stadstrafik 35 600 36 400 24 671 36 600 -1 000

Skolkort/elevkort 18 780 18 772 11 268 18 772 8

Övriga intäkter 134 132 69 132 2

Fria sommarlovsresor 3 373 3 373 -3 373

Kostnader 179 202 177 647 113 967 179 004 198

Förvaltningsavgifter 10 871 10 292 6 214 9 804 1 067

Trafikrelaterade nettokostnader 4 504 4 686 2 240 5 119 -615

Trafikkostnader 163 827 162 669 105 513 164 080 -253

varav

Landsbygdstrafik Buss 34 518 34 694 22 448 34 531 -13

Stadstrafik 129 309 128 600 84 635 131 120 -1 811

Viten -625 -1 570 -1 570 1 570

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 120 338 118 144 71 871 116 027 4 311

Trafikkostnad serviceresor 30 270 31 065 19 897 31 672 -1 402

Riksfärdtjänst 587 520 366 632 -45

Administrativa kostnader 7 046 7 285 4 522 7 514 -468

Viten -39 -134 -134 134

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 37 903 38 831 24 650 39 685 -1 782

Total nettokostnad 158 241 157 013 96 521 155 712 2 529
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intäktsprognosen 750 tkr över budget och 100 tkr över tidigare kommunicerad prognos. Utöver detta 
tillkommer även en intäkt för fria sommarlovsresor på 3 373 tkr.  
 
Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken hamnar som helhet 253 tkr sämre än budget.  
 
Trafikkostnaden för stadstrafiken hamnar över budget och över tidigare prognos. Den främsta orsaken till 
avvikelsen är att resandet ökat mer än budgeterat vilket innebär ett högre utfall för resandeincitamentet till 
trafikföretaget. Även en förlängd körsträcka på linje 6 på grund av ombyggnation samt en icke gynnsam 
indexutveckling förklarar avvikelsen. För landsbygdstrafiken hamnar trafikkostnaden i linje med budget och 
under tidigare kommunicerad prognos. Indexutvecklingen har under perioden varit gynnsam och 
tillsammans med det arbete som utförts med att förbättra omloppen förklaras den positiva avvikelsen från 
tidigare prognos. Att avvikelsen jämfört med budget inte är mer positiv beror på ökade tomkörningar jämfört 
med budget och ett tillkommande fordon som fördelas mellan samtliga medlemmar enligt fastslagen 
fördelningsmodell.  Utfallet för allmänna kollektivtrafiken förbättras dock med ett utfall för viten på 1 570 
tkr.  

 
Särskild kollektivtrafik 
Utfallet för perioden hamnar drygt 1 700 tkr över budget där den negativa indexutvecklingen står för 
absoluta huvuddelen av avvikelsen. Då indexutvecklingen fortsatt är över budget har även prognosen för 
året sista månader justeras upp och helårsprognosen hamnar därmed 1 402 tkr över budget. Det syns även 
ett ökat resande men detta beror främst på ett ökat antal omsorgresor vilket dock var känt vid 
budgetläggningen och togs hänsyn. Resandeutvecklingen påverkar därför enbart utfall och prognos 
marginellt. 
 
Prognosen för riksfärdtjänst hamnar något över budget på grund av ett högre utfall än förväntat under 
perioden.   
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Fördelning per medlem - Flens kommun 

Flens kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss samt 
efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik inom Flens kommun, och i den särskilda kollektivtrafiken för 
serviceresor. Flen införde även i december 2016 en stadslinje. Kostnaden för denna trafik hänförs till 
landsbygdstrafiken. 
  

 
 
Prognosen för Flen kommun visar på en negativ avvikelse på 176 tkr där den allmänna är 94 tkr bättre än 
budget medan den särskilda kollektivtrafiken avviker negativt med 270 tkr. 
 
Förvaltningskostnaderna är lägre än både budget och tidigare kommunicerad prognos och beror på lägre 
kostnader för både personal samt konsultarvoden. De trafikrelaterade kostnaderna har däremot ökat något 
jämfört med budget och prognos och beror på en viss ökad kostnad för tekniska system samt infrastruktur 
framförallt på grund av ett förberedande arbete inför avvecklingen av myndigheten.  

 
Allmän kollektivtrafik 
För perioden januari till mars ses en god resandeutveckling för både stads- och landsbygdstrafik. 
Resandeutvecklingen drivs av ett ökat resande med skolkort samt ett ökat resande, och försäljning, av 
lågtrafikkortet. Även det fria resandet för skolungdomar under sommarlovet bidrar till det positiva resandet. 
Det fria resandet innebär att helårsprognosen för biljettintäkterna hamnar under tidigare kommunicerad 
prognos men fortsatt något över budget. Skolkortsintäkterna är, som kommunicerades vid tidigare prognos, 
något lägre än budgeterat, men i linje med tidigare prognos. Totalt hamnar intäktsprognosen 32 tkr under 
budget och 100 tkr under tidigare kommunicerad prognos. Utöver detta tillkommer även en intäkt för fria 
sommarlovsresor på 291 tkr.  
 

Andel trafikarbete 2,9%

Budget DÅR1 Utfall jan-aug DÅR2 Avvikelse

Flens Kommun (tkr) 2018 2018 2018 2018

Intäkter 4 948 5 016 3 309 5 207 -259

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 2 770 2 900 1 829 2 800 -30

Skolkort/elevkort 2 162 2 100 1 181 2 100 62

Övriga intäkter 16 16 8 16

Fria sommarlovsresor 291 291 -291

Kostnader 20 558 20 654 13 299 20 724 -166

Förvaltningskostnader 1 280 1 212 732 1 155 125

Trafikrelaterade nettokostnader 531 552 264 603 -72

Trafikkostnader 18 747 18 890 12 303 18 966 -219

varav

Landsbygdstrafik Buss 18 720 18 895 12 403 19 011 -291

Viten -32 -67 -67 67

Övrig trafik 27 27 -33 22 5

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 15 611 15 638 9 989 15 517 94

Trafikkostnad serviceresor 4 169 4 562 2 896 4 471 -302

Riksfärdtjänst 150 150 98 115 35

Administrativa kostnader 986 1 128 606 1 007 -21

Viten -5 -18 -18 18

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 5 305 5 836 3 582 5 575 -270

Total nettokostnad 20 916 21 479 13 571 21 092 -176
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För landsbygdstrafiken hamnar trafikkostnaden över budget och tidigare kommunicerad prognos. 
Indexutvecklingen har under perioden varit gynnsam. Att avvikelsen inte är positiv beror på en systemmässig 
korrigering för ett par linjer vilket inneburit högre kostnader samt ökade tomkörningar jämfört med 
budgeterat och ett tillkommande fordon som fördelas mellan samtliga medlemmar enligt fastslagen 
fördelningsmodell. Utfallet för landsbygdstrafiken förbättras något genom utfall för viten på 67 tkr.  

 
Särskild kollektivtrafik 
Prognosen för trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är 302 tkr över budget men lägre än 
tidigare kommunicerad prognos. Det ökade resandet som sågs under inledningen av året har stabiliserats 
vilket förklarar den lägre prognosen. Däremot fortsätter den negativa indexutvecklingen vilket ökar 
kostnaderna. 
 
Vid årsskiftet och i mitten av mars ersattes de direktupphandlade avtalen för Flen och Nyköping med nya 
avtal. De nya avtalen innehåller en ny ersättningsmodell som till skillnad från tidigare modell, som ersätter 
för kilometer, nu också ersätts för schemalagd tid, fordon och framkörning. Ersättningsmodellerna ska vara 
kostnadsneutrala i sin uppbyggnad. I och med att ersättningsmodellen nu använts sen årsskiftet har den 
osäkerhet som förelåg i budgeten minskat och prognosen förfinats.  
 
Prognosen för riksfärdtjänst är något under budget då utfallet för perioden varit lägre än förväntat. 

 

  



 

64 

 

Fördelning per medlem - Gnesta kommun 

Gnesta kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss samt 
efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik inom Gnesta kommun, och i den särskilda kollektivtrafiken för 
serviceresor, skolskjuts och riksfärdtjänst.  
 

 
 
Prognosen för Gnesta kommun visar på en positiv avvikelse från budget på 444 tkr där den allmänna 
kollektivtrafiken avviker positivt med 257 tkr och den särskilda kollektivtrafiken med 187 tkr. 
 
Förvaltningskostnaderna är lägre än både budget och tidigare kommunicerad prognos och beror på lägre 
kostnader för både personal samt konsultarvoden. De trafikrelaterade kostnaderna har däremot ökat något 
jämfört med budget och prognos och beror på en viss ökad kostnad för tekniska system samt infrastruktur 
framförallt på grund av ett förberedande arbete inför avvecklingen av myndigheten.  

 
Allmän kollektivtrafik 
Resandeutvecklingen har under perioden varit bra för samtliga produkter trots införandet av fria 
sommarlovsresor för skolungdomar. Framförallt har resandet med länskort (+35 procent) och resandet med 
enkelbiljetter (+30 procent) ökat. Detta gör att helårsprognosen för såväl biljett- som skolkortsintäkterna är 
högre än budget och skolkortsintäkterna även högre än tidigare kommunicerad prognos. Totalt hamnar 
intäktsprognosen 122 tkr över budget och 30 tkr över tidigare kommunicerad prognos. Utöver detta 
tillkommer även en intäkt för fria sommarlovsresor på 254 tkr. 
 
För landsbygdstrafiken hamnar prognosen för trafikkostnaden 187 tkr över budget men något lägre än 
tidigare kommunicerad prognos. Indexutvecklingen har under perioden varit gynnsam vilket förklarar den 
positiva avvikelsen från tidigare prognos tillsammans med det arbete som utförts med att förbättra 

Andel allmänna 3,7%

Budget DÅR1 Utfall jan-aug DÅR2 Avvikelse

Gnesta Kommun (tkr) 2018 2018 2018 2018

Intäkter 3 118 3 210 2 332 3 493 -375

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 1 790 1 900 1 267 1 900 -110

Skolkort/elevkort 1 308 1 290 801 1 320 -12

Övriga intäkter 20 20 10 20

Fria sommarlovsresor 254 254 -254

Kostnader 19 266 19 479 10 978 19 384 -118

Förvaltningskostnader 1 640 1 553 938 1 479 161

Trafikrelaterade nettokostnader 2 880 2 907 338 2 972 -92

Trafikkostnader 14 746 15 019 9 703 14 933 -187

varav

Landsbygdstrafik Buss 14 683 14 968 9 697 14 898 -215

Viten -21 -56 -56 56

Övrig trafik 63 72 62 91 -28

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 16 148 16 269 8 646 15 891 257

Trafikkostnad serviceresor 2 551 2 545 1 411 2 370 181

Riksfärdtjänst 183 190 124 181 2

Administrativa kostnader 492 533 299 497 -5

Viten -6 -9 -9 9

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 3 226 3 262 1 826 3 039 187

Total nettokostnad 19 374 19 537 10 472 18 930 444
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omloppen. Att kostnaden för landsbygdstrafiken är högre än budget beror på ökade tomkörningar och ett 
tillkommande fordon vilket fördelas mellan samtliga medlemmar enligt fastslagen fördelningsmodell samt en 
felaktig budgetering av den trafik som utförs av taxi. Utfallet för landsbygdstrafiken har förbättras något 
genom utfall på viten på 56 tkr.  
 
Särskild kollektivtrafik 
Prognosen för trafikkostnader för den särskilda kollektivtrafiken ligger 181 tkr under budget och lägre än 
tidigare kommunicerat prognos. Den svaga trenden med minskat resande som sågs under inledningen av 
året har fortsatt och under sommaren genomfördes nästan tio procent färre resor än föregående år. 
Resandeminskningen innebär ett lägre utfall än budgeterat. Däremot fortsätter den negativa 
indexutvecklingen med index över budget under hela året. 
 
Prognosen för riksfärdtjänst ligger i linje med budget och tidigare prognos.  
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Fördelning per medlem - Katrineholms kommun 

Katrineholms kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss, 
stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik inom Katrineholms kommun, och i den särskilda 
kollektivtrafiken för serviceresor och riksfärdtjänst. 
 

 
 
Prognosen för Katrineholm kommun visar på en prognos som är 676 tkr bättre än budget där den allmänna 
kollektivtrafiken avviker positivt med 616 tkr och den särskilda med 60 tkr.  
 
Förvaltningskostnaderna är lägre än både budget och tidigare kommunicerad prognos och beror på lägre 
kostnader för både personal samt konsultarvoden. De trafikrelaterade kostnaderna har däremot ökat något 
jämfört med budget och prognos och beror på en viss ökad kostnad för tekniska system samt infrastruktur 
framförallt på grund av ett förberedande arbete inför avvecklingen av myndigheten.  
 
Allmän kollektivtrafik 
Resandeutvecklingen inom såväl stadstrafiken som landsbygdstrafiken har varit väldigt bra under perioden. I 
stadstrafiken utvecklas i stort sett samtliga produkter positivt även om resandeutvecklingen främst drivs av 
fria sommarlovsresor för skolungdomar och fria resor för pensionärer. För landsbygdstrafiken ses inte 
samma generella positiva trend utan resandeutvecklingen drivs i stort enbart av de fria resorna. Det fria 
resandet under perioden har inneburit ett lägre utfall än budgeterat vilket innebär att prognosen för 
stadstrafiken, trots gynnsam intäktsutveckling i övrigt, och landsbygdstrafiken hamnar något lägre än tidigare 
kommunicerad prognos. Intäkterna för skolkort justerades ned i förra prognosen jämfört med budget och 
ser ut att hamna i linje med detta. Totalt sett hamnar intäktsprognosen 36 tkr under budget och 150 tkr 

Andel trafikarbete 5,5%

Budget DÅR1 Utfall jan-aug DÅR2 Avvikelse

Katrineholms Kommun (tkr) 2018 2018 2018 2018

Intäkter 6 166 6 279 4 205 6 582 -416

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 1 110 1 150 714 1 100 10

Biljettintäkter, Stadstrafik 2 300 2 500 1 585 2 400 -100

Skolkort/elevkort 2 726 2 600 1 438 2 600 126

Övriga intäkter 30 29 15 29 1

Fria sommarlovsresor 453 453 -453

Kostnader 30 466 30 404 19 109 30 266 200

Förvaltningskostnader 2 412 2 283 1 379 2 175 237

Trafikrelaterade nettokostnader 999 1 040 497 1 136 -137

Trafikkostnader 27 055 27 081 17 233 26 955 100

varav

Landsbygdstrafik Buss 19 937 20 024 12 875 20 046 -109

Stadstrafik 6 953 6 957 4 421 6 917 36

Övrig trafik 165 161 96 151 14

Viten -60 -159 -159 159

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 24 300 24 125 14 904 23 684 616

Trafikkostnad serviceresor 3 393 3 574 1 944 3 191 202

Riksfärdtjänst 296 340 238 381 -85

Administrativa kostnader 686 753 455 757 -71

Viten -9 -14 -14 14

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 4 375 4 658 2 624 4 315 60

Total nettokostnad 28 675 28 791 17 528 27 999 676
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under tidigare kommunicerad prognos. Utöver detta tillkommer även en intäkt för fria sommarlovsresor på 
453 tkr. 
 
För landsbygdstrafiken hamnar prognosen för trafikkostnaden avseende landsbygdstrafiken 109 tkr över 
budget och något högre än tidigare kommunicerad prognos. Orsaken till avvikelsen är att skolstarten 
tidigarelades vilket innebar merkostnader på ungefär 150 tkr jämfört med budget och tidigare prognos. 
Samtidigt har indexutvecklingen varit gynnsam och ett stort arbete har även gjorts med att förbättra 
omloppen vilket minskat kostnaden för tomkörningar. Att kostnaden för landsbygdstrafiken är högre än 
budget beror på ökade tomkörningar och ett tillkommande fordon vilket fördelas mellan samtliga 
medlemmar enligt fastslagen fördelningsmodell. Trafikkostnaden för stadstrafiken förväntas hamna något 
under budget och tidigare prognos på grund av att indexutvecklingen är lägre än budgeterat. Utfallet för 
trafikkostnaderna förbättras även på grund av viten på 149 tkr. 
 
Särskild kollektivtrafik 
Prognosen för trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken hamnar 202 tkr under budget och drygt 
400 tkr lägre än tidigare kommunicerad prognos. Den trend med ett starkt ökat resande som sågs under 
slutet av 2017 och under inledningen av året har avstannat och under sommaren ökade resandet med 
enbart två procent jämfört mot föregående år och med nästan åtta procent under inledning av året. Utfallet 
för perioden hamnar därmed under budgeterad nivå. Däremot fortsätter den negativa indexutvecklingen 
med index över budget under hela året. 
 
Prognosen för riksfärdtjänst är något högre än budget då utfallet för perioden varit högre än förväntat.  
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Fördelning per medlem - Nyköpings kommun 

Nyköpings kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss, stadstrafik 
samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik där även skärgårdstrafiken ingår och i den särskilda 
kollektivtrafiken för serviceresor, riksfärdtjänst och skolskjuts.  
 

 
 
 
Prognosen för Nyköping kommun visar på en positiv avvikelse på 697 tkr där både den allmänna 
kollektivtrafiken avviker positivt med 1 376 tkr medan den särskilda kollektivtrafiken avviker negativt med 
679 tkr. 
 
Förvaltningskostnaderna är lägre än både budget och tidigare kommunicerad prognos och beror på lägre 
kostnader för både personal samt konsultarvoden. De trafikrelaterade kostnaderna har däremot ökat något 
jämfört med budget och prognos och beror på en viss ökad kostnad för tekniska system samt infrastruktur 
framförallt på grund av ett förberedande arbete inför avvecklingen av myndigheten.  

 
Allmän kollektivtrafik 
Resandeutvecklingen inom såväl stadstrafiken som landsbygdstrafiken har varit bra under perioden. I 
stadstrafiken utvecklas i stort sett samtliga produkter positivt även om resandeutvecklingen främst drivs av 
fria sommarlovsresor för skolungdomar. För landsbygdstrafiken ses inte samma generella positiva trend utan 
resandeutvecklingen drivs i stort enbart av de fria resorna och ett ökat resande med reducerade periodkort 
(ungdom/student) medan resandet, och intäkter, från övriga produkter snarare minskar. Även andelen köp 
ombord av enkelbiljetter minskar vilket är positivt men ger även en negativ intäktsutveckling. Totalt sett 
innebär detta att biljettintäkterna förväntas hamna något under tidigare kommunicerad prognos trots en 

Andel trafikarbete 14,5%

Budget DÅR1 Utfall jan-aug DÅR2 Avvikelse

Nyköpings Kommun (tkr) 2018 2018 2018 2018 DÅR2/budget

Intäkter 23 699 23 927 16 637 25 507 -1 808

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 4 700 4 700 3 013 4 650 50

Biljettintäkter, Stadstrafik 12 096 12 500 8 156 12 500 -404

Skolkort/elevkort 6 825 6 650 3 798 6 650 175

Övriga intäkter 78 77 40 77 1

Fria sommarlovresor 1 630 1 630 -1 630

Kostnader 86 520 87 523 55 155 86 953 -433

Förvaltningskostnader 6 358 6 020 3 635 5 735 623

Trafikrelaterade nettokostnader 2 635 2 741 1 310 2 994 -359

Trafikkostnader 77 527 78 762 50 210 78 224 -697

varav

Landsbygdstrafik Buss 41 318 42 405 27 248 42 416 -1 098

Stadstrafik 35 522 35 821 22 884 35 462 60

Övrig trafik 687 706 464 731 -44

Viten -171 -386 -386 386

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 62 822 63 596 38 518 61 446 1 376

Trafikkostnad serviceresor 4 832 5 450 3 649 5 528 -696

Riksfärdtjänst 828 710 364 731 97

Administrativa kostnader 1 252 1 495 816 1 356 -104

Viten -23 -24 -24 24

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 6 912 7 655 4 804 7 591 -679

Total nettokostnad 69 734 71 250 43 322 69 037 697
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förväntan om positiv intäktsutveckling under hösten. Skolkortsintäkterna ligger något under budget men 
utvecklas i linje med tidigare prognos. Totalt hamnar intäktsprognosen 179 tkr över budget och men 50 tkr 
under tidigare kommunicerad prognos. Utöver detta tillkommer även en intäkt för fria sommarlovsresor på 1 
630 tkr. 
 
Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken hamnar totalt sett på knappt 700 tkr över budget men 
cirka 500 tkr lägre än tidigare kommunicerad prognos. Kostnaden för landsbygdstrafiken är cirka 1 000 tkr 
högre än budget och i linje med tidigare prognos. Indexutvecklingen har under perioden varit lägre än 
budget och antaget i tidigare prognos. Avvikelsen mot budget förklaras av en felaktig budgetering av den 
trafik som utförs av taxi samt ett tillkommande fordon vilket fördelas mellan samtliga medlemmar enligt 
fastslagen fördelningsmodell. Kostnaden för stadstrafiken ligger däremot i linje med budget och lägre än 
tidigare kommunicerad prognos. Orsaken till den lägre prognosen är dels en lägre indexutveckling men även 
att ett arbete gjorts för mer kostnadseffektiva omlopp. 

 
Särskild kollektivtrafik 
Prognosen för trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken hamnar 696 tkr över budget och något 
högre än tidigare prognos. Den största orsaken till avvikelsen är att index varit högre än budgeterat. Även 
den resandeökning som sågs under början av året har fortsatt och även ökat något. Antalet resor som 
genomförts under sommaren är drygt åtta procent högre jämfört med föregående år vilket innebär ett högre 
utfall än budgeterat för perioden. 
 
Vid årsskiftet och i mitten av mars ersattes de direktupphandlade avtalen för Flen och Nyköping med nya 
avtal. De nya avtalen innehåller en ny ersättningsmodell som till skillnad från tidigare modell, som ersätter 
för kilometer, nu också ersätts för schemalagd tid, fordon och framkörning. Ersättningsmodellerna ska vara 
kostnadsneutrala i sin uppbyggnad. I och med att ersättningsmodellen nu använts sen årsskiftet har den 
osäkerhet som förelåg i budgeten minskat och prognosen förfinats.  
 
Prognosen för riksfärdtjänst hamnar något under budget då utfallet för perioden varit lägre än förväntat.  
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Fördelning per medlem - Oxelösunds kommun 

Oxelösunds kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss och i den 
särskilda kollektivtrafiken för serviceresor och riksfärdtjänst.  
 

 
 
Prognosen för Oxelösund kommun visar på en positiv avvikelse på 33 tkr både där den allmänna och den 
särskilda kollektivtrafiken visar på ett resultat något över budget.  
 
Förvaltningskostnaderna är lägre än både budget och tidigare kommunicerad prognos och beror på lägre 
kostnader för både personal samt konsultarvoden. De trafikrelaterade kostnaderna har däremot ökat något 
jämfört med budget och prognos och beror på en viss ökad kostnad för tekniska system samt infrastruktur 
framförallt på grund av ett förberedande arbete inför avvecklingen av myndigheten.  

 
Allmän kollektivtrafik 
Resandeutvecklingen, förutom skolkort, har under perioden varit svag. Den förflyttning från reducerade 
periodkort till fullprismånadskort samt enkelbiljetter som identifierades vid tidigare prognos kvarstår vilket 
ger en viss positiv effekt på intäkterna. Intäktsprognosen på helår ligger därmed i linje med tidigare prognos 
och något högre än budget. Helårsprognosen för skolkortsintäkter pekar därmed på ett något lägre utfall än 
budget. Totalt hamnar intäktsprognosen på budget men 10 tkr under tidigare kommunicerad prognos. 
Utöver detta tillkommer även en intäkt för fria sommarlovsresor på 6 tkr. 
 
För landsbygdstrafiken hamnar prognosen för trafikkostnaden 18 tkr lägre än budget och något lägre än 
tidigare kommunicerad prognos. Indexutvecklingen har under perioden varit gynnsam vilket förklarar den 
positiva avvikelsen från tidigare prognos tillsammans med det arbete som utförts med att förbättra 
omloppen. Att kostnaden för landsbygdstrafiken är högre än budget beror på ökade tomkörningar och ett 
tillkommande fordon vilket fördelas mellan samtliga medlemmar enligt fastslagen fördelningsmodell. 

Andel trafikarbete 0,1%

Budget DÅR1 Utfall jan-aug DÅR2 Avvikelse

Oxelösunds Kommun (tkr) 2018 2018 2018 2018

Intäkter 666 676 387 672 -6

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 81 90 56 90 -9

Skolkort/elevkort 584 585 325 575 9

Övriga intäkter 1 1 1

Fria sommarlovsresor 6 6 -6

Kostnader 2 666 2 650 1 719 2 646 20

Förvaltningskostnader 44 42 25 40 4

Trafikrelaterade nettokostnader 18 19 9 21 -3

Trafikkostnader 2 604 2 590 1 685 2 586 18

varav

Landsbygdstrafik Buss 2 604 2 590 1 685 2 586 18

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 2 000 1 975 1 331 1 974 26

Trafikkostnad serviceresor 1 199 1 301 810 1 260 -61

Riksfärdtjänst 191 180 86 183 8

Administrativa kostnader 432 420 228 379

Viten -7 -7 53

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 1 822 1 901 1 116 1 815 7

Total nettokostnad 3 822 3 875 2 448 3 789 33



 

71 

 

 
Särskild kollektivtrafik 
Prognosen för trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken hamnar 61 tkr över budget men något 
lägre än tidigare prognos. Den största orsaken till avvikelsen är att index varit högre än budgeterat men 
motverkas dock av en resandeminskning. Antalet resor som genomförts under sommaren är nästan åtta 
procent lägre jämfört med föregående år, och den trend med ökad längd på resorna som sågs under 
inledningen av året har vänt vilket innebär ett lägre utfall än budgeterat för perioden.  
 
Prognosen för riksfärdtjänst är i linje med budget. 
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Fördelning per medlem - Strängnäs kommun 

Strängnäs kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss, stadstrafik 
samt efterfrågestyrd trafik och i den särskilda kollektivtrafiken för serviceresor och skolskjuts. 
 

 
 
 
Prognosen för Strängnäs kommun visar på en positiv avvikelse på 108 tkr där den allmänna kollektivtrafiken 
avviker positivt med 596 tkr medan särskilda kollektivtrafiken avviker negativt med 488 tkr mot fastslagen 
budget. 
 
