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14. Svar på motion om inköpsförbud för partiklar 
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15. Svar på motion om ställplatser för husbilar KS/2016:397  

16. Svar på motion om äldredag för politiker KS/2016:459  

17. Svar på motion om granskning av 

delegationsbeslut 
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KS/2017:172  
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19. Lagrådsremiss, förslag om ny kommunallag KS/2017:287  

20. Erbjudande om överlåtelse av anvisningar på 

ensamkommande barn och unga 

KS/2017:305  

21. Förslag till omfördelning av medel för 
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KS/2017:290  

22. Trafikbeställning till Sörmlands 
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23. Årsredovisning och 

räkenskapssammanställning för av 

kommunen förvaltade stiftelser 2016 

KS/2017:270  

24. Upplösning av stiftelser KS/2017:292  

25. Svar på IT-revisionens övergripande 

säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet 

avseende behörigheter och dataintrång 

KS/2017:293  

26. Förordnanden för att fullgöra 

ordförandeuppgifter under 

 sommaren 2017 

KS/2017:289  

 Anmälningsärenden    

27. Anmälan om delegationsbeslut   

28. Anmälan av Sveriges Kommuner och 

Landstings cirkulär 
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Göran Dahlström 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-25 KS/2017:175 - 119 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Översyn av valkretsindelningen i Katrineholms kommun 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att Katrineholms kommun ska 
vara en enda valkrets från och med de allmänna valen 2018, i enlighet med de nya 
bestämmelserna i vallagen.

Sammanfattning av ärendet
I samband med val till riksdag och kommuner 2018 gäller nya bestämmelser i vallagen 
rörande mandatfördelning och valkretsindelning. De nya bestämmelserna har som 
syfte att mandatfördelningen får mer riksproportionerliga valresultat på 
kommunalnivå.

De nya bestämmelserna medför som huvudregel att kommuner som har 36 000 eller 
färre röstberättigade ska vara en enda valkrets. För kommuner med 36 000 eller fler 
röstberättigade är valkretsindelningen frivillig. Katrineholms kommun hade per den 1 
mars 2017 sammanlagt 25 868 röstberättigade, vilket innebär att kommunen ska gå 
från nuvarande två valkretsar till en enda. Kommunens indelning i valdistrikt påverkas 
inte. 

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för valnämndens och 
kommunstyrelsens räkning. Enligt de direktiv som utgått från valmyndigheten, ska 
kommunfullmäktige besluta om valkretsindelningen senast den 31 oktober 2017 och 
meddela länsstyrelsen sitt beslut. 

Ärendets handlingar
 Sammanträdesprotokoll från Valnämnden, § 5, 2017-04-18
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-03-17
 
För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Valnämnden
Länsstyrelsen i Södermanlands län



Protokollsutdrag 1 (1)

VALNÄMNDEN 2017-04-18

§ 5

Översyn av valkretsindelningen i Katrineholms kommun 
(KS/2017:175)
Valnämndens beslut
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Katrineholms kommun ska vara 
en enda valkrets från och med de allmänna valen 2018, i enlighet med de nya 
bestämmelserna i vallagen. Detta beslut ska tillställas länsstyrelsen i Södermanlands 
län senast den 31 oktober 2017.

Sammanfattning av ärendet
I samband med 2018 års val träder nya bestämmelser att gälla rörande 
mandatfördelning och valkretsindelning. Syftet är att valsystemet ska leda till en 
mandatfördelning i kommunfullmäktige mellan partierna är proportionerlig i 
förhållande till partiernas röstandelar i hela kommunen. Reglerna för 
mandatfördelning ändras för att få en mer riksproportionerliga valresultat på 
kommunal nivå.

De nya bestämmelserna innebär konkret att Katrineholms kommun måste ändra 
valkretsindelningen. Enligt de nya bestämmelserna är huvudregeln att kommuner som 
har 36 000 eller fler röstberättigade får vara kretsindelad. Kommuner med färre än 36 
000 röstberättigade ska vara en enda valkrets. Katrineholms kommun hade i mars 
2017 samanlagt 25 868 röstberättigade. Kommunens indelning i valdistrikt påverkas 
inte av en ändrad valkretsindelning.

Kommunledningsförvaltningen har berett ärenden för valnämndens räkning. 
Valnämndens beslut ska underställas kommunfullmäktige för slutligt 
ställningstagande. Kommunfullmäktige ska senast den 31 oktober 2017 ha fattat 
beslut rörande valkretsindelningen och meddelat länsstyrelsen sitt beslut.

Överläggning
Under valnämndens överläggning yttrar sig Annie-Marie Carlsson (M), Mica Vemic 
(SD), Carl-Magnus Fransson (M) och handläggare Per Johansson.
_________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-03-17 KS/2017:175  - 119 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Per Johansson 

Valnämnden

Översyn av valkretsindelningen i Katrineholms kommun 
Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Katrineholms kommun ska vara 
en enda valkrets från och med de allmänna valen 2018, i enlighet med de nya 
bestämmelserna i vallagen. 

Detta beslut ska tillställas länsstyrelsen i Södermanlands län senast den 31 oktober 
2017.

Sammanfattning av ärendet
I samband med 2018 års val träder nya bestämmelser att gälla rörande 
mandatfördelning och valkretsindelning. Syftet är att valsystemet ska leda till en 
mandatfördelning i kommunfullmäktige mellan partierna är proportionerlig i 
förhållande till partiernas röstandelar i hela kommunen. Reglerna för mandatfördelning 
ändras för att få en mer riksproportionerliga valresultat på kommunal nivå.

De nya bestämmelserna innebär konkret att Katrineholms kommun måste ändra 
valkretsindelningen. Enligt de nya bestämmelserna är huvudregeln att kommuner som 
har 36 000 eller fler röstberättigade får vara kretsindelad. Kommuner med färre än 36 
000 röstberättigade ska vara en enda valkrets. Katrineholms kommun hade i mars 2017 
samanlagt 25 868 röstberättigade. Kommunens indelning i valdistrikt påverkas inte av 
en ändrad valkretsindelning.

Kommunledningsförvaltningen har berett ärenden för valnämndens räkning. 
Valnämndens beslut ska underställas kommunfullmäktige för slutligt 
ställningstagande. Kommunfullmäktige ska senast den 31 oktober 2017 ha fattat beslut 
rörande valkretsindelningen och meddelat länsstyrelsen sitt beslut.
 
Ärendebeskrivning
Från och med val till riksdag och kommuner 2018 kommer nya bestämmelser att gälla 
rörande mandatfördelning och valkretsindelning. Syftet är att valsystemet ska vara 
utformat så att det leder till en fördelning av mandat mellan partierna är 
proportionerligt i förhållande till partiernas röstandelar i hela kommunen. 

I korthet handlar de nya bestämmelserna om följande:

 Reglerna för mandatfördelning ändras i syfte att få ett mer riskproportionellt 
valresultat. Första divisorn sänks från 1,4 till 1,2 samt återföring av fasta 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (4)
Datum Vår beteckning
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Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 21 
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valkretsmandat i händelse av att valresultatet inte skulle bli proportionerligt införs 
(vallagen 14 kap, 3-4 §).

 Utjämningsmandat införs i val till kommunfullmäktige i kretsindelad kommun 
(vallagen 14 kap, 8 §). 

 Småpartispärr införs i val till kommunfullmäktige. Spärren är 3 % i valkretsindelad 
kommun och 2 % i kommuner som inte är valkretsindelade (vallagen 14 kap, 6 §). 

 Vid val till kommunfullmäktige säger de nya bestämmelserna (vallagen 4 kap, 12 
§) att valkretsindelning för kommuner ändras. Huvudregeln är att varje kommun är 
en enda valkrets. Kommuner med 36 000 eller fler röstberättigade får dock indelas 
i valkretsar. För kommuner med färre än 36 000 röstberättigade krävs särskilda 
skäl för att få dela in i valkretsar. 

Sammanfattande beskrivning av valgeografin i Katrineholms kommun
Valkretsar
Sedan hösten 2008 är Katrineholms kommun indelad i två valkretsar med vardera tio 
valdistrikt. De nya bestämmelserna i vallagen rörande valkretsar innebär att 
Katrineholms kommun inte ska vara valkretsindelat i val till kommunfullmäktige. 

Kommunens hade i mars 2017 sammanlagt 25 868 röstberättigade, alltså färre än de 
totalt 36 000 som krävs för att få behålla indelningen den nuvarande indelningen i två 
valkretsar.

Valdistrikt
Enligt 4 kapitlet, 17 § i vallagen, ska ett valdistrikt omfatta cirka 1 000 – 2 000 
röstberättigade. Katrineholms kommun är för närvarande indelat i tjugo valdistrikt. 
Senaste ändringen i distriktsindelningen gjordes 2008, inför valet till 
Europaparlamentet 2009. 

Statistik rörande antal röstberättigade inför 2018 års val har lämnats av länsstyrelsen i 
mars 2017 och ska ligga till grund för översyn av valdistrikten. Statistiken visar på att 
det inte behöver göras någon översyn av den nuvarande indelningen i valdistrikt. 

Konsekvenser
De nya bestämmelserna i vallagen rörande valkretsindelning, innebär för Katrineholms 
del att den nuvarande indelningen i två valkretsar ska upphöra och att kommunen blir 
en enda valkrets. Ändringen av valkretsindelningen beslutas av kommunfullmäktige 
och beslutet ska meddelas länsstyrelsen senast den 31 oktober 2017.

Beträffande valdistrikten, medför övergången till en enda valkrets, inte att 
distriktsindelningen behöver ändras.
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-03-17 KS/2017:175  - 119 
Kommunstyrelsens kansli 
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Övergången till en enda valkrets medför också att småpartispärren i valet till 
kommunfullmäktige blir 2 %. Vid bibehållen indelning i två valkretsar hade 
småpartispärren varit 3 %.

Förvaltningens bedömning
De nya bestämmelserna i vallagen har i sammanfattad form redovisats ovan. Likaså 
har en bedömning gjorts, med stöd av Valmyndighetens valsimulator, av direkta 
konsekvenser för mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Det som Katrineholms 
kommun måste ta ställning till och fatta beslut om är nuvarande indelning i två 
valkretsar. 

Vallagen säger att huvudregeln är att varje kommun är en enda valkrets. Motivet för 
detta är en strävan efter proportionell mandatfördelning. Kommuner med 36 000 eller 
fler röstberättigade får vara indelad i två eller fler valkretsar. För kommuner med 36 
000 eller färre röstberättigade krävs särskilda skäl för indelning i valkretsar. 
Katrineholms kommun har cirka 26 000 röstberättigade. Beträffande vad som avses 
med särskilda skäl, saknas egentliga definitioner på detta i såväl lagtexten som 
förarbetena. 

I regeringens proposition 2013/14:48 (Proportionell fördelning av mandat och 
förhandsanmälan av partier i val) sägs bl a att det i det enskilda fallet kan finnas starka 
skäl för en bibehållen valkretsindelning. Som exempel nämnd en nyligen gjord 
kommunsammanslagning, valtekniska skäl samt politiska traditioner och historiska 
skäl. 

För Katrineholms del har ingen kommunsammanslagning skett nyligen. Valtekniska 
skäl för att behålla nuvarande valkretsindelning saknas. Beträffande politiska och 
historiska traditioner kan dessa motiv vara mer svårbestämbara. 

Kommunledningsförvaltningen kan inte identifiera några egentliga skäl för bibehållen 
kretsindelning, utan bedömningen är att vallagens huvudregel om att varje kommun 
ska vara en enda valkrets ska tillämpas.

Kommunledningsförvaltningen har haft kontakt med Strängnäs kommun som har en 
valgeografi som i många stycken är identisk med Katrineholm. 
Underhandskontakterna med valansvariga tjänstemän ger vid handen att kommunen 
kommer att gå från två till en valkrets inför 2018 års val. 

Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att vallagens bestämmelser medför att 
den nuvarande indelningen i två valkretsar ska upphöra och att Katrineholms kommun 
från och med 2018 års val är en enda valkrets. 

Förvaltningens bedömning är att valnämnden bör föreslå kommunfullmäktige besluta 
att Katrineholms kommun från och med valen 2018 ska vara en valkrets, i enlighet 
med vallagens bestämmelser. 

För kommunledningsförvaltningen



TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 (4)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-03-17 KS/2017:175  - 119 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-02 KS/2017:221 - 003 
 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Karin Rytter 

Kommunstyrelsen

Förändring av ansvarsområden - kultur- och 
turismnämnden samt kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom 

förslaget till förändring av ansvarsområden för kultur- och turismnämnden samt 
kommunstyrelsen, i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
Ansvaret för kommunens turismverksamhet ska läggas som en övergripande 
uppgift inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till 
revideringar av reglementen för respektive nämnd, Katrineholms kommuns 
författningssamling nr 1.02 (reglemente för kommunstyrelsen) samt Katrineholms 
kommuns författningssamling nr 1.07 (reglemente för kultur- och turismnämnden)

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget till 
ändring av benämning på kultur- och turismnämnden till kulturnämnden och tillika 
kultur- och turismförvaltningen till kulturförvaltningen.

4. Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige att förändringarna ska träda 
i kraft den 1 oktober 2017.

Sammanfattning av ärendet
Ett ärende om förslag till förändring av ansvarsområden har översänts till kultur- och 
turismnämnden på remiss. I ärendet föreslås ansvaret för den kommunala 
turismverksamheten flyttas från kultur- och turismnämnden till kommunstyrelsen. I 
och med den förändringen av ansvarsområden finns också behov av att ändra 
benämning på kultur- och turismnämnden samt kultur- och turismförvaltningen till 
kulturnämnden samt kulturförvaltningen. Förändringen kräver också revidering av 
reglementena för respektive nämnd.

Kultur- och turismnämnden behandlade ärendet på nämndens sammanträde den 25 
april 2017, § 24. Kultur- och turismnämnden beslutade att tillstyrka 
kommunledningsförvaltningens förslag till förändring av ansvarsområden samt 
förslaget till revidering av reglementet för kultur- och turismnämnden med den 
ytterligare ändringen i paragraf ett i lydelsen vad gäller fritidsgårdar, att ta bort delen 
”med undantag för den del som avser fritidsgårdarna i Björkvik, Forssjö, Sköldinge 
och Strångsjö”. Kultur- och turismnämnden föreslog också att samarbetsorgan eller 
rutiner fastställs, till exempel i form av ett kommunalt råd där representanter från 
kulturförvaltningen ingår.



TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-02 KS/2017:221 - 003 
 

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

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

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att även då ansvaret för den 
kommunala turismverksamheten flyttas till kommunstyrelsens ansvarsområde, måste 
ett samarbete ske mellan näringsliv, turismföreträdare, samhällsplanerare och 
förvaltningar inom kommunen, för att turismen ska kunna utvecklas. 

Ärendets handlingar
 Sammanträdesprotokoll kultur- och turismnämnden, 2016-04-25, § 24
 Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2017-04-06
 Reglemente för kommunstyrelsen, Katrineholms kommuns författningssamling 

1.02
 Reglemente för kultur- och turismnämnden, Katrineholms kommuns 

författningssamling 1.07

 

Karin Rytter
Kommunkoordinator

Beslutet skickas till:
Kultur- och turismnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
KFV-marknadsföring



Protokollsutdrag 1 (2)

KULTUR- OCH TURISMNÄMNDEN 2017-04-25

§ 24

Förändring av ansvarsområde för kultur- och 
turismnämnden (KTN/2017:49)
Kultur- och turismnämndens beslut

1. Kultur- och turismnämnden beslutar att tillstyrka 
Kommunledningsförvaltningens förslag till förändring av ansvarsområden samt 
förslaget till nytt reglemente och ändra benämningen till Kulturnämnden.

2. Kultur- och turismnämnden föreslår kommunfullmäktige ändra lydelsen i 
föreslaget reglemente för kulturnämnden, § 1, tredje meningen till följande: 
”Därutöver ansvarar nämnden för den kommunala fritidsgårdsverksamheten” 
(lydelsen i förslaget är ”Därutöver ansvarar nämnden för den kommunala 
fritidsgårdsverksamheten, dock med undantag för den del som avser 
fritidsgårdarna i Björkvik, Forssjö, Sköldinge och Strångsjö”).

3. Kultur- och turismnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att 
samarbetsorgan eller rutiner fastställs t ex i form av ett kommunalt råd där 
representanter från kulturförvaltningen ingår.

Ärendebeskrivning
Kommuneldningsförvaltningen gör bedömningen att då besöksnäringen utgör en del 
av näringslivet och för att kunna stärka destinationen Katrineholm på ett bra sätt, kan 
det bedömas vara relevant att ansvaret för de olika områdena ligger under samma 
nämnd. Kommunstyrelsen leder och samordnar näringslivspolitiken i kommunen. 
Kommunstyrelsen ansvarar också för kommunens centrala informations- och 
marknadsföringsverksamhet och mot den bakgrunden kan det anses vara lämpligt att 
ansvaret för den kommunala turismverksamheten ligger inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde.

Kultur- och turismförvaltningens bedömning
Kultur- och turismnämnden har ansvarat för turismfrågorna i Katrineholm sedan 
2005-01-01 då turismbyråverksamheten överfördes till nämnden. I samband med 
bildandet av KFV Marknadsföring AB 2008 så överfördes turismbyråverksamheten 
till bolagetoch ansvaret för tecknande av avtalet för att bedriva turismbyrå överfördes 
till Kommunledningsförvaltningen.

Kultur- och turismförvaltningen delar Kommunledningsförvaltningens uppfattning att 
turism och besöksnäring hänger samman liksom destination och varumärke. Därför
finns det klara fördelar med att turismfrågorna läggs över på kommunstyrelsen vilket
också understryker vikten av turismen som en näringslivs- och utvecklingsfråga.



Protokollsutdrag 2 (2)

KULTUR- OCH TURISMNÄMNDEN 2017-04-25

Kultur- och turismnämnden framför följande:
Kultur- och turismnämnden anser att turismen är en viktig gren i kommunens 
näringsliv. Nämnden instämmer i att ansvaret för turismen bör placeras där det finns 
resurser att arbeta aktivt med att utvecklafrågorna samt att det finns en stor slumrande 
potential i turismnäringen. Ett aktivt kulturliv och större kulturevenemang finns högt 
på dagordningen vid val av bostadsort men verkar också som dragplåster för 
tillfälliga besökare. Det är därför viktigt med täta relationer mellan näringsliv och 
kultur.

En flytt av ansvarsområde kräver revidering av reglementen för respektive nämnd. 
Som ett resultat av ovan nämnda förändringar, bör också kultur- och turismnämnden 
ändra benämning till kulturnämnden och kultur- och turismförvaltningen till 
kulturförvaltningen.

Ärendets handlingar
 Kultur- och turismförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-07
 Skrivelse från Kommunledningsförvaltningen, 2017-04-06
 Förslag till Reglemente för Kultur- och turismnämnden

Nämndens överläggning
Under kultur- och turismnämnden yttrar sig Cecilia Björk (S) och förvaltningschefen 
Per-Olof Millberg.
____________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-06

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Karin Rytter

Kommunstyrelsen

Förändring av ansvarsområden - kultur- och 
turismnämnden samt kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Nämndernas ansvarsområden
Kommunernas olika verksamheter styrs av en mängd lagar och förordningar. Utöver 
detta utformar kommunen egna styrdokument som innehåller riktlinjer för hur 
kommunen bedriver verksamheten. Det är kommunfullmäktige som beslutar om den 
kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer.  
 
I Katrineholms kommuns författningssamling finns många av kommunens 
styrdokument samlade. Nämndernas olika ansvarsområden och uppgifter regleras i 
reglementen för respektive nämnd. 

I Reglemente för kultur- och turismnämnden, Katrineholms kommuns 
författningssamling nr 1.07, beskrivs nämndens verksamhetsområde och uppgifter. 
Kultur- och turismnämnden ansvarar bland annat för den kommunala 
turismverksamheten. 

I Reglemente för kommunstyrelsen, Katrineholms kommuns författningssamling nr 
1.02, beskrivs kommunstyrelsens övergripande uppgifter. I kommunstyrelsens 
ledningsfunktion ligger bland annat att leda och samordna näringslivspolitiken. 

Turism och näringsliv
Turism och besöksnäring hänger samman. Likaså destination och varumärke. Turism 
omfattar människors aktiviteter när de reser till- och vistas på platser utanför sin 
vanliga omgivning för kortare tid upp till ett år. Besöksnäring omfattar alla branscher 
som får del av de pengar som turisterna spenderar. Destination avser en plats och de 
värden som skapas på den platsen, som kan attrahera besökare. Varumärke är den 
gemensamma bilden eller berättelsen som skapats kring en plats och som 
kommunicerar identitet och positionering jämte andra platser. 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-06

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

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

Kommunledningsförvaltningens bedömning
Idag ligger ansvaret för den kommunala turismverksamheten på kultur- och 
turismnämnden. Då besöksnäringen utgör en del av näringslivet och för att kunna 
stärka destinationen Katrineholm på ett bra sätt, kan det bedömas vara relevant att 
ansvaret för de olika områdena ligger under samma nämnd. Kommunstyrelsen leder 
och samordnar näringslivspolitiken i kommunen. Kommunstyrelsen ansvarar också 
för kommunens centrala informations- och marknadsföringsverksamhet. Mot 
bakgrund av det kan det anses vara lämpligt att ansvaret för den kommunala 
turismverksamheten ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Ett mer aktivt 
arbete med destinationsutveckling kan leda till en större utveckling av Katrineholm 
som besöksdestination. 

En flytt av ansvarsområde kräver revidering av reglementen för respektive nämnd. I 
bifogat reglemente finns förslag till ändringar som rödmarkerat. Som ett resultat av 
ovan nämnda förändringar, bör också kultur- och turismnämnden ändra benämning 
till kulturnämnden och kultur- och turismförvaltningen till kulturförvaltningen. 
Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2017.

Karin Rytter
Kommunkoordinator



Styrdokument

Reglemente för 
kommunstyrelsen

Katrineholms kommuns 
författningssamling (KFS nr 1.02)
Kommunledningsförvaltningens förslag 2017-05-02

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-02-29, § 25



2 (11)
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KOMMUNSTYRELSEN
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Datum

2016-02-29

Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 1993-10-25, § 111

Ändring av kommunfullmäktige
1999-04-19--20, § 140
1999-08-16, § 191 
2003-11-17, § 238
2005-06-20, § 114
2006-12-18, § 29
2007-09-17, § 231
2008-03-17 § 46
2008-11-17, § 195
2009-01-19 § 12
2009-04-20 § 56 och 57
2009-08-17, § 119
2010-08-16 § 119
2011-03-21, § 135 och § 136
2011-11-21, § 311
2013-05-20, § 97
2013-12-16, § 206
2014-01-20, § 2
2014-10-20, § 9
2014-12-15, § 28
2015-05-18, § 152
2015-09-21, § 211
2016-02-29, § 25
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2016-02-29

Reglemente för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
§ 1 Ledning
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kom-
munens ekonomi och verksamheter.

§ 2
Kommunstyrelsen ska sträva efter att öka tillgängligheten till och förståelsen för 
den kommunala verksamheten. Utifrån de ekonomiska förutsättningarna ska 
styrelsen fortlöpande anpassa servicen efter invånarnas behov.

§ 3
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl.a.

 ekonomisk hushållning
 personalpolitik
 översiktlig planering och en långsiktigt hållbar utveckling
 informationsverksamhet
 näringslivspolitiken 
 arbetet med att effektivisera administrationen
 juridisk verksamhet 
 säkerhetsarbetet
 kommunskydd
 det strategiska folkhälsoarbetet
 upphandlings- och anskaffningsverksamhet
 det strategiska tillgänglighetsarbetet
 strategisk lokalresursplanering
 strategiskt jämställdhetsarbete
 strategiskt integrations- och mottagningsarbete
 kommunala turismverksamheten

§ 4 Styrning och uppföljning
I kommunstyrelsens styr- och uppföljningsfunktion ingår att

 leda arbetet med utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för 
styrningen av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i 
målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd

 tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt 

 tillse att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt
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 tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under bud-
getåret

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt 
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, eko-
nomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga 
förhållanden av betydelse för kommunen

 lämna direktiv eller riktlinjer till kommunens företrädare inför bolags- och 
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden

 ansvara för strategisk kompetensplanering och strategisk 
kompetensutveckling inom kommunen.

Styr- och ledningsfunktion

 Att ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, 
ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på 
övriga förhållanden av betydelse för kommunen;

 Att löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som 
anges i 3 kap. 17 och 18 §§ KL är uppfyllda beträffande de aktiebolag 
kommunen innehar aktier i;

 Att årligen, senast den 30 juni, i beslut pröva om den verksamhet som 
bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars 
har intresse i enligt 3 kap. 17-18 §§ KL under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige 
snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag 
till fullmäktige om nödvändiga åtgärder;

 Att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och 
andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

 Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i 
lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

 Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur 
verksamheten i kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i utvecklas, och hur den totala ekonomiska 
ställningen är under budgetåret.
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Ekonomisk hushållning
§ 5
Kommunstyrelsen ska utifrån ett helhetsperspektiv ansvara för att de 
kommunala resurserna används på ett effektivt sätt och att verksamheten 
anpassas till rådande ekonomiska förutsättningar.

Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften in-
går också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i 
tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna upp-
gift ingår bl a att 

 handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden

 teckna borgen för kommunala associationer

Personalpolitik
§ 6
Kommunstyrelsen ska, som personalorgan, ha hand om frågor som rör 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare ansvara 
för kommunens samlade personal- och lönepolitik. I denna uppgift ingår bl.a.

 anställningsärenden (KS förvaltning, inkl förvaltningschefer),
 kollektivavtal, centrala överenskommelser och tvister (hela kommunala 

organisationen),
 löne- och anställningsvillkor (hela kommunala organisationen),
 personaladministrativa frågor (hela kommunala organisationen),
 beslut om stridsåtgärd,
 lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130),
 lämna uppdrag som avses i den lag (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter,
 Tillhandahållande av uppdragsutbildningar och genomförande av 

personalutbildningar.

Översiktlig planering och en långsiktigt hållbar utveckling
§ 7
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för och ska samordna 
kommunens arbete med den översiktliga planeringen och en långsiktigt hållbar 
utveckling. I detta ingår att svara för mark- och bostadsförsörjning i kommunen. 
I detta ingår bl a följande frågor

 planering och användning av mark och vatten,
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 teknisk samhällsplanering, vilket inkluderar planering, utredning, strategier 
och beställaransvar för hantering av kommunala gator och kommunal mark 
och allmänna platser,

 upprätthållande av en tillfredsställande markberedskap,
 främja bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet,
 svara för energiplaneringen och främja energihushållningen, 
 verka för en tillfredsställande infrastruktur, 
 verka för att kommunens hela verksamhet präglas av ett ekologiskt synsätt.

Informationsverksamhet
§ 8
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centrala informations- och 
marknadsföringsverksamhet.

Kommunstyrelsen ska verka för att kommuninvånarna, andra myndigheter, 
media och övriga intresserade får en god och riktig information om kommunens 
verksamhet och politiska beslut. 

För att möjliggöra detta ska kommunstyrelsen verka för att effektiva 
övergripande kommunikations- och informationstekniska lösningar utvecklas 
med syfte att öka tillgängligheten.

Näringslivspolitik
§ 9
Kommunstyrelsen ska

 ta initiativ och främja samverkan mellan kommunen, företag, föreningar och 
myndigheter med syfte att bidra till tillväxt och utveckling av näringslivet i 
kommunen

 fortlöpande följa de frågor som kan vara av betydelse för kommunens 
sysselsättnings- och arbetsmarknadsutveckling samt ta initiativ i dessa frågor

 underlätta för befintliga företag inom kommunen att expandera och utveckla, 
stimulera nyetableringar och nyföretagande

 främja samverkan mellan kommunen och övriga myndigheter och företag i 
frågor av arbetsmarknadspolitisk art

Arbetet med att effektivisera administrationen
§ 10
Kommunstyrelsen ska leda utvecklingen av och utbilda i administrativa system 
såsom ekonomisystem, personaladministrativt system, dokument- och ärende-
hantering samt informationssystem.

Kommunstyrelsen ansvarar för att utfärda rutiner och mallar som stöd för 
beredningsprocessen samt utfärda mallar för beslutsprocessen.
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Juridisk verksamhet
§ 11
Kommunstyrelsen leder och samordnar den övergripande juridiska 
verksamheten i kommunen. I denna uppgift ligger att ha ett övergripande ansvar 
för att kommunens verksamhet bedrivs juridiskt korrekt. Detta sker genom att 
dels uppmärksamma förhållanden i den kommunala verksamheten som kan 
ifrågasättas juridiskt, dels tillhandahålla juridiskt stöd till kommunens 
förtroendevalda och tjänstemän.

Säkerhetsarbetet
§ 12
Kommunstyrelsen leder och samordnar säkerhetsarbetet i kommunen. I denna 
uppgift ligger att ansvara för den övergripande planeringen, samordningen och 
koordineringen av kommunens totala säkerhetsarbete. Det operativa utförandet 
av säkerhetsarbetet kan ske genom uppdrag internt till olika delar av 
kommunens verksamheter eller genom externt uppdrag utanför kommunen.  

Strategiskt folkhälsoarbete
§ 13
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska folkhälsoarbete och 
leder såväl som samordnar kommunens folkhälsoarbete.
Kommunstyrelsen ska aktualisera och förankra folkhälsofrågorna i kommunen 
och ska stödja folkhälsoarbetet genom att initiera, säkerställa verkställighet, 
samordna, prioritera och följa upp insatser inom folkhälsoområdet för att främja 
hälsa och förebygga ohälsa hos allmänheten.

Strategiskt tillgänglighetsarbete
§ 14
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska tillgänglighetsarbete och 
leder såväl som samordnar kommunens tillgänglighetsarbete. Kommunstyrelsen 
ska aktualisera och förankra tillgänglighetsfrågorna i kommunen och stödja 
arbetet med tillgänglighetsfrågorna genom att initiera, säkerställa verkställighet, 
samordna, prioritera och följa upp insatser inom tillgänglighetsområdet för att 
främja att goda livsvillkor uppnås för personer med funktionsnedsättning.

Informationsteknologi
§ 15
Kommunstyrelsen ska, som ansvarig för kommunens informationsteknik, 
tillhandahålla adekvat service till förvaltningarna och stötta dessa i sin 
verksamhetsutveckling på ett för Katrineholms kommun kostnadseffektivt sätt. 
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I denna uppgift ingår bl.a.;
 drift av IT-system,
 ansvara för IT-strategiskt arbete,
 att ansvara för att informationstekniken används rationellt, för en långsiktig 

hållbar utveckling.

Kommunstyrelsen ansvarar även för IT-infrastruktur inom kommunen.

Strategisk lokalresursplanering
§ 16
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska lokalresursplanering. 
Verksamheternas villkor och behov ska styra lokalanvändningen med hänsyn till 
de ekonomiska förutsättningarna och en effektiv fastighetsförvaltning. 

Strategiskt jämställdhetsarbete

§ 17
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska jämställdhetsarbete och 
leder såväl som samordnar kommunens jämställdhetsarbete
Kommunstyrelsen ska stödja, samordna och följa upp jämställdhetsfrågorna i 
kommunen i syfte att bidra till målet att verksamheterna ska leverera en service, 
en resursfördelning och ett bemötande på lika villkor för kvinnor och män, 
flickor och pojkar.

Strategiskt integrations- och mottagningsarbete

§ 18
Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna det strategiska 
integrations- och mottagningsarbetet i kommunen.

Kommunal turismverksamhet

§ 19

Kommunstyrelsen ansvarar för att driva den kommunala turismverksamheten 
framåt.

Kommunstyrelsen ska verka för att Katrineholms kommun ska ha en hög 
attraktionskraft som turistkommun och en långsiktigt konkurrenskraftig 
turistnäring och destinationsutveckling. 
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Kommunstyrelsens uppgifter enligt speciallagstiftningen

§ 19 20
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd.

§ 20 21
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.

§ 21 22
Kommunstyrelsen är registeransvarig för personregister inom styrelsens 
verksamhetsområde.

§ 22 23
Kommunstyrelsen ansvarar för Katrineholms kommuns officiella anslagstavla.

Kommunstyrelsens övriga uppgifter
§ 23 24
Kommunstyrelsen har hand om 
 utvecklingen av den kommunala demokratin 
 se till att kommunens författningssamling hålls uppdaterad
 vänorts-, EU- och övriga internationella frågor 
 frågor som rör kommunens immaterialrättsliga rättigheter
 de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt 

annan nämnd
 kommunens uppgifter inom låne- och bidragsgivningen till 

bostadsförsörjningen
 styrdokumenten, som ska hållas ordnad i enlighet med Styrsystemet för 

Katrineholms kommun.

§ 24 25
Kommunstyrelsen har befogenhet att

 teckna avtal som behövs för verksamheten och som inte är av principiell 
betydelse. Sådana avtal får inte binda kommunen vid större åtaganden än 
som ryms inom budgetramen,

 kommunstyrelsen har befogenhet att föra kommunens talan inför domstol 
och andra myndigheter i de frågor som styrelsen eller kommunfullmäktige 
ansvarar för, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan 
författning eller beslut av fullmäktige,

 ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt 
med särskilt beaktande av de föreskrifter om säkerheten som fullmäktige 
angivit,

 genomföra köp, försäljning och byte av fastighet samt fastighetsreglering av 
övergripande och strategisk karaktär,
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 besluta om expropriation eller inlösen av fastighet eller fastighetsdel,
 utarrendera och upplåta kommunal mark,
 upplåta tomträtt inom detaljplanerat område,
 ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen,
 besluta i förköpsärenden och frågor om eventuell begäran av hyresnämndens 

prövning vid förvärv av hyresfastighet,
 träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlik-

ning och sluta annat liknande avtal,
 avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av 

principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen 
får avge sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att 
yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.

§ 25 26
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för förtroendevalda.

Kommunstyrelsens ordförandes uppgifter
§ 26 27
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att
 närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämnd-

förvaltning,
 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling 

och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ 
i dessa frågor,

 främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga 
nämnder samt,

 representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, kon-
ferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett 
särskilt fall,

 underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av 
kommunstyrelsen. Vid förfall för ordföranden utförs uppgiften av vice 
ordföranden. I den mån handlingar ska kontrasigneras görs detta av anställd 
som kommunstyrelsen utser.

Kommunstyrelsens arbetsformer
§ 27 28
För kommunstyrelsen gäller det av kommunfullmäktige antagna allmänna 
nämndreglementet med arbetsformer för Katrineholms kommuns nämnder.

Organisation
§ 28 29
Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare.
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1.02 REGLEMENTE FÖR 
KOMMUNSTYRELSEN
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2016-02-29

§ 29 30
Kommunstyrelsen får tillsätta de utskott styrelsen bedömer lämpliga.

§ 30 31
Kommunstyrelsens förvaltningsorgan utgörs av
- kommunchef och till denne direkt underställd personal,
- kommunledningsförvaltningen,
- samhällsbyggnadsförvaltningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen lyder under kommunstyrelsen men utför 
förvaltningsuppdrag för bygg- och miljönämnden, samt, till vissa delar, för 
service- och tekniknämnden.

_____________________



Styrdokument

Reglemente för kultur- och 
turismnämnden kultur 
kulturnämnden

Katrineholms kommuns 
författningssamling (KFS nr 1.07)
Kommunledningsförvaltningens förslag 2017-05-02

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2008-10-20, § 184
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1.07 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH 
TURISMNÄMNDEN KULTURNÄMNDEN
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2008-10-20

Beslutshistorik
Antaget av kommunfullmäktige 2006-03-20, § 53

Ändrat av kommunfullmäktige
2006-12-18, § 31
2007-12-17--18, § 301
2008-10-20, § 184
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1.07 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH 
TURISMNÄMNDEN KULTURNÄMNDEN
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2008-10-20

Reglemente för kultur- och turismnämnden 
kulturnämnden
Nämndens verksamhetsområde
§ 1 Uppgifter
Kultur- och turismnämnden Kulturnämnden svarar för genomförandet av de 
kommunala kulturmålen. Nämnden ansvarar för kommunens allmänna 
biblioteksverksamhet och den kommunala kulturverksamheten och den 
kommunala turismverksamheten. Därutöver ansvarar nämnden för den kom-
munala fritidsgårdsverksamheten dock med undantag för den del som avser 
fritidsgårdarna i Björkvik, Forssjö, Sköldinge och Strångsjö. Vidare ansvarar 
nämnden för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, parker 
och torg.

Kultur- och turismnämnden Kulturnämnden skall stödja och stimulera i 
kommunen verksamma föreningar och organisationer med kulturellt inriktad 
verksamhet. Nämnden skall vidare besluta om namnsättning på gator, torg och 
andra allmänna platser.

Kultur- och turismnämnden Kulturnämnden är registeransvarig för 
personregister inom nämndens verksamhetsområde. 

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

Nämndens arbetsformer
§ 3 Allmänt nämndreglemente
För kultur- och turismnämnden kulturnämnden gäller det av 
kommunfullmäktige antagna allmänna nämndreglementet med arbetsformer för 
Katrineholms kommuns nämnder.

§ 4 Sammansättning
Kultur- och turismnämnden Kulturnämnden består av elva ledamöter och elva 
ersättare. 

§ 5 Utskott m.m.
Kultur- och turismnämnden Kulturnämnden får tillsätta de utskott som nämnden 
bedömer lämpliga.
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1.07 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH 
TURISMNÄMNDEN KULTURNÄMNDEN
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2008-10-20

§ 6 Förvaltningsorgan
Under kultur- och turismnämnden kulturnämnden lyder kultur- och 
turismförvaltningen kulturförvaltningen. 
_______________________



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSEN 2017-05-23 KS/2017:306 - 029 
 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
 

Kommunstyrelsen

Anvisningar för friskvård i Katrineholms kommun 
Ordförandens förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta styrdokumentet Anvisningar 
för friskvård i Katrineholms kommun.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att finansieringen av friskvårdsbidrag ska hanteras i 
budgetberedningen.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-05-10
 Personalutskottets protokollsutdrag § 32, 2017-05-10
 Personalutskottets förslag till Friskvård i Katrineholms kommun

 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-10 KS/2017:306 - 029 

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

Telefon: 

E-post:  

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Susanne Sandlund 

Personalutskottet

Anvisningar friskvård i Katrineholms kommun 
Förvaltningens förslag till beslut
Personalutskottet beslutar ställa sig bakom anvisningar för friskvård i Katrineholms 
kommun och förslår kommunstyrelsen att överlämna ärendet till kommunfullmäktige 
för 

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta för hälsofrämjande 
arbetsplatser som fokuserar på god hälsa, förebygger ohälsa och stödjer rehabilitering.

Kommunfullmäktige har gett uppdrag om att utarbeta gemensamma och enhetliga 
riktlinjer kring en friskvårdspolicy för Katrineholms kommun. Arbetet har startats upp 
vid ett flertal tillfällen, men inte avslutats.

För att nå målet om en attraktiv arbetsgivare beslutade kommunfullmäktige 2016:167 
att ge personalutskottet uppdrag att under 2017 ta fram riktlinjer och arbetssätt för en 
hälsofrämjande arbetsplats/friskvård i samverkan med kommunledningsförvaltningen

En arbetsgrupp har under våren arbetat med att ta fram ett förslag till friskvård som 
förankrats i kommunens ledningsgrupp. Anvisningarna är ett första steg i utvecklingen 
av friskvård i Katrineholms kommun och omfattar samtliga verksamheter i 
Katrineholms kommun. 

Förslaget omfattar tre delar; friskvårdsbidrag, friskvårdsaktiviteter och hälso-
inspiratörer. Friskvårdsbidraget föreslås omfatta samtliga tillsvidareanställda, samt 
visstidsanställda där anställningen sträcker sig över ett år. Förslaget omfattar också 
hälsoinspiratörer som har till uppdrag att samordna och stötta arbetsplatserna i 
planering och genomförande av friskvårdsaktiviteter. Aktiviteterna ska vara en del av 
arbetsmiljöarbetet och planeras utifrån de behov och möjligheter som finns på 
respektive arbetsplats Förutsättningarna för kommunens arbetsplatser är olika och 
arbetet med friskvårdsaktiviteter kommer att se olika ut.

Ärendets handlingar
 Förslag Friskvård i Katrineholms kommun

Susanne Sandlund
ekonomi- och personalchef



Protokollsutdrag 1 (1)

PERSONALUTSKOTTET 2017-05-10

§ 32

Friskvård i Katrineholms Kommun
Personalutskottets beslut
Personalutskottet beslutar ställa sig bakom anvisningar för friskvård i Katrineholms 
kommun och förslår kommunstyrelsen att överlämna ärendet till kommunfullmäktige 
för fastställande.

Reservation
Mot beslutet och till förmån för det egna yrkandet reserverar sig Tony Rosendahl (V) 
och Inger Fredriksson (C). Reservationen i sin helhet bifogas protokollet, se bilaga A. 

Ärendebeskrivning
Personalavdelningen har arbetat fram ett förslag till anvisningar för friskvård i 
Katrineholms kommun. Anvisningarna är kommunövergripande och är tänkta att 
börja gälla från 1 januari 2018.

Överläggning
Under personalutskottets överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Johan 
Söderberg (S), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Christer Sundqvist (M), 
Ylva G Karlsson (MP), Susanne Sandlund samt Ingrid Lindbom.

Ajournering begärs.

Förslag och yrkanden
Tony Rosendahl (V) och Inger Fredriksson (C) yrkar avslag till beslutet då 
ärendeprocessen inte gått enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-11-21 § 167. 

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

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag 
till beslut och Tony Rosendahl (V) och Inger Fredriksson (C) avslagsyrkande. Han 
finner att utskottet beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.
_________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt



Styrdokument

Friskvård i 
Katrineholms kommun 
Övergripande anvisningsdokument
Personalutskottets förslag 2017-05-10, § 32

Antagen av kommunfullmäktige 2017-XX-XX, § XX
Giltighetstid till och med 2020-12-31
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Styrdokument- Författningssamling

Datum

Beslutshistorik
Gäller från

Antagen av kommunfullmäktige 

Förvaltarskap1

-Inom kommunstyrelsens ansvarsområde, personalchef

Uppföljning
Hur: Inhämta erfarenheter och eventuella synpunkter från 

förvaltningarna. Nyttjande av friskvårdsbidrag.