Förvaltningskostnaderna är lägre än både budget och tidigare kommunicerad prognos och beror på lägre 
kostnader för både personal samt konsultarvoden. De trafikrelaterade kostnaderna har däremot ökat något 
jämfört med budget och prognos och beror på en viss ökad kostnad för tekniska system samt infrastruktur 
framförallt på grund av ett förberedande arbete inför avvecklingen av myndigheten.  

 
Allmän kollektivtrafik 
Stadstrafiken visar en svag resandeutveckling där framförallt linje 2 sticker ut negativt. Intäktsutvecklingen 
har försvagats ytterligare på grund av det fria sommarlovsresandet men även på grund av att en större andel 
av resandet genomförs med lågtrafikkortet samt att resandet med enkelbiljetter minskat kraftigt (-10 
procent). Även i landsbygdstrafiken ses en liknande trend även om resandeutvecklingen varit något bättre. 
Biljettintäkterna förväntas därmed bli ytterligare sämre än tidigare kommunicerad prognos främst på grund 
av det intäktstapp som de fria sommarlovsresorna inneburit. 
Skolkortsintäkterna utvecklas fortsatt negativt men i och med den skolomläggning som gjorts i Strängnäs 
förväntas den öka något under hösten. Totalt hamnar intäktsprognosen 506 tkr under budget och 225 tkr 

Andel trafikarbete 8,2%

Budget DÅR1 Utfall jan-aug DÅR2 Avvikelse

Strängnäs Kommun (tkr) 2018 2018 2018 2018

Intäkter 13 135 12 853 8 520 13 364 -229

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 4 610 4 610 3 002 4 610

Biljettintäkter, Stadstrafik 3 550 3 400 2 072 3 175 375

Skolkort/elevkort 4 931 4 800 2 687 4 800 131

Övriga intäkter 44 43 23 43 1

Fria sommarlovsresor 736 736 -736

Kostnader 47 853 47 726 29 854 47 487 366

Förvaltningskostnader 3 583 3 392 2 048 3 231 352

Trafikrelaterade nettokostnader 1 484 1 544 738 1 687 -203

Trafikkostnader 42 786 42 790 27 068 42 568 218

varav

Landsbygdstrafik Buss 31 911 32 028 20 110 31 758 153

Stadstrafik 10 683 10 634 6 968 10 760 -77

Övrig trafik 192 188 105 165 27

Viten -60 -115 -115 115

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 34 718 34 873 21 334 34 122 596

Trafikkostnad serviceresor 6 098 6 798 4 174 6 437 -339

Administrativa kostnader 1 257 1 389 861 1 431 -174

Viten -13 -26 -26

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 7 355 8 187 5 010 7 843 -488

Total nettokostnad 42 073 43 060 26 344 41 965 108
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under tidigare kommunicerad prognos. Utöver detta tillkommer även en intäkt för fria sommarlovsresor på 
736 tkr. 
 
För landsbygdstrafiken hamnar prognosen för trafikkostnaden 153 tkr lägre än budget samt ytterligare något 
lägre än tidigare kommunicerad prognos. Indexutvecklingen har under perioden varit gynnsam vilket 
förklarar en del av den positiva avvikelsen. Vissa linjelagda turer har även flyttats till skolskjuts med taxi och 
samtidigt har även ett arbete gjorts med att effektivisera övrig trafik. Trafikkostnaden för stadstrafiken 
förväntas hamna 77 tkr över budget och något högre än tidigare prognos främst på grund av systemmässiga 
korrigeringar. Utfallet för trafikkostnaderna förbättras även på grund av viten på 115 tkr. 
 
Särskild kollektivtrafik 
Prognosen för trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken hamnar 340 tkr över budget men ungefär 
lika mycket under tidigare prognos. Den största orsaken till avvikelsen är att index varit högre än budgeterat 
under hela året. Den resandeökning som setts under 2017 och under inledningen av 2018 har avstannat 
under sommaren vilket innebär ett lägre utfall än budgeterat för perioden och även en lägre prognos för 
året. 
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Fördelning per medlem - Trosa kommun 

Trosa kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss samt 
efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik och i den särskilda för serviceresor och riksfärdtjänst.  
 

 
 
 
Prognosen för Trosa kommun visar på en positiv avvikelse på 140 tkr från budget där den allmänna 
kollektivtrafiken avviker positivt med 378 tkr medan den särskilda kollektivtrafiken avviker negativt med 238 
tkr från fastslagen budget. 

 
Förvaltningskostnaderna är lägre än både budget och tidigare kommunicerad prognos och beror på lägre 
kostnader för både personal samt konsultarvoden. De trafikrelaterade kostnaderna har däremot ökat något 
jämfört med budget och prognos och beror på en viss ökad kostnad för tekniska system samt infrastruktur 
framförallt på grund av ett förberedande arbete inför avvecklingen av myndigheten.  

 
Allmän kollektivtrafik 
Trosa fortsätter ha en väldigt bra resandeutveckling och alla produkter och linjer visar på en bra 
resandeutveckling. Det syns också en fortsatt bra effekt av den utbudsökning som gjorde på linje 550. Även 
om samtliga produkter utvecklas positivt beror intäktsutvecklingen främst på ett ökat resande med Movingo, 
enkelbiljetter och länskort. Även skolkorten har en positiv resandeutveckling. Prognosen för såväl biljett och 
skolkort har därmed justerats upp och totalt hamnar intäktsprognosen 180 tkr över budget och 95 tkr över 
tidigare kommunicerad prognos. Utöver detta tillkommer även en intäkt för fria sommarlovsresor på 117 tkr. 
 
 

Andel trafikarbete 1,9%

Budget DÅR1 Utfall jan-aug DÅR2 Avvikelse

Trosa Kommun (tkr) 2018 2018 2018 2018

Intäkter 1 280 1 365 1 094 1 577 -297

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 440 475 374 550 -110

Skolkort/elevkort 830 880 598 900 -70

Övriga intäkter 10 10 5 10

Fria sommarlovsresor 117 117 -117

Kostnader 9 129 9 269 5 891 9 048 81

Förvaltningskostnader 833 789 476 751 82

Trafikrelaterade nettokostnader 345 359 172 392 -47

Trafikkostnader 7 951 8 121 5 243 7 904 47

varav

Landsbygdstrafik Buss 7 885 8 090 5 272 7 912 -27

Övrig trafik 66 66 37 59 7

Viten -36 -67 -67 67

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 7 849 7 904 4 797 7 471 378

Trafikkostnad serviceresor 2 131 2 479 1 517 2 358 -227

Riksfärdtjänst 277 240 94 203 74

Administrativa kostnader 463 556 336 558 -95

Viten -3 -10 -10 10

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 2 871 3 272 1 936 3 109 -238

Total nettokostnad 2 871 3 275 1 936 3 109 140
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För landsbygdstrafiken hamnar prognosen för trafikkostnader 27 tkr över budget men drygt 150 tkr lägre än 
tidigare kommunicerad prognos. Indexutvecklingen har under perioden varit gynnsam vilket tillsammans 
med en tidtabellsjustering och det arbete som utförts med att förbättra omloppen samt minska 
tomkörningarna förklarar den positiva avvikelsen jämfört med tidigare kommunicerad prognos. Att 
kostnaden för landsbygdstrafiken är högre än budget beror på ökade tomkörningar och ett tillkommande 
fordon vilket fördelas mellan samtliga medlemmar enligt fastslagen fördelningsmodell samt en felaktig 
budgetering av den trafik som utförs av taxi. Utfallet för trafikkostnaderna förbättras även på grund av viten 
på 67 tkr. 
 
Särskild kollektivtrafik 
Prognosen för trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken hamnar 227 tkr över budget men drygt 
100 tkr under tidigare prognos. Den främsta orsaken till avvikelsen är att indexutvecklingen varit högre än 
budgeterat under hela året. Det sågs också ett kraftigt ökat resande under inledningen av året där antalet 
resor var nästan 14 procent högre än tidigare år. Den resandeökning som sågs under slutet av 2017 och 
under inledningen av 2018 har avstannat under sommaren och antal resor har enbart varit drygt tre procent 
högre än föregående år. Detta innebär ett lägre utfall för perioden och även en lägre årsprognos. 
 
Prognosen för riksfärdtjänst är något under budget då utfallet för perioden varit lägre än förväntat.  
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Fördelning per medlem - Vingåkers kommun 

Vingåkers kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss samt 
efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik och i den särskilda för serviceresor.  
 

 
 
Prognosen för Vingåker kommun visar på en positiv avvikelse på 111 tkr där den allmänna avviker positivt 
med 341 tkr medan den särskilda kollektivtrafiken avviker negativt med 230 tkr från fastslagen budget. 
 
Förvaltningskostnaderna är lägre än både budget och tidigare kommunicerad prognos och beror på lägre 
kostnader för både personal samt konsultarvoden. De trafikrelaterade kostnaderna har däremot ökat något 
jämfört med budget och prognos och beror på en viss ökad kostnad för tekniska system samt infrastruktur 
framförallt på grund av ett förberedande arbete inför avvecklingen av myndigheten.  
 
Allmän kollektivtrafik 
Vingåker fortsätter ha en väldigt bra resandeutveckling där flertalet linjer har en positiv resandeutveckling; 
exempelvis har linje 672 ökat med 67 procent. Samtliga produkter utvecklas positivt, trots det fria 
sommarlovsresandet, och även skolkorten har en positiv resandeutveckling. Prognosen för såväl biljett- och 
skolkort har därmed justerats upp ytterligare något och totalt hamnar intäktsprognosen 157 tkr över budget 
och 75 tkr över tidigare kommunicerad prognos. Utöver detta tillkommer även en intäkt för fria 
sommarlovsresor på 156 tkr. 
 
 
För landsbygdstrafiken hamnar prognosen för trafikkostnaden 16 tkr lägre än budget och runt 100 tkr lägre 
än tidigare kommunicerad prognos. Den förändring som gjorts av länsöverskridande linje 722 innebär en 

Andel trafikarbete 1,9%

Budget DÅR1 Utfall jan-aug DÅR2 Avvikelse

Vingåkers Kommun (tkr) 2018 2018 2018 2018

Intäkter 2 178 2 260 1 662 2 491 -313

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 870 940 658 975 -105

Skolkort/elevkort 1 298 1 310 842 1 350 -52

Övriga intäkter 10 10 5 10

Fria sommarlovsresor 156 156 -156

Kostnader 13 279 13 318 8 374 13 251 28

Förvaltningskostnader 824 785 474 747 77

Trafikrelaterade nettokostnader 342 357 171 390 -48

Trafikkostnader 12 113 12 176 7 729 12 113

varav

Landsbygdstrafik Buss 12 053 12 124 7 677 12 037 16

Övrig trafik 60 57 72 96 -36

Viten -6 -20 -20 20

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 11 101 11 058 6 712 10 760 341

Trafikkostnad serviceresor 1 357 1 466 885 1 368 -11

Riksfärdtjänst 67 166 -166

Administrativa kostnader 244 283 182 303 -59

Viten -3 -5 -5 5

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 1 601 1 746 1 128 1 831 -230

Total nettokostnad 12 702 12 807 7 840 12 591 111
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besparing kostnadsmässigt och förklarar tillsammans med den gynnsamma indexutvecklingen och det arbete 
som utförts med att förbättra omloppen den positiva avvikelsen från tidigare prognos. Förändringen av den 
länsöverskridande trafiken innebar att en anropsstyrd tur sattes in under sommaren. Detta är anledningen 
till avvikelsen under posten övrig trafik. Att kostnaden för landsbygdstrafiken är högre än budget beror på 
ökade tomkörningar och ett tillkommande fordon vilket fördelas mellan samtliga medlemmar enligt 
fastslagen fördelningsmodell. 

 
Särskild kollektivtrafik 
Prognosen för trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken hamnar 11 tkr lägre än budget och 
ungefär 100 tkr lägre än tidigare prognos. Trots att indexutvecklingen varit högre än budgeterat under 
perioden har utfallet för perioden varit lägre än budgeterat då resandet inte ökat enligt förväntat. Den höga 
indexutvecklingen kommer fortsätta året ut. 
 
Under perioden har ett avtal för riksfärdtjänst tillkommit. Då dessa resor inte var med i budget förväntas ett 
negativt utfall mot budget på 144 tkr. 

  



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-11-15 KS/2017:475 - 109 
Kommunstyrelsens kansli 

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

www.katrineholm.se E-post: Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Axel Stenbeck 

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - svar på motion om Kafé fullmäktige 
Ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Beredning
Allmänhetens möjligheter att i samband med kommunfullmäktiges sammanträden få 
möjligheter till information och dialog med politiker bedöms tillgodosedda i rimlig 
omfattning.

 

Göran Dahlström (S) Lars Härnström (M)
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens vice ordförande



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-11-09 KS/2017:475 - 109 
Kommunstyrelsens kansli 

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

www.katrineholm.se E-post: Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Axel Stenbeck/ 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om Kafé fullmäktige i Katrineholm 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om Kafé 
Fullmäktige. I motionen lämnas följande yrkande:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
att införa Kafé Fullmäktige i Katrineholm.

Ärendets handlingar
 Motion från Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD), 2017-09-29

Ärendebeskrivning
I beredningsprocessen har kommunfullmäktiges ordförande getts möjlighet att lämna 
synpunkter på motionen.

En aktiv och öppen dialog mellan politiker och medborgare i kommunen är viktigt, 
precis som motionärerna betonar. Att ge möjlighet till detta är en primär uppgift för de 
politiska partierna. Så sker också i betydande omfattning. Även mellan medborgarna 
och de olika verksamheterna i kommunen finns väl utvecklade former för 
kommunikation och information.

Huvuduppgiften för kommunfullmäktige är att föra den politiska debatten mellan de 
förtroendevalda samt att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt för kommunen (KL kap 3 §9). Även i samband med kommunfullmäktiges 
sammanträden finns redan i dag flera möjligheter för medborgarna att på olika sätt 
delta. Alla sammanträden är öppna och är dessutom tillgängliga såväl via 
direktsändning på radion som via webb-tv. 

Varje sammanträde inleds med Allmänhetens fråga – där får allmänheten möjlighet att 
ställa frågor till fullmäktiges ledamöter.

Kommunfullmäktige har vidare i samband med varje sammanträde ajournering för 
kaffe, som brukar vara ungefär klockan sju. Samtliga närvarande personer inbjuds 
alltid att delta i denna fikastund. Här finns det således redan i dag goda möjligheter för 
medborgare att träffa och föra dialog med samtliga förtroendevalda.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-11-09 KS/2017:475 - 109 
Kommunstyrelsens kansli 

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

www.katrineholm.se E-post: Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Förvaltningens bedömning
På vilket sätt, samt i vilken omfattning, kommunens förtroendevalda kommunicerar 
och för dialog med allmänheten under kommunfullmäktiges sammanträden är ingen 
sak för kommunens tjänstemän att bedöma.

Kommunledningsförvaltningen ser inga hinder att kunna genomföra ett Kafé 
fullmäktige, men konstaterar att det idag redan finns goda möjligheter för allmänheten 
att föra dialog med sina förtroendevalda. 

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD)



MOTION 

Kafé Fullmäktige
Vi kristdemokrater i Katrineholm vill att tröskeln till dialog med politikerna ska vara 
låg. Vi anser att politiken har ett särskilt ansvar att utveckla kontakten och dialogen 
med kommuninvånarna. En aktiv och öppen dialog med kommuninvånare och 
organisationer är grundläggande för kommunens arbete.

I flera kommuner runt om i Sverige, (Upplands Väsby och Lerum, t. ex) inleds 
kommunfullmäktige med en fika för allmänheten dit alla intresserade är välkomna att 
träffa politikerna och ställa frågor över en kopp kaffe. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att: 

 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att införa Kafé Fullmäktige i Katrineholm.

Katrineholm, den 29 september 2017

För Kristdemokraterna i Katrineholm

Joha Frondelius & Marian Loley



Protokollsutdrag 1 (2)

PERSONALUTSKOTTET 2018-10-10

§ 31

Systematisk utvärdering när personal slutar inom någon 
av Katrineholms verksamheter (KS/2017:507)
Personalavdelningen förslag till beslut
Med hänvisning till det pågående arbetet utifrån beslutad övergripande kompetensförsörjningsplan 
föreslår personalutskottet att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Inger hult (L), Krister Wistbacka (L), Lars Levin 
(L) samt John-Erik Nyman (L) har lämnat en motion i vilken de yrkar att 
personalkontoret utarbetar, tillsammans med samtliga förvaltningar, ett standardiserat 
utvärderingsförfarande som motionen föreslår.

Kompetensförsörjning är en av de största utmaningar kommunens verksamheter står 
inför. Färre ska försörja fler och både privat och offentlig sektor konkurrerar om 
arbetskraften. Attraktionskraften som arbetsgivare är och kommer att bli allt 
viktigare. En attraktiv arbetsgivare kan som motionen beskriver vara både diffust och 
subjektivt och spänner över fler områden. Katrineholms kommun arbetar utifrån en 
modell kallad ARUBA: Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avsluta. Hur väl 
kommunen lyckas inom dessa områden är vad kommunen signalerar i 
arbetsgivarvärde. Tillsammans med ledarskapet är detta de starkaste verktygen 
kommunen har för att skapa attraktiva och effektiva arbetsplatser där människor vill 
arbeta.

Övergripande kompetensförsörjningsplan (KF 2018-05-21 § 66) utgår från ARUBA. 
En åtgärd var att systematisera avslutningssamtalen med årlig analys och ett 
utvecklingsarbete pågår. Det är samtidigt en utmaning att nå samtliga medarbetare 
som slutar, eftersom ett avslutningssamtal aldrig kan vara tvingande. Det finns 
samtidigt flera skäl till varför jag som medarbetare väljer bort detta samtal.

Överläggning
Under personalutskottets överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S).

Yrkanden
Johan Söderberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.



Protokollsutdrag 2 (2)

PERSONALUTSKOTTET 2018-10-10

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning finner ordföranden att utskottet beslutar enligt 
förvaltningens förslag till beslut.
_______________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-03 KS/2017:507 - 020 
/Eget_Kontor/ 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 53 

www.katrineholm.se E-post: Madelene.Carlsson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Susanne Sandlund 

Personalutskottet

Systematisk utvärdering när personal slutar inom någon 
av Katrineholms verksamheter 
Personalavdelningen förslag till beslut
Med hänvisning till det pågående arbetet utifrån beslutad övergripande 
kompetensförsörjningsplan föreslår personalutskottet att kommunfullmäktige ska anse 
motionen besvarad.

 
Ärendebeskrivning
Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Inger hult (L), Krister Wistbacka (L), Lars Levin 
(L) samt John-Erik Nyman (L) har lämnat en motion i vilken de yrkar att 
personalkontoret utarbetar, tillsammans med samtliga förvaltningar, ett standardiserat 
utvärderingsförfarande som motionen föreslår.

Kompetensförsörjning är en av de största utmaningar kommunens verksamheter står 
inför. Färre ska försörja fler och både privat och offentlig sektor konkurrerar om 
arbetskraften. Attraktionskraften som arbetsgivare är och kommer att bli allt viktigare. 
En attraktiv arbetsgivare kan som motionen beskriver vara både diffust och subjektivt 
och spänner över fler områden. Katrineholms kommun arbetar utifrån en modell kallad 
ARUBA: Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avsluta. Hur väl kommunen lyckas 
inom dessa områden är vad kommunen signalerar i arbetsgivarvärde. Tillsammans med 
ledarskapet är detta de starkaste verktygen kommunen har för att skapa attraktiva och 
effektiva arbetsplatser där människor vill arbeta.

Övergripande kompetensförsörjningsplan (KF 2018-05-21 § 66) utgår från ARUBA. 
En åtgärd var att systematisera avslutningssamtalen med årlig analys och ett 
utvecklingsarbete pågår. Det är samtidigt en utmaning att nå samtliga medarbetare som 
slutar, eftersom ett avslutningssamtal aldrig kan vara tvingande. Det finns samtidigt 
flera skäl till varför jag som medarbetare väljer bort detta samtal.

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef



Liberalerna Katrineholm · Floragatan 11 · 641 33 Katrineholm · 0702 473 640
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Motion: Systematisk utvärdering när 
personal slutar inom någon av 
Katrineholms verksamheter.
Kompetensförsörjning är ett ord som kommit att användas och refereras till i växande grad. De allra 
flesta kommuner i Sverige har samma utmaning, att hitta utbildad, legitimerad eller kompetent 
personal till sina kärnverksamheter – skola, vård och omsorg. 

Katrineholms kommun jobbar i dagsläget med att rekrytera ny personal och behålla kompetens som 
redan finns i organisationen, men inte tillräckligt! Vi måste accelerera upp för att stå oss i 
konkurrensen om den bästa personalen.

Att vara en attraktiv arbetsgivare är något som är diffust och subjektivt. En av de viktigaste 
faktorerna i att vara en attraktiv arbetsgivare är att veta vad framtida arbetstagare värdesätter. Man 
måste också förstå vilka faktorer som spelat en avgörande roll, när någon av vår kompetenta styrka 
väljer att söka sig ifrån sin arbetsplats till en ny, vare sig den nya anställningen är i eller utanför 
Katrineholms kommunkoncern. 

Endast genom att vara lyhörda för potentiella problem, utvecklingsområden och brister i våra led 
kan vi dra nödvändiga slutsatser och verkställa åtgärder som potentiellt kan leda till att våra 
arbetsplatser blir än mer attraktiva.

Varje anställd som slutar erbjuds ett utvärderingssamtal när hen slutar men vi vet i dagsläget att det 
sker i varierande grad och ett antal glöms eller av annan anledning missas. Detta gör att vi går miste 
om värdefull information. Dessa samtal öppnar tyvärr också för att rapporteringen från samtalet 
stannar hos den direkta chefen, utan att kunna sammanställas vare sig på förvaltningsnivå eller hos 
personalkontoret. Informationen blir i och med det irrelevant eftersom den inte kan sammanställas, 
visa samband eller påvisa återkommande problem. Vi som koncern måste ödmjukt erkänna att i de 
fall då den direkta chefen kanske är problemet, kan vi undra hur många anställda som öppet väljer 
att prata om det. 

För att få en systematik i samtalen och öka chansen att verksamheten får upp ögonen för områden 
som skulle kunna utvecklas, förbättras eller åtgärdas, behöver vi ett standardiserat 
utvärderingsförfarande som är gemensamt i hela organisationen. Då kan man få fram vilka faktorer 

http://www.liberalerna.se/
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som ligger bakom en anställds beslut att avsluta sin anställning eller söka annan anställning inom 
organisationen. Vi behöver veta och få dokumenterat vilka synpunkter en anställd vill dela med sig 
av när hen väljer att sluta i kommunen.

För att bli Sveriges eller åtminstone Sörmlands bästa och mest attraktiva arbetsgivare, och stå oss i 
konkurrensen med andra kommuner, landstinget och företag måste vi visa att vi menar allvar med 
att vårda vår personal och våga vara självkritiska.

Med anledning av ovanstående yrkar vi att:
- Personalkontoret utarbetar, tillsammans med samtliga förvaltningar, ett standardiserat 

utvärderingsförfarande som föreslås i enlighet med ovan.

Katrineholm 2017-10-18

/Ewa Callhammar/                                                   /Inger Hult/

/Jesper Ek/                                                               /Krister Wistbacka/

/Lars Levin/                                                             /John-Erik Nyman/
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PERSONALUTSKOTTET 2018-10-10

§ 32

Optimera hur vi använder våra personella resurser 
(KS/2018:99)
Personalavdelningens förslag till beslut
Med hänvisning till pågående processer och avtal föreslår personalutskottet att kommunfullmäktige 
ska anse motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Inger Hult (L) samt Lars Levin (L) har lämnat 
en motion i vilken de yrkar att 

- Samtliga förvaltningar uppdras att kritiskt granska hur man använder utbildad, 
behörig eller legitimerad personals tid.

- Samtliga förvaltningar tar fram förslag, förankrade hos berörda grupper, på hur 
Katrineholms kommun skulle kunna optimera användningen av berörd personals 
tid och kompetenser.

- Som följd av ovanstående, fastställa vilka arbetsuppgifter inom verksamheterna 
som skulle kunna utföras av annan personal där konkurrens inte föreligger.

- Samtliga förvaltningar tar fram förslag på roller som kan skapas där samma 
kompetens- eller legitimationskrav inte finns och se över vilka kompetenser 
dessa roller kräver samt vilka yrkesgrupper som kan rekryteras till de rollerna.

Det är vanligt att det inom yrkesgrupper med krav på utbildning, eller legitimation 
finns beskrivet vilket arbete som inte kan utföras om behörighet eller legitimation 
saknas. Nämnas kan till exempel sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, lärare 
med flera. En utredning pågår också kring krav på socionomexamen inom 
socialtjänster för att utföra vissa arbetsuppgifter. Det finns inom vissa arbetsområden 
också krav på en lägsta utbildningsnivå. 

Inom flera förvaltningar pågår ett arbete för att avlasta vissa yrkesgrupper och öka 
möjligheten till anställning för andra. Det finns också ett pilotprojekt i syfte att öka 
den interna rörligheten inom förvaltningarna, men på sikt också inom hela den 
kommunala verksamheten. Brist på kompetens, men också krav på heltid som norm 
med utbildningstjänster är två av flera faktorer som bidragit till utvecklingen. 

I det nyligen slutna läraravtalet åläggs lokala parter att stärka arbetet med 
kompetensförsörjning och uppmärksamma hur arbetsmiljö, arbetstid och lönebildning 
påverkar kompetensförsörjning. Avtalet påtalar också vikten av att på varje 
arbetsplats finna metoder för att åskådliggöra arbetsinnehåll och balans i den enskilde 
medarbetarens uppdrag. Därutöver ska de centrala parterna ta fram dialogmaterial om 
bland annat arbetsbelastning och arbetstider.
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Det finns samtidigt en risk med att arbeta med förtydligande av arbets- eller 
funktionsbeskrivningar då detta kan medföra begränsningar och inte möjligheter, 
vilket är viktigt att beakta i de arbeten som pågår.

Överläggning
Under personalutskottets överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S).

Yrkanden
Johan Söderberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning finner ordföranden att utskottet beslutar enligt 
förvaltningens förslag till beslut.
_________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-03 KS/2018:99 - 029 
/Eget_Kontor/ 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 53 

www.katrineholm.se E-post: Madelene.Carlsson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Susanne Sandlund 

Personalutskottet

Optimera hur vi använder våra personella resurser 
Personalavdelningens förslag till beslut
Med hänvisning till pågående processer och avtal föreslår personalutskottet att 
kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

 
Ärendebeskrivning
Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Inger Hult (L) samt Lars Levin (L) har lämnat en 
motion i vilken de yrkar att 
- Samtliga förvaltningar uppdras att kritiskt granska hur man använder utbildad, 

behörig eller legitimerad personals tid.
- Samtliga förvaltningar tar fram förslag, förankrade hos berörda grupper, på hur 

Katrineholms kommun skulle kunna optimera användningen av berörd personals 
tid och kompetenser.