När: En gång per år.

1 Förvaltarskapet innebär ansvar för att 
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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Styrdokument- Författningssamling

Datum

Anvisningar Friskvård i Katrineholms 
kommun
– friskvårdsbidrag och friskvårdsaktiviteter
Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta för hälso-
främjande arbetsplatser som fokuserar på god hälsa, förebygger ohälsa och 
stödjer rehabilitering. 

Friska och närvarande medarbetare ökar möjligheten för kommunen att driva en 
bra verksamhet. Anvisningarna för friskvård ska vara vägledande i arbetet och 
beskriva kommunens vilja och syn på friskvård.

Friskvård är en hälsofrämjande åtgärd och en utav Katrineholm kommuns 
strategier för en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats. 

I Katrineholms kommun skall:
- medarbetare ges möjlighet till ett friskvårdsbidrag
- varje arbetsplats anordna friskvårdsaktiviteter
- det finnas hälsoinspiratörer på varje förvaltning

Anvisningarna gäller från och med 1 januari 2018 och är ett första steg i 
utvecklingen av friskvård i Katrineholms kommun. De omfattar kommunens 
samtliga verksamheter och ersätter samtliga tidigare beslut om 
friskvårdsinsatser.

Mål syfte och förväntat resultat
Målsättningen är en attraktiv arbetsgivare där en god arbetsmiljö med hälsa och 
trivsel på arbetsplatsen är prioriterade områden.

Syftet är att behålla och utveckla fysisk, psykisk, social och mental hälsa, det vill 
säga att må bra i arbete och på fritiden genom att:
- ett systematiskt friskvårdsarbete finns i kommunens samtliga verksamheter
- det friska hos varje medarbetare tas tillvara
- medarbetaren tar ansvar för sitt eget välbefinnande och hälsa

Ett systematiskt friskvårdsarbete förväntas bidra till att:
- kommunens attraktionskraft ökar
- trivseln på arbetsplatsen ökar 
- frisktalen ökar
- sjukfrånvaron och behov av rehabilitering minskar
- kostnaden för sjukfrånvaro och rekrytering minskar 
- produktiviteten ökar
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Styrdokument- Författningssamling

Datum

Vad är friskvård?
Friskvård omfattar ett friskvårdsbidrag och friskvårdsaktiviteter och omfattar 
alla aktiva åtgärder som vidtas för att främja hälsa på individ-, grupp- och 
organisatorisk nivå. 

Förutsättningarna för kommunens arbetsplatser är olika och arbetet med 
friskvårdsaktiviteterna kommer att se olika ut. Grundläggande är att 
arbetsplatsen har en gemensam syn på vad friskvård innebär för de som arbetar 
där.

Friskvårdsarbetet tar sin utgångspunkt i det friska hos medarbetaren och utifrån 
detta utvecklas och främjas resursen hälsa att omfattar både kropp och själ, 
vilket innefattar fysiska-, psykiska-, sociala resurser samt meningsfullhet. 

Friskvårdsbidrag
Samtliga tillsvidareanställda, samt visstidsanställda där anställningen sträcker 
sig över 1 år, har rätt till ett friskvårdsbidrag om högst 1 000 kr per person och 
år. 

Bidraget syftar till att nå individuella mål för hälsa och utgår från Skatteverkets 
regler för skattefri friskvård med syftet att skapa trivsel i arbetet genom enklare 
slag av motion och friskvård på arbetsplatsen, eller på särskilda platser som på 
gym, hos friskvårdsföretag, vid sportanläggning och liknande.

Några exempel:

- Aerobics
- Akupressur är en form av 

massage
- Appar – en app eller ett 

nedladdningsbart 
datorprogram för enklare 
motion/friskvård som ger 
"möjlighet till enklare slag 
av motion och annan 
friskvård" till exempel en 
app om löpträning eller 
viktminskning

- Bollsporter 
- Cykling
- Gym
- Innebandy

- Kampsporter 
- Kurser avseende kost- och 

motionsrådgivning för 
hela personalen.

- Lagtävlingar –
 anmälningsavgift till 
motionslopp

- Lagsporter
- Massage  
- Mindfulness som 

stresshantering
- Nikotinavvänjning – inte 

produkter såsom 
nikotintuggummi eller 
nikotinplåster

- Pilates
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Styrdokument- Författningssamling

Datum

- Rökavvänjning 
- Simning
- Spinning
- Startavgift motionslopp – 

företagslag

- Vattengympa
- Viktminskningskurs
- Workout
- Yoga
- Zumba

Läs vidare på Skatteverkets hemsida: 
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/personalvardmotionochfriskvar
d.4.7459477810df5bccdd4800014540.html?q=friskv%C3%A5rdsbidrag

Bidraget betalas ut mot uppvisande av kvitto. Se vidare rutiner för utbetalning 
av friskvårdbidrag.

Friskvårdsaktiviteter
Friskvårdsaktiviteterna är en del av arbetsmiljöarbetet och ska tas upp på 
arbetsplatsträffar och samverkan. Varje arbetsplats ska vid minst två tillfällen 
per år ta upp frågor rörande friskvård och hälsofrämjande frågor. Frågan kan 
med fördel vara en stående punkt på både arbetsplatsträffar och samverkan.

Aktiviteternas omfattning ska planeras utifrån de behov och möjligheter som 
finns på arbetsplatsen för att uppnå intentionerna för friskvård.

Då arbetet med friskvårdsaktiviteter inleds kan med fördel en nulägesanalys 
genomföras utifrån; var är vi vart vill vi och hur. Därefter planeras gemensamma 
aktiviteter.

Aktiviteterna planeras och genomförs inom befintlig budgetram. 
Kommungemensamma aktiviteter som till exempel inspirationsdagar eller 
föreläsningar bekostas av personalavdelningen. 

Hälsoinspiratörer
På varje förvaltning ska det finnas en, eller flera hälsoinspiratörer. Uppdraget för 
hälsoinspiratörerna är att samordna och stötta arbetsplatserna i planering och 
genomförande av friskvårdsaktiviteter. Uppdraget omfattar också att på 
kommunövergripande nivå arbeta tillsammans med hälsoinspiratörer från 
samtliga förvaltningar med övergripande aktiviteter för att utveckla kommunens 
friskvård. 

Ansvar
Personalutskottet ska följa utvecklingen av kommunens friskvårdsarbete. En 
utvärdering ska göras under våren 2019.

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/personalvardmotionochfriskvard.4.7459477810df5bccdd4800014540.html?q=friskv%C3%A5rdsbidrag
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/personalvardmotionochfriskvard.4.7459477810df5bccdd4800014540.html?q=friskv%C3%A5rdsbidrag
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Styrdokument- Författningssamling

Datum

Personalavdelningen för samordning, information och utbildning av 
hälsoinspiratörerna samt kommunövergripande/gemensamma aktiviteter

Förvaltningschef har det övergripande ansvaret för förvaltningens arbete med 
friskvårdsaktiviteter.

Chef/arbetsledare ansvarar för att friskvårdsaktiviteter, i någon form, möjliggörs 
på varje enhet/arbetsplats. 

Varje medarbetare har ett eget ansvar för sin hälsa och sitt välmående. 
Kommunens friskvårdsaktiviteter ska ses som ett komplement till varje 
medarbetares egen insats.

I medarbetarsamtalen ska hälsa ingå och vara ett område där individuella mål 
kan sättas. Sådana mål kan exempelvis röra motion, rökavvänjning, 
viktminskning eller stresshantering. 

_____________________



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-18 KS/2017:201 - 109 
 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Karin Rytter 

Kommunstyrelsen

Remiss gällande landstingets ansökan till regeringen om 
att bilda region 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Landstinget Sörmland 

ansöker hos regeringen om att den 1 januari 2019 få överta det regionala 
utvecklingsansvaret enligt Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa 
län och därmed också att det i Södermanlands län bildas en region med direktvalt 
regionfullmäktige 2019.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den kommande 
regionen också blir länets regionala kollektivtrafikmyndighet enligt Lag 
(2010:1065) om kollektivtrafik.

Sammanfattning av ärendet
Landstinget Sörmland har som mål att hos regeringen ansöka om att den 1 januari 
2019 bilda Region Sörmland med direktvalt fullmäktige 2019. Katrineholms kommun 
har fått möjlighet att yttra sig i ärendet.

Att bilda Region Sörmland innebär att Landstinget Sörmland övertar det regionala 
utvecklingsansvaret enligt Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 
och att landstinget och Regionförbundet Sörmland går samman. Kommunalförbundet 
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet föreslås även ingå i den kommande regionen. 
Regionen blir därmed länets regionala kollektivtrafikmyndighet enligt Lag 
(2010:1065) om kollektivtrafik. Att överta ansvaret för den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten kräver inte riksdagsbeslut.

Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet är två 
kommunalförbund med länets nio kommuner och landstinget som medlemmar. 
Kommunerna har därmed ett direkt inflytande över de regionala utvecklingsfrågorna 
och länets kollektivtrafik. Kommunernas fortsatta inflytande över dessa frågor är av 
stor betydelse, varför remissen har skickats till kommunerna. 

Ärendets handlingar
 Remiss gällande landstingets ansökan till regeringen om att bilda region, 2017-03-

14
 Sammanträdesprotokoll landstingstyrelsen, 2017-03-28
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-18 KS/2017:201 - 109 
 

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

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

Karin Rytter
Kommunkoordinator

Beslutet skickas till:
Landstinget Sörmland
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen 



 

  

    
HANDLÄGGARE DATUM  DIARIENUMMER/DOKUMENTNUMMER 

Mikael Törmä 2017-03-14 LS-LED17-0587-3 

Staben för regional utveckling 

 

   
Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 

Tel: 0155 – 24 50 00 E-post: landstinget.sormland@dll.se Org.nr: 232100 – 0032 

SID 1(6) 

Region Sörmland 2019 – Remiss gällande landstingets ansökan till 

regeringen om att bilda region 
Landstinget Sörmland avser att den 30 september 2017 ansöka hos regeringen om att, den 1 

januari 2019, överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lag (2010:630) om regionalt 

utvecklingsansvar i vissa län. Därmed bildas det i Södermanlands län en region med direktvalt 

fullmäktige 2019. Landstinget Sörmlands fråga till länets kommuner samt regionförbundet är 

om de tillstyrker en sådan ansökan. 

Att bilda Region Sörmland, enligt ovan, innebär att Landstinget Sörmland och 

Regionförbundet Sörmland går samman. I samma process föreslås även Kommunalförbundet 

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet gå samman med landstinget och regionförbundet och 

därigenom ingå i Region Sörmland. Regionen blir därmed länets regionala 

kollektivtrafikmyndighet enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. Att överta ansvaret för 

den regionala kollektivtrafikmyndigheten kräver inte riksdagsbeslut utan är en fråga som 

kommunera och landstinget i länet själva beslutar om. 

Landstingsdirektör Jan Grönlund och regiondirektör Cristine Dahlbom Nygren har av sina 

respektive styrelser fått uppdraget att förbereda en regionbildning i Sörmland. 

Förberedelsearbetet sker i projektform och ska genomföras i samverkan mellan 

Regionförbundet Sörmland, Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, Landsinget Sörmland samt 

länets kommuner. Den politiska processen med att bilda region leds av en politisk styrgrupp 

bestående av Viking Jonsson (S), regionstyrelsens ordförande; Monica Johansson (S), 

landstingsstyrelsens ordförande; och Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande 

Trosa kommun. 

Bakgrund 
Regionfrågan handlar om vem som ska ansvara för den regionala utvecklingen, 

länsstyrelserna eller politiskt valda organ. Sverige har sedan 1990-talet haft en utveckling från 

ett statligt myndighetsansvar för utvecklingen inom ett län till ett utökat regionalt politiskt 

ansvar. Allt fler viktiga utvecklingsfrågor har fått en regional dimension. Sveriges EU-

medlemskap bidrog till att sätta de regionala frågorna på agendan. De första regionförsöken 

startade i slutet av 1990-talet. De regionala samverkansorganen började bildas 2003, däribland 

Regionförbundet Sörmland, som ett resultat av den så kallade Parkutredningen. Under de 

senaste 25 åren har olika utredningar utrett frågan, ingen av dessa har lett till propositioner 

och riksdagsbeslut. Regionbildningsprocessen har ändå fortsatt inom nuvarande geografier. 

Det aktuella läget 
De första regionerna fastställdes i sin nuvarande form 2011 och det var Region Skåne, 

Västragötalandsregionen, Region Gotland och Region Halland. För de tre förstnämnda 
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handlade det om ett permanentande av en försöksverksamhet som startade 1997. Den 1 

januari 2015 bildades Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, 

Region Örebro län, Region Gävleborg och Region Jämtland-Härjedalen. Den 1 januari 2017 

bildades Region Uppsala, Region Norrbotten, Landstinget Västernorrland (i dagsläget saknas 

formellt beslut om namnbyte) och Region Västmanland. I sex län (Sörmland, Kalmar, 

Blekinge, Värmland, Dalarna och Västerbotten) ligger det regionala utvecklingsansvaret på 

regionförbund och i Stockholms län ligger det på länsstyrelsen. I de sex sistnämnda länen 

pågår motsvarande process som den i Sörmland. 

Vad är en region? 
Regionerna regleras i Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. I lagen finns 

bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional transportinfrastruktur 

i de län som hittills bildat region. Med regionalt tillväxtarbete avses i lagen insatser för att 

skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling. De landsting som avses i lagen får besluta 

att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen istället ska betecknas regionfullmäktige och 

regionstyrelsen. 

Att bilda Region Sörmland innebär att Landstinget Sörmland och Regionförbundet Sörmland 

går samman. Formellt blir landstinget region genom att Södermanlands län skrivs in i lagen. 

Landstinget skulle vid en ombildning behålla samtliga nuvarande uppgifter och därutöver 

tillföras uppgifter i enlighet med lagen. 

De uppgifter som tillförs landstinget innebär att landstinget: 

– ska utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för 

genomförandet av strategin 

– ska besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete 

– ska följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala 

tillväxtarbetet 

– får utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram 

– ska upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur 

– ska samverka med länets kommuner, länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter 

– ska samråda med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet 

Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta den strategi som fastställts 

för länets utveckling. Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina 

verksamhetsområden lämna det biträde som landstinget behöver för regionalt tillväxtarbete 
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och regional transportinfrastrukturplanering. De ska också löpande informera landstinget om 

pågående och planerade verksamheter som har betydelse för länets utveckling. 

Utöver de statliga, lagstadgade, uppgifterna har staten genom åren lagt ytterligare uppgifter på 

regionerna/regionförbunden. Det handlar exempelvis om kompetensplattformar och jämställd 

tillväxt. Regionförbundet har även uppdrag från medlemmarna, det vill säga de nio 

kommunerna i länet och landstinget. Till dessa uppdrag hör bland annat näringslivsfrågor 

inklusive besöksnäring, verksamhetsstöd till Almi samt EU-frågor. 

Vid ett bildande av Region Sörmland föreslås även Sörmlands kollektivtrafikmyndighet att 

ingå i den kommande regionen. Landstinget kommer därmed att tillföras uppgifter även från 

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet och blir därmed länets regionala 

kollektivtrafikmyndighet. Denna del av regionbildningen kräver inte riksdagsbeslut. 

Kollektivtrafiken finansieras idag av såväl länets kommuner som landstinget. Ett beslut om att 

skatteväxla kräver beredning och formella beslut i samtliga kommunfullmäktige och 

landstingsfullmäktige. Underlag inför beslut kommer att tas fram inom ramen för det 

förberedande projektet. 

Varför region? 
Det finns flera skäl till att låta regionförbundet, landstinget och kollektivtrafikmyndigheten gå 

samman i en region. Det viktigaste skälet är att stärka och utveckla Sörmland utifrån tydliga 

politiska mål. Ett direktvalt organ stärker den demokratiska legitimiteten för de regionala 

utvecklingsfrågorna. Egen beskattningsrätt ger större ekonomisk styrka än en medlemsavgift. 

Ett politiskt styrt regionalt organ, istället för flera, innebär effektivisering, ett tydligare 

politiskt ansvar och underlättar medborgarnas kontakter med politiker och tjänstemän. Hälso- 

och sjukvård som en drivkraft bland andra för regional utveckling kan bli ännu tydligare med 

en koppling till ett bredare regionalt uppdrag – på så sätt stärks sambanden mellan välfärd och 

tillväxt. Förutsättningarna att ta ett helhetsgrepp om regionala utvecklingsfrågor som idag 

finns både i landstinget och på regionförbundet blir bättre. Det blir en uppgift i den fortsatta 

processen att ta tillvara möjliga synergier mellan nuvarande landstingsuppgifter och det 

regionala utvecklingsuppdraget inklusive uppdraget att ansvara för länets kollektivtrafik. 

Mot denna bakgrund är det viktigt att tidigt och tydligt precisera en verksamhetsidé för den 

nya regionen. Något nytt ska åstadkommas som ytterst bara har ett enda mål – att skapa 

mervärde för medborgarna i Sörmland. Parallellt med regionbildning startar revideringen av 

den regionala utvecklingsstrategin Sörmlandsstrategin, som ska antas av regionförbundets 

styrelse senast den 30 juni 2018. Den nya strategin kommer att bli den programförklaring som 

fördjupar verksamhetsidén för regionen. 
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Kommunernas roll 
Regionförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med länets nio kommuner och 

landstinget som medlemmar. Kommunerna har därmed ett direkt inflytande över de regionala 

utvecklingsfrågorna. Samtliga kommunstyrelseordförande och ledande oppositionspolitiker 

sitter i regionförbundets styrelse. Kommunernas fortsatta inflytande över de regionala 

utvecklingsfrågorna i den kommande regionen är av stor betydelse och en av de bärande 

hörnstenarna i den fortsatta processen. 

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet är också ett kommunalförbund med länets nio kommuner 

och landstinget som medlemmar. Kommunerna har ett inflytande över länets kollektivtrafik. 

Samtliga kommuner och landstinget är representerade i kollektivtrafikmyndighetens direktion. 

Kommunernas fortsatta inflytande även över kollektivtrafiken i den kommande regionen är av 

stor betydelse. 

Kommunerna har involverats i processen med att bilda Region Sörmland och att komma 

överens om regionens uppdrag (utöver landstingets nuvarande), organisation och 

samverkansmodell med kommunerna hör till de uppgifter som ska hanteras gemensamt 

mellan landstinget och kommunerna. Kommunerna har planmonopol, utformar och beslutar 

om översiktsplaner, och förfogar därmed över viktiga verktyg som spelar en avgörande roll 

för regionens utveckling.  Det är därför av stor vikt att regionen hittar ett bra sätt att samarbeta 

för att på ett effektivt sätt främja utveckling vad gäller byggnation, infrastruktur etcetera. 

Den fortsatta processen 
En regionbildning innehåller två delprocesser, som genomförs delvis parallellt. I den första 

delprocessen förbereds landstingets ansökan till regeringen. I den andra delprocessen 

genomförs regionbildningen (under förutsättning att riksdagen fattar positivt beslut). 

Förberedelser för ett genomförande av regionbildning startar i praktiken parallellt med att 

ansökan till regeringen lämnas in. 

Remisstiden sträcker sig mellan den 1 april 2017 och den 30 juni 2017. 

Ansökan till regeringen 
För att regeringskansliet ska ha möjlighet att bereda en ansökan om att bilda region 1 januari 

2019 behöver en ansökan vara inkommen till Finansdepartementet senast den 30 september 

2017. I vårt fall kommer ett beslut om att ansöka om att bilda region att kunna fattas den 26 

september 2017 vid landstingsfullmäktiges ordinarie sammanträde. Detta beslut ska föregås 

av en remiss till kommunerna samt regionförbundet, i vilken respektive kommunfullmäktige 

samt regionstyrelsen ombeds ta ställning till om man tillstyrker att landstinget ansöker hos 

regeringen om att den 1 januari 2019 överta det regionala utvecklingsansvaret och att det 

därmed bildas en region med direktvalt regionfullmäktige. När ansökan inkommit till 

regeringen utarbetas en departementsskrivelse som skickas på remiss. Därefter skrivs en 
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proposition fram som utskottsbehandlas. Ett riksdagsbeslut måste hinna fattas före 

sommaruppehållet i riksdagen 2018 för att Region Sörmland ska kunna bildas den 1 januari 

2019. 

Frågor till remissinstanserna 
(1) Tillstyrker kommunen/regionförbundet att Landstinget Sörmland ansöker hos 

regeringen om att den 1 januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt 

Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och därmed också att det i 

Södermanlands län bildas en region med direktvalt regionfullmäktige 2019? 

 

(2) Tillstyrker kommunen att den kommande regionen också blir länets regionala 

kollektivtrafikmyndighet enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik? 

Svar önskas senast den 30 juni 2017 till Landstinget Sörmland, Repslagaregatan 19, 611 88 

Nyköping, eller till e-post landstinget.sormland@dll.se. Vänligen ange LS-LED17-0587 i ert 

svar. 

 

LANDSTINGET SÖRMLAND 

 

 

Monica Johansson   Jan Grönlund 

Landstingsstyrelsens ordförande  Landstingsdirektör 

 

 

 

 

 

 

 

Remissinstanser: 

mailto:landstinget.sormland@dll.se
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1. Eskilstuna kommun 

2. Flens kommun 

3. Gnesta kommun 

4. Katrineholms kommun 

5. Nyköpings kommun 

6. Oxelösunds kommun 

7. Strängnäs kommun 

8. Trosa kommun 

9. Vingåkers kommun 

10. Regionförbundet Sörmland 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-05 KS/2017:267 - 041 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2016 för Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja ansvarsfrihet för direktionen 
för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och dess enskilda 
medlemmar samt att lägga årsredovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin 
årsredovisning för 2016 tillsammans med revisionsberättelse och revisorernas 
granskning av det samma.

Sörmlandskollektiv Trafikmyndighet uppvisar för 2016 ett positivt resultat på tusen 
kronor. Kollektivtrafikmyndighetens medlemmar har betalat in 589 000 000 kronor 
under 2016 i medlemsbidrag, vilket är 42 816 000 kronor lägre än budgeterat. I övrigt 
har Kollektivtrafikmyndigheten bedrivit sin verksamhet inom ramen för 2016 års 
budget.

Revisorernas sammantagna bedömning är att Kollektivtrafikmyndighetens 
årsredovisning i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och ställning per den 
31 december 2016, varför revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för förbundets direktion 
och de enskilda ledamöterna. 

Ärendets handlingar
 Sammanträdesprotokoll från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, 2017-03-16, § 4
 Årsredovisning 2016 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
 Revisionsberättelse för år 2016
 Granskning av årsbokslut 2016, EY
 
Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin 
årsredovisning för 2016 tillsammans med revisionsberättelse och granskningsrapport. 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning.

Förbundets årsredovisning är ett omfattande och informativt dokument som innehåller 
verksamhetsredovisning, förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning. 
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet redovisar för 2016 ett positivt resultat på tusen 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 21 
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kronor. Kollektivtrafikmyndighetens medlemmar har betalat 589 600 000 kronor i 
medlemsbidrag under 2016, vilket är 42 816 000 kronor lägre än budgeterat. 
Kollektivtrafikmyndigheten har totalt sett bedrivit sin verksamhet inom ramen för 
2016 års budget.

Revisorerna anser att förvaltningsberättelsen ger en god bild av väsentliga händelser 
under verksamhetsåret 2016. Vidare, bedömer revisorerna att beskrivning och analys 
av måluppfyllelse är tillfredställande. Förbundets årsredovisning ger i allt väsentligt en 
rättvisande bild av resultat och ställning per den 31 december 2016. Revisorerna pekar 
på att förbundet fortsätter arbetet med sin interna kontroll. 

Revisorerna tillstyrker att respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
förbundets direktion och de enskilda ledamöterna. 

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har vid genomgång av årsredovisningen, 
revisionsberättelse och granskningsrapport inte funnit något att invända. Förvaltningen 
föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja 
ansvarsfrihet direktionen och dess enskilda medlemmar.

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Akten
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Nyckeltal
Per den 31 december

2016

Påstigande  
buss

En ökning med 7% 
jmf med 2015

11 milj

Servicecenter 
Trevliga & tillmötesgående

Högsta betyg är 5

4,49

Antal 
medarbetare

58 % kvinnor, 42 % män

69

         

Årets  
resultat

42,8 mnkr lägre  
medlemsavgifter än budget 

1 tkr

Förnybara 
drivmedel

Fordonskm med buss, 
allmänna kollektivtrafiken

93,9 %

Antal fordon
i trafiken

Enligt trafikavtal som tecknats  
fram till årsskiftet

388

Påstigande  
Sörmland

regional- och lokaltåg
En ökning med 3,9 %  

jmf med 2015

2,8 milj 

Total
sjukfrånvaro

En ökning med 4,2 %
jmf med 2015

6,2 %

Samordnings-
vinst 

Serviceresor
februari - december

18 mnkr

Utsläpp  
koldioxid 

 gram/km 
666 gram/km år 2015

321

Antal  
genomförda 
serviceresor 

februari - december

343 000

Intäkts- 
utveckling

Försålda produkter, exkl skolkort,  
jmf med 2015 

0,3 %

Nöjd kund
Allmän kollektivtrafik.  

En ökning med 3 % jmf med 2015

67 %

HME
Hållbart medarbetarengagemang

74
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Det ekonomiska resultatet uppgick till 1 tkr. Myndig-
hetens medlemmar har betalt 589 600 tkr i medlems- 
bidrag under året vilket är 42 816 tkr lägre än budge-
terat.

Genomförda serviceresor uppgick till 343 000 
under februari – december. 11 miljoner resenärer 
reste med buss i den allmänna kollektivtrafiken och 
2,8 miljoner resenärer reste med lokal- och region-
tåg i Sörmland – vilket är en ökning med 7 respektive 
3,9 procent.

Jämfört med 2015 har utsläppen av koldioxid, på 
bussar i den allmänna kollektivtrafiken, halverats, då 
bussarna drivs med förnybara drivmedel till 93,9 %.

De kunder som använder myndighetens tjänster 
är överlag nöjda och medarbetarna inom myndighe-
ten upplever i stor utsträckning att de är engagerade 
och motiverade i sitt arbete.

Arbete med verksamhetsutveckling, dels internt och 
dels kopplat till samhällsutvecklingen, har varit
intensiv under året. Bland annat har Servicecenter 
Sörmland, ett nytt betal- och realtidssystem, samt  
en ny Sörmlandstaxa implementerats i verksam-
heten. Efter flera år av förberedelser har också Ny 
Trafik 2017 lanserats med utökad regionaltågstrafik  
i Mälardalen. För serviceresor, skolskjuts och riks- 
färdtjänst har nya avtal tecknats.

Myndigheten har ökat tillgängligheten för kun-
derna genom att Servicecenter Sörmland är öppet 
dygnet runt, att mobilappen och hemsidan har 
integrerats med betal- och realtidssystemet, liksom 
audiovisuella utrop och realtidsinformation samt att 
försäljningsombuden numera säljer myndighetens 
samtliga produkter.

   2016   

Sammanfattning 
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MYNDIGHETENS  
ORDFÖRANDE HAR ORDET

Sörmlandstrafiken - för utveckling och  
hållbar tillväxt i hela Sörmland

I betraktelserna av 2016 nämns i många samman-
hang att det var ett oroligt år. Som ordförande i 
Sörmland Kollektivtrafikmyndighet är det dock roligt 
att kunna säga att 2016 på många sätt var det mest 
framgångsrika året för länets kollektivtrafik. Att få 
vara med att underteckna den nya regionala system- 
analysen tillsammans med mina kollegor runt om i 
Mälardalen på plats i den nya Citybanan, den kanske 
viktigaste infrastrukturinvesteringen för Sörmland  
sedan stambanan byggdes, är det minne jag fram- 
förallt tar med mig från året.

Men det finns konkurrens bland minnena från året. 
Redan ett par veckor in på 2016 invigde vi Service-
center Sörmland. Därmed kommer vi nu närmare 
våra medborgare och finns tillgängliga för alla kol-
lektivtrafikresenärer dygnet runt. 

Den 1 oktober införde vi den nya Sörmlandstaxan 
tillsammans med vårt, numera prisade, betal- och 
realtidssystem.  Det kanske allra roligaste med både 
våra nya tekniska system och Servicecenter  
Sörmland är att det är tjänster som tillgängliggör ett 
ökat resande för våra medborgare.

Med spaning på framtiden

När jag blickar framåt ser jag att de kommande åren 
blir minst lika händelserika som det föregående, med 
förhoppningsvis många positiva minnen att ta med 
sig in i framtiden. I sommar öppnar Citybanan som 
möjliggör nästa steg i vår stora regional-tågssats-
ning med utökat antal avgångar och kortare restider 
för alla våra pendlare. Movingo, namnet på de nya 
pendlar-biljetterna, som inte bara gäller på tåget 
utan även i anslutande lokaltrafik såväl hemma som 
på bortaplan, blir ett ord som många sörmlänningar 
kommer att få bekanta sig med i höst. Och inom ett 
par år är även våra nya tåg i bruk.

Innan dess ska vi vara med och sätta avtryck i planen 
för transportinfrastruktur. Allt i syfte att fortsätt-
ningsvis få viktiga infrastrukturobjekt på plats för 
kollektivtrafikens utveckling. Vi ska även fortsätta 
våra satsningar på förnybara drivmedel och ett mer 
hållbart resande.

TACK!

Avslutningsvis så vill jag tacka alla medarbetare för 
deras prestationer under 2016 och ett särskilt tack 
till alla sörmlänningar som reser med oss dagligen. 
Tillsammans tar vi ansvar för det hållbara resandet i 
Sörmland!

6     Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken

Monica Johansson
Ordförande
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VÅR FÖRVALTNINGS- 
BERÄTTELSE
Under det här avsnittet finns information om myndighetens organisation, om  
de viktigaste händelserna under 2016, om verksamheten under året ur olika  
perspektiv, om årets måluppfyllelse samt om de framtida utmaningarna.
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Prisvärda tjänster för medborgare och resenärer

2016 var året då de fleråriga förberedelsearbeten 
som pågått på myndigheten kom medborgare till del 
samt förutsättningar för kvalitétshöjningar i tjänsten.  
Ny mer kundanpassad webb, starten av det sam-
ordnade Servicecenter Sörmland – vars uppdrag att 
bland annat tillhandahålla allmänheten med trafik- 
upplysning och information samt bokning av resor 
– genererade en utökad kundservice genom att ha 
öppet dygnet runt, samt en utökad tågtrafik i sam-
band med tidtabellsskiftet i slutet av året. 

Dessutom driftsättningen av nya tekniska system 
med nya smarta resekort, Mina sidor och ny Sörm-
landstaxa, som för många medborgare innebar att 
kollektivtrafiken blev mer prisvärd. Införande av 
nya system gav också förutsättningar för realtids-
information i mobilappen – resenären kan nu se 
exakt var bussen befinner sig och när den förväntas 
anlända till hållplatsen. Det nya systemet gav också 
möjligheten att visa information om nästkommande 
hållplatser på digitala skärmar, en tjänst som nu finns 
i alla bussar tillsammans med ljudutrop som talar om 
vilken hållplats som kommer härnäst. System som 
ansågs så smarta att de prisades i London, strax efter 
bokslutsperioden, vid en av världens största konfe-
renser för biljettsystem. Med dessa goda förutsätt-
ningar fortsätter arbetet med att förbättra tjänsten 
ytterligare under 2017.

Fler som reser

Om 2015 var första året då den symboliska gränsen 
10 miljoner påstigande registrerades i busstrafiken, 
var 2016 året då nya rekord sattes. När året var slut 
summerades antalet påstigningar i den allmänna 
busstrafiken till drygt 10,9 miljoner sådana, en ökning 
med sju procent mot föregående år och om vi ex-
kluderar skolresandet så uppgick antalet påstigningar 
till drygt 6,6 miljoner och en resandeökning mot fö-
regående år med fyra procent. Resandeökningen är 
en effekt av tidigare stora satsningar på utökat utbud 
i flera delar av länet. Det är också en effekt av ett län 
som ökar sin befolkning, såväl genom ökad inflytt-
ning från våra grannlän, såväl som ökad inflyttning 
från utlandet. 

För första gången ansvarade myndigheten för 
många av länets färdtjänstresor och sjukresor samt 
en del skolskjutstrafik. Under perioden februari- 
december genomfördes 343 000 sådana servicere-
sor, som vi kommit att kalla dem.

Även resande i tågtrafiken inom Sörmland fort-
satte att öka och landade på närmare fyra procents 
ökning. Det är en stor del av länets invånare som 
arbetar utanför länet och i synnerhet pendlar många 

sörmlänningar till Stockholms län. Det nya regional-
tågssystemet – Ny Trafik 2017 – har tagit ytterligare 
form genom att de nya avtalen trädde i kraft och 
tågtrafiken utökades från Sörmlands stationer. 

Genom Mälardalsrådets process En Bättre Sits har 
arbetet med en ny regional systemanalys, för hela 
Mälardalen, slutförts och den nya systemanalysen 
har fastställts i En Bättre Sits, av alla ingående län. 

Hållbar tillväxt och utveckling

Från årsskiftet 2015/2016 kom myndighetens alla 
bussar i den allmänna kollektivtrafiken att drivas på 
förnybara drivmedel och tågtrafiken bedrivs sedan ti-
digare med miljömärkt el. Arbete under året medför-
de att även alla de 147 taxi- och specialfordon som 
utför Serviceresor, nu från årsskiftet 2016/2017 drivs 
med förnybara drivmedel. En strategi som kommer 
vägleda myndighetens arbete, även för den trafik 
som ännu återstår utan krav om förnybara drivmedel 
och i övrigt anläggningsarbete. 

”Om 2015 var första året då den 
symboliska gränsen 10 miljoner på-
stigande registrerades i busstrafiken, 
var 2016 året då nya rekord sattes.”

Inledning

Mer som väntar

Om nu vissa tjänster börjat komma kunder till del så 
finns en hel del som återstår. 

Citybanan invigs den 10 juli 2017 klockan 05.00, 
och medför ökad kapacitet i trafiksystemet. Detta 
genom att pendeltågstrafiken bland annat flyttar bort 
från den så kallade Getingmidjan och till dessa nya 
spår. För regionaltågstrafiken kan risken för störning-
ar i systemet minska. 

 Beslutet om nya pendlarbiljetter och taxor för 
Mälardalen, Movingo, innebär att kunder kan resa på 
en biljett i ett samordnat trafiksystem i hela Mälarda-
len, genom att kravet på betalning för tilläggsresor 
slopas.  Movingo planeras starta under hösten 2017. 

Nya tågfordon är beställda och kommer ett i taget 
att börja levereras till Mälardalen från 2019. 

Med start 2017 kommer också hela den allmänna 
kollektivtrafiken med buss att upphandlas och det 
innebär ett omfattande arbete med ny kravställning 
under de närmaste åren. De nya trafikavtalen träder i 
kraft under perioden 2019-2021.

I övrigt spås en helt igenom spännande framtid 
genom de möjligheter digitaliseringen medför och 
de oöverskådliga effekter som uppstår i kraft av 
generationsförändringar, interventioner i infrastruk-
turen, förarlösa fordon och nya drivmedel. 
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Myndighetens direktion, som är vårt beslutan-
de organ, har under 2016 sammanträtt vid sex 
tillfällen. I enlighet med fastställd sammanträ-
desplan har fyra ordinarie sammanträden ägt 
rum. Utöver detta har direktionens samman-
trätt vid två extra tillfällen under året. 

Vid direktionens ordinarie sammanträ-
den har regelmässigt informerats om frågor 
rörande pågående arbete, främst hos MÄLAB, 
Ny Trafik 2017, Sverigeförhandlingen samt i 
processen En bättre Sits. Därutöver har även 
informerats om status i trafik och avtal, im-
plementeringen av betal- och realtidssystem 
samt upprättade svar på samrådsremisser.

Även frågor kopplat till samordningen av 
den allmänna och särskilda kollektivtrafiken 
i Sörmland har återkommande hanteras vid 
direktionens sammanträde. I denna del har 
direktionen även informerats om beslut och 
uppföljning hörande till den förstärkta av-
talsuppföljningen, nuläge i upphandling av 
serviceresor och annan anropsstyrd trafik i 
Sörmland samt det pågående arbetet med 
uppstart av serviceresor.

Ordinarie sammanträden 

2016-03-16

Fastställande av årsredovisning 2015 för Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet samt godkännande av  
Trafikbokslut 2015 med årlig rapport. 

Övriga beslut om:

• samråd inför Verksamhetsplan och budget 2017 
(2018-19)

• remissversion av reviderad förbundsordning för 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

• Inköpspolicy för Sörmlands Kollektivtrafik- 
myndighet

• översyn av ersättningsreglemente för förtroende-
valda i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

• nominering av styrelseledamöter, ordförande, 
revisorer samt stämmoombud till Länstrafiken 
Sörmland AB

• instruktion till ombudet vid årsstämma i  
Länstrafiken Sörmland AB

• instruktion till stämmoombud vid årsstämma  
Mälardalstrafik AB

• instruktion till ombud vid årsstämma i  
AB Transitsio

• Sörmlandstaxan inklusive skolkort i fråga om  
nivå på priser och rabatter

• inriktning för kommande reklampolicy

• pågående arbete med grafisk profil

Information om bland annat:

•  Mälardalstaxan

•  samråd om Sörmlands regionala trafikförsörj-
ningsprogram

• slutapport av projekt Etablering av Servicecenter 
Sörmland samt information om driftstart av  
Servicecenter Sörmland

2016-05-08

Beslut om verksamhetsplan och budget 2017 
(2018-19) avseende länsgemensam verksamhet och 
kostnader samt beslut om Delårsrapport 1 2016 för 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.

Övriga beslut om:

• Mälardalstaxa

• fastställande av reklampolicy för Sörmlands  
Kollektivtrafikmyndighet

• fastställande av kommunikationspolicy för  
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Direktionens  
arbete under 
året
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• reviderad attestordning för Sörmlands  
Kollektivtrafikmyndighet

• reviderad internkontrollplan för Sörmlands  
Kollektivtrafikmyndighet

Information om bland annat:

• tidtabellsarbete inför tågplan 2017

• revisorernas granskning av Sörmlands  
Kollektivtrafikmyndighets årsredovisning 2015.

• revisorernas granskning av Sörmlands  
Kollektivtrafiksmyndighets arbete med  
upphandling och inköp

• det fortsatta arbetet med Sörmlandstaxan

• rapport från pågående arbete i Miljö- och  
klimatrådet 

2016-09-29

Fastställande av Delårsrapport 2 januari – augusti 
2016 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. 

Övriga beslut om:

• policy för en rökfri arbetsplats

• reviderat ersättningsreglemente för förtroende- 
valda i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

• reviderade Allmänna resevillkor

• godkännande av storregional systemanalys för 
Stockholm/Mälarregionen samt information om 
pågående arbete i En bättre Sits

• instruktion till stämmoombudet vid årsstämma i 
Samtrafiken Sverige AB

Information om bland annat:

• pågående process avseende regional 
länstransportplan för perioden 2018-19

• Trafikbeställningar

• planeringsläge i tågplaneprocess (T17)

• kommande programorganisation samt  
arbete med mål och principer för kravställning 
inför kommande trafikupphandlingar (Program 
Trafik19) 

• avtal avseende Gnestapendeln

• övervägande om det fortsatta arbetet med  
Sörmlandstaxan

• revidering av Sörmlands regionala trafikförsörj-
ningsprogram

• pågående arbete med revidering av förbundsord-
ning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

• information om pågående arbete med uppstart av 
serviceresor

2016-11-16

Fastställande av Verksamhetsplan 2017 (2018-19) för 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet samt komplette-
rande beslut om budget 2017 (2018-19).

Övriga beslut om:

• årsmötesplan 2017

• samrådsversion av Sörmlands regionala trafikför-
sörjningsprogam

• Sörmlandstaxan

• affärsvillkor, produkter och priser för resande med 
Gnestapendeln

Information om bland annat:

• revisionens utlåtande av Delåsrapprot 2 2016 för 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 

• Program Trafik 2019-2021

• pågående process avseende nationell respektive 
regional länstransportplan för perioden 2018-
2029 samt myndighetens förslag till  
åtgärdsbegäran

• biljettsamverkan med P-O Åkerbergs Trafik AB  
om Trosabussen

• information om arbetet med revidering av för-
bundsordningen för Sörmlands Kollektivtrafik-
myndighet

• revidering av planeringsprocess- och  
beslutsordning för myndigheten

• det fortsatta arbetet med villkor och priser för 
informationsytor kopplat till reklampolicy

• fastighetsplan och Katrineholmsdepån

• Citybaneavtalet

Extra sammanträden

2016-04-19

• Beslut om att fastställa inriktning för Skolkort

2016-12-05

• Beslut om tilldelning av uppdrag att bedriva 

 serviceresetrafik
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Landstinget Sörmland

Ledamöter: Monica Johansson (S), tillika ordförande, 
Mattias Claesson (C), Carl Werner (MP),  
Magnus Leivik (M) och Ingrid Jerneborg Glimne (M)
Ersättare: Ann-Sofie Jacobsson (MP),  
Christer Kax Sundberg (FP), Jan Norberg (Våfp), 
Christina Södling (S) och Ulf Westerberg (M)

Eskilstuna kommun

Ledamot: Sarita Hotti (S)
Ersättare: Ingrid Sermeno Escobar (-)

Flens kommun

Ledamot: Jan-Erik Larsson (S)
Ersättare: Roger Tiefensee (C)

Gnesta kommun

Ledamot: Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Ersättare: Johan Rocklind (S)

Katrineholms kommun

Ledamot: Göran Dahlström (S)
Ersättare: Lars Härnström (M)

Myndighetens ledamöter och ersättare
(per den 1 januari 2016)

Nyköpings kommun

Ledamot: Urban Granström (S) 
Ersättare: Anna af Sillén (M) 

Oxelösunds kommun

Ledamot: Catharina Fredriksson (S)
Ersättare: Dag Bergentoft (M)

Strängnäs kommun

Ledamot: Jacob Högfeldt (M)

Ersättare: Leif Lindström (S) 

Trosa kommun

Ledamot: Daniel Portnoff (M), tillika vice  
ordförande
Ersättare: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)

Vingåkers kommun

Ledamot: Anneli Bengtsson (S)
Ersättare: Christer Nodemar (M)
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Engagemang vid  
årsskiftet 2016/2017

Medlemskap 

• SKL/Pacta

Hel- och delägda bolag samt intressebolag

• Länstrafiken Sörmland 100 %
• MÄLAB 13 %
• AB Transitio 5 %
• Samtrafiken Sverige AB (39 aktier)

Hel- och delägda bolag, 
intressebolag och  
medlemsföreningar

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet äger aktierna i 
Länstrafiken Sörmland AB till 100 procent, Mälar-
dalstrafik AB (MÄLAB) till 13 procent, AB Transitio 
till 5 procent samt är aktieinnehavare i Samtrafiken 
Sverige AB. Länstrafiken Sörmland AB äger i sin tur 
Länstrafiken Mälardalen AB till 33 procent. 