- Som följd av ovanstående, fastställa vilka arbetsuppgifter inom verksamheterna 
som skulle kunna utföras av annan personal där konkurrens inte föreligger.

- Samtliga förvaltningar tar fram förslag på roller som kan skapas där samma 
kompetens- eller legitimationskrav inte finns och se över vilka kompetenser dessa 
roller kräver samt vilka yrkesgrupper som kan rekryteras till de rollerna.

Det är vanligt att det inom yrkesgrupper med krav på utbildning, eller legitimation 
finns beskrivet vilket arbete som inte kan utföras om behörighet eller legitimation 
saknas. Nämnas kan till exempel sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, lärare 
med flera. En utredning pågår också kring krav på socionomexamen inom 
socialtjänster för att utföra vissa arbetsuppgifter. Det finns inom vissa arbetsområden 
också krav på en lägsta utbildningsnivå. 

Inom flera förvaltningar pågår ett arbete för att avlasta vissa yrkesgrupper och öka 
möjligheten till anställning för andra. Det finns också ett pilotprojekt i syfte att öka den 
interna rörligheten inom förvaltningarna, men på sikt också inom hela den kommunala 
verksamheten. Brist på kompetens, men också krav på heltid som norm med 
utbildningstjänster är två av flera faktorer som bidragit till utvecklingen. 

I det nyligen slutna läraravtalet åläggs lokala parter att stärka arbetet med 
kompetensförsörjning och uppmärksamma hur arbetsmiljö, arbetstid och lönebildning 
påverkar kompetensförsörjning. Avtalet påtalar också vikten av att på varje arbetsplats 
finna metoder för att åskådliggöra arbetsinnehåll och balans i den enskilde 
medarbetarens uppdrag. Därutöver ska de centrala parterna ta fram dialogmaterial om 
bland annat arbetsbelastning och arbetstider.
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-03 KS/2018:99 - 029 
/Eget_Kontor/ 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 53 

www.katrineholm.se E-post: Madelene.Carlsson@katrineholm.se 

Det finns samtidigt en risk med att arbeta med förtydligande av arbets- eller 
funktionsbeskrivningar då detta kan medföra begränsningar och inte möjligheter, vilket 
är viktigt att beakta i de arbeten som pågår.

Förvaltningens bedömning

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef



Katrineholms kommun
Kommunfullmäktige
20 februari 2018

Motion

Liberalerna Katrineholm · Floragatan 11 · 641 33 Katrineholm · 0702 473 640
www.katrineholm.liberalerna.se · katrineholm@liberalerna.se

Motion: Optimera hur vi använder våra 
personella resurser
Kompetensförsörjning är ett ord som under innevarande mandatperiod kommit att användas och 
refereras till i växande grad. Katrineholms kommun arbetar ständigt med att rekrytera kompetent, 
utbildad, behörig eller legitimerad personal till våra kärnverksamheter skola, vård och omspog, men 
detta försvåras i och med att så gott som alla kommuner (och även landsting/regioner), såväl 
närliggande som i hela riket, står inför samma utmaning. Konkurrensen om personal är väldigt tuff 
och många faktorer spelar in i Katrineholms rekryteringsutmaning.

Det finns fler än ett sätt för Katrineholms kommun att tillgodose kompetensbehoven, och den aktiva 
marknadsföringen som kommunen redan arbetar med är ett sätt, och den ska vi helt klart fortsätta 
med. Som komplement är det möjligt för Katrineholms kommun att minska det akuta 
rekryteringsbehovet genom att optimera användningen av personalen som redan finns i 
verksamheten, dvs se till att utbildad personal i högre grad gör arbetsuppgifter som kräver deras 
utbildning. Rätt person, med rätt kompetens, på rätt plats med rätt arbetsuppgift. De arbetsuppgifter 
som många idag gör, men som i första hand inte kräver särskilda spetskompetenser, skulle kunna 
göras av andra. I och med detta kan personalen ägna en större andel av sin arbetstid till det som 
faktiskt kräver deras kompetens, och på så sätt utföra en större andel av Katrineholms Kommuns 
behov av den kompetenta personalen vi redan har. Rätt personalkompetens till rätt arbetsuppgift! 
Detta kan också vara en faktor i att göra tjänster som utannonseras mer attraktiva – personalen får 
faktiskt fokusera på det de utbildat sig till!

Ett exempel:
En ämneslärare är legitimerad i och undervisar i två ämnen, matematik och fysik. Dessutom är hen 
mentor åt 15 elever i årskurs 7. Mentorstiden är schemalagd till 30 minuter per vecka, men utöver 
den så får läraren öronmärka en ansenlig men ändå osynlig mängd tid på att ringa samtal till 
föräldrar, boka tolk, kontakta elevhälsoteamet, följa upp när- och frånvaro, vidarebefordra lärares 
oro till föräldrar, medla i konflikter, hjälpa med schema, skåp, Ipad eller liknande. Dessutom ska 

http://www.liberalerna.se/
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läraren erbjuda och hålla i minst ett utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare per termin, och 
i många fall krävs många fler än ett samtal.

Läraren ovan har läst minst 90 poäng i ena ämnet, minst 60 poäng i det andra. Hen har dessutom 
läst 90 poäng pedagogisk utbildning där metodik, didaktik, läroplaner, utbildningshistoriska teorier 
mm ingår, men förvånansvärt lite, om ens något, som egentligen rör mentorskapets diffusa roll.

Vi tror att många lärare skulle gladeligen avsäga sig hela mentorskapet för att kunna fokusera på 
undervisning i de ämnen som de läst. Dessutom skulle då andra än legitimerade lärare uppfylla 
mentorsrollen, tex lärarstudenter, socionomer m fl.

Samma paralleller skulle kunna dras inom äldreomsorgen där undersköterskor i många kanske utför 
serviceinsatser tex. laga mat, handla mm, snarare än att fokusera på den vårdinsatser där de besitter 
kompetens, och service insatserna skulle kunna utföras av någon som inte besitter vårdkompetensen. 
Återigen, rätt personalkompetens till rätt arbetsuppgift.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar:

Med hänvisning till ovanstående yrkar Liberalerna i 
Katrineholm att:

- samtliga förvaltningar uppdras att kritiskt granska hur man använder utbildad, behörig eller 
legitimerad personals tid.

- samtliga förvaltningar tar fram förslag, förankrade hos berörda grupper, på hur 
Katrineholms kommun skulle kunna optimera användningen av berörd personals utbildning 
och kompetenser.

- som följd av ovanstående, fastställa vilka arbetsuppgifter inom verksamheterna skulle kunna 
utföras av annan personal där samma konkurrens inte föreligger.

- Samtliga förvaltningar tar fram förslag på roller som kan skapas där samma kompetens- 
eller legitimationskrav inte finns och se över vilka kompetenser dessa roller kräver samt 
vilka grupper kan rekryteras till de rollerna.

För Liberalerna

Ewa Callhammar Jesper Ek  

Inger Hult Lars Levin
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-11-15 KS/2018:102 - 025 
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Caroline Oskarsson 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om sex timmars arbetsdag 
Ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Beredning
Katrineholms kommun står inför ett stort framtida rekryteringsbehov, där heltidsarbete 
är en del av lösningen för att lyckas bemanna verksamheter utifrån den växande 
välfärdssektorn. Förkortad arbetsdag skulle innebära en markant ökning av 
kommunens rekryteringsbehov vilket i hög grad försvårar kompentensförsörjningen i 
kommunens verksamheter. Förslaget skulle även innebära högre kostnader för 
bemanning utifrån ett oförändrat bemanningskrav. Utifrån nuvarande och kommande 
års ekonomiska förutsättningar finns det inte utrymme i budget att genomföra en sådan 
satsning, samt att det redan pågår ett arbete i kommunen med heltid som norm.  

 

Göran Dahlström (S) Lars Härnström (M)
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens vice ordförande
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§ 33

Projekt med sex timmars arbetsdag (KS/2018:102)
Personalavdelningens förslag till beslut
Med hänvisning till det arbete som pågår inom heltid som norm föreslår 
personalutskottet kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservation 
Mot beslutet och till förmån för det egna yrkandet reserverar sig Nicklas Adamsson 
(MP).

Ärendebeskrivning
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) lämnat en motion i vilken de yrkar om att 
införa ett pilotprojekt med sex timmars arbetsdag, i någon av Katrineholms kommuns 
verksamheter. Detta i syfte att få en förbättrad arbetsmiljö, få ned höga sjuktal i 
kvinnodominerade yrken och att öka kommunens anseende som attraktiv 
arbetsgivare. Motionärerna vill också se ifall sex timmars arbetsdag skulle kunna 
bidra till att få bort schemalagda delade turer. 
För att möta dagens utmaningar inom personalförsörjning och rådande 
kompetensbehov har Katrineholms kommun tagit ett beslut om att införa heltid som 
norm för alla medarbetare, i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare. Beslutet 
om Heltid som norm är en satsning på en jämställd arbetsplats där alla ska kunna leva 
på sin lön och framtida pension samt bidra till goda möjligheter i form av 
kompetensutveckling och karriärvägar. 

Enligt Sveriges kommuner och landsting kommer det behövas över en halv miljon 
nya medarbetare i välfärden fram till 2023, om inga förändringar görs i arbetssätt, 
organisation och bemanning. Befolkningsstrukturen innebär samtidigt att färre ska 
försörja fler. Om fler medarbetare skulle arbeta heltid, skulle rekryteringsbehoven 
minska. 

Katrineholms kommun står inför ett stort framtida rekryteringsbehov, där 
heltidsarbete är en del av lösningen för att lyckas bemanna verksamheter utifrån den 
växande välfärdssektorn. I kommunens övergripande kompetensförsörjningsplan 
(2018-05-21, § 66) beskrivs att Sveriges kommuner och landsting 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 skulle rekryteringsbehoven i välfärden kunna minska 
med över 20 procent, eller 115 000 personer. 

Minskad arbetstid till sex timmar enligt motionen innebär att verksamheterna skulle 
behöva rekrytera ännu fler än vad som redan beräknats i dagens prognoser Enligt 
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PERSONALUTSKOTTET 2018-10-10

kompetensförsörjningsplanen uppgår antalet nyrekryteringar årligen till cirka 300 
personer, något som idag upplevs som en stor utmaning för kommunen. 

Det finns viss framtagen forskning som stödjer motionernas förslag på sex timmars 
arbetsdag utifrån en arbetsmiljöaspekt. Forskning har visat att arbetstagare genom 
förkortad arbetsdag får en ökad återhämtning. Motsvarande effekt av önskad 
återhämtning kan också ses som en konsekvens vid införande av heltidsarbete. 
Heltidsarbete innebär ofta en mer varierad arbetsbelastning, vilket kan medföra att 
arbetssituationen blir mindre ansträngd för medarbetaren. Förhoppningen är att 
arbetsmiljön kommer upplevas som bättre efter införandet av heltid som norm. 

Motionärerna önskar se ifall en sex timmars reform kan bidra till att delade turer 
upphör, vilket i teorin kan stämma. En schemaläggning med färre personaltimmar 
kräver dock både fler huvuden och därmed ökade kostnader för att kunna bemanna, 
utifrån ett oförändrat bemanningskrav. Resultatet skulle bli kostnadsmässigt dyrare än 
dagens bemanning och kommunens rekryteringsutmaning skulle öka markant. Istället 
kan motionärernas önskan om återhämtning och borttagande av delade turer uppfyllas 
i och med en genomtänkt schemaläggning, där hälsoaspekten lyfts fram och 
organiseras genom så kallade hälsosamma scheman. Något som blir nästa steg i 
arbetsmiljöarbetet där fokus ska vara att identifiera och minimera organisatoriska 
hinder för heltidsarbete. En viktig del i en anställning är medarbetarens möjlighet att 
kunna vara delaktig och påverka sin schemaläggning, något som är ett av resultatmål 
av reformen heltid som norm. Parametern ökat medarbetarengagemang kommer 
årligen att följas upp liksom parametern minskad sjukfrånvaro då självbestämmande 
över önskad sysselsättningsgrad, samt möjlighet till kompetensutveckling påverkar 
hälsa positivt.

Överläggning
Under personalutskottets överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Nicklas 
Adamsson (MP) och Susanne Sandlund.

Förslag och yrkanden
Johan Söderberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Nicklas Adamsson (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag 
till beslut och Nicklas Adamsson (MP) avslagsyrkande. Han finner att utskottet 
beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.
_________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Susanne Sandlund 

Personalutskottet

Projekt med sex timmars arbetsdag 
Personalavdelningens förslag till beslut
Med hänvisning till det arbete som pågår inom heltid som norm föreslår 
personalutskottet kommunfullmäktige att avslå mortionen.

 
Ärendebeskrivning

Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) lämnat en motion i vilken de yrkar om att 
införa ett pilotprojekt med sex timmars arbetsdag, i någon av Katrineholms kommuns 
verksamheter. Detta i syfte att få en förbättrad arbetsmiljö, få ned höga sjuktal i 
kvinnodominerade yrken och att öka kommunens anseende som attraktiv arbetsgivare. 
Motionärerna vill också se ifall sex timmars arbetsdag skulle kunna bidra till att få bort 
schemalagda delade turer. 

För att möta dagens utmaningar inom personalförsörjning och rådande 
kompetensbehov har Katrineholms kommun tagit ett beslut om att införa heltid som 
norm för alla medarbetare, i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare. Beslutet om Heltid 
som norm är en satsning på en jämställd arbetsplats där alla ska kunna leva på sin lön 
och framtida pension samt bidra till goda möjligheter i form av kompetensutveckling 
och karriärvägar. 

Enligt Sveriges kommuner och landsting kommer det behövas över en halv miljon nya 
medarbetare i välfärden fram till 2023, om inga förändringar görs i arbetssätt, 
organisation och bemanning. Befolkningsstrukturen innebär samtidigt att färre ska 
försörja fler. Om fler medarbetare skulle arbeta heltid, skulle rekryteringsbehoven 
minska. 

Katrineholms kommun står inför ett stort framtida rekryteringsbehov, där heltidsarbete 
är en del av lösningen för att lyckas bemanna verksamheter utifrån den växande 
välfärdssektorn. I kommunens övergripande kompetensförsörjningsplan (2018-05-21, 
§ 66) beskrivs att Sveriges kommuner och landsting 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 
skulle rekryteringsbehoven i välfärden kunna minska med över 20 procent, eller 115 
000 personer. 

Minskad arbetstid till sex timmar enligt motionen innebär att verksamheterna skulle 
behöva rekrytera ännu fler än vad som redan beräknats i dagens prognoser Enligt 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 53 

www.katrineholm.se E-post: Madelene.Carlsson@katrineholm.se 

kompetensförsörjningsplanen uppgår antalet nyrekryteringar årligen till cirka 300 
personer, något som idag upplevs som en stor utmaning för kommunen. 

Det finns viss framtagen forskning som stödjer motionernas förslag på sex timmars 
arbetsdag utifrån en arbetsmiljöaspekt. Forskning har visat att arbetstagare genom 
förkortad arbetsdag får en ökad återhämtning. Motsvarande effekt av önskad 
återhämtning kan också ses som en konsekvens vid införande av heltidsarbete. 
Heltidsarbete innebär ofta en mer varierad arbetsbelastning, vilket kan medföra att 
arbetssituationen blir mindre ansträngd för medarbetaren. Förhoppningen är att 
arbetsmiljön kommer upplevas som bättre efter införandet av heltid som norm. 

Motionärerna önskar se ifall en sex timmars reform kan bidra till att delade turer 
upphör, vilket i teorin kan stämma. En schemaläggning med färre personaltimmar 
kräver dock både fler huvuden och därmed ökade kostnader för att kunna bemanna, 
utifrån ett oförändrat bemanningskrav. Resultatet skulle bli kostnadsmässigt dyrare än 
dagens bemanning och kommunens rekryteringsutmaning skulle öka markant. Istället 
kan motionärernas önskan om återhämtning och borttagande av delade turer uppfyllas i 
och med en genomtänkt schemaläggning, där hälsoaspekten lyfts fram och organiseras 
genom så kallade hälsosamma scheman. Något som blir nästa steg i arbetsmiljöarbetet 
där fokus ska vara att identifiera och minimera organisatoriska hinder för heltidsarbete. 
En viktig del i en anställning är medarbetarens möjlighet att kunna vara delaktig och 
påverka sin schemaläggning, något som är ett av resultatmål av reformen heltid som 
norm. Parametern ökat medarbetarengagemang kommer årligen att följas upp liksom 
parametern minskad sjukfrånvaro då självbestämmande över önskad 
sysselsättningsgrad, samt möjlighet till kompetensutveckling påverkar hälsa positivt.

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef



Motion till Katrineholms kommunfullmäktige

Projekt med sex timmars arbetsdag

I Katrineholms kommun har vi nu säkrat rätten till heltid för våra anställda efter en motion 
som lämnades in av Vänsterpartiet. Men mycket återstår att göra när det gäller att förbättra 
arbetsmiljön för våra anställda, få ner sjukskrivningstalen i framförallt de kvinnodominerade 
yrkena och öka kommunens anseende som en attraktiv arbetsgivare.

Därför tycker vi i Vänsterpartiet att det är dags för nästa steg. Nämligen att på prov på någon 
eller några av våra arbetsplatser genomföra ett projekt med förkortad arbetstid, sex timmars 
arbetsdag, och då helst på någon eller några arbetsplatser med höga sjukskrivningstal.

Förkortad arbetstid kan också vara ett sätt att minska de delade turerna då det enligt de svar 
vi har fått är svårt att via schemaläggning få bort dessa.  

För att kunna genomföra den nästa stora arbetstidsreformen i hela landet, sex timmars 
arbetsdag, behöver beslut om detta fattas på regeringsnivå, men det hindrar inte oss i 
kommunen att genom ett projekt prova och utvärdera införandet av sex timmars arbetsdag.

Vi yrkar att:

Kommunfullmäktige beslutar om att genomföra ett projekt med sex timmars arbetsdag med 
bibehållen lön på någon eller några av kommuns arbetsplatser.

Tony Rosendahl (V)

Olof Carlsson (V)

Katrineholm 22/2 - 2018
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Axel Stenbeck 

Kommunstyrelsen

Remissvar regional livsmedelsstrategi 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta service- och tekniknämndens yttrande som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet
Regionförbundet Sörmland har fått i uppdrag att arbeta fram en ny regional 
livsmedelsstrategi. Regionförbundet valde att dela uppdraget med Länsstyrelsen i 
Södermanlands län samt LRF Södermanland. Mot bakgrund av Länsstyrelsens tidigare 
erfarenheter av att arbeta med regionala livsmedelsstrategier beslutades att 
Länsstyrelsen skulle utses som projektledare för uppdraget.

I syfte att fånga olika intressenters förutsättningar och villkor och hela den regionala 
livsmedelskedjans styrkor och utmaningar, involverades även en referensgrupp och 
olika fokusgrupper i arbetet. För att ge livsmedelsstrategin ytterligare en bred 
förankring i länet har också dialogmöten genomförts med länets kommuner.

Med utgångspunkt i den nationella livsmedelsstrategin är syftet med den regionala 
livsmedelsstrategin att peka ut riktningen för länets livsmedelsproduktionssektor fram 
till år 2030.

Regionförbundet Sörmland har skickat ut strategin på remiss. Service- och 
tekniknämnden har lämnat över ett yttrande till kommunstyrelsen för vidare hantering. 
Remissvar ska vara Regionförbundet tillhanda senast den 29 november.

Ärendets handlingar
 Delegationsbeslut service- och tekniknämndens ordförande § 8 2018-11-08
 Remiss regional livsmedelsstrategi 2019-2030
 Handlingsplan 2019-2021, regional livsmedelsstrategi

 

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Service- och teknikförvaltningen
Akt
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Datum
Service- och tekniknämnden 2018-11-08 

Utdragsbestyrkande

STN/2018:111- 460 § 8

Yttrande Regional Livsmedelsstrategi
Beslut
Service- och tekniknämndens ordförande beslutar på service- och tekniknämndens 
vägnar att överlämna nedanstående yttrande till kommunstyrelsen för fortsatt 
beredning och beslutsfattande.

Ärendebeskrivning

Bakgrund
Regionförbundet Sörmland har fått i uppdrag att arbeta fram en ny regional 
livsmedelsstrategi. Regionförbundet valde att dela uppdraget med Länsstyrelsen i 
Södermanlands län samt LRF Södermanland. Mot bakgrund av Länsstyrelsens 
tidigare erfarenheter av att arbeta med regionala livsmedelsstrategier beslutades att 
Länsstyrelsen skulle utses som projektledare för uppdraget.

I syfte att fånga olika intressenters förutsättningar och villkor och hela den regionala 
livsmedelskedjans styrkor och utmaningar, involverades även en referensgrupp och 
olika fokusgrupper i arbetet. För att ge livsmedelsstrategin ytterligare en bred 
förankring i länet har också dialogmöten genomförts med länets kommuner.

Med utgångspunkt i den nationella livsmedelsstrategin är syftet med den regionala 
livsmedelsstrategin att peka ut riktningen för länets livsmedelsproduktionssektor fram 
till år 2030. Strategin riktar sig till alla länets aktörer och har som ambition att 
uppmuntra ett brett arbete i såväl privat, offentlig som ideell sektor i Södermanlands 
län. I strategin presenteras fem prioriterade områden. Inom varje område beskrivs de 
områdesspecifika utmaningar som finns samt vilka mål som ska uppnås.  Till 
livsmedelsstrategin har också en handlingsplan tagits fram. Handlingsplanens syfte är 
att prioritera och konkretisera de insatser som behövs för att uppnå strategins mål.

Huvudansvaret för att strategin genomförs och lever vidare ligger på styrgruppen som 
består av Länsstyrelsen i Södermanlands län, Region Sörmland (2019) samt LRF 
Södermanland. Samtliga aktörer inom livsmedelskedjan har ett ansvar för att 
livsmedelsstrategin uppfylls.

Ärendet
Katrineholms kommun har getts möjlighet att lämna ett yttrande över förslaget till ny 
regional Livsmedelsstrategi med tillhörande handlingsplan. Kommunens yttrande ska 
lämnas till Länsstyrelsen i Södermanlands län senast den 29 november 2018.

Trots att vissa begränsningar har gjorts i fråga om vilka områden som hanteras inom 
ramen för strategin anser Katrineholms kommun att den föreslagna 
Livsmedelsstrategin är både ambitiös och omfattande. I grunden är detta positivt men 
ställer också krav på att den tillhörande handlingsplanen konkretiserar och prioriterar 



DELEGATIONSPROTOKOLL 

Datum
Service- och tekniknämnden 2018-11-08 

Utdragsbestyrkande

insatserna på ett tydligt sätt. Det finns annars en risk att Livsmedelsstrategin inte blir 
det inriktningsdokument som önskas.

Livsmedelsstrategin som inriktningsdokument
Katrineholms kommun har ett Måltidspolitiskt program som behöver gå i takt med 
den nya Livsmedelsstrategin. Bedömningen är att kommunens måltidspolitiska 
program och den föreslagna Livsmedelsstrategin kompletterar varandra väl. 
Kommunens måltidpolitiska program hanterar flera av de frågor som lyfts fram i den 
föreslagna Livsmedelsstrategin. I kommunens måltidspolitiska program slås det bland 
annat fast att:

”mat är grunden för liv och hälsa, kan vara en upplevelse för alla 
sinnen och är för många ett av livets stora glädjeämnen. /…/ I 
Katrineholm produceras, serveras och levereras mat med omsorg om 
såväl människor som miljön.”

Fokus i kommunens måltidspolitiska program är bland annat frågor som rör lokal 
produktion och upphandling av livsmedel, servering och nöjda matgäster. Även om 
frågor kring lokal livsmedelsproduktion och företagande berörs – både direkt och 
indirekt – i det måltidpolitiska programmet kan den regionala Livsmedelsstrategin 
fungera som ett viktigt komplement för Katrineholms kommun i just de delarna.

För en kommun som saknar ett Måltidspolitiskt program, eller motsvarande 
styrdokument, kan Livsmedelsstrategin få ytterligare betydelse. Kommunen har 
begränsade möjligheter att påverka huruvida inköp av livsmedel görs från lokala 
och/eller regionala producenter. Detta är en fråga som berörs i kommunens 
måltidspolitiska program och en fråga som också bör finnas med i arbetet med 
Livsmedelsstrategin. Konkreta insatser i dessa delar bör handla om att på en mer 
övergripande nivå arbeta för att regelverket kring upphandling ger bättre möjligheter 
för mindre lokala producenter att konkurera när den offentliga sektorn upphandlar.

Samarbete och samverkan
Katrineholms kommun välkomnar ett fortsatt samarbete mellan privata och offentliga, 
regionala och lokala aktörer i det fortsatta arbetet med förvekliga den regionala 
Livsmedelsstrategin. Utifrån bredden av frågor i Livsmedelsstrategin kommer också 
samarbete och samverkan mellan kommunens olika förvaltningar och funktioner vara 
av centralt betydelse för att nå målen i Livsmedelsstrategin. Till exempel kan det vara 
värdefullt att på ett naturligt sätt få in strategin och dess intentioner i den årliga 
verksamhetsplaneringen. Det skulle också ge möjlighet att hantera olika övergripande 
styrdokument på ett gemensamt och samlat sätt. Att redan i det årliga 
planeringsarbetet kunna diskutera hur insatser inom ramen för Livsmedelsstrategin 
förhåller sig till insatser som följer med annan övergripande styrning. Det kan till 
exempel gälla hållbarhetsfrågor kopplat till kommunens Agenda 2030-arbete.
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1. En regional livsmedelsstrategi 
Livsmedelsproduktionen är viktig för Sverige. Primärproduktionen tillsammans med 
livsmedelsförädlingen ger både arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Ofta sker tillväxten på 
landsbygden där många av företagen är lokaliserade. Den svenska livsmedelsproduktionen 
bidrar med uppskattade och viktiga värden: det öppna landskapet, biologiska mångfald och vår 
kulturhistoria. Sverige har en av världens strängaste lagstiftningar för livsmedelsproduktion 
och djurskydd. Det innebär att maten som produceras här är säker att äta, håller god hygienisk 
kvalitet och att den produktion som sker är under så bra förutsättningar som möjligt. Med rätt 
förutsättningar har livsmedelsproduktionen möjlighet att bli en viktig motor i omställningen 
till en grön ekonomi där hållbarhet och omtanke om miljö är central. Utöver detta är 
beredskapsperspektivet viktigt; ju större inhemsk produktion av livsmedel desto mindre 
känsligt är landet för störningar som minskade importer av livsmedel. De senaste decennierna 
har självförsörjningsgraden sjunkit snabbt och kan med beaktande av säkerhetsläget i 
omvärlden behöva öka igen. 

Lantbruket och livsmedelsproduktionen har de senaste åren tampats med bristande lönsamhet. 
Svenska livsmedelsproducenter konkurrerar på en global marknad med lantbruk som inte kan 
mäta sig med det svenska lantbrukets miljöeffektivitet och djuromsorg. De extra resurser 
svenska lantbrukare lägger på sin produktion gör att den blir dyrare, men det skapar också 
mervärden och livsmedel som är mer hållbara. 

I juni 2017 beslutade riksdagen om en nationell livsmedelsstrategi vars syfte är att öka den 
inhemska livsmedelsproduktionen. Det är den första svenska livsmedelsstrategi som innefattar 
hela livsmedelskedjan. Den nationella livsmedelsstrategin syftar till att genom riktlinjer och 
verktyg öka produktionen av livsmedel i landet och har tre prioriterade områden; Regler och 
villkor, Konsument och marknad samt Kunskap och innovation. Strategins övergripande mål 
är1; 

”En konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, 
samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och 
sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både 
konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En 
produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. 
Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.” 

 

I samband med att den nationella livsmedelsstrategin lanserades fick även Sveriges alla län i 
uppdrag att ta fram regionala livsmedelsstrategier. I Södermanlands län är arbetet med 
livsmedelsstrategier dock inget nytt - 2014 var vi ett av de första länen i Sverige med att ta 
fram en egen regional matstrategi. Strategin skulle sträcka sig fram till år 2020, men 
måluppfyllelsen var så god att målen nåddes innan dess. 

Syftet med den nya regionala livsmedelsstrategin är peka ut riktningen för länets 
livsmedelsproduktionssektor fram till år 2030. Strategin riktar sig till alla länets aktörer och 
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uppmuntrar ett brett arbete i såväl privat, offentlig som ideell sektor. Den regionala 
livsmedelsstrategin ska inkludera matens färd från jord till bord. Det innebär att aspekter längs 
hela kedjan ska tas hänsyn till, såsom näringskretslopp, miljöpåverkan, lönsamhet för företag, 
kompetensförsörjning i sektorn och måltidsupplevelsen. Strategin ska leda till att utvecklingen 
stärks för företag och organisationer som är aktiva inom livsmedelssektorn i Södermanland.  

Vidare ska den kunna användas som vägledning vid politiska beslut och hjälpa företagare så att 
deras verksamheter kan utvecklas och växa. Södermanlands livsmedelsstrategi är en 
avsiktsförklaring där vi gemensamt uttrycker hur viktig livsmedelsproduktionen och maten är 
för oss. Det är viktigt att den regionala livsmedelsstrategin verkar i samma riktning som den 
nationella strategin så att såväl regionala som nationella mål uppfylls.  

I den regionala livsmedelsstrategin används begreppen regional, lokal och närproducerad mat.  
Begreppen regional och lokal mat beskriver mat som är producerad inom länet. Närproducerad 
mat är i första hand producerad inom länet, och i andra hand i något av våra grannlän.   

 

Avgränsning 
I den regionala livsmedelsstrategin har avgränsningar och prioriteringar varit nödvändiga för att 
vi ska kunna lägga kraften där den beräknas göra störst nytta. Tyngdpunkten i denna strategi 
ligger på livsmedelskedjan från jord till bord, därför har exempelvis infrastrukturfrågor inte fått 
plats. Även dricksvatten har valts bort då länsstyrelserna och kommunerna i ett särskilt 
strategiprojekt fram till 2020 arbetar med dessa frågor.  
 

Andra strategiska dokument 
Livsmedelsproduktionen berörs givetvis av många fler områden än de som tas upp i denna 
strategi. Det finns flera internationella, nationella och regionala målsättningar som spelar in och 
påverkar området. Exempel på detta är Agenda 2030, nationella miljömål och vattendirektiv. 
För mer information och fördjupad läsning, se bilaga Andra strategier, projekt och skrifter.  
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2. Södermanlands län och den sörmländska 
livsmedelsproduktionen 
 
Södermanlands län består av nio kommuner; Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, 
Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåker. Vid årsskiftet 2017/2018 hade länet 
291 341 invånare2. Typiskt för länet är att det finns många tätorter och en stark landsbygd. I 
Södermanlands län bor hela 47% av befolkningen på just landsbygden3. En stor andel av 
invånarna pendlar, dels mellan kommunerna i länet men även till andra län. De största 
utpendlingslänen är Stockholm, Västmanland och Östergötland. Det är även dessa län som står 
för den största inpendlingen, även om utpendlingen är större än inpendlingen4. Till 2030 
förväntas länet öka till 326 156 personer, och till 2050 till 355 4435. Det kommer i framtiden 
att ställa helt nya krav på samhället när det gäller infrastruktur, samhällsservice och inte minst 
när det gäller livsmedelsproduktionen!  
 
Södermanlands län är ett välbesökt som turistmål. År 2017 hade de aktörer i länet som 
erbjuder inkvartering ca en miljon övernattningar6. Södermanland har många turistiska 
tillgångar att bygga sin turistverksamhet på. Här finns närheten och möjligheten till aktiviteter 
naturen, kulturutbudet och det särskilt unika för oss; fyrahundra slott och herresäten. 
Besöksnäringen i länet sysselsatte 2 700 personer år 2017. Besöksnäringen i Södermanland är 
en växande näring där omsättningen ökad mellan åren 2010 och 2016 med 18% till totalt 3,6 
miljarder kronor. Särskilt segmentet med utländska turister ökar, lockade av våra naturnära 
matupplevelser, kulturhistoriska miljöer och högklassiga mat7. 
 
 
Södermanlands livsmedelsproduktion 
Södermanland är idag ett välkänt matlän. De naturgivna förutsättningarna tillåter många olika 
produktionsinriktningar och produktionssätt. I Nils Holgersons underbara resa genom Sverige 
beskrev Selma Lagerlöf Södermanland som den sköna lustgården, där åkrar, sjöar och skog 
samsas. Länet har utrymme för det småskaliga, det storskaliga, volymproduktionen och 
mathantverket. Det finns plats för alla lantbruk: mjölkgårdar, spannmålsproducenter, 
grisuppfödning och grönsaksodling. Här finns restauranger och prisbelönta caféer, små 
gårdsbutiker såväl som storskaliga livsmedelsfabriker. I Södermanland kan alla delar av 
värdekedjan mötas och samsas – något vi vill se även i framtiden. Det finns med andra ord en 
stor potential för vår livsmedelssektor att växa!  
 
Livsmedelssektorn i Södermanland är, precis som i resten av Sverige, en bransch med 
utmaningar. Länet har under ett tiotal år tappat många livsmedelsproducenter. Sverige hade 
efter världskrigen och fram till 1990-talet som mål att ha en viss grad av självförsörjning, 
något som garanterades via statliga insatser inom livsmedelsproduktionen8. Under 1990-talet 
påbörjades dock en avreglering av jordbruket, och i och med inträdet i EU kom 
förhållningssättet till jordbruket att omvandlas på nationell nivå. Idag har Sverige en 
självförsörjningsgrad på cirka 50%.  
När det gäller socker, morötter och spannmål producerar Sverige tillräckligt för att möta den 
inhemska efterfrågan. På produkter såsom tomat eller lamm har vi endast en 
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självförsörjningsgrad på 15% respektive 30% nationellt sett9. Ser man till den regionala 
förmågan att möta den efterfrågan som finns hos länets konsumenter har vi en hög grad av 
självförsörjning på fågel som ligger på hela 353%. Däremot har Södermanland en väldigt liten 
produktion av frukt och grönt – produktionen av äpplen och morot motsvarar endast 0,18% 
respektive 0,5% av självförsörjningsgraden10.  
 
Livsmedelsbranschen har, som tidigare nämnt, även brottats med en bristande lönsamhet, där många 
företag får lägga ner. Inte minst har detta synts hos landets mjölkgårdar, även om effekterna har setts i 
hela sektorn. I Södermanland blir detta tydligt om man ser till att självförsörjningsgraden sjunkit från 
att vara över 100% till 68%11 på bara några år. Detta visar också tydligt behovet av en regional 
livsmedelsstrategi: ska vi öka länets produktion av livsmedel och lönsamheten för företagen som 
verkar här, behövs gemensamma satsningar och initiativ. 
 
Jämfört med riksgenomsnittet om 7% jordbruksmark är andelen jordbruksmark i Södermanland med 
sina 23% relativt stor, vilket också syns i landskapet. Detta ger Södermanland goda förutsättningar för 
en stor livsmedelsproduktion av både animalier och vegetabilier. 88% av jordbruksmarken består av 
åkerareal och 12% utgörs av betesmark eller slåtteräng12. Betesmarkerna består av både kultiverade 
betesmarker och naturbetesmarker. Jämfört med riksgenomsnittet är andelen jordbruksmark alltså 
relativt stor, något som också syns på landskapet.  
 
År 2016 fanns det i Södermanland 2 947 företag inom jordbruk, fiske, vattenbruk och jakt. 
Tillsammans sysselsatte företagen 1 977 personer13 och hade en omsättning på 3,59 miljarder kronor. 
Senare led, såsom livsmedelsframställning och framställningen av drycker, hade 111 företag med totalt 
1 708 anställda14 och en omsättning på 3,253 miljarder kronor15i. Andelen utrikesfödda inom jordbruk, 
fiske, vattenbruk och jakt är ungefär 8%, och inom livsmedelsframställning och framställning av 
drycker 37%16. Av de som arbetar med livsmedelsframställning och framställning av drycker är ca 
42% kvinnor. Inom jordbruk, fiske, vattenbruk och jakt är andelen kvinnor ungefär 26%17. 
 
Södermanland har även ett flertal duktiga företagare som serverar mat och dryck. 720 caféer, 
restauranger, cateringverksamheter och barer omsatte 2016 tillsammans 1,979 miljarder kronor och 
sysselsatte 2 781 personer18. Inom denna bransch är den övergripande fördelningen mellan könen 
jämn, och 42% av de förvärvsarbetande är utlandsfödda19. 

Handeln med livsmedel är även den omfattande i länet. Enbart omsättningen för butiker, 
varuhus och stormarknader uppgick 2017 på 6,627 miljarder kronor (exklusive moms). Den 
specialiserade butikshandeln, t.ex. frukt och grönsaker eller kött och charkuterier hade under 
samma period en omsättning på 981 miljoner kronor, och torghandeln 8 miljoner kronor20.  

Södermanlands lantbrukare är duktiga på att producera produkter av bra kvalitet. Länet utmärker 
sig med produktionen av spannmål och fågel. Produktionen av grönsaker och frukt är liten, dock 
finns kapacitet att öka trädgårdsproduktionen. Arbetskraft saknas inom livsmedelssektorns hela 
kedja. Insatser behövs därför göras för att öka kompetensen inom de berörda sektorerna och få 
till fler utbildningssatsningar. Potentialen i livsmedelsproduktionen behöver tas tillvara och 

                                                            
i Lantbruket och besöksnäringen kopplat till livsmedel har en stor andel säsongsanställda, som ibland är svåra att 
synliggöra i statistiken. Detta beror både på när mätningen görs på året, men också på att statistiken ibland 
redovisar i helårsekvivalenter. Detta gör att ett företag som sysselsätter tre personer på 33% istället ser ut att 
endast sysselsätta en person. 
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nyttjas och länets aktörer behöver och skapa incitament för att utveckla så att efterfrågan på 
lokala produkter främjas! 

Södermanlands geografiska läge ger många fördelar. Närheten till det befolkningstäta 
Mälardalsområdet innebär en marknad för försäljning av länets produkter och en möjlighet att 
locka besökare till länet. Detta ska användas till vår fördel. Denna köpstarka marknad ger 
lantbrukare och livsmedelsproducenter möjligheter till att utöka sina affärer och att expandera 
sina verksamheter. Efterfrågan på produkter är bred; alltifrån mathantverket och det 
specialiserade såsom mejerivaror och vegetabiliska produkter till grossisternas och den 
offentliga sektorns efterfrågan på större volymer av spannmål, mjölk och potatis av hög kvalitet 

Matintresset hos befolkningen ökar stadigt. Fler blir allt mer medvetna om vad de äter och hur 
detta producerats, något i sin tur ger upphov till olika trender som förändras över tiden. Genom 
omvärldsbevakning och anpassning av produktionen efter konsumenternas efterfrågan på 
specialprodukter, kan länets lantbrukare och livsmedelsproducenter öka sin tillväxt och hitta nya 
marknader och målgrupper. Idag syns flera trender inom konsumtionen av mat och livsmedel. 
Några identifierade trender som kan bli betydelsefulla för Södermanland är: 

• produkter med extra miljönytta, såsom naturbeteskött eller ekologisk märkning 

• alternativa proteiner – att byta ut animaliska produkter mot vegetabilier 

• alternativa kolhydrater – idag väljer allt fler konsumenter till exempel svenskt matvete 
framför importerat ris 

• allt fler äter ute 

• alkoholfria dryckesalternativ 

• intresset för matens ursprung – terroir 

mat som uppfattas som hälsosam 

 

Klimatförändringar och miljöpåverkan 
Lantbruket påverkar miljön, både positivt och negativt. När det gäller klimatpåverkan bidrar 
lantbruket med utsläpp av växthusgaser. Å andra sidan kan livsmedelsproduktionen även 
fungera som en kolsänka när marken binder in koldioxid. Näringsläckage från 
livsmedelsproduktionen bidrar till övergödningen av vattendrag, och även om läckaget har 
minskat de senaste tre denierna finns det fortfarande utrymme för förbättringar21. En positiv 
miljöpåverkan som livsmedelsproduktionen medför är djurens bidrag till den biologiska 
mångfalden när markerna betas. 

Ekosystemtjänster är de direkta eller indirekta bidrag från ekosystem som bidrar till att öka 
välbefinnandet hos oss människor22. Exempel kopplade till livsmedelsproduktionen är 
insekternas pollinering och jordbruksmarkens förmåga att binda koldioxid. 
Livsmedelsproduktionen och människan är beroende av dessa ekosystemtjänster, det är därför 
väldigt viktigt att vi månar om vår närmiljö och de livsviktiga processer som pågår där.  

Klimatförändringarna riskerar att leda till att möjligheten att producera livsmedel i de mest 
drabbade områdena minskar. Detta ställer krav på att jordbruket och livsmedelsproduktionen i 
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andra delar av världens måste öka för att vi ska kunna försörja världens befolkning. Med andra 
ord kan framtida klimatförändringar innebära att lantbrukare i Södermanland måste producera 
mer till andra delar av världen. Vi vet inte med säkerhet vad klimatförändringarna kommer 
innebära för varken Södermanland eller Sverige, men forskning har påvisat sannolika scenarier. 
Det är troligt att temperaturen kommer stiga och att växtodlingssäsongen förlängs. Det innebär 
bland annat att odling av alternativa grödor kommer bli möjlig i Södermanland. En ökad 
temperatur kommer dock även innebära nya svårigheter, såsom fler skadeinsekter, fler och nya 
växt- och djursjukdomar, ett ökat ogrästryck samt ett ökat inflöde av invasiva arter som kan 
förstöra lokala ekosystem.  

Det är också troligt att ett förändrat klimat leder till mer extremväder, såsom extrema skyfall 
och långvarig torka23. I Södermanland finns idag goda förutsättningar för att producera 
kvalitetsmässig mat, vilket tillsammans med satsningar för att begränsa 
livsmedelsproduktionens klimatavtryck skall tas till vara och nyttjas i förberedelserna för nya 
produktionsförutsättningar. 

Agenda 2030, som antogs år 2015, är FN:s gemensamma plan för hur arbetet med en mer hållbar 
värld ska bedrivas. Agendan, som antogs 2015, listar 17 globala mål som ska leda till att den 
extrema fattigdomen minskar, att jämlikheten ökar, att fred och rättvisa främjas samt förhindra 
klimatkrisen24. Flera av målen, exempelvis 2. Ingen hunger, 12. Hållbar konsumtion och 
produktion och 13. Bekämpa klimatförändringarna, går att direkt koppla till 
livsmedelsproduktionen. Arbetet med Agenda 2030 återfinns på alla nivåer i samhället. 
Länsstyrelserna har till exempel i uppdrag att arbeta med frågor kopplade till Agenda 2030 på 
regional nivå samt att sträva mot en hållbar utveckling inom alla målområden25, vilket direkt 
påverkar arbetet med livsmedelsstrategin. Ett annat exempel på övergripande mål som påverkar 
arbetet på regional nivå är Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål som beskriver vilket tillstånd 
den svenska miljön ska befinna sig i26.  
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3. Vision och prioriterade områden 
 
”År 2030 är Södermanland en förebild för hur mat med identitet  
produceras i alla led” 
 
Visionen är att livsmedelsproduktionen år 2030 har ökat i volym, är hållbar och ger möjlighet 
till tillväxt och ökad lönsamhet för producenterna. Alla led arbetar med kvalitet, pris och en 
välfungerande distribution. Intresset för frågorna hos medborgarna är stort och fler vill arbeta 
med livsmedel. Inom hela länet finns nätverk och kontaktytor som driver utvecklingen framåt. 
Södermanland arbetar med innovation, och genom att satsa på kompetensförhöjande insatser 
på olika nivåer tillförs sektorn nya produkter, tekniker och lösningar. Det offentliga 
understödjer utvecklingen och är en stabil part till livsmedelsbranschen.  

Visionen är framtagen i samverkan med aktörer inom hela livsmedelskedjan i Södermanland. 
För att vi ska nå denna vision till år 2030 behövs insatser på flera områden. Maten och 
produktionen behöver bli viktigare och den måste få ta mer plats i både näringsliv, politik och i 
hemmen. I strategin finns fem områden som är särskilt viktiga att arbeta med. Dessa prioriterade 
områden är: 

• kunskap och teknik för ökad konkurrenskraft 

• regler och villkor 

• förutsättningar för företagande 

• sörmländsk matidentitet 

• ökad hållbar produktion 

 
Varje område behandlas genom ett eget kapitel i strategin. Där presenteras närmare de 
utmaningar som finns och målen vi vill nå. En handlingsplan har tagits fram som stöd för 
livsmedelsstrategin där varje område med mål närmare preciseras. Till varje mål i 
handlingsplanen finns det aktiviteter kopplade. Aktiviteternas syfte är att bidra till 
måluppfyllelsen.   

Tre grundläggande värderingar skall beaktas och genomsyra arbetet och de insatser som görs 
för att uppnå målen inom Södermanlands livsmedelsstrategi. Dessa är hållbarhet, hälsa och 
samverkan.  

I arbetet med livsmedelsstrategin har vi valt att använda oss av FN:s definition av hållbarhet; 
En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra på 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling består av 
tre dimensioner: den sociala, den ekologiskaii och den ekonomiska hållbarheten. I arbetet med 
att öka produktionen i länet är det viktigt att hänsyn tas till alla tre dimensionerna.  

 
                                                            
ii Ekologisk i meningen miljömässigt stabila och välfungerande ekosystem 



12 

 
 

 
 

Rätten till högsta möjliga fysiska och psykiska hälsa utgör är en av FN:s mänskliga rättigheter. 
Att vara frisk, fri från sjukdomar, hälsoproblem och lidande är centralt och viktigt för 
människor27. Det övergripande målet för den nationella folkhälsopolitiken är att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa hos hela befolkningen och att sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.  

Ett av de målområden som ska bidra till det, handlar om människors handlingsutrymme och 
möjligheter till hälsosamma levnadsvanor.  Det handlar bland annat om att öka tillgängligheten 
till hälsofrämjande varor och produkter samt att främja goda kostvanor.  Att jobba med hälsa 
innebär att arbeta med folkhälsa genom exempelvis kostfrågor, men också om hur vi kan arbeta 
med vår livsmedelsproduktion för att säkerställa en välmående befolkning i framtiden. Sveriges 
mångåriga arbete med låg antibiotikaanvändningen på lantbrukets husdjur för att förebygga 
antibiotikaresistens är ett exempel på hur långsiktiga hälsoperspektiv kan integreras med 
livsmedelsproduktionen. 

För att livsmedelsproduktionen i länet ska öka och utvecklas krävs samverkan. Aktörer genom 
hela kedjan behöver utbyta idéer, erfarenheter och kunskap med varandra. Det krävs också att 
aktörer, både inom och utanför länet, stöttar varandra så att fler vågar ta nya steg framåt. 
Samverkan kan bedrivas inom hela kedjan och i många olika konstellationer. Lika väl kan 
samverkan ske med andra branscher, ibland är det de mest oväntade samarbetena som ger de 
bästa resultaten i from av nya idéer och innovatörer! 
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4. Kunskap och teknik för ökad konkurrenskraft  
 
Samhället utvecklas ständigt, livsmedelssektorn och lantbruket är inget undantag. Nya 
behov av digitalisering och innovativa tekniklösningar uppstår hela tiden3. Genom hela 
livsmedelskedjan finns ett behov av kompetent arbetskraft. För att utveckla och öka 
Södermanlands livsmedelsproduktion krävs en satsning på kompetenshöjande insatser i 
både liten och stor skala i form av utbildningar, kurser och rådgivning. Redan i 
grundskolan behöver eleverna få kunskap om livsmedelsproduktionen och hållbarhet, 
vilket kan skapa ett intresse för att arbeta med dessa frågor i framtiden. Genom att satsa 
på kunskaps- och teknikutveckling kan vi tillsammans öka livsmedelsproduktionens 
konkurrenskraft, så att våra producenter kan stå starka på den globala marknaden. 
 

Övergripande mål 
Öka kompetensförsörjningen och främja kunskapsutvecklingen genom att stärka 
branschens attraktionskraft. 

• Öka användningen av innovationer, ny teknik och nya metoder 

 

Innovation 
Lantbruket och livsmedelsproduktionen står inför många nya utmaningar, inte minst vid 
tanke på klimatförändringarna som hotar att förändra vår miljö. För att begränsa negativ 
påverkan på miljön och tackla de utmaningar som finns, behövs nya lösningar inom 
livsmedelssektorn. Ett område som blir allt viktigare inom livsmedelsproduktionen är 
digitalisering. Ett annat är nygamla odlingsmetoder eller metoder som tillvaratar vatten 
för att skydda mot torka. För lantbruk och små livsmedelsföretag kan det vara svårt att 
investera i innovationer, nya grödor och ny teknik. Investeringskostnaden är ofta stor 
samtidigt som företagaren står ensam med risken om tekniken inte skulle fungera. Idag 
pågår i länet arbeten med plattformar för de biobaserade näringarna. Även fortsatt ska 
länet satsa på de plattformar, idéverkstäder och arenor som finns för att ge våra företagare 
möjligheter att testa och ta fram nya idéer, produkter, metoder och tekniker.  

 

Kompetensförsörjning och utbildning 
Södermanlands matproduktion har ett stort behov av fler anställda med högre kompetens. 
Särskilt bland länets lantbrukare är medelåldern hög, vilket gör att det inom en snar 
framtid finns risk för ett tapp vad gäller kunskap om hur jordbruk bedrivs i länet. Det 
finns också en brist på hos kökspersonal både i den offentliga och den privata sektorn, 
men här kan goda exempel lyftas som förebilder för kompetensutveckling framöver. Det 
är därför viktigt att länet, via de gymnasieutbildningar som finns, satsar på ungdomar 

                                                            
3 I livsmedelsstrategin definieras innovation som en ”lösning som har en tydlig originalitet och får ett 
påtagligt genomslag genom värdeskapande för konsumenterna’’ Macklean (2018) 
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som vill arbeta inom livsmedelskedjan. Södermanland behöver bli bättre på att matcha 
sektorns efterfrågan med ungdomarnas färdigheter vid examen, så att det råder balans 
mellan efterfrågad och faktiskt kompetens. Gemensamma insatser behövs för att göra 
naturbruks-, kock- och serviceutbildningarna mer attraktiva. Det måste också finnas 
lämpliga praktikplatser. Det ska ges möjlighet för att även efter gymnasiet hitta ett arbete 
i jordbruket och livsmedelsproduktionen genom olika vuxenutbildningar. På så sätt kan 
morgondagens behov av rätt kompetens tillgodoses. 

Södermanlands län har en stor andel utrikesfödda. Många av dem har goda kunskaper 
om livsmedelsproduktion, jordbruk och mat. Livsmedelssektorn behöver bli bättre på att 
tillvarata dessa kunskaper och kompetenser för att kunna lyfta och bredda den regionala 
produktionen. Det finns dock utmaningar såsom kunskapsbrist i språk eller svensk 
lagstiftning gällande arbetsmiljö och djurskydd. Här behövs snabba och effektiva 
utbildningar som möjliggör för dessa personer att snabbt ta sig in i arbetslivet. 
Mentorskap, anpassad språkundervisning och dialog med Arbetsförmedlingen och 
Migrationsverket samt kommunerna är insatser som kan möjliggöra för fler nysvenskar 
att hitta ett arbete inom livsmedelssektorn.  

 

Kunskapshöjande insatser 
Södermanlands läns Klimat- och energistrategi konstaterar att barn och unga behöver få 
mer undervisning i hållbarhetsfrågor. En viktig del av detta är livsmedelsproduktionen. 
Fram till 2030 behöver länet arbeta för att öka kunskapen kring livsmedelsproduktion 
och hur den kopplar till miljön. Därför behövs satsningar som gör att barnen redan i en 
tidig skolålder kommer i kontakt med jordbruk och livsmedelsproduktion. Syftet är även 
att utbildningspassen skall väcka ett större intresse hos barn och unga för 
livsmedelsproduktionen och i förlängningen öka söktrycket på utbildningar kopplat till 
branschen. 