Styrelsen för Länstrafiken Sörmland AB har under 
året sammanträtt den 8 april och den 21 november. 
Vid sammanträdena hanterades bland annat Årsre-
dovisning 2015, Verksamhetsplan och budget 2017 
(2018-19), ny attestordning, nominering av ledamö-
ter och ersättare till styrelsen i Länstrafiken Mälarda-
len AB samt arbetsordning och årsmötesplan 2017. 
Därutöver har styrelsen informerats om bland annat 
fastighetsplan, Katrineholmsdepån och Citybaneav-
talet. Årsstämma i bolaget hölls den 12 maj 2016 där 
sedvanliga bolagstämmoärenden hanterades. Sty-
relseledamöter i Länstrafiken Sörmland AB var under 
året Monica Johansson, tillika styrelsen ordförande, 
Daniel Portnoff och Sarita Hotti.

Styrelsen för MÄLAB har med anledning av beslut 
kopplade till Ny Trafik 2017 även under 2016 haft ett 
intensivt arbete. Styrelsen har under året samman-
trätt enligt plan den 9 mars, den 25 maj, den  
12 oktober och den 14 december. Därutöver har 
ett extra sammanträde genomförts den 21 april 
2016, och detta främst med anledning av tilldel-
ning i upphandlingen avseende fordonsanskaffning. 
Årsstämma i bolaget hölls den 25 maj 2016. Som be-
redningsyta inför styrelsens samman-träden träffas 
förvaltningschefer och mot svarande i Mälardalen. 
Under året har fyra sådana beredningar företagits. 
Den 5 september genomfördes även ett styrelsese-
minarium.

MÄLAB är aktieinnehavare i Trafik i Mälardalen AB 
(TiM) till 50 procent där SJ AB innehar den andra 
hälften. Styrelsen för TiM har under perioden sam-
manträtt vid fyra tillfällen, den 7 mars, 17 maj,  
7 september och den 2 november 2016. 

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet äger gemen-
samt med 20 landsting/regioner och kollektivtrafik-
myndigheter AB Transitio. Myndigheten har hittills 
inget engagemang i ägarråd eller styrelse hos AB 
Transitio, men deltar i styrgrupp kopplat till upphand-
lingen av fordon för AMT-L-projektet. Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndigheten har inte heller något 
engagemang i styrelse hos Samtrafiken Sverige AB.
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Strategisk samverkan är viktigt för Sörmlands  
Kollektivtrafikmyndighet. Myndigheten har ett 
omfattande samarbete såväl internt med myndighe-
tens medlemmar som med övriga regionala organ 
i Sörmland och Mälardalen samt även på nationell 
nivå. Samverkan ska också prägla våra relationer 
med trafikföretag och övriga leverantörer i syfte att 
skapa förutsättningar för en god leverans. Prioritera-
de ordinarie forum som myndigheten deltog i eller 
sammankallade till under 2016:  

En Bättre Sits

En process för storregional infrastruktur-planering 
under ledning av Mälardalsrådet. Här representera-
des myndigheten under året av såväl politiska- som 
tjänstemannaföreträdare och i nära samverkan med 
Regionförbundet Sörmland. Under 2016 har ett 
gemensamt svar gällande Trafikverkets förslag till 
inriktningsunderlag för åren 2018-2029 tagits fram. 
Därutöver har även en storregional systemanalys 
godkänts av såväl En Bättre Sits politikergrupp som 
länen och Mälardalsrådets styrelse. För Sörmlands 
del beslutades detta av direktionen den 29 septem-
ber 2016.  

SKL

Sveriges kommuner och landsting (SKL) bjuder in 
förvaltningscheferna till regionala RKTM-träffar, där 
myndigheten har deltagit vid de två sammanträden 
som hölls under 2016. Myndigheten representerar 
även SKL i Kollektivtrafikens Avtalskommitté  
(KollA), som är en partnersamverkan för en förbättrad 
kollektivtrafik och en samverkansarena för aktörerna 
inom Kollektivtrafiksverige.

MÄLAB

MÄLAB har under året initierat och bjudit in ägarkret-
sen för aktiviteter i Ny Trafik 2017 där myndigheten 
har deltagit i såväl politisk styrelse som tjänsteman-
naberedning. Myndigheten har deltagit vid tjänste-
mannaberedningar och styrelsesammanträde  
enligt plan.

Kollektivtrafikhandläggarnätverket

Medlemmarnas representanter i Kollektivtrafikhand-
läggarnätverket är vår främsta resurs för att ta frågor 
vidare internt hos respektive medlem. Nätverket 
utgör den samlade tjänstemannaberedningen för 
frågor gällande såväl den allmänna som den särskilda 
kollektivtrafiken och är vårt mest prioriterade forum 
för information och beredning av kollektivtrafik- 
frågor. Under året har myndigheten bjudit in till 
träffar med länets samtliga kollektivtrafikhandläggare 
samt deltagare från MÄLAB och Regionförbundet vid 
sex olika tillfällen.

Regionala transportgruppen

Regionförbundet sammankallar gruppen som främst 
arbetar med infrastrukturplanering och prioritering i 
samverkan. Under 2016 har totalt fem möten hållits, 
varav två under våren och tre under hösten.

Länspensionärsråd samt Rådet för  
funktionshinderfrågor

Under 2016 har myndigheten organiserat ett antal 
studiebesök i det nyöppnande Servicecenter för olika 
rådsgrupper runt om i länet. Därutöver har träffar 
skett den 21 juni respektive den 24 oktober med 
Länspensionärsrådet och Rådet för funktionshin-
dersfrågor. Det senare med fokus för samråd med 
anledning av framtagande av reviderat trafikförsörj-
ningsprogram.

Resenärsgrupper

MÄLAB har under våren startat upp en mötesserie 
med pendlarföreningar där aktuella tidtabeller och 
kvalitetsproblem men också mer långsiktiga planer 
för tågtrafiken diskusteras. Från Sörmland är Fören-
ingen Gnestapendeln aktiv. Myndigheten deltog med 
representation vid sammankomsterna. 

Strategisk samverkan  
är vårt arbetssätt
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Januari
Den nya webbplatsen lanseras under  
varumärket sormlandstrafiken.se.

Servicecenter Sörmland för bokning och 
samordning av resor, kundtjänst för den 
allmänna och den särskilda kollektivtrafiken 
och trafikledning för den särskilda kollektiv-
trafiken i Sörmland invigs.

Samtliga bussar i den allmänna kollektivtrafi-
ken drivs nu helt och hållet av förnyelsebara 
drivmedel. Undantag är dagar där biogasen 
inte räcker till i Eskilstuna stadstrafik utan 
måste kompletteras med naturgas.

Februari
Från den 1 februari är det myndigheten, via  
Servicecenter Sörmland som tar emot  
bokningar för Serviceresor, såsom sjukresor  
för Landstinget Sörmland och färdtjänst för  
åtta kommuners medborgare.

Sörmlandstrafikens nya mobilapp lanseras.

Sörmlands första linjeanpassade dubbeldäckade 
buss – Trosabussen – invigs och körs av  
Åkerbergs Trafik AB.

Mars
Beslut tas om ny Sörmlandstaxa inklusive 
skolkort i fråga om nivå på priser och  
rabatter att gälla från och med 1 oktober. 

Tilldelningsbeslut för trafikavtal för  
serviceresor med trafikstart den 1 januari 
2017 meddelas.

Kammarrätten avslår SJ ABs överklagande 
om allmän trafikplikt för regional tågtrafik i 
Mälardalen.

April
MÄLAB:s styrelse fattar beslut om biljettsortiment 
för Mälardalstaxan med takpriser, zonindelning och 
övergripande resevillkor, samt tecknar övergångsavtal 
med trafikoperatör SJ AB för den regionala tågtrafiken 
i Mälardalen 2017. 

Juni
Upphandlingstvisten om vem som ska tillverka  
de 33 nya tågen är över och avtal tecknas mellan  
AB Transitio och Stadler. Namnet på de nya tågen blir 
Mälartåg och de nya pendlarbiljetterna kommer säljas 
och marknadsföras under namnet Movingo. 

Avtal tecknas för serviceresor i områdena  
Katrineholm, Oxelösund och Strängnäs. 

Efter en olycka på motorvägsbron i Södertälje stängs 
E4:an av totalt för södergående trafik, vilket får  
konsekvenser för länets busstrafik.

Maj
Skärmar för realtidsinformation börjar installeras på  
bussarna.  

Beslut tas om biljettsortiment för Mälardalstaxan med  
takpriser, zonindelning och övergripande resevillkor.

Trosa och Nyköping sluter överenskommelser med  
Sverigeförhandlingen avseende Ostlänken.

Juli
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar att man inte 
beviljar prövningstillstånd åt SJ i överklagan av SLL:s 
trafikpliktsbeslut. Därmed står kammarrättens dom 
fast, och rättsprocessen är avslutad.

Väsentliga händelser under året 
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Augusti
Ytterligare tio elbussar beställs till Eskilstuna för att 
tas i trafik under 2017. 

Alla skolskjutsberättigade elever som reser med 
Sörmlandstrafiken till och från utbildning fick det 
nya gröna resekortet.

Trafikstart i nya avtal för skolskjuts i Gnesta och i 
Strängnäs.

September
Efter en direktupphandling tecknas avtal för  
serviceresor i områdena Nyköping, Flen, Vingåker, 
Trosa, Gnesta och Eskilstuna. 

De första certifieringarna av förare i de nya  
servicereseavtalen genomförs. 

Sörmlandstrafiken genomför en kortbytarturné i länet. 

Myndigheten är fortsatt certifierade för kvalitet  
enligt ISO 9001.

Ny systemanalys godkänns av de sju länen i  
En Bättre Sits.

Oktober
Det nya betal- och realtidssystemet tas i drift.

Den nya Sörmlandstaxan börjar gälla.

I Nyköping testas en elbuss.

Astrid Adelsköld tar emot ett uppsatspris för sitt 
examensarbete; Översyn av allmän  
anropsstyrd kollektivtrafik i Sörmlands län.

November
Avtalet för serviceresor med Katrineholms  
Vård och Omsorg för områdena Flen och  
Nyköping sägs upp.

Samrådsversion av Sörmlands regionala  
trafikförsörjningsprogram sänds på remiss.

Rättsprocesserna i upphandlingen av serviceresor 
är avklarade med följden att myndighetens  
tilldelningsbeslut står fast.

Regeringens förslag på Svealandsregion läggs ner.

December
Realtidskarta finns nu i Sörmlandstrafikens  
mobilapp, som gör att det går att se exakt var  
bussen befinner sig. 

Efter en direktupphandling tecknas avtal för 
serviceresor i områdena Nyköping och Flen, och 
trafiken är nu säkrad i alla områden från och med  
1 januari 2017.

Nya tidtabellen träder i kraft för tågen och  
bussarna i Sörmland och det blir en kraftig  
utökning av tågtrafiken i Mälardalen. 

I Flen trafikerar nu den nya stadsbusslinjen  
centrala områden i staden. 

De första veckorna 2017
Första spadtaget tas för den nya tågdepån i  
Eskilstuna. 

Nya trafikavtal med Serviceresor börjar gälla 
från årsskiftet. 

Efter ett politiskt initiativ tog Landstingsstyrelsen i 
Sörmland ett beslut till direktiv för att utreda  
förutsättningarna kring att bilda en Region  
Sörmland. 

Myndigheten, tillsammans med tekniska leve-
rantören Ridango, vinner pris för bästa smarta 
biljettsystem på den internationella konferensen 
”Transport Ticketing Global” i London.



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, medarbetarperspektivet om vår personalsituation och  
kompetensförsörjning samt det ekonomiska perspektivet om vår ekonomiska  
hushållning och intäktsutveckling.
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Medborgarperspektiv

Servicecenter Sörmland – 
medborgarnas samlade kontaktyta 

I början på året invigdes Servicecenter Sörmland 
(Servicecenter), som har haft inverkan på ett stort 
antal av länets invånare, då verksamheten är beman-
nad dygnet runt och tillhandahåller trafikupplysning 
och information, bokar resor, hanterar kundsynpunk-
ter, samordnar och planerar trafiken samt trafikleder 
den särskilda kollektivtrafiken.

Fokus under året har dels varit att utbilda och 
certifiera medarbetare i det nya uppdraget samtidigt 
som Servicecenter arbetat med att skapa rutiner, 
struktur och arbetssätt för verksamheten. Service-
center har också varit delaktiga i implementeringen 
av det nya betal- och realtidssystemet i Sörmland 
och samtidigt skapat goda relationer, både med kun-
derna, trafikföretagen och gentemot varandra. 

Servicecenters verksamhet har under året följts 
upp och utvärderats, där faktorer såsom trafikrela-
terade problem och fordonsbrist har skapat större 
arbetsbelastning än väntat. Belastningen har påverkat 
Servicecenters arbetsmiljö och bemanning i hög ut-
sträckning vilket också har fått följder för kunder som 
till exempel i perioder har upplevt längre väntetid i 
samtalen när man kontaktat Servicecenter. Åtgärder 
har vidtagits under året för att förbättra tillgänglig-
heten för våra kunder, dels genom att verksamheten 
har tillsatt extra resurser för att stärka upp beman-
ningen, dels genom effektiviserad schemaplanering 
samt analys av samtalsflöden.

Under 2017 fortsätter arbetet med vår interna kva-
litetskontroll för att säkerställa en god kundservice 
med hög kvalité, effektivitet och tillgänglighet.

Kundsynpunkter

Vad gäller kundsynpunkter för den allmänna  
kollektivtrafiken har det under året registrerats 
7 670 kundsynpunkter vilket är en ökning med  

ca 49 procent jämfört med motsvarande år då 
3 900 kundsynpunkter registrerades. Ökningen av 
registrerade kundsynpunkter beror främst på Servi-
cecenters utökade tillgänglighet med dygnet runt 
verksamhet, att kunder använder webbformuläret på 
hemsida mer frekvent än tidigare år samt implemen-
teringen av betal- och realtidssystemet. 

Inom den särskilda kollektivtrafiken har det under 
året registrerats 2 309 kundsynpunkter. Enligt tidiga-
re leverantör av beställningscentral, mottogs under 
2015 sammanlagt 2 249 kundsynpunkter för den 
särskilda kollektivtrafiken.

Förseningsersättningsärenden –  
allmän kollektivtrafik

Den 1 april infördes den nya lagen om kollektivtra-
fikresenärers rättigheter som innebar uppdaterade 
resevillkor och förmånligare ersättning för kunderna. 
Under året inkom 479 ärenden vilket ligger i nivå 
med motsvarande år. 

SYNPUNKTSKATEGORI Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Felbokningar/kötid/bemötande 144 70 46 37 60 27 16 36 21 39 19

Förare - bemötande 66 74 55 61 43 37 24 37 31 28 16

Förseningar 84 53 37 28 44 33 13 40 18 60 46

Egenavgifter 18 10 4 12 14 9 7 23 12 23 17

Fordon - för tidig resa 18 9 7 6 9 2 5 25 20 48 23

Borttappat föremål 7 3 7 6 6 4 11 15 10 24 13

Resan 13 6 4 4 5 2 1 10 11 17 8

Totalt 350 225 160 154 181 114 77 186 123 239 145

I tabellen ovan redovisas de kategorier som har flest registrerade synpunkter. När Servicecenter får kännedom om brister i bokningen samt i rutinerna, analyseras 
dessa och ses över tillsammans med ansvarig gruppledare. Genomgång av nya eller ändrade rutiner aktualiseras kontinuerligt för medarbetarna på Servicecenter.
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Telefonstatistik och servicenivåer

Under januari-december 2016 har Servicecenter 
besvarat ca 45 050 samtal avseende den allmänna 
kollektivtrafiken, vilket är en ökning med 12,6 pro-
cent jämfört med förgående år. Det kan konstateras 
att ökningen dels beror på att Servicecenter har 
utökad tillgänglighet med bemanning dygnet runt, 
dels  implementeringen av betal- och realtissytemet 
under hösten. Då myndigheten bytte växellösning 
under januari månad är statisstiken baserad på ge-
nomsnittet av februari-december. 

Antalet bokningar som har genomförts i Service-
center för den särskilda kollektivtarafiken uppgår 
till 351 145.

Under februari -december har 189 850 samtal för 
den särskilda kollektivtrafiken besvarats; att jämföra 
med föregående år då tidigare leverantör besvarade 
215 600 samtal. Detta är en minskning med  
2,25 procent. Trafikledningen för den särskilda kol-
lektivtrafiken har under 2016 besvarat   
60 554 samtal.

Enligt fastställda servicenivåer avseende svarstider 
för den särskilda kollektivtrafiken ska 80 procent av 
samtalen besvaras inom 60 sekunder och 99 pro-
cent av samtalen ska inte överstiga en svarstid 
på två minuter. Under 2016 har Servicecenter inte 

uppfyllt servicenivån vilket främst beror på en ökad 
arbetsbelastning i den särskilda kollektivtrafiken men 
även av att myndigheten hanterar fler ärendetyper 
på samma telefonnummer, d v s kundtjänstärenden, 
vilka generellt har en längre samtalstid. På sikt kom-
mer servicenivåerna att utvärderas, följas upp och 
utvecklas

Fokus under året på nytt betal- och realtidssystem

Under året har kommunikationsarbetet koncentre-
rats på förberedelser och genomförande av infor-
mationsinsatser i samband med nytt betal- och 
realtidssystem samt den nya Sörmlandstaxan. Inför 
övergången genomfördes en mängd kommunika-
tionsinsatser för att förbereda såväl organisationen 
internt, som resenärer och övriga intressenter. De 
första aktiviteterna påbörjades under våren med 
interna veckobrev och externa aktiviteter såsom in-
formation vid busshållplatser, i bussarna, på webben, 
utskick till berörda verksamheter samt via annonse-
ring och pressmeddelande. Efter sommaren kom-
municerades mer detaljerad information om det nya 
systemet och om hur resenärerna kunde förbereda 
sig. Detta har gjorts genom en mängd olika kanaler; 
informationsytor på och i bussarna, informations-
foldrar på svenska och enklare varianter på ytterli-

SAMTALSSTATISTIK
Antal inkomna  

samtal
Antal besvarade  

samtal

Andel samtal  
besvarade inom 60 sek, 

1 min. (min-max)

Genomsnittlig kötid 
(min-max)

Februari 19 353 17 314
64 %

(35-89 %)
01:33 

(00:28-04:25)

Mars 19 084 17 213
64 %

(34-92%)
01:28 

(00:27-02:53)

April 18 582 16 609
65 %

(41-88 %)
01:17 

(00:46-04:41)

Maj 19 916 17 470
53 %

(28-75 %)
02:03 

(00:46-04:41)

Juni 19 403 16 939
56 %

(15-90 %)
02:16 

(00:35-07:54)

Juli 14 621 13 384
73 %

(45-96 %)
01:46 

(00:20-05:31)

Augusti 17 102 15 864
74 %

(41-92 %)
01:02 

(00:26-02:34)

September 19 100 17 774
75 %

(51-92 %)

00:51 

(00:25-01:38)

Oktober 19 452 18 010
77 %

(29-97 %)

00:58 

(00:20-03:21)

November 22 824 20 266
62 %

(27-90 %)

01:36 

(00:26-04:47)

December 21 384 19 007
63 %

(35-94  %)

01:44 

(00:28-03:59)

Av samtalsstatistiken framgår att den största belastningen föreligger i inledningen av veckan för att sedan gradvis trappas ned under veckans gång. Arbete pågår 
ständigt med att utveckla och säkerställa statistik, för att i nästa led möta kundernas behov.
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gare sju språk, detaljerad information på webben, 
radioreklam, annonsering i lokalmedia, fortlöpande 
information till skolor och berörda kommunala 
verksamheter, pressträffar och inslag i media samt en 
film på nio språk om hur resandet i det nya systemet 
fungerar. Den svenska versionen av filmen har visats 
över 4 700 gånger. Filmerna är fortfarande aktuel-
la och finns på myndighetens YouTube-sida, vilken 
myndigheten startat upp under året och då som 
myndighetens första digitala sociala kanal.