Många livsmedelsföretag och jordbruk är enskilda firmor med ett fåtal anställda. I den 
situationen kan det vara svårt att själv satsa på kompetensförhöjande insatser. Därför 
behöver länet skapas utbildningar, kurser och möjligheter för erfarenhetsutbyte som 
passar lantbruket och livsmedelsföretagarna. För att kunna utveckla sin verksamhet kan 
företagaren även behöva rådgivning, tillexempel vid uppstart av nya verksamheter. Det 
är viktigt att det finns en bredd på rådgivningen så att den kan anpassas utifrån olika 
företags behov, storlek, inriktning och ekonomi. I Södermanland ska det år 2030 finnas 
rådgivning som passar alla typer av verksamheter inom livsmedelssektorn och som 
hjälper företagen att öka sin produktion och lönsamhet.  
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5. Regler och villkor 
 
Både i den nationella och i den regionala livsmedelsstrategin är regler och villkor ett 
särskilt utpekat område som täcker ett stort spann av frågor. Regler ska fungera 
ändamålsenligt och garantera trygghet för såväl producenter som konsumenter och för 
miljön. Vissa delar är svåra att påverka på länsnivå – där kan regionala myndigheter 
kartlägga behov och utmaningar och lyfta dem till nationellt. En viktig del inom 
området är förmågan att kommunicera och utbyta information med varandra, något 
som vi aktivt kan arbeta med på lokal och regional nivå. Kan vi förstå varandra och 
utbyta erfarenheter är det enklare att jobba i en gemensam riktning. 

 

Övergripande mål  
• Ökad samverkan och förståelse mellan offentliga, privata och ideella aktörer som arbetar 

med livsmedelskedjans alla delar. 

 

Regler och kontroller  
De regler som finns inom livsmedelsproduktionen är myndigheternas sätt att garantera 
att de livsmedel vi äter är hygieniska och säkra och att produktionen lever upp till 
gällande miljökrav. Genom att kontrollera de livsmedel som produceras kan 
konsumenten bli försäkrad om att maten på tallriken varken kommer göra hen sjuk eller 
bidra till en otillåten miljöpåverkan. Regler och kontroller leder till att alla verksamheter 
konkurrerar på lika villkor och minskar risken för att regelverket inte följs. Reglerna 
syftar också till att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling som är positiv för både 
miljö och samhälle. Livsmedelsproduktionen består av flera led med olika regelverk, och 
många företagare upplever att koordineringen mellan dessa regelverk behöver förbättras. 

Regler, villkor och förordningar bestäms ofta på nationell nivå av regering, riksdag och 
andra myndigheter såsom Jordbruksverket eller Livsmedelsverket. Det är därför på lokal 
och regional nivå svårt att påverka deras utformning. Länsstyrelsen, kommunerna, 
regionen och intresseorganisationer kan dock kartlägga de behov och möjligheter som 
finns och lyfta upp dem till berörda myndigheter på nationell nivå. På regional och lokal 
nivå kan aktörerna även påverka hur kommunikationen och utbytet mellan företagare 
och myndigheter ser ut. Regionala myndigheter har också en viktig roll som rådgivare 
till företagare när det gäller regler och kontroller, och här finns utrymme att förbättra det 
regionala arbetet.  

Därför ska aktörerna i Södermanland aktivt arbeta för att förbättra dialogen mellan 
företag och myndighet. Det behövs också samordnande insatser för att underlätta för 
länets näringsidkare, och särskild vikt bör läggas vid att skapa en större samstämmighet 
mellan kontrollerna. För att uppmuntra fler nyanlända att starta egna företag inom 
livsmedelssektorn kan länet arbeta för att göra reglerna mer tillgängliga för denna grupp. 
Det kan handla om att översätta till hemspråk, ta fram mentorer som kan stötta eller 
anordna utbildningar på lätt svenska kring till exempel livsmedelssäkerhet. I framtiden 
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ska både företagare och offentliga aktörer känna att informationen, kommunikationen 
och förståelsen för tillståndsprövning, tillsyn och kontroller samt förutsättningarna för 
stöd och bidrag fungerar väl. 

 
Tillstånd och stöd 
Vid uppstart av nya verksamheter eller en diversifiering av befintlig verksamhet är det 
vanligt att olika typer av tillstånd behöver sökas. Här är det viktigt att som 
verksamhetsutövare ha kunskap om vilka tillståndsprövningar som behövs och vilka 
förutsättningar som gäller. Ett sätt att effektivisera arbetsprocessen är att samordna 
arbetet med till exempel finansiering och tillståndsprövning av verksamhetens 
miljöpåverkan. Görs detta parallellt tar kortare tid än om de görs efter varandra. Här är 
det också viktigt att de offentliga organisationerna understödjer utvecklingen och är en 
stabil part till livsmedelsbranschen, genom att på ett lättillgängligt och samordnat sätt 
informera om gällande lagstiftning, lagstiftningens syfte och olika tillstånd som krävs 
för utöknings- och förädlingsåtgärder samt om olika stöd som kan nyttjas av företagarna.  

 

Offentlig upphandling 
Det har i flera olika sammanhang konstaterats att offentlig upphandling kan vara ett 
utmärkt verktyg för att stimulera regional och lokal produktion. Lokalt producerad mat 
innebär lägre utsläpp från transporter, och det ger möjlighet för beställarna att besöka 
och själva kontrollera att livsmedelsproduktionen uppfyller de krav som ställs. Genom 
att köpa regionalt producerad mat kan de offentliga köken servera hållbar och nyttig mat 
samtidigt som de stärker näringslivet i länet. En effektiv och bra upphandling med villkor 
utformade efter verksamhetens behov kan också leda till minskat matsvinn om 
måltiderna anpassas efter brukarnas dagliga behov. Länets kommuner visar redan idag 
en stor vilja och entusiasm för att upphandla mat som producerats i Södermanland. De 
behöver dock, precis som många lokala livsmedelsföretag som vill lägga anbud, stöd i 
sitt arbete.  

Lagen om offentlig upphandling upplevs av kommunerna som komplex, och den 
tillsammans med utmaningen att utforma anpassade kontrakt och budgetbegränsningar 
kan utgöra svårigheter för upphandlarna. Inom arbetet med offentlig upphandling behövs 
gemensamma instanser för att fler lantbrukare ska kunna lägga anbud och se till att 
tillgången och efterfrågan växer i takt med varandra. Det behövs även tas fram 
utbildningar till de offentliga aktörerna till smarta upphandlingar. De offentliga aktörerna 
behöver också utveckla sin kompetens kring vilka krav som kan ställas, hur de ställs och 
hur de kan arbeta för tydliga förutsättningar för både små och stora producenter.  
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6. Förutsättningar för företagande 
 
Förutsättningarna för ett bra och effektivt företagande är många. Lönsamhet, 
möjligheten till utveckling och förmågan att kunna sälja sina produkter och tjänster är 
bara några. En utmaning länet står inför är hur marknaden och konsumtionen ska 
utvecklas för att bli mer hållbar. Många av länets livsmedelsföretag är små med en eller 
ett fåtal anställda, vilket gör att det är svårt att hinna engagera sig i frågor utanför 
företaget. Här är det extra viktigt att privat, ideell och offentlig sektor tillsammans tar 
ett helhetsgrepp kring dessa frågor så effektiva och hållbara lösningar nås.  
 

Övergripande mål 
• Förbättrade möjligheter för företagare att utveckla sina verksamheter genom förbättrad 

lönsamhet. 

 

Marknad och konsumtion 
En välfungerande marknad är oerhört viktigt för producenterna och 
livsmedelsföretagarna. Idag kan det vara svårt att få in sina produkter hos de stora 
grossisterna och livsmedelskedjorna, framförallt för medelstora företag. Export utanför 
länet och utanför Sverige blir mer intressant. För att arbeta med detta behöver 
Södermanlands län öka kontaktytan mellan företagen, grossisterna och handlarna för att 
få till en bättre dialog. Det behövs nya lösningar för hur handeln kan se ut –  både 
producent- och konsumentsidan efterlyser tätare kontakter och färre mellanhänder. Här 
kan digitala hjälpmedel vara en del av lösningen. För att få till detta behövs nya smidiga 
distributions- och logistiklösningar. 

Inom handeln och konsumtion behöver hållbarhetsfrågorna lyftas. Detta innebär bland 
annat att upplysa konsumenterna om livsmedelsproduktion och hur deras val i affären 
påverkar världen runt omkring dem. Det handlar också om att minska matsvinnet och att 
använda det svinn som ändå uppstår, så effektivt som möjligt exempelvis biogas. Hållbar 
konsumtion kan också vara att börja äta mat som kanske är ovanlig idag men som både 
har goda odlingsförutsättningar i Södermanland och ett lågt klimatavtryck, såsom 
gråärter. Konsumenterna ska uppmuntras att våga pröva nya livsmedel och varianter som 
är mer lokala och hållbara, såsom att byta ut isbergssallad mot rödkål. 

 

Ägarbyten 
En viktig förutsättning för att det även i framtiden ska finnas en regional 
livsmedelsproduktion i Södermanlands län är att en ny generation lantbrukare tar över 
när dagens lantbrukare går i pension eller när företag av olika anledningar behöver nya 
ägare och brukare. I dagsläget finns hinder som försvårar för unga att starta eller ta över 
ett lantbruk. En utmaning för många unga är att hitta de finansiella medel som behövs 
för att överta en verksamhet eller för att göra investeringar. Det kan idag krävas 
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alternativa metoder för att överta lantbruk, såsom ett etappvis övertagande. Det är också 
viktigt att de inblandade parterna kan få rådgivning och stöd i processen. I denna fråga 
har de regionala myndigheterna begränsat inflytande. Det är därför viktigt att man inom 
den privata sektorn tillsammans med bankerna söker nya efter lösningar och metoder. 

Ägarskiften och dess utmaningar är inte endast avgränsat till lantbruken. Det finns idag 
en stor mäng duktiga livsmedelsförädlare, mathantverkare och restauratörer vars ägare 
en dag kommer vilja dra sig tillbaka eller av någon annan anledning sälja företaget. Det 
är inte ovanligt att deras företag är platsbundna till den egna gården samtidigt som barnen 
inte vill ta över verksamheten, vilket gör att viljan att sälja företaget kan vara liten. Här 
finns en stor utmaning i att kunna paketera dessa företag som koncept så att de går att 
sälja. Kan Södermanland lyckas med detta kan många framgångsrika och lokala företag 
finnas kvar och driva utvecklingen framåt.  

 

Samarbeten och nätverk 
En förutsättning för en så effektiv livsmedelsproduktion som möjligt är att kedjans 
aktörer kan kommunicera med och ha utbyte av varandra. Som liten företagare eller 
förening kan det vara svårt att hitta kraften, och framförallt tiden, att engagera sig. 
Gemenskap med andra genom nätverk kan då bli ett tidseffektivt sätt att utveckla den 
egna organisationen och göra sin röst hörd i påverkansarbeten. Genom samarbeten kan 
företagen också tillsammans hitta nya lösningar på exempelvis logistikproblem och 
därmed öka sin lönsamhet. Samarbeten och nätverk kan även bli en väg att få stöttning 
och råd i frågor som är svåra för den enskilde företagaren. Det är därför viktigt att i 
strategiarbetet satsa på att utveckla nätverk och plattformar för möten.  

Vi ska också våga satsa på samverkansparter utanför länets gränser såsom angränsande 
län och kommuner. I våra nätverk ska aktörer från hela kedjan få möjlighet att träffas för 
att kunna initiera nya samarbeten. Kontaktytorna mellan den lokala och den regionala 
nivån ska också bli tätare för att kunna stötta och leda varandra. Här behövs ett lokomotiv 
som kan driva utvecklingen framåt och uppmuntra andra aktörer att agera.  
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7. Sörmländsk matidentitet 
 
Södermanland är känt för sina fina råvaror. Vi har idag flera duktiga förädlingsföretag 
som framställer produkter i världsklass. Viktigt för vår matidentitet är också 
upplevelsen av maten. Det är något särskilt med att äta sin måltid våra sörmländska 
kulturmiljöer. Södermanland har idag många duktiga kockar och matkreatörer som kan 
vidareutveckla vårt matarv. Typiska sörmländska smaker som ofta nämns är äpplen, 
rabarber, vilt och gös.  

Det finns även goda möjligheter att lyfta in andra smaker i den sörmländska paletten: 
de nya maträtter som utrikesfödda och nysvenskar tar med sig in i länet från olika delar 
av världen innebär fantastiska möjligheter att utveckla den traditionella maten i nya 
riktningar!  
 

Övergripande mål 
• Ökad matturism 

• Ökad varumärkesbyggnad av södermanländsk mat 

 

Den (nya) sörmländska matidentiteten 
Den sörmländska matidentiteten innebär råvaror av hög kvalitet och högt kunnande vid 
förädling. Den stora andel nysvenskar och utrikesfödda som finns i länet ger möjlighet 
till att ta in nya smaker och upplevelser när vi låter det gamla Södermanland möta det 
nya. Den sörmländska matidentiteten ska fortsätta att utvecklas med nya trender och 
influenser, men det centrala ska fortfarande vara vår höga kvalitet, vid produktion såväl 
som hos våra produkter. Den sörmländska identiteten ska genomsyra all 
livsmedelsproduktion i länet, oavsett om det är småskalig eller storskalig.  

Bland de distinkta sörmländska smaker som lyfts finns gös, rabarber, äpple och vilt. 
Utifrån dessa produkter finns det en stor möjlighet att vidareutveckla smaker och 
upplevelser som kan binda samman med den regionala historian och känslan. Viltet 
innebär spännande möjligheter för nya kulinariska experiment. Även äpplen och annan 
frukt, som historiskt har odlats vid länets herrgårdsmiljöer och slott, bär på en stor 
potential när det gäller en tydligare sörmländsk matprofilering. I länet finns också 
spetskompetens inom råvaruförädlingen som ytterligare kan förstärka den sörmländska 
matidentiteten. 
 

Matupplevelser 
Södermanland som besöksmål kan innebära såväl herrgårdsmiljöer som naturupplevelser 
eller stadskärnor. I alla typer av resmål kan dock maten ta plats och spela roll. Matturism 
är ett affärsområde som ständigt växer. Länets närhet till Stockholm gör att våra 
företagare ska kunna nå en marknad med olika matupplevelser. Antalet utländska turister 
växer i länet, men för att kunna nå ut och locka fler besökare behöver den digitala och 
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språkliga tillgängligheten hos länets besöksföretag öka. För att öka länets matturism 
behövs gemensamma ansträngningar från privat såväl som offentligt håll och en 
gemensam målbild. En annan viktig faktor för att utveckla måltidsturismen är att jobba 
tvärsektoriellt – den enskilde besökaren vill ofta ha tillgång till en paketerad upplevelse. 
Tre områden inom måltidsturismen har pekats ut som extra intressanta för Södermanland 
att arbeta vidare med: Naturnära matupplevelser, Mat, dryck och upplevelser med en 
autentisk känsla samt Gastronomiska och exklusiva matupplevelser4.  

Lika viktiga som restaurang- och cafénäringarna är inne i tätorterna är även de på 
landsbygden. Deras verksamheter lockar turister, men förser även sörmlänningarna med 
mat i vardagen. Allt fler äter ute, och genom att uppmuntra fler serveringar att ha 
lokalproducerad mat på menyerna kan fler människor uppleva sörmländsk mat i sin 
vardag. 
 

Förädling 
En viktig del av den sörmländska maten är de råvaror vi förädlar. I länet finns större 
aktörer som till exempel tillverkar glass, bröd och kryddblandningar, och mindre företag 
som bland annat gör korv, sylt och ost. Mathantverkskunnandet är stort i länet, vilket 
bland annat tar sig uttryck under Matverks-tävlingarna5 där landskapet ofta placerar sig 
på prispallen. Länet och dess förädlare ska fortsätta bearbeta råvaror till högklassiga 
produkter och ta tillvara de sörmländska smakerna. För att kunna göra detta behövs dock 
satsningar på fler förädlingsanläggningar, såsom kvarnar och slakterier, som kan hantera 
både små och stora kvantiteter. Ett område inom förädling som ökat nationellt de senaste 
åren är dryck. Både alkoholhaltiga och alkoholfria svenskproducerade drycker 
efterfrågas i allt större utsträckning. I Södermanland finns idag duktiga företag som gör 
must, vin, öl och andra drycker. Detta är en sektor som kan fortsätta expandera genom 
att hitta nya nischer.  

 
 
  

                                                            
4 För mer information, se STUA (2018) Sörmland – en internationell måltidsdestination 
5 Matverk är en årlig tävling där lag bestående av producenter tillsammans förädlare och/eller matlagare 
landskapsvis tar fram nya innovativa produkter. För mer info se www.matverk.se 
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8. Ökad hållbar produktion 
 
Södermanlands, och världens, befolkning växer. För att kunna mätta en växande 
befolkning behöver vi öka den mängd mat vi producerar. 2045 har Södermanland som 
vision att inte bidra med några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären28. 
Dessförinnan ska vi enligt Agenda 2030 bidra till att minska svälten i världen. Detta 
innebär att vi förutom att öka produktionen av livsmedel också behöver hitta smarta 
och hållbara produktionsmetoder.  

I Södermanland finns möjligheter att öka både den småskaliga och hanterverksmässiga 
livsmedelsproduktionen och som den stora volymproduktionen. Olika produktionstyper 
ska inte ställas mot varandra utan ses som komplement som möjliggör en mångfald av 
företagande.  
 

Övergripande mål 
• Ökad produktionsvolym av livsmedel i länet 

• Öka resiliensen och beredskapen i jordbruket 

 

Ett hållbart jordbruk 
Ett hållbart jordbruk innebär att vi kan tillgodose våra behov av livsmedel idag såväl som 
imorgon. För att få ett hållbart jordbruk behövs det både små och stora insatser. Det kan 
vara allt från markförbättrande åtgärder till att gå över till ett fossilfritt jordbruk. Vilken 
insats som är viktigast och mest prioriterad varierar från jordbruk till jordbruk och den 
tid man befinner sig i. Vi vill att framtidens jordbruk i Södermanland är så resurseffektivt 
som möjligt. Därför behöver vi satsa på att hitta nya lösningar och anpassa våra metoder 
efter de rådande omständigheterna.  

I länet ska vi också eftersträva att skapa cirkulära system där vi kan tillvarata 
restprodukter och återföra näringen till marken. För detta krävs ett gediget arbete där vi 
hittar metoder för att använda avloppsslam, biogasrester och annat avfall i jordbruket. 
Sverige är idag ett föregångsland när det gäller låg användning av antibiotika och 
växtskyddsmedel, men vi har potential att ytterligare effektivisera vårt användande. 

Jordbruket bidrar idag till utsläpp av växthusgaser genom användningen. Jordbruket kan 
också vara en kolsänka om vi ökar markens kolinlagring. För att öka hållbarheten i 
livsmedelsproduktionen i länet är det viktigt att minska utsläppen av växthusgaser. Det 
kan handla om insatser som minskar den bränslemängd som går åt vid körning på 
åkermark, torkning av spannmål eller uppvärmning av exempelvis växthus. Det kan 
också handla om att öka markens kolinbinding genom alternativa odlingsmetoder eller 
att utveckla djurhållningen så den blir så resurseffektiv som möjligt.  

 

 



22 

 
 

 
 

Vidare handlar det också om att minska svinnet längs hela livsmedelskedjan. Ju högre 
utnyttjandegrad som finns av de produkter som produceras, desto mindre onödiga 
klimatutsläpp görs.  

 

Resiliens och krisberedskap 
Livsmedelskedjan, från åkern till matbordet, innehåller många steg och aktörer i ett 
komplext system. I systemet finns många beroenden som krävs för att allt ska fungera, 
exempelvis: drivmedel, gödsel, fungerande transporter och el. Dessa beroenden gör att 
det finns känsliga delar i livsmedelsproduktionen som kan drabbas vid större störningar. 
Vi har redan sett exempel på detta både vid stormen Gudrun 2005 eller den stora torkan 
sommaren 2018. Det är troligt att framtidens klimatförändringar kommer innebära fler 
kriser och påfrestningar för den svenska livsmedelsproduktionen och samhället i stort. 

Här är det viktigt att vi i Södermanland är proaktiva och förbättrar vår beredskap inom 
livsmedelsproduktionen redan innan någon allvarlig störning inträffar. Det innebär att vi 
innan vi hamnar i ett krisläge skapat nätverk, rutiner och på förhand reducerat svagheter. 
För att göra detta behöver vi veta vilka kritiska beroenden som finns och hur dessa kan 
hanteras. Det kan röra såväl stöd till lantbrukare vid extremt väder som hur kommuner 
och landsting ska kunna förse medborgare inom omsorgen med mat. I länet behövs också 
tydliggöras vem som har vilket ansvar vid kris och hur aktörerna kan stötta varandra. 

Det är viktigt att satsa på insatser som gör livsmedelsproduktionen mindre sårbar. Ett 
sätt att göra det är att satsa på att öka resiliensen inom livsmedelsproduktionen. Resiliens 
är ett begrepp som beskriver hur väl ett system kan hantera förändringar, återhämta sig 
efter och fortsätta utvecklas efter en störning29. En resilient livsmedelsproduktion 
innebär att förmågan att producera livsmedel fortsätter trots störningar och att systemet 
har en förmåga att hantera plötslig stress. Det kan handla om att till exempel hitta lokala 
alternativ till insatsmedel eller öka gårdens egna kretslopp genom bevattningsdammar 
eller solceller.  

Det är även viktigt att skapa kopplingar inom systemet som möjliggör snabba lösningar. 
Södermanlands län ska därför satsa på att öka livsmedelsproduktionens resiliens fram till 
år 2030. Vi kan vinna mycket på att samarbeta med andra regionala och nationella 
aktörer för att gemensamt hitta så bra lösningar som möjligt. Det är också viktigt att 
bevaka omvärlden och vilka framsteg som görs för att kunna implementera nya 
forskningsrön på område även i Södermanland. 

 

Arealanvändning 
Idag finns en konkurrens om marken i länet: industrier vill expandera, nya 
bostadsområden ska etableras och efterfrågan på mark till fritidsaktiviteter ökar. Detta 
ger höga markpriser som försvårar vid ägarskiften i lantbruket. Vi behöver noga tänka 
över hur vi värderar och använder mark idag, eftersom kan behövas för 
livsmedelsproduktionen imorgon. 2017 fanns det enligt Jordbruksverkets statistik30 
124 786 hektar åkermark i Södermanlands län. Av denna areal var 10 735 hektar i träda, 
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vilket motsvarar 9%. Träda behöver inte vara dåligt för produktionen utan kan användas 
för ogräsbekämpning. Långvariga trädor och icke utnyttjad betesmark riskerar dock i 
längden att leda till igenvuxen jordbruksmark. 

Under 2017 fanns det i länet 16 735 hektar betesmark31. Andelen betesmark har kraftigt 
minskat det senaste seklet, vilket har en negativ inverkan på den sörmländska 
livsmedelsproduktionen. Betesmarker som används för djurbete kan på sikt öka 
möjligheterna att nå miljömålen samtidigt som den regionala produktionen av livsmedel 
ökar. De bidrar till den biologiska mångfalden, men kan även fungera som kolsänkor. 
Det är mycket kostsamt att återrestaurera jordbruksmark och många av de biologiska 
värdena kan försvinna när naturbetesmarker växer igen. Vi tjänar därför på att använda 
vår mark på ett långsiktigt och smart sätt. 

 

Frukt och grönsaker 
Länets självförsörjningsgrad på grönsaker och frukt är idag väldigt låg. Inom den 
offentliga sektorn finns dock ett stort intresse för att upphandla mer regionalt producerad 
frukt och grönt. Alla platser i länet är inte lämpliga för frilandsodling, men på de platser 
där förutsättningarna är rätt finns det en stor potential att öka produktionen av 
sörmländska frukter, grönsaker och bär. En annan möjlighet för ökad produktion av 
grönsaker är att öka växthusodlingen. I takt med att nya tekniker och lösningar lanseras 
minskar beroendet av icke hållbara uppvärmningssystem för växthusen. En annan fördel 
med växthus är att de är oberoende av jordmånen samt att de ger en möjlighet till förlängd 
växtsäsong.   

 

Alternativa produktionsgrenar 
För att öka produktionen av livsmedel i länet behöver vi inte bara satsa på de 
produktionsgrenar vi har idag. Vi ska också våga testa ovanliga eller nya livsmedel och 
produktionsmetoder, som akvaponi, kaninuppfödning eller ovanliga grödor som hirs. 
Nya produktionsgrenar kan innebära fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv. Det kan 
exempelvis röra sig om djur som är effektiva foderomvandlare eller om nya vegetabilier 
som kan användas som mat för människor. 

 

Vilt 
En förutsättning för att alla ska kunna känna glädje med viltet är att viltstammarna är i 
balans med den naturliga fodertillgången. Jakträtten är knuten till äganderätten i Sverige. 
Viltet ägs inte av någon utan vandrar fritt i landskapet. Först när ett vilt har fällts på en 
enskild fastighet tillfaller den jakträttsinnehavaren. Det kräver en ansvarsfull förvaltning 
av viltet och dess naturliga levnadsmiljö. Landskapet ska i olika grad kunna nyttjas av 
hela samhället och avkasta råvaror, livsmedel och friluftsliv. Inget enskilt intresse bör 
påverka viltet på ett sätt att det får negativa konsekvenser varken för viltet självt eller för 
den enskilde och dess näringsutövande.  
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Det ställer krav på ömsesidig förståelse och respekt för viltet, naturen och berörda 
näringar. Förutsättningen är personliga möten, samtal och kunskap.  

Viltstammarnas artsammansättning och storlek varierar över länet. Lokalt finns det stora 
stammar av klövvilt som försvårar livsmedelsproduktionen. I dessa områden är det 
viktigt att ha en långsiktig plan för hur viltets negativa påverkan på lantbruket kan 
minskas. I det arbetet måste alla berörda parter delta aktivt. Markägare, jägare och 
lantbrukaren måste mötas och viltstammar och skador bör kvantifieras så att resultatet 
av vidtagna åtgärder är mätbara. 