Välbesökt kortbytarturné

De två sista veckorna i september genomfördes en 
kortbytarturné i Sörmland. Syftet med turnén var 
att resenärer skulle få tillfälle att föra över befintliga 
resebevis till det nya gröna kortet samt få informa-
tion om nya betal- och realtidssystemet och den nya 
taxan. Invånare kunde varje dag besöka Stora torget 
i Nyköping och Fristadstorget i Eskilstuna för utbyte 
av resekort, samt därutöver - ytterligare 18 orter i 
Sörmland. Mindre orter besöktes under kortare tid,  
medan huvudorterna i respektive kommun besöktes 
under helger. Dessutom fanns också möjlighet till 
kortbyten vid lasaretts huvudentré i Eskilstuna. För de 
resenärer som inte hade möjlighet att komma till 
någon av de platser som kortbytarturnén besökte, så 
fanns erbjudandet att skicka in sitt gamla kort med 
post och få ett nytt hemskickat till sig.

Turnén var välbesökt med ett besökarantal långt 
över förväntan, då totalt 16 700 kort delades ut och 
cirka 4 miljoner kronor migrerades under kortbytar-
turnén. 

Station360 – myndighetens butik i Eskilstuna
Under året har Station360 haft cirka 80 000 besök- 
are. Motsvarande siffra år 2015 var omkring  
65 000 besökare, vilket innebär en ökning på cirka 
23 %. Under tiden för implementeringen av det nya 
betal- och realtidssystemet hade butiken över tre 
tusen besökare per vecka med högsta dagsantal på 
677 kunder. Butikens ansvarsområden utökades från 
årsskiftet 2015/2016 med länsövergripande uppgifter 
såsom ombudsadministration, kontrollverksamheten 
och enkelbiljettsförsäljning till medlemmar och an-
nan offentlig verksamhet i Sörmland. Från årsskiftet 
2016/2017 utökas butikens uppdrag ytterligare med 
elev- och skolkortssupport samt ansvar för adminis-
tration och hantering av bussreklam.

Utveckling av försäljningskanaler – 
Mina sidor, mobilappen och försäljningsombud

I och med införandet av det nya betal- och realtids-
systemet har resenärers möjligheter att köpa biljetter 
förbättrats. Via försäljningskanalen Mina sidor på 
Sörmlandstrafikens webbplats kan resenären ladda 

och hantera sitt resekort. Lanseringen av Mina sidor 
har inneburit att behovet av fysiska försäljningsom-
bud förändrats, vilket resulterade i en översyn av 
dessa under 2016. Utifrån försäljningsstatistik och 
strategiskt geografiskt läge gjordes bedömningen 
att fortsätta samarbetet med 22 försäljningsombud 
– och som nu säljer myndighetens hela utbud av 
biljetter.  

På Mina sidor hade cirka 9 600 resekortsinneha-
vare registrerat sig vid årsskiftet. I december 2016 
uppgick försäljningen via Mina sidor till nästan 
10 % av den totala försäljningen. Myndigheten avser 
att göra kommunikationsinsatser under 2017 med 
målet att fördubbla försäljningen av biljetter via Mina 
sidor.

Mobilappen - försäljning och användning 

Myndigheten ser en stor ökning av användningen  
av mobilappen både vad gäller informationssökning-
ar och som betalmedel. I december 2015 såldes  
enkelbiljetter via mobilappen till ett värde av  
250 000 kronor. Vid samma tid 2016 var försäljning-
en drygt fördubblad till att omfatta cirka 530 000  
kronor, vilket motsvarar ungefär 6 % av den totala 
försäljningen. Vad gäller informationssökningar ser 
vi en stadig ökning från runt 200 000 sökningar per 
månad i början av året till drygt en miljon sökningar 
under december. Bakgrunden till den markanta ök-
ningen i december är att tjänsten med realtidskarta 
infördes. Ombordförsäljningen av biljetter har alltså 
minskat till förmån för köp via digitala kanaler. Under 
2017 kommer mobilappen att utvecklas med nya 
funktioner såsom förköp, gruppresor och ett nytt 
betalsätt för smidigare resor i tjänsten, varför en stark 
utveckling av både användning och försäljning via 
mobilappen, beräknas ske.

Fortsatt lansering av Sörmlandstrafiken

Under året har också det långsiktiga arbetet med att 
lansera Sörmlandstrafiken pågått. Nya hållplatstoppar 
finns runt om i Sörmland och de sista beräknas vara 
utbytta i början av 2017, och samtliga busskurer har 
uppdaterats med nytt informationsmaterial. Under 
året har en total utbytesplan tagits fram för den fort-
satta lanseringen av Sörmlandstrafiken, som kommer 
att genomföras under 2017.

Myndigheten i media

Under året har tio pressmeddelanden distribuerats.  
I media har myndighetens synts främst gällande 
etablering av Servicecenter, nytt betal- och realtids- 
system, Sörmlandstaxan, upphandling av Service- 
resor och regionaltågstrafiken. 

Ett antal insändare i lokalpress har mottagits 
och besvarats. Ämnen som berörts är belastningen 
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ombord på bussarna i Eskilstuna, betalsystemets 
funktion, bussarnas kvalité och linjedragningar, nya 
betal- och realtidssystemet, serviceresor samt som-
martidtabellen i Eskilstuna. 

 

Den nya webbplatsen - Sormlandstrafiken.se

Sörmlandstrafikens webbplats (sormlandstrafiken.se) 
gick i skarpt läge vid årsskiftet 2015/2016. Under året 
har vi arbetat med att förändra och anpassa infor-
mationen för Sörmlandstrafiken. Vi har även arbetat 
med strukturen och gjort förbättringar. Ett exempel 
är att trafikinformationen har en mer framträdande 
plats.

Efter ett år av utveckling, uppdateringar och  
     aktiviteter på webben kan vi konstatera att  
sormlandstrafiken.se under 2016 växt till att omfatta 
närmare 700 sidor och ett 70-tal nyheter har publ-
icerats i nyhetsflödet. Under maj kopplade vi på sta-
tistikverktyget Google Analytics på webbplatsen, och 
antal besökare per månad har ökat succesivt under 
året från 31 800 i juli till runt 44 000 i december. 

Våra besökare till webbplatsen använder i första 
hand mobilen, som står för 56,7 procent av besöken, 
datorn står för 35,8 procent och surfplatta/läsplatta 
står för 7,4 procent av besöken. 

Ytterligare kommunikationsinsatser som  
genomförts

Vidare har ytterligare kommunikationsinsatser vad 
gäller Mina sidor och den nya taxan genomförts 
under hösten. Detta är också ett arbete som kommer 
att fortgå under 2017.

Myndigheten har deltagit i Seniorevent i  
Eskilstuna, under vilket myndigheten dels samlade 
in och svarade på synpunkter från medborgare och 
resenärer, dels informerade om den nya webben och 
mobilappens användningsområden och möjligheter. 
Myndigheten har tillsammans med Eskilstuna kom-
mun och Transdev också representerat Sörmland-
strafiken under evenemanget Å-loppet i Eskilstuna, i 
syfte att informera om kollektivtrafiken och ta emot 
allmänhetens och resenärers synpunkter.

Från den 1 april 2016 har en ny lag om kollektiv-
trafikresenärers rättigheter trätt i kraft. Myndigheten 
har under året reviderat de allmänna resevillkoren 
och i denna revidering tagit hänsyn till lagändringen. 

Sörmlandstrafikens mobilapp kompletterades med 
en realtidskarta från december månad. Realtidskar-
tan innebär att resenärerna kan se exakt var bussarna 
befinner sig. En kommunikationsinsats kring detta 
har planerats under 2016 och genomförs i början av 
2017.

Attityder och nöjdhet

För att ta reda på allmänhetens uppfattningar ge-
nomfördes i oktober 2016 på uppdrag av Sörmlands- 

Medarbetare på Station360 lämnar ut det första nya resekortet till en resenär.

trafiken också 1 000 telefonintervjuer med boende i 
Sörmland. På frågan ”Om du tänker på all erfarenhet 
du har av Sörmlandstrafiken, hur nöjd är du sam-
manfattningsvis med Sörmlandstrafiken?” svarade  
54 % att de är nöjda. På motsvarande frågan i  
KOLBAR 2015 uppgick andelen nöjda till 43 %. Det 
finns skillnader i mätningarna under åren, därav är 

utfallen inte helt jämförbara.

Sörmlandstrafikens mätning består av två delar, 
en som undersöker kundernas attityder och en som 
undersöker allmänhetens (medborgarnas) attityder, 
vare sig de reser med kollektivtrafiken eller inte. För 
att ta reda på kundernas uppfattningar genomfördes 
en ombordundersökning i november månad och 
totalt gjordes då 4 715 intervjuer med resenärer i 
Sörmlandstrafikens bussar. På frågan ”Om du tänker 
på all erfarenhet du har av Sörmlandstrafiken, hur 
nöjd är du sammanfattningsvis med Sörmlandstrafi-
ken?” svarade 67 % att de är nöjda. En liknande fråga 
ställdes i samband med KOLBARs senaste undersök-
ning 2015, då uppgick andel nöjda till 64 %.
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Nöjd kund
Allmän kollektivtrafik

En ökning med 3 %

 jmf med 2015

67%

Kundundersökning för den särskilda kollektivtrafiken där genomsnittlig kundnöjdhet på en 5-gradig skala redovisas. Frågan nr 2 fick totalt högst medelvärde på 
4,49 av 5 möjliga under 2016. Under juni var svarsfrekvensen så låg att resultatet är missvisande. Anledningen till de saknade svaren beror dels på att många åter-
kommande kunder valt att avstå att svara på kundundersökning, dels att det under sommartid har varit svårt att nå kunderna per telefon. Från och med juni 2016  
är tjänsten för kundundersökningarna upphandlad externt. 

    4,49   

Servicecenter trevliga 
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Kundundersökning – särskild kollektivtrafik

Under mars månad implementerades arbetet med 
att utföra kundundersökningar via telefon där fem 
slumpvist utvalda kunder dagligen svarar på ett antal 
påståenden med syfte att mäta kundnöjdheten. 
Kundundersökningen omfattar sex påståenden där 
kunderna får möjlighet att betygsätta verksamheten 
på en skala 1-5, där 1 är det lägsta betyget och 5 det 
högsta. De påståenden som ställs är:

1. Det är lätt att komma fram på telefonen till  
Servicecenter.

2. De som svarar är trevliga och tillmötesgående.

3. Bilarna kommer i tid inom 10 minuter från  
utlovad tid.

4. När jag beställer ”senaste framme tid” kommer  
jag fram i tid.

5. Förarna är trevliga och tillmötesgående.

6. Jag fick hjälp med det jag ville ha hjälp med (av 
medarbetare på Servicecenter). 
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Nöjdhet kund och allmänhet enligt Sörmlandstrafikens mätning hösten 2016.  
Övriga staplar visar utfallet av KOLBARs mätning 2015 för Sörmland och riket.
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Trafikförsörjningsperspektivet redogör för trafiken 
samt för trafikstödjande funktioner och system. 
Detta innefattar nytt regionaltågssystem i Mälardalen 
– Ny Trafik 2017 – samt tåg- och busstrafikavtalen. 
Trafikförsörjningsperspektivet redogör även för den 
nya verksamhetsgrenen serviceresor som myndighe-
ten har ansvar för; utfallet av serviceresorna för 2016 
samt upphandling och uppstart av nya avtal. Avsnit-
tet redogör även för samordning av den allmänna 
och den särskilda kollektivtrafiken – som under 2016 
redovisar en samordningsvinst på ca 18 miljoner kro-
nor, samt om produkt- och intäktsutveckling.

Nytt regionaltågssystem i Mälardalen –  
Ny Trafik 2017 

Efter flera år av förberedelser har programmet  
Ny Trafik 2017 lanserats till tidtabellsskiftet den 
11 december med utökad regionaltågstrafik i  
Mälardalen. Den nya trafiken har utformats utifrån 
samma regionala mål som motiverade bygget av Ci-
tybanan, och ska möta de särskilda behov som finns 
för arbetspendling och annat vardagsresande. En 
hörnsten är att trafikutbudet ska vara stabilt och för-
utsägbart över tid, så att medborgare och närings- 
liv ska vara säkra på att tågen kommer fortsätta gå 
under överskådlig tid. Grunden för den gemensam-
ma trafiken är timmestrafik på de flesta sträckor i 
stort sett hela dagen förstärkt med insatståg morgon 
och kväll. Jämfört med idag innebär detta en utök-
ning av trafiken med i genomsnitt 30 procent. 

Över lag var reaktionerna på den nya tidtabellen var 
positiva, men som alltid när större förändringar ge-
nomförs påverkas människornas vardag och en del 
uppfattar justeringar som försämringar. Kritiken  
rörde framför allt Svealandsbanan där direkttåget  
Örebro-Eskilstuna-Stockholm på morgonen ersat-
tes av ett vanligt stomtåg med uppehåll på samtliga 
mellanliggande stationerna med ökad restid som 
följd. Även den förändrade fordonsanvändningen 
med lokdragna tåg istället för dubbeldäckare på 
Svealandsbanan ledde till kritik, bland annat för att 
det inte erbjuds WiFi i lokdragna tåg. För resenärer 
från Stockholm till Nyköping medför fordonsbristen 
att en avgång på morgonen tillfälligt ersätts med 
buss på sträckan Södertälje Syd - Vagnhärad- 
Nyköping.

Lanseringen av den nya trafiken har krävt en 
hel del förarbete och arbetsinsatsen kulminerade 
sensommaren 2016 när tidtabellen konstruerades 
i detalj. Trots att satsningen på förbättrad regional-
tågstrafik inte omfattar förstärkningar i rusningstid 
präglades planeringsprocessen återigen av den stora 
trängseln strax söder om Stockholm och utmed Väs-
tra stambanan. Ett par regional-/pendeltåg hotades 
av att slås ut i rusningstid, något som kunde avvärjas 
i sista stund tack vare en kompromiss. Ändå, i paritet 
med tidigare år, påverkas främst Sörmlandspilens 
och i viss mån även Gnestapendelns framkomlighet 
negativt, men hela utbudet kan köras.

 

Trafikförsörjningsperspektiv

Förändringar i trafikutbudet per bana efter tidtabellsskiftet i december 2016: Till exempel utökades trafiken med UVEN mellan Eskilstuna och 
Västerås från 17 till nu 19 turer per vardag och riktning. Även trafiken på helgerna omfattas av satsningen inom ramen för Ny trafik 2017.

Stockholm	  C

Södertälje	  Syd

Nyköping

Eskilstuna

KatrineholmHallsberg

Norrköping

Sala
Västerås

Linköping

Arboga/
Örebro

UVEN
15	  →	  17	  dubbelturer	  

Svealandsbanan
15,5	  →	  19,5	  dubbelturer

Sörmlandspilen
10	  →	  12	  dubbelturer

Nyköpingsbanan
14	  →	  17	  dubbelturer

UVEN
17	  →	  19	  dubbelturer

Uppsala

Svealandsbanan
0	  →	  2	  dubbelturer	  genom-‐
gående	  till/fr.	  Uppsala

Arlanda
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För våra övriga banor, det vill säga Svealandsbanan, 
Nyköpingsbanan och UVEN var tidtabellsarbetet 
enklare då regionaltågen på dessa banor inte behö-
ver dela spårkapacitet med lika många tåg som på 
Västra stambanan. På Svealandsbanan får några tåg 
längre restider vilket beror på att dessa tåg står bort 
några minuter i samband med tågmöten på enkel-
spårssträckorna. En annan orsak är den reducerade 
hastigheten på grund av banarbetet mellan  
Strängnäs och Härad.

För att fortlöpande följa upp tidtabellsarbetet hade 
myndigheten, tillsammans med MÄLAB, ett antal 
möten med SJ, SLL och Trafikverket. Huvudsakligen 
har arbetet fokuserat på att få en körbar tidtabell 
för samtliga turer och i möjligaste mån också om 
att skapa en attraktiv tidtabell med så få förbigångar 
som möjligt för regional- och pendeltågen utmed 
Västra stambanan (Gnestapendeln och  
Sörmlandspilen).  

Förutom mer operativa aktiviter kring uppstarten av 
den nya trafiken har det också tagits ett antal strate-
giska beslut med bäring på tågtrafiken under året:

• MÄLAB:s styrelse fattade beslut om biljettsorti-
ment för Mälardalstaxan ”Movingo” med takpriser, 
zonindelning och övergripande resevillkor, samt 
tecknade övergångsavtal med trafikoperatör  
SJ AB för den regionala tågtrafiken i Mälardalen 
efter december 2016.

• Trosa och Nyköping har slutit en överenskom-
melse med Sverigeförhandlingen avseende ny 
höghastighetsjärnväg. Myndigheten har under året 
lämnat in ett antal inspel till Sverigeförhandlingen, 
Trafikverket och andra forum med syfte att säker-
ställa regionens intressen, det vill säga att  
Ostlänken kan trafikeras av snabba regionaltåg i 
tillräcklig omfattning. 

• Kammarrätten har avslagit SJs överklagande om 
allmän trafikplikt för regional tågtrafik i Mälardalen

• Upphandlingstvisten om vem som ska tillverka de 
33 nya tågen är över och avtal tecknades mellan 
AB Transitio och Stadler. Namnet på de nya tågen 
blir Mälartåg. I december deltog representanter 
från Kollektivtrafikmyndigheten på visningen av 
den så kallade Mockupen, en prototyp av de nya 
tågen, och ett antal synpunkter lämnades till till-
verkaren inför designbeslut.

Citybaneavtalet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, genom det 
helägda bolaget Länstrafiken Sörmland AB, är 
tillsammans med motsvarigheter i Uppsala, Väst-
manlands och Örebro län samt Norrköpings och 
Linköpings kommuner part i ”Avtal om medfinan-
siering av Citybanan m m” gentemot staten. Avtalet 
löper till dess bolagets förpliktelser fullgjorts, enligt 

tilläggsavtalet. Betalningsflöden påbörjades 2012 från 
medlemmarna, och via myndigheten, för att fullgöra 
betalningsplanen. I januari 2016 utbetaldas 182 mnkr 
för 2016 års medfinansiering och vid denna årsredo-
visnings upprättande har den femte utbetalningen 
om 184 mnkr avseende 2017 års medfinansiering till 
Trafikverket genomförts. 

Trafiken och avtalen

Det tidigare trafikavtalet om tågtrafiken, som är 
tecknade mellan regionens samverkansbolag MÄLAB 
och SJ, löpte ut i december 2016. MÄLAB tilldelade i 
början av året SJ, genom avrop från tidigare tecknat 
ramavtal, uppdraget att bedriva trafiken under fyra 
år (2017-2020) på de fyra linjer för vilka fordonen 
anskaffas: 

• Svealandsbanan (Uppsala/Arlanda-) Stockholm- 
Eskilstuna-Arboga (-Örebro),

• Sörmlandspilen Stockholm-Katrineholm- 
Hallsberg,

• UVEN Sala – Eskilstuna – Norrköping –  
Linköping samt

• Nyköpingsbanan Stockholm-Nyköping- 
Norrköping (-Linköping).

Trafiken ska bedrivas i ett avtal som har karaktären av 
ett övergångsavtal. Syftet med övergångsavtalet är 
att möjliggöra en säker övergång från den befintliga 
till den nya trafiken och exempelvis minimera risken 
för trafikstörningar i samband med att de nya fordo-
nen och att den nya depån i Eskilstuna tas i drift.

Övergångsavtalet innebär att SJ inledningsvis 
utför trafik åt MÄLAB med i huvudsak SJ:s befintliga 
tåg i form av lokdragna personvagnar. Under den 
perioden utökas också trafiken och nya pendlarbil-
jetter införs. I slutet av avtalsperioden fasas loktågen 
ut ur trafik och ersätts med de nyanskaffade tåg som 
MÄLAB tillhandahåller. Som säkerhet mot eventuella 
förseningar i leverans av de nya tågen finns också två 
optionsår, 2021 och 2022. 

Det finns ytterligare ett tågtrafikavtal, nämligen 
mellan Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
och Stockholms läns landsting (SLL), och det avser 
trafiken och övriga tjänster på Gnestapendeln  
Södertälje Centrum-Järna-Gnesta.

Sörmlands kostnader för regionaltågen och  
Gnestapendeln uppgick under 2016, inklusive banav-
gifterna, till drygt 120 miljoner kronor, varav trafik- 
avtalet på Svealandsbanan var nära 22,7 miljoner 
kronor, Sörmlandspilen 48,4 miljoner kronor, UVEN  
13,7 miljoner kronor, Nyköpingsbanan  
22,5 miljoner kronor samt den så kallade  
Gnestapendeln 12,8 miljoner kronor. Avtalet för län-
skortsgiltighet på regionaltågen medförde ytterligare 
kostnader på 14,4 miljoner kronor. Vid tidtabellsskif-
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tet den 11 december, i samband med lanseringen 
av Ny trafik 2017, trädde även en ny kostnadsfördel-
ningsmodell för finansiärerna av den upphandlade 
regionaltågstrafiken i kraft. Den innebär en jämnare 
spridning av kostnaderna mellan länen vilket gynnar 
Sörmland som tidigare har stått för en förhållandevis 
stor andel av kostnaderna.