Viltet är en tillgång som inte bara ger oss ett nyttigt viltkött utan möjliggör även ett aktivt 
friluftsliv samt intäkter såsom jaktarrenden och fällt vilt. Köttets egenskaper är en 
möjlighet, det är nämligen ett klimatsmart och fettsnålt kött med frigående djur som blir 
allt mer populärt. Inom livsmedelssektorn behövs förbättringsåtgärder i hur vi tillvaratar 
och distribuerar viltköttet, eftersom vi annars riskerar att låta kvalitativa produkter bli 
matsvinn. 
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9. Beskrivning av arbetsgången och fortsatt arbete 
 
I Södermanland fick Regionförbundet uppdraget att ta fram en ny regional 
livsmedelsstrategi men valde att dela uppdraget med Länsstyrelsen Södermanlands län 
och LRF Södermanland. Det beslutades att länsstyrelsen, mot bakgrund av sina tidigare 
erfarenheter av att arbeta med regionala livsmedelsstrategier, skulle ha den operativa 
rollen med en projektledare. Styrgruppen har bestått av representanter från 
länsstyrelsen, regionförbundet och en inköpt konsult. I arbetsutskottet har ovanstående 
representanter samt LRF Södermanland ingått. I arbetet har utbytet med andra län varit 
stort. Detta för att få inspel, lära om processen samt bana väg för framtida samarbeten.  
I arbetet med att ta fram en livsmedelsstrategi tillsattes en referensgrupp fram. 
Referensgruppens syfte var att, genom att representanter från hela ledet från åkern till 
måltiden, lyfta prioriterade frågor. Referensgruppens bild kompletterades sedan med så 
kallade fokusgrupper. Fokusgrupperna bestod av representanter från specifika branscher 
eller frågor inom livsmedelsproduktionen, till exempel dryck eller vilt. För att få en bred 
förankring genomfördes dialogmöten med samtliga av länets kommuner. Utöver detta 
har man kontinuerligt haft kontakt med många olika aktörer som kommit med inspel till 
arbetet. I arbetet har även två öppna möten hållits i Katrineholm respektive Strängnäs.  

Strategin i sin helhet kommer att bestå till 2030, även om det självklart kommer finnas 
plats för revideringar under tidens gång. Handlingsplanen för implementering av 
strategin, som presenteras i ett eget dokument, kommer att uppdateras med ett intervall 
av 2–3 år. Handlingsplanens syfte är att konkretisera strategin och att säkerställa att 
visionen och målen uppfylls. 

Huvudansvaret för att livsmedelsstrategin genomförs och lever vidare ligger på 
styrgruppen som består av Länsstyrelsen i Södermanlands län, Region Sörmland samt 
LRF Södermanland. Styrgruppen ska sammankalla till möte, koordinera arbetet och föra 
utvecklingen framåt. Den ansvarar även för att nya handlingsplaner kontinuerligt 
produceras. Förutom styrgruppen tillsätts en referensgrupp som ska bestå av 
representanter från hela livsmedelskedjan. Referensgruppen sammanträder en till två 
gånger per år för att diskutera vilka åtaganden som ska prioriteras och gå igenom lyckade 
utvecklingsprojekt och goda exempel. Referensgruppen ska även vara behjälplig när nya 
handlingsplaner tas fram.  

Alla aktörer inom livsmedelskedjan, från jord till bord, har ett ansvar för att 
livsmedelsstrategin uppfylls vilket leder till att självförsörjningsgraden av hållbart 
producerade livsmedel ökar i länet. Ska visionen och målen nås till 2030 krävs det att 
samtliga aktörer arbetar tillsammans och bidrar utifrån den roll man har. Det är viktigt 
att företag, ideella organisationer och offentliga myndigheter gemensamt driver på 
frågan. Ju mer livsmedelsstrategins vision genomsyrar livsmedelskedjan, desto mer 
långsiktiga blir resultaten! 
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10. Bilaga - andra strategier, projekt och skrifter 
 

[Hela detta stycke ska utvecklas med en kort beskrivning av respektive 

område/projekt/organisation samt om fler projekt/strategier etc. bör adderas] 

 

FN:s globala miljömål (Agenda 2030) 

Grön infrastruktur 

Landstingets hälsostrategi 

Länsstyrelsens klimatstrategi 

Regionförbundets smart specialisering 

Samförvaltningsdokumentet för vilt 

Stolt Mat 

Sveriges miljömål 

Sörmlands matkluster 

Sörmlandsstrategin 

Åtgärdsprogram för genomförande av EU:s vattendirektiv 

Åtgärdsprogram för miljömålsarbetet i länet 

Agro sörmland 

  



27 

 
 

 
 

11. Källor 
 
 
Tryckta källor 
 
Asp M, Bergreen-Clausen S, Berglöv G, Björck E, Johnell A, Axén Mårtensson J, 
Nylén L, Ohlosson A, Persson H & Sjökvist E (2015) Framtidsklimat i Södermanlands 
län SMHI Klimatologi nr 22 

Flygare I A & Isacson M (1999) Jordbruket i välfärdssamhället: 1945–2000, 
Stockholm: Natur och kultur 

LRF (2016) Det gröna näringslivet i Södermanland, finns även tillgänglig på 
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/sodermanland/2016/09/det-grona-naringslivet-i-
sodermanland-och-dess-betydelse-for-samhallet/ 

Länsstyrelsen i Södermanlands län (2013) Nulägesbeskrivning av Södermanlands 
landsbygd 

Länsstyrelsen i Södermanlands län (2016) Klimat och energistrategi för Södermanland 

Macklean (2018) Insikter #10, Innovation 

MSB (2013) Resiliens – Begreppets olika betydelser och användningsområden 

Proposition 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar 
tillväxt i hela landet Stockholm: Näringsdepartementet  

Regeringen (2017) Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende länsstyrelserna 

 

Webbsidor 
 
Agenda 2030-delegationen (å.o) Om agendan tillgänglig på 
http://agenda2030delegationen.se/agenda-2030/om-agendan/ [2018-10-01] 

Jordbruksverket (2017a) Ekosystemtjänster från jordbruksmark, tillgänglig på 
https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/sejo
rdbruksmarkensvarden/ekosystemtjansterfranjordbruksmark.4.4d857f2814e3cf3eeda2b
bce.html [2018-10-01] 

Jordbruksverket (2017b) Jordbruket och övergödningen, tillgänglig på 
https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ingenovergodning/jordbru
ketochovergodningen.4.4b00b7db11efe58e66b80001608.html [2018-10-01] 

LRF (2018) Självförsörjning, tillgänglig på 
[https://www.lrf.se/politikochpaverkan/foretagarvillkor-och-konkurrenskraft/nationell-
livsmedelsstrategi/sjalvforsorjning/] [2018-10-02] 

Matverk (å.o) Gastronomiska Matverk tillgänglig på http://www.matverk.se/ [2018-10-
02] 

Sveriges miljömål (å.o) Miljömålen tillgänglig på 
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ [2018-10-01] 

World health organization (å.o) Constitution of WHO: principles tillgänglig på 
http://www.who.int/about/mission/en/ [2018-10-02] 



28 

 
 

 
 

 

Statistik 
 
Jordbruksverkets statistikdatabas (2018a) Betesarealens användning efter län/riket och 
gröda år 2017 tillgänglig på 
http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/Jordbruks
verkets%20statistikdatabas__Arealer__1%20Riket%20län%20kommun/JO0104B6.px/
?rxid=5adf4929-f548-4f27-9bc9-78e127837625 [2018-10-02] 

Jordbruksverkets statistikdatabas (2018b) Åkerarealens användning efter län/riket och 
gröda år 2017 tillgänglig på 
http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/Jordbruks
verkets%20statistikdatabas__Arealer__1%20Riket%20län%20kommun/JO0104B1.px/
?rxid=5adf4929-f548-4f27-9bc9-78e127837625 [2018-10-02] 

SCB (2016) Företagens ekonomi 2016 

SCB (2018) Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2017 och 
befolkningsförändringar 2017 tillgänglig på https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-
efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-
och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/folkmangd-i-riket-lan-och-
kommuner-31-december-2017-och-befolkningsforandringar-2017/ [2018-10-02] 

SCB (2018) Förvärvsarbetande 16+ år pendlare över kommungräns efter 
bostadskommun, arbetsställekommun, kön och ålder tillgänglig på 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0207__AM020
7L/AM0207PendlKomA04/table/tableViewLayout1/?rxid=dbf3ea8a-6e11-4869-bb81-
964f41188258# [2018-10-02] 

SCB (2018) Regional omsättningsstatistik baserad på Momsdeklarationer 

SCB (2018) Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik. 

SCB, Befolkningsprognos för Södermanlands län 

Tillväxtverket och SCB, Gästnätter efter region, tabellinnehåll och år 

 

Icke publicerat material 
 
STUA (2018) Sörmland – en internationell måltidsdestination 

Peter Eklund, egna beräkningar utifrån data från Jordbruksverket och LRF. Med Östra 
Mellansverige menas Stockholm, Uppsala, Sörmland, Östergötland, Gotland, Örebro, 
Västmanland och Gävleborgs län. 

 

 

 
 

 
  



29 

 
 

 
  

 

 

 
 

 

Länsstyrelsen i Södermanlands län ger årligen 
ut ett stort antal rapporter och publikationer som 
samlas i Länsstyrelsens publikationsarkiv.  
 
Rapporter och andra publikationer kan hämtas på  
Länsstyrelsen i Södermanlands läns webbplats,  
lansstyrelsen.se/sodermanland  



 

 
 

 

1 Proposition 2016/17:104 
2 SCB (2018) Folkmängd i riket 
3 Länsstyrelsen i Södermanlands län (2013) 
4 SCB (2018) Förvärvsarbetande 16+ år pendlare över kommungräns efter 
bostadslän, arbetsställen, kön och år 2016, SCB 
5 SCB (2018) Befolkningsprognos för Södermanlands län 
6 Tillväxtverket & SCB (2017) Gästnätter efter region, tabellinnehåll och år 
7 STUA (2018) 
8 Flygare I A & M Iscasson (1999) 
9 LRF (2018) 
10 Eklund, P (å.o) 
11 Eklund, P (å.o) 
12 LRF (2016) 
13 SCB (2018) Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 
14 SCB (2018) Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 
15 SCB (2016) Företagens ekonomi 
16 SCB (2018) Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 
17 SCB (2018) Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 
18 SCB (2018) Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 
19 SCB (2018) Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 
20 SCB (2018) Regional omsättningsstatistik baserad på Momsdeklarationer 
21 Jordbruksverket 2017b 
22 Jordbruksverket 2017a 
23 Asp et al (2015) 
24 Agenda 2030-delegationen (å.o) 
25 Regeringen (2017) 
26 Sveriges miljömål (å.o) 
27 World health organization (å.o) 
28 Länsstyrelsen i Södermanlands län (2016) 
29 MSB (2013) 
30 Jordbruksverkets statistikdatabas (2018b) 
31 Jordbruksverkets statistikdatabas (2018a) 

                                                            

 

www.lansstyrelsen.se/sodermanland 



 

Rapport 2014:XX 
 

 
Handlingsplan 
2019-2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regional livsmedelsstrategi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titel: Regional Livsmedelsstrategi 
Utgiven av: Länsstyrelsen 
Utgivningsår: 2018 
Handläggare: Karin Larsson 
Foto: 
Diarienr: 
Rapportnr: 
ISSN-nr 
ISBN-nr 
Layout: 
 
Rapporten finns på: www.lansstyrelsen.se/sodermanland/publikationer 
 
Eller kan beställas hos 
Länsstyrelsen i Södermanlands län 
611 86 Nyköping 
Tel: 010-223 40 00 
  



3 

 
 

 
 

 
 
Innehållsförteckning 

 

1. Handlingsplan 2019–2021        5 
 

2.   Kunskap och teknik för ökad konkurrenskraft     6 
   
Övergripande mål          6 
 
Mål till 2021                     6 
 
Aktiviteter fram till 2021        7 
 

 
3.   Regler och villkor         8 

Övergripande mål          8 
 
Mål till 2021                     8
  
Aktiviteter fram till 2021        8 

 
 
4.   Förutsättningar för företagande       9 
 
 Övergripande mål          9 
 
 Mål till 2021                     9 
 
 Aktiviteter fram till 2021        9 
 

5.   Sörmländsk matidentitet                 10 

 Övergripande mål                  10 

 Mål till 2021                   10 

 Aktiviteter fram till 2021                            10 

 



4 

 
 

 
 

6.   Ökad hållbar produktion                11 

 Övergripande mål                 11 

         Mål till 2021                            11 

         Aktiviteter fram till 2021                12 

 

 

        

 

 
   

 
 

 

 

 



5 

 
 

 
 

1. Handlingsplan 2019–2021 

2030 är Södermanland en förebild för hur mat med identitet produceras  
i alla led (vision för Södermanlands läns livsmedelsstrategi) 
 
Syftet med den nya regionala livsmedelsstrategin är peka ut riktningen för länets 
livsmedelsproduktionssektor ska arbeta i, fram till år 2030. Strategin riktar sig till alla 
länets aktörer och uppmuntrar ett brett arbete i såväl privat, offentlig som ideell sektor. Den 
regionala livsmedelsstrategin ska inkludera matens färd från jord till bord. Det innebär att 
aspekter längs hela kedjan ska tas hänsyn till, såsom näringskretslopp, miljöpåverkan, 
lönsamhet för företag, kompetensförsörjning i sektorn och måltidsupplevelsen.  

Strategin ska leda till att utvecklingen stärks för företag och organisationer som är aktiva 
inom livsmedelssektorn i Södermanland. Vidare ska den kunna användas som vägledning 
vid politiska beslut och hjälpa företagare så att deras verksamheter kan utvecklas och växa. 
Södermanlands livsmedelsstrategi är en avsiktsförklaring där vi gemensamt uttrycker hur 
viktig livsmedelsproduktionen och maten är för oss. Det är viktigt att den regionala 
livsmedelsstrategin verkar i samma riktning som den nationella strategin så att såväl 
regionala som nationella mål uppfylls.  
I den regionala livsmedelsstrategin används begreppen regional, lokal och närproducerad 
mat.  Begreppen regional och lokal mat beskriver mat som är producerad inom länet. 
Närproducerad mat är i första hand producerad inom länet, och i andra hand i något av våra 
grannlän.  

Denna handlingsplan är giltig från 2019 till 2021. Handlingsplanens uppgift är att med jämna 
intervaller prioritera och konkretisera de insatser som behövs för att uppnå strategins mål. 
Denna första handlingsplan är framtagen parallellt med livsmedelsstrategin. I 
handlingsplanen presenteras de prioriterade områdena var och en för sig. Till varje område 
finns övergripande mål – dessa sträcker sig till år 2030. Baserat på dessa övergripande mål 
finns sedan mål satta för perioden 2019–2021. Dessa mål är konkretiserade och visar vad 
som faktiskt ska uppnås under perioden.  

Till de konkretiserade målen finns aktiviteter kopplat. Aktiviteterna är insatser som ska 
genomföras för att kunna nå målen. Styrgruppen för livsmedelsstrategin har i uppdrag att se 
till att aktiviteterna utförs. Till sin hjälp ska styrgruppen ha en referensgrupp som består av 
representanter från hela livsmedelskedjan. I arbetet med att utföra aktiviteterna och uppnå 
handlingsplanens och strategins mål är det viktigt att styrgruppen uppmuntrar till ett brett 
deltagande från relevanta aktörer. 

På lång sikt planerar strategiarbetet att hantera en stor mängd av frågor, såsom 
personalpooler inom de gröna näringarna eller hur företag inom olika sektorer kan samnyttja 
resurser i from av maskiner. Framtida frågor kan även komma att handla om att 
implementera alternativa metoder för ägarbyten av företag inom livsmedelsbranschen eller 
att initiera nya centrum för livsmedelsförädling. De närmaste åren kommer dock de insatser 
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och aktiviteter som lyfts i denna handlingsplan prioriteras.  

Det är viktigt att ha i åtanke när man läser denna handlingsplan att det redan i länet pågår en 
mängd projekt och initiativ som bidrar till livsmedelsstrategins mål och vision. 
Livsmedelsstrategin och den medföljande handlingsplanen syftar till att samla centrala 
frågor för att skapa en överblick över allt det fantastiska arbete som pågår i länet samt se 
över vilka aktiviteter och projekt som behöver initieras. 

 

2. Kunskap och teknik för ökad konkurrenskraft 
 

Samhället utvecklas ständigt, livsmedelssektorn och lantbruket är inget undantag. Nya 
behov av digitalisering och innovativa tekniklösningar uppstår hela tiden1. Genom hela 
livsmedelskedjan finns ett behov av kompetent arbetskraft. För att utveckla och öka 
Södermanlands livsmedelsproduktion krävs en satsning på kompetenshöjande insatser i 
både liten och stor skala i form av utbildningar, kurser och rådgivning. Redan i 
grundskolan behöver eleverna få kunskap om livsmedelsproduktionen och hållbarhet, 
vilket kan skapa ett intresse för att arbeta med dessa frågor i framtiden.  

Genom att satsa på kunskaps- och teknikutveckling kan vi tillsammans öka 
livsmedelsproduktionens konkurrenskraft, så att våra producenter kan stå starka på den 
globala marknaden. 

 

Övergripande mål  
 
• Öka kompetensförsörjningen och främja kunskapsutvecklingen genom att stärka 

branschens attraktionskraft 

• Öka användningen av innovationer, ny teknik och nya metoder 

 

Mål till 2021 
 

• Öka antalet sökande till länets gymnasieutbildningar inom lantbruk, mat och servering 
med 10% 

• Utveckla befintliga plattformar för nya idéer och tekniker att testas på och spridas från 

• Öka den tillgängliga rådgivningen och antalet anpassade fortbildningar för primär- och 
sekundärproduktionen  

                                                            
1 I livsmedelsstrategin definieras innovation som en lösning som har en tydlig originalitet och får ett påtagligt 
genomslag genom värdeskapande för konsumenterna’’ Macklean (2018) 
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Aktiviteter fram till 2021 
 

• Utbilda barn och unga i skolan och förskolan om livsmedelsproduktion 

• Vidareutveckla de lärlingsprogram för jordbruks- och trädgårdssektorn som finns för att 
öka antalet sökande 

• Utveckla de befintliga plattformar som finns i Södermanlands län som långsiktigt kan 
arbeta med innovationer, nya metoder och tekniker inom livsmedelssektorn  

• Främja utbytet med andra branscher för att uppmuntra nya lösningar  

• Utveckla anpassad rådgivning för primärproduktionen med avseende på hållbarhet 

• Kartlägga vilka fortbildningar som efterfrågas inom primär- och sekundärproduktionen  
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3. Regler och villkor 

Både i den nationella och i den regionala livsmedelsstrategin är regler och villkor ett 
särskilt utpekat område som täcker ett stort spann av frågor. Regler ska fungera 
ändamålsenligt och garantera trygghet för såväl producenter som konsumenter och för 
miljön. Vissa delar är svåra att påverka på länsnivå – där kan regionala myndigheter 
kartlägga behov och utmaningar och lyfta dem till nationellt. En viktig del inom området är 
förmågan att kommunicera och utbyta information med varandra, något som vi aktivt kan 
arbeta med på lokal och regional nivå. Kan vi förstå varandra och utbyta erfarenheter är det 
enklare att jobba i en gemensam riktning. 

 

Övergripande mål  
 

• Ökad samverkan och förståelse mellan offentliga, privata och ideella aktörer som arbetar 
med livsmedelskedjans alla delar 

 

Mål fram till 2021 
 

• Bättre kommunikation och utbyte mellan offentlig, ideell och privat sektor 

 

Aktiviteter inom fram till 2021 
 

• Vidareutveckla det arbete som finns för förbättrad kommunikation vid kontroll och 
handläggning 

• Förbättra myndigheters information om tillgängliga stöd och bidrag och hur de söks 

• Ta fram nya och vidareutveckla de dialogmöten som finns inför upphandling av 
livsmedel 

• Göra en nulägesanalys av regler, villkor och tillämpning för att synliggöra vad brukare 
och offentliga aktörer är nöjda med och vilka förbättringsområden som finns 
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4. Förutsättningar för företagande 

 
Förutsättningarna för ett bra och effektivt företagande är många. Lönsamhet, möjligheten 
till utveckling och förmågan att kunna sälja sina produkter och tjänster är bara några. 
Många av länets livsmedelsföretag är små med en eller ett fåtal anställda vilket gör att det 
kan vara svårt att arbeta med stora frågor utanför företaget. För dessa företag är det extra 
viktigt att gemensamma insatser för att förbättra förutsättningarna genomförs.  

 
Övergripande mål  
 
• Förbättrade möjligheter för företagare att utveckla sina verksamheter genom förbättrad 

lönsamhet  

 

Mål fram till 2021 
 

• Öka omsättningen i länet för jordbruks- och förädlingsföretag 

• Underlätta nya kontaktytor för erfarenhetsutbyte mellan små livsmedelsföretagare  

 

Aktiviteter fram till 2021 
 

• Öka försäljningen av sörmländska produkter utanför länet 

• Initiera nätverk för trädgårdsodling och fisk för erfarenhetsutbyten och samverkan 

• Vårda befintliga nätverk inom livsmedelssektorn för erfarenhetsutbyten och samverkan 

• Utveckla digital plattform för försäljning 

• Främja utvecklandet av nya affärsmodeller inom livsmedelssektorn 
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5. Sörmländsk matidentitet 
 

Södermanland är känt för sina fina råvaror. Vi har idag flera duktiga förädlingsföretag som 
framställer produkter i världsklass. Viktigt för vår matidentitet är också upplevelsen av 
maten. Det är något särskilt med att äta sin måltid våra sörmländska kulturmiljöer. 
Södermanland har idag många duktiga kockar och matkreatörer som kan vidareutveckla 
vårt matarv.  

Typiska sörmländska smaker som ofta nämns är äpplen, rabarber, vilt och gös. Det finns 
även goda möjligheter att lyfta in andra smaker i den sörmländska paletten: de nya 
maträtter som utrikesfödda och nysvenskar tar med sig in i länet från olika delar av världen 
innebär fantastiska möjligheter att utveckla den traditionella maten i nya riktningar!  
 
Övergripande mål 

 
• Ökad matturism 

• Ökad varumärkesbyggnad av sörmländsk mat 

 

    Mål inom fram till 2021 
 

• Öka kännedomen om sörmländsk mat  

• Få de offentliga verksamheterna att servera mer svenskt och regionalt producerad mat 
för att stimulera en produktionsökning 

• Fler sörmländska produkter tillgängliga för konsumenterna 

 

    Aktiviteter fram till 2021 
 

• Arbeta med att bygga upp sörmländsk mat som ett varumärke 

• Stimulera marknadsaktörer inom köttindustrin till att vidareutveckla sin kompetens 

• Utbilda aktörer längs hela livsmedelskedjan i storytelling för att skapa möjligheter för 
ytterligare mervärden på sina produkter och tjänster 

• Genomföra satsningar som ska locka fler internationella turister 

• Införa en Sörmlandsmatens dag där sörmländska råvaror och produkter uppmuntras 
till att användas i de offentliga köken 

• Öka antalet lokala produkter på menyerna i café- och restaurangverksamheter 
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• Utbilda skolelever om sörmländsk matidentitet och hälsosamma kostvanor 

 

6. Ökad hållbar produktion 
Södermanlands, och världens, befolkning växer. För att kunna mätta en växande befolkning 
behöver vi öka den mängd mat vi producerar. 2045 har Södermanland som vision att inte 
bidra med några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären2. Dessförinnan ska vi enligt 
Agenda 2030 bidra till att minska svälten i världen. Detta innebär att vi förutom att öka 
produktionen av livsmedel också behöver hitta smarta och hållbara produktionsmetoder. I 
Södermanland finns möjligheter att öka både den småskaliga och hanterverksmässiga 
livsmedelsproduktionen och som den stora volymproduktionen. Olika produktionstyper ska 
inte ställas mot varandra utan ses som komplement som möjliggör en mångfald av 
företagande.  

 

Övergripande mål  
 

• Ökad produktionsvolym av livsmedel i länet  

• Öka resiliesen och beredskapen i jordbruket 

 

Mål fram till 2021 
 

• Ökad användning av arealer 

• Ökat kretslopp av näringsämnen inom livsmedelsproduktionen 

• Fått fram tydligare underlag kring alternativa produktionsgrenars möjlighet att etableras i länet 

 

Aktiviteter fram till 2021 
 

• Undersöka vilka lokala livsmedel som produceras och vilka som potentiellt kan produceras 

• Förstudie, hur kan vi får mer arealer i bruk? 

• Uppmuntra projekt för att förbättra dräneringen av den södermanländska åkermarken 

• Starta en betes- och markförmedling där icke-brukade arealer kan förmedlas till producenter i 
behov av mer mark 

• Kartlägga vilka behov som finns, och genomföra åtgärder för att uppnå ökad resiliensen och 
beredskap i jordbruket med särskilt fokus på klimatförändringar 

• Utveckla länets frukt- och grönsaksodling samt uppmuntra odling av alternativa växter och 

                                                            
2 Länsstyrelsen i Södermanlands län (2016) 
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grödor och produktionsinriktningar 

• Kartlägga hur avfall kan användas till både livsmedel och för näringstillförsel i produktionen 
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Jennie Lind 

Kommunstyrelsen 

Återrapportering - plan för friluftsliv 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar återrapporteringen plan för friluftsliv till 
budgetberedningen för 2020.

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges Övergripande plan med budget 2018-2020 (KF 2017-11-20 § 
186) fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategisk plan för 
friluftsliv. Återrapporteringen sker i form av en strategisk utvecklingsplan som 
kommer att förvaltas av Samhällsbyggnadsförvaltningen och uppdateras med 2 års 
periodicitet.

Ärendets handlingar
 Rapport plan för friluftsliv Katrineholms kommun 

Ärendebeskrivning
I arbetet med uppdraget har en översyn över befintlig styrning i frågor rörande 
friluftsliv och rekreation genomförts. Den samlade bedömningen är att det i 
kommunens styrdokument finns mål och riktlinjer som utgör en tillräcklig styrning av 
friluftsfrågorna. Återrapporteringen av uppdraget är därför formulerat som ett 
tjänstemannadokument där politiskt beslutade mål och inriktningar från kommunens 
styrdokument samlas. Planen redogör för påbörjade och planerade insatser för att 
förbättra förutsättningarna för friluftsliv och rekreation samt pekar ut 4 fokusområden 
där konkreta insatser bör påbörjas efter att planen färdigställts. Planen har tagits fram 
av en arbetsgrupp från Samhällsbyggnadsförvaltningen, service- och 
teknikförvaltningen samt KFV marknadsföring. I planframtagandet har synpunkter 
samlats in via eventet ”Kontoret på stan” samt i en workshop med 
frivilligorganisationer inom friluftslivsområdet. 

Jennie Lind
Utredare, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Beslutet skickas till: 
Service- och teknikförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Akten
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Friluftsliv i 
Katrineholms kommun

Strategisk utvecklingsplan



Friluftsliv i Katrineholm 
Att arbeta och för att främja friluftslivet 
och synliggöra våra natur- och 
friluftstillgångar är en kommunal 
angelägenhet som har bäring på många 
områden. Genom ett brett utbud av 
friluftsaktiviteter kan kommunen främja till 
exempel god fysisk och psykisk folkhälsa, 
miljöengagemang, landsbygdsutveckling, 
entreprenörskap, och 
föreningsengagemang. Ett bra 
friluftsarbete ökar upplevelsevärden i 
kommunen och bidrar till att göra 
Katrineholm till en attraktiv plats att leva 
på. 

Upplevelsebaserad turism och 
besöksnäring är ofta sammankopplat med 
naturupplevelser av olika slag, vilket gör 
att Katrineholms natur- och 
kulturlandskap också har en positiv effekt 
på vår ekonomiska tillväxt och är en viktig 
tillgång för näringslivet på landsbygden.

Katrineholm har goda förutsättningar för 
ett rikt friluftsliv. Inom kommunen finns en 
rad olika naturtyper och rekreationsleder 
som erbjuder stor variation när det gäller 
natur- och friluftsupplevelser. Hur vi 
förvaltar våra goda förutsättningar för ett 
varierat friluftsliv är därför av betydelse 
för välmående hos Katrineholms invånare 
och för upplevelsen för dem som besöker 
våra friluftsanläggningar 

Med detta som utgångspunkt har 
Katrineholms kommun tagit fram en 
strategisk utvecklingsplan för hur vi tar 
tillvara på- och förvaltar våra natur- och 
friluftstillgångar för att tillse att de politiska 
intentionerna uppfylls och att boende och 
besökare har goda möjligheter att ta del av ett 
kvalitetsfullt friluftsliv.

Definitioner 
Katrineholms kommuns definition av 
friluftsliv utgår från Sveriges regerings 
definition ”vistelse utomhus i natur- eller 
kulturlandskapet för välbefinnande och 
naturupplevelser utan krav på tävling.”1

1 SFS 2003:133 

Ansvarsfördelning 
Inom Katrineholms kommun är arbetet med 
att främja friluftsliv spritt på olika 
förvaltningar. 

På Samhällsbyggnadsförvaltningen finns 
förvaltarskapet över kommunens egen mark 
samt ansvaret för kommunens 
skogsbruksplan. På förvaltningen hanteras 
mark- och exploateringsfrågor, översikts- och 
detaljplanering samt prövning av bygg- och 
marklov. Även prövning och tillsyn enligt 
Miljöbalken av strandskydd och miljöfarlig 
verksamhet hanteras av Samhällsbyggnads- 
förvaltningen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen initierar och 
driver också utveckling av befintliga och 
nybyggnad av nya natur- och friluftsområden 
och har flera statligt finansierade projekt 
igång inom det så kallade LONA-programmet 
(Lokalt naturvårdsprogram) där 
Naturvårdsverket samfinansierar investeringar 
med mellan 50-90 % av projekterings- och 
investeringskostnaden.

Service- och teknikförvaltningen ombesörjer 
drift och underhåll av friluftstillgångar som 
till exempel vandringsleder, motionsspår, 
badplatser, parker/grönområden och 
kommunens skogsmark. Förvaltningen 
ansvarar också för stöd och bidrag till ideella 
föreningar. (både verksamhet, fastighet och 
anläggningar) 

Det delvis kommunägda bolaget KFV 
marknadsföring bedriver turistinformation 
och marknadsför Katrineholm och våra natur- 
och friluftstillgångar som besöksmål. 



Varför en strategisk plan?
Den strategiska planen för friluftsliv samlar 
politiskt beslutade viljeriktningar och 
ambitioner inom området friluftsliv. Frågor 
som berör friluftslivet tangerar olika 
politikområden, till exempel idrott-, folkhälsa 
och naturvård och återfinns därför i olika 
delar av vår kommunala organisation och våra 
styrdokument. Nyttan med det här 
dokumentet är att:

 Samla och redovisa politiska 
ställningstaganden för friluftsliv

 Visa kommunens nuläge och även 
fördjupa och samla kompetens om 
befintliga anläggningar och områden.

 Visa vår utvecklingspotential på lång 
sikt

 Ge underlag för vilka insatser som ska 
genomföras på kortare sikt och vilka 
områden som ska prioriteras i tex 
LONA-projekt.

 Ge underlag till en plan för underhåll 
av våra befintliga anläggningar för att 
tillse att kvaliteten bibehålls.

Så här blev planen till 
Planen har tagits fram med hjälp av en 
arbetsgrupp med representanter från olika 
förvaltningar. I framtagandeprocessen har 
invånare lämnat synpunkter på öppna 
dialogtillfällen. (bilaga 1) 

Intresseorganisationer inom området 
friluftsliv har hjälpt arbetsgruppen att 
prioritera och gett synpunkter på förslaget i en 
gemensam workshop. (bilaga 2)

Arbetsgruppen bestod av: 
Jennie Lind, utredare (projektledare) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Aldebert,  miljöstrateg/kommunekolog 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Karin Engvall, enhetschef 

Service- och teknikförvaltningen 
Sara Eresund, plansamordnare 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Victoria Freberg, Turismansvarig 

KFV marknadsföring 

Så här använder vi planen 
Det övergripande styrningsansvaret för planen 
vilar på Samhällsbyggnadsförvaltningen. I det 
ansvaret ingår att följa upp åtgärderna i 
planen, ansvara för genomförande av vissa av 
planens områden och att sammankalla en 
arbetsgrupp som reviderar planen med jämna 
intervaller. Gruppen bör tillse att 
prioriteringen av underhåll eller utveckling av 
befintliga eller nya områden/anläggningar 
prioriteras efter de riktlinjer som är fastslagna 
i befintliga styrdokument tex ÖP, Gång- och 
cykelplan samt Grönplan.

Mål inom friluftsområdet

Riksdagens 10 mål
År 2012 beslutade regeringen om 10 stycken 
friluftspolitiska mål. Dessa 10 mål är:

 Tillgänglig natur för alla 
 Starkt engagemang och samverkan 
 Allemansrätten 
 Tillgång till natur för friluftsliv 
 Attraktiv tätortsnära natur 
 Hållbar regional tillväxt och 

landsbygdsutveckling 
 Skyddade områden som resurs för 

friluftslivet 
 Ett rikt friluftsliv i skolan 
 Friluftsliv för god folkhälsa 
 God kunskap om friluftslivet 

Naturvårdsverket har i uppdrag av regeringen 
att följa upp utvecklingen inom dessa mål och 
deras uppföljning visar att förutsättningarna 
för friluftsliv ökar i Sverige.2

2 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-
samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Friluftsliv/Friluftsmalen/ 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Friluftsmalen/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Friluftsmalen/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Friluftsmalen/


Regionala mål
I Sörmlandsstrategin står ”en utveckling och 
tillväxt som är långsiktigt hållbar är beroende 
av de miljöer som människor bor och verkar i. 
Miljöfrågorna har betydelse för att skapa ett 
konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
Sörmland, för besöksnäringen, friluftslivet, 
välfärden och inte minst som drivkraft för 
regional tillväxt och attraktionskraft.”3 

I arbetet med destinationsutveckling 
Sörmland prioriteras friluftsliv- och 
rekreation som ett av fyra temaområden för 
att utveckla besöksnäringen i länet.4  

Länsstyrelsen arbetar för att förverkliga 
regeringens friluftspolitik genom att 
samordna och vägleda kommuner, föreningar 
med flera i länet. Länsstyrelsen arbetar också 
med kunskapsspridning om natur och 
friluftsliv.

Kommunens styrdokument 

Utvecklade ställningstaganden som rör 
friluftslivet återfinns i kommunens 
översiktsplan (del staden och del landsbygd), i 
kommunens Gång- och cykelplan, i det 
idrottspolitiska programmet samt i 
Grönplanen. Dessa redogörs närmare i nästa 
avsnitt, men kortfattat kan sägas att 
kommunens ambition är att vårda- och 
utveckla natur-, kultur- och friluftsområden 
utifrån ett helhetsperspektiv.5 Vi ska utveckla 
tillgängliga och attraktiva områden för 
rekreation och friluftsliv utan att utarma de 
naturvärden som finns i vår kommun.6

3 https://sormlandsstrategin.se/
4 https://region.sormland.se/regional-
utveckling/utbildning-arbete-och-naeringsliv/oevrig-
naeringslivsutveckling/det-regionala-turismuppdraget/
5 ÖP landsbygd, sid 49
6 ÖP sid 49 samt sid 109 

Plan för utveckling
Kommunens plan för friluftsliv är 
strukturerad utifrån regeringens 10 
friluftspolitiska mål. Under varje av 
regeringens mål finns Katrineholms kommuns 
beslutade ställningstaganden i redan beslutade 
planer inom samma område. Därefter följer en 
nulägesbeskrivning och en långsiktig 
behovsanalys. 

Under rubriken Plan för friluftsliv: områden 
att jobba vidare med återfinns de aktiviteter 
som förväntas kunna genomföras under 
nästkommande 2 år, det vill säga inom denna 
planperiod. 



1. Tillgänglig natur för alla  

Katrineholms kommuns mål och riktlinjer: 

 Idrotts- och friluftsaktiviteter ska vara 
till för alla (ÖP)

 Det är angeläget för kommunen att ett 
jämställdhetsperspektiv integreras i 
föreningarnas verksamhet (ÖP)

 Normmässigt manliga och kvinnliga 
aktiviteter ska gynnas lika mycket 
(ÖP)

 Barns rätt till lek ska värnas. Vi ska 
arbeta med att ta fram temalekplatser 
jämt fördelade över staden. En 
lekplatsplan ska tas fram (ÖP)

 Befintliga frilufts- och 
idrottsanläggningar ska 
tillgänglighetsanpassas, där så är 
möjligt och ekonomiskt rimligt. (IPP)

 Alla kommunens frilufts- och 
idrottsanläggningar ska vara 
inventerade för fysisk tillgänglighet 
och nya anläggningar ska 
tillgänglighetsanpassas enligt gällande 
byggnormer. (IPP)

 Tillgången till idrott, motion och 
friluftsliv får inte avgöras av 
ekonomiska eller sociala faktorer. 
(IPP)

Friluftsliv är en kostnadseffektiv satsning för 
kommunen. Med förhållandevis små medel 
kan stort värde skapas som är tillgängligt för 
alla kommunens invånare och besökare att ta 
del av. Få andra arenor har, som naturen, 
öppet alla dagar och är kostnadsfria. Genom 
kommunens mål säkerställs att inriktningen i 
kommunens arbete ger fler möjlighet att 
uppleva naturen utifrån intresse och förmåga. 

Nuläge:
I dagsläget sker samtal kring jämställd 
föreningsverksamhet i samband med 
avtalsdialog med föreningar, där varje 
förening analyserar och redogör för 
könsfördelning ser ut i styrelse och 
verksamhet, hur fördelning av träningstid 
fördelas mellan män/kvinnor etc. På den 
årliga föreningskonferensen lyfts frågor om 
jämställdhet med utgångspunkt i det 
idrottspolitiska programmet. 

Kommunen arbetar aktivt med 
tillgänglighetsanpassning av naturstigar, 
toaletter vid vandringsleder mm. Stråken runt 
Katrineholms tätorts sjöar 
tillgänglighetsanpassas en bit i taget sedan 
några år och ett nytt vandringsstråk med breda 
rullstolsanpassade spänger kommer byggas i 
strövområdena nära stadsdelen Norr. I planen 
för utveckling av Forssjö friluftsområde skall 
information på flera språk tas fram. 

Appen Naturkartan hålls uppdaterad med 
information där det är tydligt vilka leder och 
anläggningar som är tillgänglighetsanpassade.

En föreningsmässa arrangeras varje år där 
föreningar berättar om sin verksamhet för 
invånare, för att synliggöra fritidsutbud för 
invånare och stötta föreningar att synliggöra 
sitt utbud. 

Kommunen stödjer idrottsalliansens 
lånebibliotek ”fritidsbanken” där invånare har 
möjlighet att låna idrotts- och 
fritidsutrustning, för att möjliggöra att alla 
invånare kan ta del av frilufts och idrotts-
aktiviteter. 



Behov på sikt: 
Skapa bättre förutsättningar för utrikesfödda 
katrineholmare att ta del av friluftslivet, 
undersöka möjligheterna till 
integrationsprojekt med friluftsliv som fokus. 

Föreningsmässan- går det att utveckla mer för 
detta ändamål? 

För att stötta föreningarna med att erbjuda 
jämställda fritidsmöjligheter kan kommunen 
ta fram ett verktygspaket för 
jämställdhetsanalys som kan erbjudas 
föreningar. 

Ta fram en lekplatsplan där ”rätt område” kan 
prioriteras först utifrån behovet.

Inventering av befintliga vandringsleder för 
att avgöra vilka som enkelt kan göras mer 
tillgängliga utfrån ett funktionsperpektiv.

Förbättra tillgängligheten i befintliga 
friluftsområden genom att tillhandahålla 
enhetlig lättläst information på skyltar och i 
annat informationsmaterial.

Fortsatt uppdatera appen Naturkartan med 
information om tillgänglighet.

2. Starkt engagemang och 
samverkan 

Katrineholms kommuns mål och riktlinjer: 

 Vi ska fortsätta stödja vårt 
föreningsliv, barn- och 
ungdomsverksamheten ska prioriteras 
(ÖP)

Föreningarna på landsbygden och i dess 
tätorter fyller en viktig funktion. De skapar en 
möjlighet till socialt umgänge inom många 
olika intresseområden. Exempel är 
skytteföreningar, motorföreningar, politiska 
föreningar, hembygds- och 
bygdegårdsföreningar, pensionärsföreningar 
och idrottsföreningar. 

Många av idrottsföreningarna driver egna 
eller kommunägda anläggningar. För att 
kunna driva anläggningarna får de 
ekonomiskt stöd från kommunen. 
Föreningslivet skapar förutsättningar för 
integration då idrott ofta fungerar som en bra 
kontaktyta för människor med olika bakgrund

De ideella organisationernas engagemang är 
avgörande för ett rikt friluftsliv i kommunen. 
Genom sina olika verksamheter kan de skapa 
intresse och engagemang för friluftsliv och 
naturen, vilket är en viktig faktor för att 
friluftslivet ska öka. Genom att stötta, ta hjälp 
av -och lyssna till friluftsorganisationerna kan 
kommunen förbättra friluftslivet och 
möjligheterna att engagera sig kring ett 
friluftsintresse för alla kommunens invånare. 

Nuläge:
Service-och teknikförvaltningen är den 
förvaltning i kommunen som har 
återkommande kontakt med kommunens 
föreningsliv. Idag ges stöttning och bidrag för 
att möjliggöra föreningars verksamhet och för 
att föreningar ska kunna förvalta 
friluftsområden i kommunen. 

Behov på sikt: 
Analysera hur kommunen kan arbeta 
stödjande för att öka besöksnäringen och 
förbättra förutsättningarna för näringsidkare 
inom naturturism. 

Skapa ett forum där kommunen kan möta 
ideella föreningar, verksamhetsutövare i 
branschen och övriga intressenter och 
samverka i och kring underhåll och 
utveckling av friluftslivet i kommunen.



3. Allemansrätten 
Inte störa, inte förstöra, det är den 
grundläggande tanken i allemansrätten. 
Allemansrätten är den begränsade rätt som var 
och en har att använda annans mark och sedan 
1994 har den stöd i grundlagen. Som sådan 
ger den oss möjlighet att röra oss med stor 
frihet i naturen och gör att vi alla har tillgång 
till naturen. Det gäller både i tätorter och på 
landet. Allemansrätten är viktig ur 
rekreationssynpunkt då den ger förutsättning 
till tätortsnära naturkontakt samt kan ge en 
frizon från buller och trängsel. Med hjälp av 
allemansrätten kan alla samsas om de ibland 
begränsade gröna områden som finns inom 
och nära tätorterna. Med dessa rättigheter 
följer dock även skyldigheter. Allmänheten 
får inte ta sig sådana friheter att markägaren 
och andra invånare på fastigheten tillfogas 
någon nämnvärd skada eller olägenhet. 
Dessutom måste den som rör sig i skog och 
mark ta hänsyn till sin omgivning, till såväl 
växt- och djurliv som andra människor i 
närheten. Allemansrättsligt tillgänglig natur är 
viktig för många friluftsaktiviteter, men den 
kan inte åberopas för att hindra exploatering, 
utom i samband med strandskydd, som kan 
ses som en förstärkt allemansrätt.

Nuläge:
Information om allemansrättens rättigheter 
och skyldigheter är en del av läroplaner för 
barn och unga i skolålder och även en del i 
SFI - undervisning på vuxenutbildning. 

Behov på sikt:
I takt med att Katrineholm växer med nya 
invånare som kommer från andra länder blir 
det utbildande ansvaret större för kommunen. 
För att alla nya invånare ska kunna nyttja 
friluftslivet krävs informationsinsatser om 
allemansrätten. 



4. Tillgång till natur för 
friluftsliv 

Katrineholms kommuns mål och riktlinjer: 

 Vi ska verka för goda möjligheter till 
friluftsliv i kommunen, som tar 
hänsyn till naturens förutsättningar 
(ÖP)

 Alla invånare ska ha tillgång till ett 
grönområde inom 300 m från sin 
bostad eller arbetsplats. (ÖP)

 Alla som bor, arbetar och går i skolan 
i Katrineholm ska ha god tillgång till 
park och naturmiljöer av god kvalité. 
(Grönplan)

Att det finns variationsrik och tillgänglig 
natur för många typer av aktiviteter är en 
förutsättning för ett rikt friluftsliv. 

Naturen är en del av vår livsmiljö och utgör 
en grund för hälsa och välfärd. Värden 
kopplade till natur och friluftsliv är exempel 
på allmänna intressen att ta hänsyn till i 
översiktsplaneringen. Ur det ekologiska 
perspektivet på hållbarhet är biologisk 
mångfald och värdefulla områden för 
naturvården viktiga delar. 

Naturen i vår kommun är omväxlande och här 
finns de flesta typiska mellansvenska 
naturtyper representerade. Här finns såväl 
naturvärden som rekreationsvärden av 
nationell klass. De mest värdefulla områdena 
är Hjälmaröarna, odlingslandskapet i 
mellanbygderna söder och norr om 
Katrineholm och skogsområdet runt Näsnaren 
och Hålvetten. Det varierade landskapet ger 
förutsättningar för en rik biologisk mångfald 
och attraktiva miljöer för rekreation och 
boende.

Nuläge:
Den kommunalt ägda skogen finns framförallt 
kring centralorten. Kommunens målsättning 
är att sköta skogen på ett sätt som gör att den 
biologiska mångfalden bevaras och att 
förutsättningar finns för ett rikt friluftsliv och 
trivsamma miljöer. Kommunens skogar är 
certifierade enligt FSC®-C017993. FSC står 
för Forest Stewardship Council och är en 
oberoende, internationell medlems-
organisation som kvalitetsmärker skog utifrån 
miljö- och samhällsnyttoaspekter. En ny 
skogsbruksplan är under framtagande där viss 
tätortsnära skog kommer att värderas utifrån 
friluftsperspektiv vilket innebär en säkring av 
dessa tillgångar för framtida generationer.

I Översiktsplan 2030 Katrineholm kommun - 
del staden (2014) slås fast att värdefulla gröna 
stråk genom staden ska bibehållas och 
utvecklas i syfte att förbättra framkomlighet, 
tillgänglighet och biologiska samband. Vidare 
anger Översiktsplanen att vid ianspråktagande 
av grönytor vid nybyggnationer ska förlusten 
av grönska kompenseras exempelvis genom 
anläggande av en ny park eller förbättringar 
av den befintliga gröna miljön.

Behov på sikt: 
Tillse att systemet med kompensation i 
beslutade riktlinjer i ÖP och grönplan 
fungerar och efterlevs.

Se över skolornas tillgång till grönområden 
för möjlighet till pedagogisk verksamhet 
utomhus.



5. Attraktiv tätortsnära natur 

Katrineholms kommuns mål och riktlinjer: 

 Att belysa parker och gröna 
promenadstråk på ett sätt som höjer 
känslan av trygghet, gör att området 
uppfattas som attraktivt. På så sätt 
uppmuntras människor att vistas ute 
och det kan i förlängningen leda till att 
skapa en bättre livskvalitet och glädje 
för kommunens invånare. (Ljusplan)

 Vid planläggning, utformning och 
skötsel av park- och naturområden är 
utgångspunkten att utgå ifrån de lokala 
naturgivna förutsättningarna för att 
stärka natur- och rekreationsvärden 
inom och i anslutning till projektet. 
(ÖP)

 Livsmiljöer ska uppmuntra till lek, 
rörelse, motion och andra 
hälsofrämjande aktiviteter. (IPP)

 De gröna miljöerna i staden ska bidra 
till ett attraktivt Katrineholm och ger 
goda förutsättningar för rekreation 
(GP)

Tillgång till grönområden har stor betydelse 
för människans livskvalitet och ger 
förutsättningar för en god hälsa hos 
befolkningen. Att vistas i naturen ger tydliga 
hälsoeffekter och har visat sig positivt för 
både den fysiska och den psykiska hälsan. 
Genom vistelser i gröna miljöer möjliggörs 
ökad fysisk aktivitet, stressnivåer minskar, 
koncentrationsförmågan ökar och kroppen får 
tillfälle att återhämta sig. Grönområden är 
också viktiga mötesplatser i det offentliga 
rummet. De kan främja socialt deltagande och 
interaktion mellan människor.7

7 Grönplan 
https://www.katrineholm.se/PageFiles/80163/Gr%c3%
b6nplan_granskning_klar.pdf

Katrineholms främsta rekreativa värden finns 
i grönområdena söder om staden, längs 
vattnen, i stadsparken och utemiljöerna kring 
de stora idrottsanläggningarna. De platser 
som används mest frekvent är området kring 
Djulö gärde, skogsåsen genom staden, Backa 
hage och Näsnarens strand vid Catrineholms 
gård. Djulö tillhör Katrineholmarnas 
favoritområden och har stora rekreativa 
kvaliteter nära vatten och det kulturhistoriska 
landskapet.

Nuläge:
Under 2018 beslutades styrdokumentet 
Grönplan för Katrineholm stad som är en 
tematisk fördjupning av översiktsplanen del 
staden. Grönplanen för Katrineholm är ett 
planeringsdokument som visar hur 
Katrineholms gröna offentliga miljöer så som 
parker, natur, platser och gatumiljöer hänger 
samman och kan utvecklas. 

Forssjö friluftsområde är under uppbyggnad 
med stöd av Naturvårdsverkets LONA-bidrag. 
Invigning beräknas ske i början av 2019.

Naturutställning Näsnaren är under 
uppbyggnad vilket kommer lyfta de 
tätortsnära naturvärden som finns nära 
stadsdelen Norr.

Naturstig norr är under projektering och 
kommer påbörjas under våren 2019. Det är en 
tillgänglighetsanpassad naturstig som kommer 
knyta ihop vandringsstråk i området och 
möjligöra för hjulburna vandrare tex med 
rullstol eller barnvagn.

Ett antal utegym är utplacerade i kommunens 
tätorter.

Behov på sikt: 
Tillse att systemet med kompensation i 
beslutade riktlinjer i ÖP och grönplan 
fungerar och efterlevs.

En plan för underhåll och tillsyn av våra 
befintliga anläggningar behöver tas fram för 
att tillse att kvalitet och funktion inte blir 
nedsatt.



6. Hållbar regional tillväxt 
och landsbygdsutveckling

Katrineholms kommuns mål och riktlinjer: 

 Vi ska arbeta för utveckling av 
attraktiva och tillgängliga områden för 
närrekreation och friluftsliv på 
landsbygden (ÖP)

 Ett brett utbud av idrottsanläggningar, 
föreningar och friluftsmöjligheter även 
utanför tätorten bidrar till att hålla 
landsbygden levande. (IPP)

Ett aktivt och väl fungerande näringsliv på 
landsbygden är avgörande för att uppnå 
kommunens mål om landsbygdutveckling och 
en levande landsbygd. Näringsverksamhet på 
landsbygden skapar förutsättningar för 
arbetstillfällen, i många fall olika från det 
staden har att erbjuda, samt ger upphov till 
förekomsten av lokala marknader. 
Sidonäringar kopplat till jord- och skogsbruk, 
så som förädling och försäljning av egna 
varor, utgör exempel på positiva faktorer som 
skapar mervärde på landsbygden.

I Björkvik, Valla/Sköldinge, Julita och Lerbo 
finns aktiva bygdeföreningar/sockenråd som 
verkar i olika frågor och bidrar till att 
landsbygden lever och utvecklas. Kommunen 
är med och stöttar och bidrar på olika sätt till 
denna utveckling. 

Det lokala näringslivet har stor betydelse för 
identitet på landsbygden. KFV 
Marknadsföring är den aktör som kommunen 
anlitat för marknadsföringsinsatser av 
besöksnäring och turism.

Nuläge:
KFV marknadsföring marknadsför aktivt 
friluftsområden och annan besöksnäring på 
landsbygden.

Kommunen söker aktivt samarbeten mellan 
förvaltningarna och med 
intresseorganisationer för att skapa fler 
LONA-projekt där natur- och friluftsvärden 
kan förenas med sysselsättningsprojekt inom 
gröna jobb och samtidigt skapa eller förstärka 
natur- och friluftsområden i kommunen. 

Vi är en av Naturvårdsverkets pilotkommuner 
inom satsningen ”Naturnära jobb” där ett nytt 
arbetslag startats med arbetstagare från 
långtidsarbetslöshet och försörjningstöd där 
större fokus sätts på anställningsbarhet i 
uppdraget. 

Behov på sikt: 
I kommunen finns en potential att utveckla 
det främjande arbetet med besöksnäring och 
naturturism, för att locka besökare till 
Katrineholm. Till exempel kan samverkan 
med föreningar och andra organisationer 
skapa förutsättningar för nya 
marknadsföringsområden och nya 
verksamheter. 

Behov av mer personal kommer finnas för att 
kunna genomföra kommande LONA-projekt. 
Här finns en unik möjlighet att förstärka 
satsningen på naturnära jobb där kommunens 
behov av att genomföra åtgärder inom de 
gröna näringarna kan kombineras med 
arbetsmarknadsåtgärder.