Resandet med  
tågtrafik

Resandet från de 
sörmländska stationer-
na med regional- och 
lokaltågen har ökat 
med  3,9 procent 
under 2016 och antalet 
påstigande uppgår nu 
till över 2,8 miljoner. 
I denna siffra ingår 
också det ökade resandet med Sörmlandstrafikens 
periodkort som gäller för tågresor inom länet, värdet 
baseras dock delvis på en uppskattning.

Resandet med SJ färdbevis, som står för de allra 
flesta resorna, har ökat i alla stråk, mest på  
Nyköpingsbanan. Sett på stationsnivå finns ändå 
några avvikelser nedåt och på följande stationer 
minskade antalet påstigande med 4 procent:  
Katrineholm (Sörmlandspilen), Flen (UVEN) samt  
Strängnäs (Svealandsbanan). När det gäller  
Strängnäs kan minskningen, åtminstone delvis, för-
klaras med de omfattande arbetena intill resecent- 
rum vilka försvårar tillgängligheten, samt att en del 
av resandet verkar ha flyttat till Läggesta. Utveckling-
en i Strängnäs går dock åt rätt håll med en positiv 
utveckling efter sommaren 2016. 

De stationerna som utmärker sig genom de 
största positiva förändringarna, mätt i relativa tal, 
är Läggesta och Vagnhärad (+ 17 procent) samt 
Gnesta (+ 15 procent). Läggestas utveckling drivs 
till betydande del av en överflyttning från Strängnäs 
eftersom resandeökningen var som störst under de 

Resandet med regional-/ lokaltåg från Sörmland 2015 Påstigande Förändring (%)

Påstigande i länet med SJ färdbevis för regionaltåg 2 166 105 3,4 %   

    varav Svealandsbanan från stationerna Eskilstuna, Strängnäs och Läggesta 898 893 2,4 %   

    varav Sörmlandspilen från stationerna Vingåker, Katrineholm, Flen och Gnesta 308 818 1,0 %   

    varav Nyköpingsbanan från stationerna Nyköping och Vagnhärad 395 351 8,2 %   

    varav UVEN från stationerna Katrineholm, Flen, Hälleforsnäs, Eskilstuna och Kvicksund 563 043 3,1 %   

Påstigande i länet med Sörmlandstrafikens periodkort (baserad på uppräkning från stickprov) 388 000 9,3 %                

Påstigande i Gnesta på SL:s Gnestapendel 288 500 0,3 %   

Totalt påstigande regional-/lokaltåg i Sörmland 2 842 605 3,9 %   

tre tillfällena Svealandsbanan var avstängd på grund 
av banarbete mellan just Läggesta och Eskilstuna. 
Det är visserligen samma avstängningsperioder som 
året innan (likt 2015 tre veckovisa avstängningar) 
men uppenbarligen är lösningen med bil till Läggesta 
(och tåg därifrån) den som valdes av många fler i år 
jämfört med tidigare. Stationen i Gnesta öppnades 
för regionaltågstrafik i augusti 2007 och ökningen är 
antagligen, till en del i alla fall, fortfarande en effekt 
av en relativt nyetablerad station. Bara de senaste 
fem åren har resandet med regionaltåg ökat med  
75 procent. 

Värt att notera är att det inte har skett några 
resandeminskningar på Gnestapendeln under tiden. 
Stationerna med störst resandeökning, Läggesta, 
Vagnhärad och Gnesta, ligger alla nära gränsen till 
Stockholm och orterna är integrerade i Stockholms 
snabbt växande arbetsmarknad vilket är också en 
del av förklaringen. Slutligen har den akuta avstäng-
ningen av motorvägsbron i Södertälje i slutet av juni 
månad lett till en viss tillfällig överflyttning av resor 
till tågtrafiken, i alla fall mellan Gnesta-Södertälje  
och Vagnhärad-Södertälje.

Påstigande  
regional- och lokaltåg  

i Sörmland
En ökning med 3,9 % jmf med 2015

2,8 milj
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Om man vidgar det geografiska perspektivet och 
analyserar utvecklingen av resandet utmed hela 
linjesträckningen, det vill säga inte bara i länet, kan 
konstateras att Svealandsbanan utvecklades positivt 
(+ 4,2 procent) särskilt väster om Eskilstuna vilket kan 
vara en effekt av utbudsförbättringar där. Öknings-
takten längs Sörmlandspilens hela sträckning ligger 
på 2,2 procent, längs Nyköpingsbanan på 7,8 procent 
(dock bara delvis jämförbar med 2015 på grund av 
överflyttningseffekter till/från Ostpendeln  
Linköping-Gävle) och utmed UVEN på 1,7 procent.  

Också sett till hela TiM-systemet, där även linjerna 
Uppsala-Stockholm, Gävle-Linköping och Hallsberg/
Örebro-Västerås-Stockholm ingår, har resandet 
under 2016 ökat. 

Om man vidgar tidsperspektivet och analyserar 
utvecklingen i länet de senaste fem åren, det vill säga 
sedan 2012, kan man kostatera att resandet med SJ 
färdbevis från stationerna i Sörmland har ökat med 
5,2 procent. Störst var ökningen på Sörmlandspilen 
mestadels på grund av en överflyttning från tidigare 
långväga kommersiella tåg till ett allt mer renodlat 
regionaltågssystem. Antal påstigande på Svealands-
banan är däremot i princip oförändrat idag jämfört 
med 2012. Antagligen har banarbetena och avstäng-
ningarna från 2014 påverkat resandet negativt

Busstrafik 

Det regionala busslinjenätet i 
Sörmland utgörs av landsbygd-
strafik och stadstrafik. Lands-
bygdstrafiken består i sin tur av 
regionala stomlinjer och lokala 
linjer. Regional stomlinjetrafik 
trafikeras mellan länets kommunhuvudorter medan 
de lokala linjerna i huvudsak körs inom respektive 
kommun. Stadstrafik finns i Eskilstunas, Nyköpings, 
Strängnäs och Katrineholms tätorter samt, och sedan 
tidtabellskiftet den  
11 december, även i Flens tätort. Trafiken mellan  
Trosa/Vagnhärad och Liljeholmen i södra Stockholm  
(”Trosabussen”) bedrivs sedan juli 2015 helt i kom-
mersiell regi.

Resandet i busstrafiken

Totalt registrerades drygt 10,9 miljoner påstigande 

Resandet med buss 2016 Påstigande Förändring (%)

Landsbygd och stad 10 933 000 + 7 %   

    varav allmänhet ca. 6 635 000 + 4 % 

    varav med periodkort ca. 2 985 000 + 6 % 

År
Påstigande i länet med 

SJ färdbevis för  
regionaltåg

Förändring mot  
föregående år

2012 2 058 210 -

2013 2  073 114 + 0,7 %

2014 2 098 490 + 1,2 %

2015 2 094 686 - 0,2 %

2016 2  166 105 + 3,4 %

i den av myndigheten upphandlade busstrafiken 
under året. Detta motsvarar en ökning på 7 procent 
jämfört med 2015. Observera att 2016 års resadesta-
tistik delvis bygger på en schablonberäkning efter-
som det saknas exakta uppgifter om resandet för 
främst månaderna september och oktober på grund 
av bytet av tekniska betalsystem.

Observera att antalet påstigande delvis bygger på schablonberäkningar.

Nyckeltal som påverkar 
resandet 2016

Antal Förändring 
mot 2015

Folkmängd totalt per  
1 november (från SCB)

287 086 + 1,4 %

Folkmängd 6-18 åringar per 
1 november (frånn SCB)

43 858 + 2,9 %

Busskilometerproduktion 
(km)

16 050 346 - 0,1 %

Ett antal nyckelsiffror för den ”underliggande” utvecklingen 2016. Siffror om 
utvecklingen avseende förvärvsarbetande och pendling släpar tyvärr efter. 

Resandeökningen ligger över nivån för viktiga nyck-
eltal som påverkar den underliggande utvecklingen, 
till exempel har antalet körda busskilometer inte ökat 
alls 2016. Den faktiska befolkningsökningen i länet 
lär dock vara högre då många asylsökande fortfa-
rande väntar på sina beslut, dessa personer finns inte 
med i folkbokföringen. 

Sett på femårsperioden 2012-2016 har antalet 
påstigande ökat med 16 procent samtidigt som en 
förskjutning mot stadstrafiken sker. Mätt i absoluta 
tal har dock också resandet med landsbygdstrafiken 
ökat de senaste åren.

Efter den stora trafikomläggningen inom lands-
bygdstrafiken vid årsskiftet 2012/13 präglades första 
halvåret 2013 av en svag utveckling med minskat 
resande. Sedan hösten 2013 har resandet vänt upp 
igen och den positiva utvecklingen har accelererat 
sedan hösten 2015. Överlag har befolkningsutveck-
lingen samt det ökade antalet asylboenden i länet 
bidragit positivt till resandeutvecklingen, framför allt 
under de första tre kvartalen.

Stadstrafiken har utvecklats bra i samtliga områ-
den, det gäller också länets landsbygdstrafik utom 
Trosa kommun. Trosas statistik tyngs främst av linje 
802 till Södertälje som hade en svag utveckling. 
Pendlingen på linjen har bland annat påverkats av 
Astra Zenecas storvarsel för ett par år sedan och att 
antalet gymnasieelever har minskat kraftigt, också till 
följd av en viss överflyttning till ”Trosabussen” (denna 
är numera helt kommersiell varför inga siffror kan 
redovisas). Men också utbudsminskning på  
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Landsbygdstrafiken (buss) Påstigande Förändring

Eskilstuna, totalt 658 000 7 %

   varav allmänhet 356 000 4 %

   varav med periodkort 190 000 8 %

Flen, totalt 378 500 25 %

   varav allmänhet 250 000 24 %

   varav med periodkort 109 000 31 %

Gnesta, totalt 187 000 6 %

   varav allmänhet 120 000 7 %

   varav med periodkort 10 000 18 %

Katrineholm, totalt 445 000 3 %

   varav allmänhet 274 000 2 %

   varav med periodkort 123 000 -2 %

Nyköping, totalt 986 000 4 %

   varav allmänhet 583 000 4 %

   varav med periodkort 222 000 7 %

Oxelösund, totalt 246 000 7 %

   varav allmänhet 188 000 5 %

   varav med periodkort 84 000 11 %

Strängnäs, totalt 551 000 1 %

   varav allmänhet 322 000 -3 %

   varav med periodkort 138 000 2 %

Trosa, totalt (exkl. Trosabussen) 169 000 -4 %

   varav allmänhet 128 000 -5 %

   varav med periodkort 45 000 -3 %

Vingåker, totalt 197 000 3 %

   varav allmänhet 121 000 4 %

   varav med periodkort 56 000 -3 %

Utanför länet 71 000 -5 %

   varav allmänhet 61 600 -6 %

   varav med periodkort 27 000 0 %

Landsbygd, totalt 3 888 000 5 %

   varav allmänhet 2 403 600 4 %

   varav med periodkort 1 004 000 6 %

   resor med regionala linjer
   (totalt)

1 704 000 6 %

linje 502 till Järna påverkar i och med att den har lett 
till en markant minskning av resandet på linjen. Totalt 
minskade busskilometerproduktionen för de lokala 
linjerna i kommunen med 17 procent jämfört med 
året innan. Även Strängnäs mycket måttliga resande-
ökning i landsbygdstrafiken måste ses mot bakgrund 
av neddragningar i trafiken, här minskade kilometer-
produktionen med 9 procent för de lokala linjerna 
som kommunen är ansvarig för.

Även 2016 toppar Flens kommun resandeutveck-
lingen med en ökning på cirka 26 procent. Bussre-
sandet i kommunen har därmed ökat med nästan  
40 procent de senaste två åren. Ökningen kan 
förklaras med det relativt stora mottagandet av 
nyanlända i kommunen, se även nedan. Nyanländas 
behov av förflyttningar till bland annat utbildning ge-
nererar resor naturligtvis även i resten av länet och är 
också en förklaring bakom den positiva utvecklingen. 
Men vi ser resande-ökningen också som ett resultat 
av förbättringar i trafiken, exempelvis linje 841. 
Strängnäs-Södertälje fortsätter att utvecklas riktigt 
bra (+17 procent för perioden januari-augusti), likaså 
stadstrafiken i Nyköping och Eskilstuna där trafiken 
förbättrades för ett antal år sedan. I stadstrafiken 
Eskilstuna och viss mån Strängnäs genomfördes 
dessutom förändringar under 2016 för att öka kapa-
citeten vilket också kan ha bidragit till utvecklingen. I 
stadstrafiken Strängnäs ökar resandet framför allt på 
sträckan Dammen/Nya Kyrkogården – Resecentrum 
vilket kan förklaras med ökad arbetspendling. Tidta-
bellerna har anpassats mer efter tåg än enbart skolor 
vilket kan vara en delförklaring.

En genomgång av länets större linjer visar en 
positiv utveckling för de allra flesta av dessa linjer. 
Linjerna som ökar mest är linje 430 Flen- 
Malmköping (+ 110 procent), linje 700 Vingåker- 
Katrineholm-Flen-Malmköping-Eskilstuna  
(+ 40 procent) samt linje 589 Flen/Sparrholm- 
Gnesta (+ 25 procent). Det som återspeglas i re-
sandeutvecklingen speciellt på dessa linjer är det 
förhållandevis stora antalet pendlingsresor i utbild-
ningssyfte mellan bland annat Malmköping och Flen 
där SFI-utbildningar hålls. Också nyetableringen av 
en friskola i Malmköping är en del av förklaringen 
bakom den markanta resandeökningen på linjerna 
430 och 700. För linje 589 har ett av Migrationsver-
kets boenden utanför Stjärnhov betydelse.

År
Påstigande  

buss
Förändring mot  

föregående år
Andel påstigande i  

stadstrafiken
Andel påstigande i  

landsbygdstrafiken

2012 9 460 991 1,6 % 62 % 38 %

2013 9 586 197 1,3 % 63 % 37 %

2014 9 752 082 1,7 % 63 % 37 %

2015 10 248 954 5,1 % 64 % 36 %

2016 10 933 000 7 % 64 % 36 %

Observera att antalet påstigande delvis bygger på schablonuppräkningar, se 
texten.
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Av de större linjerna är det enbart linje 802  
(Trosa-Vagnhärad-Södertälje) som avviker genom 
en minskning med 3 procent. Observera att samtlig 
siffror om förändringarna på linjenivå avser perioden 
januari-augusti 2016 då det för månaderna däref-
ter bara finns schablonuppräkningar för det totala 
resandet, en nedbrytning på linjenivå är alldeles för 
osäker. 

Stadstrafiken (buss) Påstigande Förändring

Eskilstuna, totalt 5 387 000 8 %

   varav allmänhet 2 937 300 2 %

   varav med periodkort 1 578 000 3 %

Katrineholm, totalt 198 000 3 %

   varav allmänhet 153 000 4 %

   varav med periodkort 44 000 5 %

Nyköping, totalt 1 106 000 5 %

   varav allmänhet 887 000 8 %

   varav med periodkort 274 000 16 %

Strängnäs, totalt 351 000 14 %

   varav allmänhet 255 000 16 %

   varav med periodkort 85 000 17 %

Flen (uppstart 12 dec. 2016) 2 500 -

Observera att antalet påstigande delvis bygger på schablonuppräkningar, 
se texten. Flens nya stadstrafik var under uppstartsperioden avgiftsfri, därav 
ingen särredovisning för allmänheten och periodkort. 

Anropsstyrd allmän kollektivtrafik

Den anropsstyrda trafiken som idag finns inom 
myndighetens uppdrag består av skärgårdstrafik i Ny-
köpings kommun, kompletteringstrafik och linjelagd 
trafik där resan måste bokas på förhand. Genom nya 
avtal, från den 1 januari 2017, för den särskilda kol-
lektivtrafiken i Sörmland ingår även den anropstyrda 
allmänna kollektivtrafiken. Detta möjliggör ökad 
samordning av trafiken inom länet. Förutom skär-
gårdstrafiken, som fortsatt beställs direkt hos skep-
paren, sker bokningarna via Servicecenter. Resandet 
i den allmänna anropsstyrda kollektivtrafiken har 
under året fortsatt varit en marginell del av myndig-
hetens verksamhet.  I slutet av januari ställdes, av 
säkerhetsskäl, några turer in med skärgårdstrafiken. 
Orsaken var det svåra vädret med kraftiga vindar i 
kombination med mestadels öppet vatten. Under 
2016 utlöstes option för skärgårdstrafiken  
och avtalet sträcker sig fram till 31 maj 2019.  

Anropsstyrd särskild kollektivtrafik

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har sedan den  
1 juli 2015 uppdraget att förvalta och följa upp 
Landstinget Sörmlands och åtta kommuners gemen- 
samma avtal avseende färdtjänst och sjukresor. För 
den särskilda kollektivtrafiken har myndigheten från 

och med den 1 februari 2016 ett utökat ansvar bland 
annat för trafikledning och därmed direktkontakt 
med förare. Utöver detta utför myndigheten ett 
strukturerat arbete med avtalsuppföljning av trafiken.

Den 31 december 2016 löpte avtalen gällande ser-
viceresor i Sörmland ut. Upphandling och tilldelning 
genomfördes under våren 2016 för trafikstart den  
1 januari 2017. Hela tilldelningen begärdes över-
prövad, och myndigheten fick efter begäran hos 
förvaltningsrätten rätt att teckna avtal den 20 juni 
avseende Katrineholm, Strängnäs och Oxelösund 
som inte berördes av överprövningen. Med anled-
ning av pågående rättsprocess och begränsad tid till 
trafikstart genomfördes en direktupphandling under 
sommaren och avtal tecknades med trafikföretag om 
att utföra serviceresor från den 1 januari 2017 i  
Eskilstuna, Flen, Gnesta, Nyköping, Trosa och i 
Vingåker. Efter rättslig prövning har Kammarrätten 
i Jönköping slutgiltigt avslagit dessa, och besluten 
vann lagakraft. Därmed kunde avtal tecknas för 
perioden 1 januari 2017 – 31 december 2019 med 
möjlig förlängning till den 31 december 2020. För 
Eskilstunas del innebär det att de direktupphandla-
de avtalet gäller till den 31 mars 2017. Det ordinarie 
avtalet gäller i tre år från den 1 april 2017 med möjlig 
förlängning i upp till ett år.

Efter avtalstecknande under sommaren 2016 på-
börjades uppstartsarbetet med de trafikföretag som 
vunnit upphandling Serviceresor Sörmland 2017. Un-
der hösten har SKTM genomfört fem uppföljnings-
möten per trafikföretag för att säkerställa att trafiken 
skulle gå igång på ett tillfredställande sätt för alla 
parter. Utöver det har SKTM arbetat fortlöpande med 
att säkerställa att planeringssystemet Alfa uppdate-
rats med nya uppgifter så som ersättningsparame-
trar, nya fordon, nya förare samt scheman för  
alla fordon. Under hösten har SKTM genomfört  

Antal genomförda  
serviceresor

februari - december

343 000
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23 förarcertifieringsutbildningar, 272 förare var  
färdigutbildade till trafikstarten den 1 januari och 
ca 50 förare utbildades under januari 2017. Utöver 
förarcertifieringen, som även omfattar ett körprov, 
skall alla förare även genomgå utbildningar så som 
HLR, bärhjälp till bår, samt i förekommande fall 
trappklättrarutbildning och bårutbildning.

Under november månad kunde konstateras att ett 
av trafikföretagen, som vunnit trafik i Flen och i  
Nyköping, inte uppfyllde kraven i uppstartsarbetet
när det gällde redovisning av förare, samt även 
brister vad gällde genomförande av förarutbildningar 
och certifiering av förare. SKTM lämnade en anmo-
dan till trafikföretaget om att inkomma med material 
enligt avtal inom fem dagar, men begärt material 
kom inte in. SKTM sa därför upp avtalen den  
9 november 2016 avseende serviceresor i område-
na Flen och Nyköping med omedelbar verkan och 
inledde samtidigt en direktupphandling för dessa 
områden. Den 6 december fattade Sörmlands  
Kollektivtrafikmyndighet tilldelningsbeslut i direkt-
upphandling av serviceresor avseende områdena 
Flen och Nyköping. Nedan följer en uppställning 
över trafikområde tilldelat trafikföretag samt antal 
fordon.

Genom de nya avtalen för serviceresor från den  
1 januari 2017 ansluter sig Strängnäs kommun till 
myndigheten. SKTM har tillsammans med hand-
läggare på Strängnäs kommun arbetat med att 
säkerställa regelverk, inställningar av ersättningspara-
metrar samt legitimeringar av kunder i planeringssys-
temet Alfa. 

Övergången från de tidigare utförarna av trafiken 
till de nya gick bra under nyårsnatten, men med 
några tekniska avvikelser i planeringssystemet. Detta 
kunde hanteras utan påverkan på trafiken och för 
resenären. 