7. Skyddade områden som 
resurs för friluftslivet 

Katrineholms kommuns mål och riktlinjer: 

 Skyddsvärd natur ska värnas i 
planering och lovprövning (ÖP)

 Vid fysisk planering ska behovet av en 
variationsrik vardagsnatur 
beaktas(ÖP)

 Friluftslivets behov av naturområden 
ska säkras och prioriteras i den 
kommunala planeringen(ÖP)

Katrineholms kommun omfattas av varierad 
och värdefull natur. Naturen är en viktig 
tillgång för kommunen, invånarna och 
besökarna. Naturen är inte bara viktig lokalt 
för oss människor, den är även särskilt 
värdefull i ett större sammanhang. Det kan 
exempelvis vara områden som innehåller 
sällsynta naturtyper, visar på naturlandskapets 
utveckling eller hyser unika djur- och 
växtarter.

Vid planläggning och lovärenden är 
kommunen skyldig att ta hänsyn till allmänna 
intressen knutna till gröna värden, t.ex. 
områden värdefulla för rekreation, friluftsliv, 
landskapsbild samt kultur- och naturmiljö.

Nuläge:
För att säkerställa värnandet om skyddsvärd 
natur arbetar Samhällsbyggnadsförvaltningen 
enligt en rutin där samråd av nya planer sker 
med miljöavdelningen och andra aktörer. 

Även vid bygglovshandläggning sker samråd 
med miljöavdelningen i fall där lovet avser 
områden som kan besitta värden för natur- 
eller friluftsliv. 

Vid exploatering av så kallad jungfrulig mark 
(dvs obearbetad eller oexploaterad mark) sker 
inventeringar av natur och skyddade arter för 
att säkerställa att skyddsvärda naturvärden 
värnas.  

Vi arbetar med fokusområdet biologisk 
mångfald genom att förbättra 
förutsättningarna för olika arter och 
naturtyper.

I kommunens grönplan slås fast att i 
Katrineholm ska lokalt anpassade 
kompensationsåtgärder genomföras vid ny 
och ombyggnation på eller vid grönytor. 
Kompensationsåtgärderna ska bekostas av 
exploatör och ska vara så lika det förlorade 
värdet som möjligt och utföras så nära i tid 
och rum som möjligt. För att säkerställa att 
kompensationsåtgärder utförs är det viktigt att 
ekologiska och rekreativa värden identifieras 
och kartläggs inom detaljplanearbetet.

Behov på sikt:
Katrineholms kommun har en relativt låg 
andel formellt skyddad natur, jämfört med 
andra kommuner i länet och landet. Vi har i 
dagsläget inga kommunala naturreservat. På 
sikt bör kommunen arbeta för att kommunala 
naturreservat inrättas. Om möjligt ska 
tätortsnära naturreservat inrättas. 

Tillse att systemet med kompensation i 
beslutade riktlinjer i ÖP och grönplan 
fungerar och efterlevs.



8. Ett rikt friluftsliv i skolan 

Katrineholms kommuns mål och riktlinjer: 

 Vissa grönområden ska betraktas som 
särskilt bevarandevärda utifrån sitt 
läge i närheten av en skola eller en 
förskola. (ÖP)

 Skogen ska också ses som en viktig 
pedagogisk resurs. (ÖP)
 

Idag bor över 85 procent av Sveriges 
befolkning i tätorter. Det gör den tätortsnära 
skogen extra viktig. För många är skogen runt 
knuten den främsta möjligheten att komma ut 
i naturen och få kontakt med vilda växter och 
djur. Flera exempel på forskning visar att barn 
som vistas mycket i naturen ofta är friskare, 
mindre stressade, har bättre motorik, högre 
koncentrationsförmåga och bättre minne än 
andra barn. Skogens terräng ger också en 
allsidig träning för kroppens alla muskler, 
vilket motverkar övervikt och främjar 
förmågan att sitta still. Eftersom de flesta barn 
tillbringar en stor del av sin dag i skolan 
spelar skolans sätt att undervisa en viktig roll 
för deras hälsa och förmåga till lärande.

Det finns ett antal studier som pekar på att 
undervisning i naturen mer effektivt utvecklar 
kognitiva färdigheter än klassrumsbaserad 
undervisning. Det direkta naturmötet kan 
även koppla ihop känslomässig och kognitiv 
inlärning, vilket kan ge förutsättningar för ett 
lärande på en högre nivå 

Om barn får vistas i skogen får de möjlighet 
att lära känna dess växter och djur och 
ekologiska samspel. De utvecklar 
känslomässiga band till naturen och till 
platser och kan bli mer positiva till naturen 
och till att bedriva friluftsaktiviteter. Detta 
kan i sin tur skapa ett intresse för naturen i ett 
större sammanhang och därmed också för 
samhällets hållbara utveckling.8

8 
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/file

Nuläge:
Naturutställning Näsnaren är under 
uppbyggnad och där kommer skolor erbjudas 
möjlighet till att låna utställning samt 
pedagogiskt material till utomhuspedagogisk 
verksamhet.

I arbetet med den nya detaljplanen för 
Järvenskolan förs diskussioner om 
möjligheten att utnyttja planområdet så att 
skogspartier vid Åsen ska ingå och skyddas 
som naturmark i planen. 

Tillgång till naturskola finns inte i 
Katrineholms kommun.

Behov på sikt: 
Förutsättningarna för Naturskola i 
Katrineholm bör utredas. I flera pågående 
projekt, tex Naturutställning Näsnaren finns 
tillgång till pedagogiskt material som mer 
strukturerat skulle kunna nyttjas i den 
pedagogiska verksamheten. 

Samtliga skolor bör få identifierat och 
iordningsställt en plats för naturskola i 
närheten av skollokalerna.

s/dokument-
media/skoldokument/Skogen%20som%20klassrum.pdf



9. Friluftsliv för god folkhälsa 

Katrineholms kommuns mål och riktlinjer: 

 Vi ska erbjuda väl underhållna och 
skyltade leder (G/C-plan)

 Promenadstråken längs de stadsnära 
sjöarna ska vidareutvecklas och de 
olika sträckorna bör bindas samman 
för ökad variation(ÖP)

 För förbättrade rekreationsmöjligheter 
i närheten av sjöarna bör arbetet med 
att göra dem tillgängliga fortsätta. De 
ska vara attraktiva och tillgängliga för 
friluftslivet, exempelvis genom att 
skapa fler leder och badplatser. (ÖP)

 Rekreationsleder i kommunen ska 
underhållas och utvecklas(ÖP)

 Vi ska utveckla arbetet med 
upplevelsevärden i kommunen (ÖP)

Det finns ett tydligt samband mellan fysisk 
aktivitet, hälsa och välbefinnande. Rörelse 
och motion i vardagen gör att vi mår bättre, 
men samtidigt som kunskapen om betydelsen 
av fysisk aktivitet ökar så rör vi oss allt 
mindre. Kvaliteter och värden i grönområden, 
naturmarker och landskap, samt närheten till 
olika upplevelsevärden har inverkan för hur vi 
mår och hur mycket vi rör på oss. 

Att vara utomhus har flera hälsobefrämjande 
effekter. Utevistelsen hjälper till att reglera 
den biologiska klockan och ger bättre 
nattsömn. Dessutom har solljuset effekt på D-
vitaminproduktionen i huden, en effekt som 
solen kan ge från mars till oktober på våra 
breddgrader. D-vitamin interagerar med flera 
andra system i kroppen, som exempelvis 
immunsystemet, vilket försvarar kroppen mot 
infektionssjukdomar.9

99 
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/file
s/dokument-
media/skoldokument/Skogen%20som%20klassrum.pdf

Nuläge:
En led är under uppbyggnad i ett befintligt 
men oexploaterat friluftsområde i Forssjö I 
planen finns att bygga ett 
tillgänglighetsanpassat gångstråk nära 
stadsdelen norr.

Arbete pågår med att till viss del 
tillgänglighetsanpassa och upprusta 
promenadstråken runt Duveholmssjön, 
Backasjön och Djulösjön. 

Djulöleden som är en cykelled som startar i 
Fiskeboda och går till Virå bruk är uppskyltad 
under sommaren 2018 med ny vägvisning. 

Appen Naturkartan uppdateras kontinuerligt 
med information om friluftsområden.

Naturutställning Näsnaren är under 
uppbyggnad och invigs i Tornstugan under 
våren 2019. Utställningen kommer att vara 
öppen för allmänheten några tillfällen vid 
öppet hus men tillgänglig för grupper och 
skolor/förskolor vid bokning. Guide kommer 
finnas att tillgå vid bokning.

Behov på sikt: 
Skyltningen i våra friluftsområden behöver 
ses över och göras enhetlig och mer 
tillgänlighetsanpassad. Omvärldsbevakning 
bör göras för att se om information kan göras 
lättläst, digital mm

Underhållet av vissa vandringsleder är 
bristfälligt och en genomgång behövs för att 
identifiera brister, göra prioriteringar och ta 
fram en underhållsplan för att säkerställa 
kvaliteten även i framtiden.

Ansvar och resurser för uppdatering av 
Naturkartan behöver fastställas.



10. God kunskap om 
friluftslivet 

Katrineholms kommuns mål och riktlinjer: 

 Bra marknadsföringsmaterial, turistwebb 
och mobilapplikation ska marknadsföra 
och vägleda turister (G/C-plan)

Vi har sedan några år tillbaka tjänsten 
Naturkartan. Naturkartan är en modernt 
utvecklad friluftsguide för webb och mobil, 
med syfte att inspirera och vägleda folk till ett 
rikare friluftsliv. Tjänsten fungerar som ett 
modernt alternativ till broschyrer och enkla 
webbsidor för att tillgodose invånarnas 
önskemål om att hitta ut i naturen.

KFV Marknadsföring har en väl fungerande 
webbsida med hög besöksfrekvens där 
information om de olika friluftsområdena 
finns.

Nuläge:
Naturkartan uppdateras och marknadsförs på 
flera event ordnade av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen samt är en 
del i vägvisningen från Turistbyrån. SBF 
ansvarar för uppdateringar och utveckling av 
naturkartan men resurser och utpekat ansvar 
för detta saknas

På föreningsmässan marknadsför många 
organisationer sitt friluftsarbete.

Behov på sikt:
Inventering av besöksfrekvens av våra större 
friluftsområden för att förbättra den 
kommunala kunskapen om friluftslivet och 
utifrån det kunna prioritera våra insatser. 

Samverkan med intresseorganisationer och 
markägare. 

Samverka bättre med friluftsorganisationer 
verksamma i kommunen.

Genomlysa ansvarsfördelning för skötsel av 
lederna i kommunen. Vilka leder underhålls 
av annan väghållare? 

Samverkan med turistbyrån: in- och utflöde 
av information som är friluftsrelaterad? 

Katrineholm har som enda kommun fyra olika 
slags leder genom kommunen i form av 
kanotleden Ändebol-Nyköping, Ridled 
Sörmland, Sörmlandsleden och Näckrosleden. 
Detta kan vi bättre marknadsföra.



Plan för friluftsliv: områden att 
jobba vidare med

Med utgångspunkt i de kommunala 
riktlinjerna och kommunens nuläge har 
följande fokusområden tagits fram för denna 
planperiod: 

Inventering av samtliga kommunala 
leder utifrån tillgänglighet, faciliteter, 
skyltning
För att skapa en sammanhållen bild av våra 
friluftstillgångar i form av olika typer av 
vandringsleder och andra fasta anläggningar 
vi har rådighet över, görs en inventering med 
fokus på underhållsbehov, skyltning och 
information. Efter att inventering gjorts 
kommer enhetlig skyltning att tas fram samt 
en underhållsplan. Inventeringen sker under 
2018. Som en påbyggnad av detta föreslås att 
kommunen också utreder rådighet över leder i 
kommunen samt granskar tillgänglighetsgrad 
och faciliteter på samtliga friluftsområden. 
Denna information bör med fördel bakas in i 
naturkartan för att ge en sammanhållen bild 
av friluftsområden. För att öka 
tillgängligheten bör information om våra 
friluftsresurser och om allemansrätten finnas 
på lättläst svenska.

I Katrineholms kommun finns också en 
fyrklöver av led-typer, vi har både 
vandringsled, kanotled, cykelled och ridled. I 
ett framtida arbete med naturturism eller 
besöksnäring är en ”fyrklöversatsning” en 
möjlighet att marknadsföra bredden i 
friluftsmöjligheterna för kommunen. 

 Revidering av skogsbruksplan 
Under 2019 bör kommunens skogsbruksplan 
revideras för att till större del inriktas mot de 
rekreativa värdena gällande de tätortsnära 
skogarna. Katrineholms kommun har en 
relativt låg andel formellt skyddad natur, 
jämfört med andra kommuner i länet och 
landet. Vi har i dagsläget inga kommunala 
naturreservat. På sikt bör kommunen arbeta 
för att kommunala naturreservat inrättas, 
vilket en reviderad skogsbruksplan kan ge 
bättre förutsättningar för. 

Framtagande av lekplatsplan 
Enligt översiktsplanen ska Katrineholms 
kommun ta fram en lekplatsplan. Detta arbete 
bör inledas under nästkommande år för att 
skapa en helhetsbild av lekytor för barn i stad 
och kransorter. Detta är relevant både utifrån 
ett drifts- och underhållsperspektiv men också 
för att kommunen ska ha en övergripande bild 
av utbudet av lekytor när nya planeras. Öka 
skolors möjlighet till utomhuspedagogik. 
Lekplatsplanen är ett ytterligare sätt att 
granska om- och hur kommunens ka arbeta 
för att tillgängliggöra natur och 
rekreationsmöjligheter för barn. 

Bildande av ett friluftsforum
Vid workshop om friluftsfrågor som skedde i 
framtagandet av denna plan sågs ett starkt 
föreningsliv som en av Katrineholms styrkor 
inom friluftsområdet. Att kommunen främjar 
civilsamhällesorganisationer är en viktig 
faktor för att kommuninvånare ska ha tillgång 
till ett organiserat friluftsliv. De ideella 
organisationerna är också en källa till 
information, kunskap och utbyte som är viktig 
när kommunen prioriterar i sitt arbete. 
Inrättandet av ett friluftsforum har i andra 
kommuner varit en framgångsfaktor och 
efterfrågas av de organisationer som 
närvarade vid workshopen. Syftet kan då vara 
att bidra med en plattform för gemensamt 
utbyte, att vara en mötesplats där föreningar 
knyter kontakt med varandra. Genom en 
återkommande kontakt kan kommunen snabbt 
få kunskap om områden som behöver åtgärder 
eller tips på utvecklingsmöjligheter. Rådet 
kan också vara en grogrund för djupare 
samarbeten mellan kommunen och 
föreningar, till exempel i gemensamma 
LONA-projekt. 

Översyn av förutsättningarna för 
Naturskola
En utredning bör tas fram där 
förutsättningarna för Naturskola tas fram, 
både vad gäller de pedagogiska behovet men 
också de fysiska förutsättningarna med 
praktiskt tillgång till iordningsställda 
naturområden i skolornas närhet. Ett uppdrag 
som ska utföras i samråd med 
Bildningsförvaltningen.
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besöksadress Stadshuset Gröna Kulle, Fredsgatan 38
postadress Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm,
telefon Kommunens växel 0150-570 00 (vardagar 8–17)

e-post kommunen@katrineholm.se
webbplats www.katrineholm.se
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Håkan Stenström 

Kommunstyrelsen

Återrapportering – Utredning av kostnader och möjlig 
lokalisering av en begravningsplats för husdjur (smådjur)
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar återrapporteringen om utredning av kostnader och 
möjlig lokalisering av en begravningsplats för husdjur (smådjur) till 
budgetberedningen för 2019.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Katrineholm har i övergripande plan med budget 2018-2020 
givit uppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda kostnader och möjlig 
lokalisering av en begravningsplats för husdjur. Uppdraget ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast i oktober 2018 inför beredning av övergripande plan med 
budget 2019-2021.
 
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Katrineholm har i övergripande plan med budget 2018-2020 
givit uppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda kostnader och möjlig 
lokalisering av en begravningsplats för husdjur. Uppdraget ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast i oktober 2018 inför beredning av övergripande plan med 
budget 2019-2021.

Förvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår lokalisering av begravningsplatsen för 
husdjur invid Kyrkogårdsvägen i Katrineholm. Placeringen är lämplig bl.a. för den är 
relativt avskild, är i naturmark, har fin utsikt, är kommunal mark som inte beräknas 
användas till annat inom överskådlig tid. 

Förvaltningen har framtagit två alternativ. Ett för enskilda urngravar och ett för 
gemensam minneslund. Begravningsplatsen föreslås enbart vara till för kremerade 
smådjur såsom katt, hund, minigris.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (4)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGNADSSFÖRVALTNINGEN 2018-11-21 KS/2018:493 - 209 
 

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

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

Alternativ 1, placering av begravningsplats (minneslund) för smådjur invid 
Kyrkogårdsvägen.

  

 I detta alternativ är platsen en gemensam minneslund där askan från avlidna 
sällskapsdjur får spridas. Däremot är det inte tillåtet att gräva eller markera ut egen 
plats. Minnesplatsen är gemensam för alla. En plats görs för nedläggning av 
blommor. Platsen får utnyttjas gratis och bygger på aktsamhet och att god ordning 
respekteras.

 Platsen är naturlik med minnesplats där blommor kan nedläggas. Sittplats med fin 
utsikt. Snöröjs ej.

Uppskattade kostnader anläggning
Röjning, trädfällning, grusväg, inhägnad, soffor minnesplats, skyltar, belysning m m
250 000 kr.

Uppskattade kostnader drift
Uppskattad åtgång ca 1 timma per vecka under hela året.
21 000 kr
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Alternativ 2, placering av begravningsplats (enskilda urngravar) för smådjur. På åkern 
invid Kyrkogårdsvägen.

 

 I detta alternativ är platsen en begravningsplats för urnor från avlidna smådjur. 
Ytan, ca 25 x 25 m, markeras med enskilda gravplatser där den enskilde sköter 
ytan,

 Platsen har klippt gräsmatta med sittplats som inramas med häckar och träd. Och 
får ett mer vårdat utseende.

 Plats kostar pengar och urnsättning sker av djurägaren. Platsen disponeras i max 12 
år. 

Uppskattade kostnader anläggning
Gräsmatta, grusväg, inhägnad, soffor minnesplats, skyltar, belysning m m
380 000 kr.

Uppskattade kostnader drift
Uppskattad åtgång ca 3 timmar per vecka under hela året.
63 000 kr
Intäkter i form av avgift för plats.

Allmän information om begravningsplats för smådjur.
1. Det är tillåtet att strö aska efter eget smådjur på den egna fastigheten,
2. Tillåtet att begrava smådjur på egen mark.
3. Efter överenskommelse med markägaren är det även tillåtet att strö aska eller 

begrava smådjur på annans mark.
4. Vid kremering kan djurägaren själv välja enskild kremering, vilket ägaren får 

tillbaka askan i en urna, eller gemensam kremering med andra djur då askan tas 
omhand av krematoriet.

5. Antalet kremeringar av smådjur ökar för var år.
6. Det finns ingen privat djurbegravningsplats i närheten. Ofta kan veterinärer hänvisa 

till intilliggande begravningsplatser.
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7. I Sverige finns begravningsplatser för smådjur. De flesta drivs av privata företag 
eller stiftelser. Finns även kommunala begravningsplatser. Vanligen kostar det 
pengar att begrava sitt smådjur på begravningsplats. Kostnad ca 700-1000 kr vid 
askspridning i minneslund. Urnsättning i minneslund kostar över 2000 kr och 
utförs av anställd personal. Ofta tas en årlig avgift ut under en period av 10 år. 

8. På få platser godkänns begravning av ej kremerade djur och då även minnessten. 
Dessa platser har högre avgifter.

9. En begravningsplats för smådjur måste vara hållbar över tid. Ej nära vatten eller 
kulturminnen. Ej känslig miljö men erbjuda avskildhet och vacker utsikt med 
omgivande natur.

10. Många kommuner säger nej till kommunala begravningsplatser för smådjur då det 
inte är ett kommunalt uppdrag. Kommuner kan upplåta platser till föreningar, 
stiftelser eller företag för att ta hand om den dagliga skötseln, dvs undvika 
driftskostnader. I vissa fall har föreningar sagt upp avtalet i förväg då de anser att 
arbetet är för betungande för föreningen.

Stefan Jansson Håkan Stenström
Förvaltningschef Trädgårdsarkitekt

Beslutet skickas till:
Budgetberedningen 
akten
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-11-19 
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 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Anmälan av delegationsbeslut 
Avskrivning av fordran:
Med stöd av kommunstyrelsens beslut om rätt att å kommunstyrelsens vägnar 
handlägga vissa ärenden beslutar ekonomichefen då upprepade krav visat sig 
resultatslösa att avskriva följande:
Avgift Summa Beslutsdatum och paragraf
Vård- omsorgsavgift 76 612 :- 2018-10-31, § 121
Ej återlämnad media   2 011:- 2018-10-31, § 121
Barnomsorgsavgift   6 395:- 2018-10-31, § 121
Dnr KS/2018:2-040

Yttrande över ansökan till hemvärnet: 
Kommunjuristen beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej ha något att 
erinra mot bifall till (en person) ansökning om att bli antagen i hemvärnet. (KS del § 
118.)
Dnr KS/2018:3-163

Ersättning till elev som inte fått börja skola från terminsstart:
Kommunjuristen beslutar på kommunstyrelsens vägnar att betala ut ersättning till elev 
på grund av skada han lidit på grund av att han inte fått börja skolan förrän en månad 
efter termisstart, vilket i sin tur berott på att skolan brustit i sin planering av tilldelning 
av resurser.
En ersättning om 29 616 kr kommer att betalas ut under förutsättning att elevens 
vårdnadshavare undertecknar bifogad överenskommelse om att skadan därmed 
slutligen är reglerad. (KS del § 119.)
Dnr KS/2018:441-640 

Förlikning sedan företag som anlitats för kvalitetssäkring har begärt skadestånd på 
grund av uppgett avtalsbrott/upphovsrättsintrång:
Kommunjuristen beslutar på kommunstyrelsens vägnar att betala ut ersättning till 
företaget Q-step på grund av att företaget hävdat att man lidit skada på grund av 
uppgett avtalsbrott/ uppgett upphovsrättsintrång. Parterna har träffat en 
överenskommelse om förlikning.
Ersättning ska förlikningsvis betalas ut med 220 000 kronor i den ordning som anges i 
till ärendet bifogad överenskommelse. Ersättning för utstående externa granskningar 
ska därutöver betalas ut med 230 000 kronor – också detta i den ordning som anges i 
till ärendet bifogad överenskommelse.
Beslutet gäller under förutsättning att den bifogade överenskommelsen 
(förlikningsavtalet) undertecknas av behörig befattningshavare vid Q-step. (KS del § 
125.)
Dnr KS/2018:473 - 600



2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-11-19 
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 

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Betänkandet Särskilda persontransporter - moderniserad lagstiftning för ökad 
samordning:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsen vägnar att ställa sig 
bakom vård- och omsorgsnämndens förslag till yttrande över betänkandet Särskilda 
persontransporter – moderniserad lagstiftning för ökad samordning (SOU 2018:58) 
och överlämnar det till Näringsdepartementet, som kommunens yttrande. (KS del § 
122).
Dnr KS/2018:419-715

Bidrag till insamlingen för Sörmlandsledens utvecklingsprojekt Skärmskydd: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 1 000 kronor till insamlingen för Sörmlandsledens utvecklingsprojekt 
Skärmskydd, i samband med landshövding Liselott Hagbergs 60-årsfirande. 
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del §110.)
Dnr KS/2018:426-045

Begravningsombud:
Kommunstyrelsens ordförande föreslår på kommunstyrelsens vägnar, 
att länsstyrelsen utser Abdulahi Hassan som begravningsombud i Katrineholms 
kommun. (KS del § 123.)
Dnr KS/2018:440 – 119

Ansökan om bidrag till träningsläger - med målet Paralympics 2022 i Peking: 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 6 000 kronor till Båsenberga Slalomklubb, för att stödja Oliwer Rönnelins 
satsning mot Paralympics 2022 i Peking. Finansiering sker via kommunstyrelsens 
medel till förfogande. (KS del § 120.)
Dnr KS/ 2018:447-045

 



1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-11-05 
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 

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 
18:37 Budgetförutsättningar för åren 2018-2021

18:39 Uppsägning på grund av personliga skäl, sjukdom Arbetsdomstolens dom 
2018 nr 56.

18:40 Överenskommelse träffad med samtliga fackliga organisationer om vissa 
frågor om sommartid/vintertid

18:41 Ägar- och ledningsprövning – nya krav för enskilda att bedriva fristående 
förskola

18:42 Tre pensionärsöverenskommelser för individer som omfattas av PA-
KL,PAK och LPAK

18:43 Omräkning av pension enligt PA-KL.

18:47 Budgetpropositionen för 2019 och höständringsbudgeten för år 2018.

18:48 Budgetförutsättningar för åren 2018-2021

18:49 Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2019 för lokaler med avtal knutna till 
konsumentprisindex, KPI
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-11-05 
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 

Meddelanden 
Protokoll och protokollsutdrag
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har översänt protokoll från 
direktionens sammanträde 2018-10-04.
Handl nr 2018:2339

Landstinget Sörmland har översänt protokollsutdrag från sammanträdet 2018-10-25
- § 40/18 kulturplan Sörmland 2019-2022 inklusive beslutsunderlag.
Handl nr 2018:2398, 2018:2400, 2018:2401, 2018:2402, 2018:2403, 2018:2404

Bygg och miljönämnden har översänt ett protokollsutdrag från sammanträde 
2018-11-07 - § 157. Detaljplan för fastigheten Plogen 4:1 m.fl., Katrineholms 
kommun.
Handl nr 2018:2506

Bygg och miljönämnden har översänt ett protokollsutdrag från sammanträde 
2018-11-07 - § 158. Planuppdrag för del av fastigheterna Laggarhult 3:1 och 
Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun.
Handl nr 2018:2505

Bygg och miljönämnden har översänt ett protokollsutdrag från sammanträde 
2018-11-07 - § 159. Planuppdrag för fastigheten Backa 4:6 samt del av Backa 4:2 och 
Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun.
Handl nr 2018:2504

Övrigt
Remiss- förbättrat genomförande av miljöansvarsdirektivet:
Katrineholms kommun har givits möjlighet att yttra sig över remiss gällande förbättrat 
genomförande av miljöansvarsdirektivet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort 
bedömningen att kommunen kan avstå från att yttra sig.
Dnr KS/2018:449-420

Revisorerna har översänt revisionsrapport Granskning av arbetet med trygghet och 
studiero i skolan.
Dnr KS/2018:494-609

SYNA gratulerar Katrineholms kommun till andraplatsen i Bästa Tillväxt 2018 i 
Södermanlands län.
Handl nr 2018:2497
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