Avseende de innevarande avtalen som löpte ut 
den 31 december 2016 har regelbundna avstäm-
ningsmöten genomförts med trafikföretagen, i syfte 
att gemensamt uppnå de krav som avtalet ställer 
med målet att ha en trygg och säker trafik. Dessut-
om har regelbundna förarmöten genomförts för att 
fånga upp frågor och synpunkter. De brister som 
identifierats under året har främst varit bristande 
fordonskrav, bristande tillgänglighet samt brister i 
tidspassning. Vitesgrundande avvikelser har ökat  
succesivt under året. Trafikföretag som Taxi 10 000 
AB, Taxi Kurir i Uppsala AB, Taxi Nyköping-Oxelösund 
AB, VTV Transport och Taxi AB, Taxi Strängnäs AB 
samt AB Trendtaxi i Eskilstuna har övertagit delar av 
trafiken under senare delen av året för att i möjligas-
te mån säkra trafiken. Från den 1 september 2016 
överläts område Gnesta och Trosa till VTV Transport 
och Taxi AB från att tidigare varit underleverantör till 
Nävertorp Specialtransporter AB. 

ANTAL FORDON

Område Trafikföretag Personbilar Specialfordon Bårfordon Trappfordon

Eskilstuna AB Trendtaxi 25 31 5 2

Flen Taxi 10 000 AB 5 3 1 1

Gnesta VTV Transport och Taxi AB 5 1 1

Katrineholm Taxi Kurir i Uppsala AB 7 5 3 1

Nyköping Taxi Nyköping-Oxelösund AB 11

Nyköping 8 Pax AB 6 3 1

Nyköping Taxi 10 000 AB 1 1

Oxelösund VTV Transport och Taxi AB 3 1

Strängnäs Keolis Sverige AB 6 3 1 1

Trosa VTV Transport och Taxi AB 3 2 1

Vingåker Högstad Produktion AB 3 2 1 1
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SERVICERESEAVTAL  2016

Område Avtalspart Backup-avtal

Eskilstuna Nävertorp Specialtransport AB Taxi Kurir i Uppsala AB

Flen Nävertorp Specialtransport AB Taxi 10 000 AB

Gnesta
Nävertorp Specialtransport AB (fram till 31/8)

Underleverantör VTV Transport och Taxi AB (avtalsägare från 1/9)
Taxi 10 000 AB

Katrineholm Nävertorp Specialtransport AB Oppunda Taxi AB

Nyköping Nävertorp Specialtransport AB Taxi Nyköping-Oxelösund AB

Oxelösund
Nävertorp Specialtransport AB,  

Taxi Kurir i Uppsala AB
Taxi Kurir i Uppsala AB

Strängnäs Nävertorp Specialtransport AB (enbart sjukresor) Taxi Strängnäs AB

Trosa
Tunabergs Taxi AB, Nävertorp Specialtransport AB (fram till 31/8)  
Underleverantör VTV Transport och Taxi AB (avtalsägare från 1/9)

Taxi 10 000 AB

Vingåker
Nävertorp Specialtransport AB, Vikbolands Taxi 160 000 AB  

och Tunabergs Taxi AB
-
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Bland övriga aktiviteter inom ramen för den särskilda 
kollektivtrafiken kan nämnas att det den 
20 januari 2016 tecknades avtal om riksfärdtjänst  
och långa sjukresor med Riksfärdtjänsten AB med 
innebörden att Riksfärdtjänsten, med start från  
den 1 februari samma år, tillgodoser Landstinget  
Sörmlands behov av långa sjukresor samt behovet av 
riksfärdtjänst i kommunerna i Eskilstuna, Nyköping, 
Katrineholm, Oxelösund och Flen (eget avtal). Gnesta 
och Trosa kommun anslöt sig genom optionsutlösen 
den 1 juni 2016 till avtal om riksfärdtjänst och långa 
sjukresor med Riksfärdtjänsten AB.  

Under augusti månad har upphandlade avtal 
avseende skolskjuts i Gnesta och Strängnäs kommu-
ner startats upp. Avtalen omfattar 13 fordon i Gnesta 
samt 24 fordon i Strängnäs och avtalen sträcker sig 
fram till den 30 juni 2020 med möjlighet till ett års 
förlängning.

Under året har myndigheten gemensamt med 
medlemmarna också haft att hantera bland annat 

inkommen förfrågan om att lämna över ett trafikavtal 
till annat trafikföretag i område Eskilstuna, indraget 
taxitrafiktillstånd och företagsrekonstruktion,  
samtliga ärenden gällande  
Nävertorp Specialtransporter AB. 

Resandet inom den anropstyrda särskilda  
kollektivtrafiken

I följande tabeller redovisas det totalt antal utförda 
serviceresor under 2016. Detta omfattar färdtjänstre-
sor, sjukresor, omsorgsresor, skolresor samt övriga 
resor som omfattar tjänsteresor och budresor.  
Totalt har 342 821 resor genomförts i Sörmland från  
1 februari till 31 december 2016. Utav dessa är  
131 468 färdtjänstresor, vilket motsvarar drygt  
38 procent av resorna och 85 869 sjukresor, som 
utgör 25 procent av resorna. Under sommarmåna-
derna minskar antalet resor till följd av att skolverk-
samhet samt planerad sjukvård minskar i omfattning.

Antal genomförda resor 
2016

Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Totalt

Totalt 33 052 34 433 33 744 33 272 28 580 20 390 28 735 33 381 33 109 34 369 29 756 342 821

varav färdtjänst 12 186 12 979 12 228 12 423 11 430 9 607 11 344 12 019 12 411 12 893 11 950 131 469

varav omsorgsresor 7 625 7 614 7 384 7 049 6 825 3 632 6 713 7 464 7 289 7 733 6 347 75 677

varav sjukresor 8 128 8 204 8 240 8 024 7 602 5 930 7 155 8 341 7 996 8 757 7 692 85 869

varav skol- och särskoleresor 4 712 5 135 5 343 5 238 2 253 823 3 014 5 044 4 868 4 462 3 303 44 195

varav övrigt 403 501 549 538 470 398 509 513 545 524 464 5 411

Antal	  genomförda	  resor	  2016 januari februari mars april maj juni juli augusti
Totalt 33	  055 34	  433 33	  405 33	  272 28	  580 20	  390 28	  735
varav	  färdtjänst 12	  187 12	  979 12	  129 12	  423 11	  430 9	  607 11	  344
varav	  omsorgsresor 7	  625 7	  614 7	  362 7	  049 6	  825 3	  632 6	  713
varav	  sjukresor 8	  128 8	  204 8	  031 8	  024 7	  602 5	  930 7	  155
varav	  skol-‐	  och	  särskoleresor 4	  712 5	  135 5	  343 5	  238 2	  253 823 3	  014
varav	  övrigt 403 501 540 538 470 398 509
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År Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

2016 - 1 794 235 1 890 357 1 843 740 1 810 357 1 467 176 924 261 1 390 187 1 796 844 1 706 925 1 756 251 1 490 846

Samordning av kollektivtrafik 

I enlighet med myndighetens utökade uppdrag och 
medlemmarnas ambition om att öka samordningen 
mellan den allmänna och den särskilda kollektiv-
trafiken har vi under 2016 genom upphandling nya 
avtal för den särskilda kollektivtrafiken möjliggjort för 
att samordna resor inom den allmänna anropstyrda 
kollektivrafiken och den anropstyrda särskilda kollek-
tivtrafiken. Från den 1 januari 2017 körs den allmänna 
anropstyrda kollektivtrafiken och kompletterings-
trafiken med fordon inom avtalen för den särskilda 

kollektivtrafiken. Detta möjliggör ett användande av 
befintliga fordon mer effektivt med en högre be-
läggningsgrad och mer samåkning mellan resenärs-
grupper. För att ytterligare optimera samordningen 
arbetas det med att implementera hanteringen av 
bokning i samma planeringssystem utav de olika tra-
fikslagen. Detta är ett arbete som kommer fortlöpa 
under 2017. Genom att vi har Servicecenter i egen 
regi sedan 1 februari 2016 har vi fler verktyg för att 
åstadkomma ett integrerat och samordnat trafik- 
system i länet. 

År januari februari mars april maj juni juli augusti
2016 1	  794	  235 1	  890	  357 1	  843	  740 1	  810	  357 1	  467	  176 924	  261 1	  390	  187
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Samordningsvinst per månad (kr)

Följande tabeller redogör för samordningsvinsten i 
kronor per månad under 2016. Beloppet avser den 
skillnad mellan kostnaden för om samtliga resor 
skulle ha utförts enskilt i förhållande till den sam-
ordning av resor som har utförts. Möjligheten till 
samordning minskar under sommarmånaderna när 
antalet resor är färre. Måttet visar vinst i kronor ge-
nom samplanering av resor och fordon, en förtjänst 
i jämförelse med om varje resa skulle utföras för 
enskild resenär. Under perioden februari till decem-
ber 2016 har samplaneringen inneburit en minskad 
kostnad på nästan 18 miljoner kronor.

Produkt- och intäktsutveckling

Biljettintäkterna från allmänheten uppgick till drygt 
110 mnkr (+ 0,3 procent) och intäkter från skolkorten 
till 57 mnkr, jämfört med 2015. Fram till införandet 
av Sörmlandstaxan hade produkterna Pendlarkort, 
kontantbiljetter, Rabattkort samt Stadskort störst 
betydelse för intäkterna från allmänheten. Under pe-
rioden januari-augusti genererade dessa produkter 
nästan 80 procent av intäkterna från allmänheten.

Resandestatistiken för november och december 
indikerar att pendlarprodukter även i det nya tek-
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niska systemet kommer att stå för en stor andel av 
intäkterna. Mer detaljerade analyser baserade på nya 
betal- och realtidssystemet följer i Delårsrapport  
1 för 2017.

Produktsortiment och val av produkt

Skolkorten är den vanligaste produkten i länet, med 
närmare 2,5 miljoner resor mellan januari och aug- 
usti, och det skedde en markant ökning i nästan alla 
områden. Därmed har också trenden på landsbyg-
den vänt, där antalet resor med skolkort tidigare har 
minskat. Antal resor med pendlarprodukter (Pend-
lar-, Sörmlands- samt Stadskort) ökade inom samtli-
ga områden vilket driver den positiva resandeutveck-
lingen. Också kontantresorna (inklusive försäljning av 
enkelbiljetter via mobilappen) och Ungdomskorten 
ökade, medan påstigandet med Rabattkort minskade 
med undantag av stadstrafiken i Strängnäs. Antalet 
resor med övriga produkter utvecklades mycket bra 
på landsbygden. I synnerhet ökade resandet med 
enkelkorten, som bland annat inköps av Migrations-
verket. Resandet med Sommarlovskorten (som ingår 
under Övrigt) ökade bara med ett par procent i år.

Kontant
16,1 milj kr

Rabattkorten
14 milj kr

Stadskort
12 milj kr

Sörmlandskort
2,5 milj kr

Pendlarkort
17,2 milj kr

Ungdomskort
3,7 milj kr

Övriga
10,2 milj kr

100%

80%

60%

40%
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0%

Biljettintäkter per produkt (exklusive skolkort)  
januari-augusti 2016. 

Skolkort inkl. elevkort

Pendlar-, Stads-, Sörmlandskort

Rabattkort (Ungdom, vuxen, senior)

Kontant

Övrigt (Plus ett, Resekort enkel m.m.)

Ungdomskort

0

1 924 978 (+7 %)

754 852 (- 6 %)

695 456 (- 5  %)

589 774 (+ 5 %)

340 534

500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000

2 483 400 (+ 13 %)

Antal påstigande efter färdbevis januari-augusti 2016 (förändring med motsvarande period 2015 inom parantes).

(+ 9 %)
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Biljettsystemsbytet under september månad medför 
att det inte finns helt tillförlitlig statistik för månader-
na september och oktober. Under november och 
december, det vill säga med det nya biljettsystemet, 
registrerades drygt 2 080 000 resor i Sörmlandstra-
fikens upphandlade busstrafik med en fördelning 
enligt diagrammet. Även i det nya systemet står resor 
med skol- och pendlarbiljetter för de allra flesta 
resorna. Mer detaljerade jämförelser och analyser 
kommer att göras i samband med kommande bok-
slut då dataunderlaget från nya biljettsystemet än så 
länge är begränsat.

Fastigheter och depåer

Under slutet 2015 togs det fram en plan för drift och 
underhåll av Länstrafiken Sörmland ABs fastigheter. 
Fastighetsplanen omfattar samtliga åtta fastigheter; 
depåerna i Vingåker, Katrineholm, Flen, Strängnäs, 
Trosa, Eskilstuna och i Nyköping samt Kaffestugan, 

Förändring påstigande per produkt och område, januari-augusti 2016 jämfört med motsvarande period 2015.

Stadstrafiken  
Nyköping

Kontant inkl. App/SMS Rabattkort (Ungdom, vuxen, senior) Pendlar- Stads-, Sörmlandskort

Ungdomskort Skolkort inkl. elevkort Övrigt (Plus ett, Reskort enkel m.m.)

Stadstrafiken  
Eskilstuna

Stadstrafiken  
Katrineholm

Stadstrafiken  
Strängnäs
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regional
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Pendlar-, Stads-, Sörmlandskort
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Kontant

Övrigt (Plus ett, Resekort enkel m.m.)

Ungdomskort

0

64 354
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Nya Sörmlandstaxan: Antal påstigande efter färdbevis november och december 2016. Inom Övrigt redovisas bl a Resplus, 24- och 72-timmarsbiljetter.

Skolkort inkl. elevkort

Pendlar-, Stads-, Sörmlandskort

Rabattkort (Ungdom, vuxen, senior)

43 735

500 000 600 000 700 000 800 000 900 000

32 559

27 630

884 776

527 765

197 290

153 973   

150 472

som är en raststuga främst för förare i Nyköping. 
Fastighetsplanen omfattar en 10-årsplan med åtgär-
der som består av flera delar; byggnad (invändigt och 
utvändigt), ventilation, VVS (värme, vatten och sani-
tet), VA (Vatten och avlopp), el (inklusive tele), brand, 
lyftanordningar, busstvätt och reningsverk. Med hjälp 
av fastighetsplanen finns en bra översikt vad gäller 
uppskattade kostnader under de närmsta 10 åren per 
fastighet.

Vid depån i Eskilstuna har myndigheten deltagit i 
planprocessen avseende utökning av depån, vilket 
sedan har verkställts under hösten. Depån har också 
anpassats till de två nya elbussarna som har tagits i 
drift, och tillsammans med kommunen och Transdev 
tas ett andra steg med att ytterligare tio elbussar ska 
driftsättas under 2017.

Gällande Strängnäs ses möjligheten över med 
elbussar i stadstrafiken, som då kan generera en 
anpassning av depån.



Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken     37

De fem depåerna i Nobinas trafikområde har anpas-
sats för att kunna köra fossilfritt på RME. Det innebär 
bland annat att vissa bränsletankar och pumpar har 
bytts ut samt att bränslerör har isolerats. På depån 
i Katrineholm har det konstaterats att kontorsdelen 
sjunker, vilket har föranlett kortsiktiga åtgärder på 
fastigheten, och en plan för en långsiktig lösning 
påbörjades under året.

Depån i Katrineholm 
Katrineholmsdepån fyller idag en viktig funktion  
i det avtalsområde i Sörmland som omfattar  
Katrineholms, Vingåkers och Flens kommun.  
Katrineholmsdepån är en stor depå som är utrustad 
med kontor, personalrum, konferensrum, vilorum, 
fordonsverkstad, stor tvätthall samt uppställnings-
plats för ca 40 bussar. 

Under slutet av 2015 och vid arbete med framta-
gandet av fastighetsplanen, upptäcktes sprickbild-

ningar mellan vägg och tak i kontorsdelen på depån. 
Efter analys av byggandens konstruktion kunde kon-
stateras att verkstadsdelen och kontordelen har två 
skilda konstruktionssätt, där verkstadsdelen består 
av en pålad grund och kontorsdelen av ett flytande 
golv, vilket har fått till följd att bottenplattan under 
kontorsdelen sjunker.

För att säkerställa depåns framtid har ett arbete 
inletts. I dagsläget pågår arbetet med att se över 
möjligheten att göra motsvarande konstruktion för 
kontorsdelen som verkstadsdelen, det vill säga med 
ett pålat golv. Det betyder att det gamla golvet i  
kontorsdelar har rivits ut under slutet av 2016. Under 
2017 kommer det gjutas ett nytt golv med golvvärme 
och det blir en ny kundanpassad konstruktion som 
följer dagens miljökrav på energieffektivitet och med 
möjlighet till att enkelt kunna anpassa den inre ytan, 
då de flesta innerväggar inte blir bärande. Myndig-
heten ser också över möjligheten att komplettera 
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fastigheten med solcellpaneler, för att ha som mål 
att kontorsdelen är  självförsörjande på energi.

De tekniska systemen

Stora delar av 2016 har ägnats åt att införa det nya 
betal- och realtidssystemet som upphandlades 
under 2015 under projektnamnet ”BRUS”. Inför 
driftsättningen den 1 oktober har en mängd med 
strategiskt arbete och inledande förberedelser skett 
tillsammans med leverantören av systemet. En stor 
utbildningsinsats har genomförts under eftersomma-
ren för medarbetare på myndigheten, samt trafikfö-
retagens och ombudens personal.

Installationsarbeten i samtliga fordon, cirka  
240 bussar, genomfördes under sommaren och 
sensommaren, som en förberedelse inför den stora 
driftsättningen den 1 oktober.

Den 28 september påbörjades så utrullningen  
av det nya systemet, där också den gamla  
ERG-utrustningen demonterades i alla bussar, efter 
trogen tjänst sedan 2002. Utrullningen pågick fram 
till den 8 oktober. Vid det tillfället var samtliga fordon 
utrustade med det nya systemet; innehållande betal-
system, realtidssystem samt en entertainmentfunk-
tion. Cirka 30 procent av bussarna utrustades även 
med automatisk trafikanträkning, så kallad APC.

I mitten av november integrerades betalkortster-
minalen i respektive buss för betalning med bank- 
och kreditkort med det nya betalsystemet. Detta får 
bland annat som positiv effekt att den försäljning 
som görs i biljettsystemet automatiskt förs över till 
betalkortsterminalen och att föraren endast behöver 
göra en inmatning av pris. Sedan implementering-
en har det dock varit driftstörningar som beror på 
integrationen mellan systemen. Strax före jul var 
de flesta av störningarna åtgärdade. Med start den 
1 december lanserades även, som tidigare nämnts, 
funktion med realtidsvisning i ,obilappen, via  
Reseplaneraren på vår hemsida samt elektroniska 
busstavlor på hållplatser.

Ny drift, IT-miljö och övriga kanaler 
Under januari genomfördes utbildningar och öv-
ningar i planeringssystemet Alfa för den särskilda 
kollektivtrafiken. En koppling mot Samres plane-
ringssystem sattes upp för att säkerställa bokningar 
från och med den första februari då samtlig data 
flyttades över till myndighetens planeringssystem, 
och Servicecenter Sörmland tog över hela ansvaret 
för bokning och trafikledning. Under våren skedde 
en del intrimning och förbättringar i systemet för att 
anpassas till verksamheten.

Driften av planeringssystemet för den allmänna 
kollektivtrafiken, Rebus3, flyttades under året till 
Forsler & Stjerna.
Efter att IT-miljön migrerades från Region Örebro 
län till D-data har vissa system levt kvar i den gamla 

IT-miljön. För dessa system har ett arbete påbörjats 
för att dels flytta de systemen som ska finnas kvar till 
D-data, dels avveckla och arkivera de system som 
inte längre används. Under året har även kassasys-
temen på Station360 uppgraderats, då den gamla 
hårdvaran inte längre hade prestanda för att klara av 
alla system.

Komradiosystemet är mycket driftsäkert och få 
felavhjälpande insatser har gjorts i förhållande till 
antalet enheter och användning. Förbebyggande 
underhåll på bussar i Nyköping, Trosa och i Gnesta 
har genomförts under året.

Under januari lanserades den nya websidan  
www.sormlandstrafiken.se. Även mobilappen lan-
serades med nytt utseende samt förenklad struktur 
och blev mer anpassad för att tillgodoser resenärers 
behov av. I december utökades funktionerna i mobil- 
appen med realtid och även karta för realtidspositio-
nering för bussarna.

I slutet av januari vann Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och leverantören 
av det nya betal- och realtidssystemet – Ridango, pris för det mest smarta 
biljettsystemet i världen.
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Perioden helår 2016

De inledande månaderna under 2016 dominerades 
av aktiviteter hörande till driftstarten av Servicecenter 
Sörmland samt arbetet med lönerevision. Fortsatt 
kan Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet se att den 
enskilt största utmaningen under denna period varit 
övergången till den nya organisationen och därtill 
tillkommande uppdrag. Myndigheten har under året 
satt på plats en organisation med nya arbetssätt i nya 
enheter och avdelningar. Därtill har ett flertal större 
förändrings- och utvecklingsprojekt genomförts, 
vilka involverar och engagerar en stor del av medar-
betarna. 

Inom ramen för den sedan tidigare beslutade 
HR-planen hörande till medarbetarperspektivet 
fortgår samtidigt ett intensivt arbete med att ta fram, 
bereda och besluta de riktlinjer, avtal, rutiner, mallar 
och instruktioner som just vår myndighet behöver. 
Särskilt värd att nämna är den beslutade policyn för 
en rökfri arbetstid. 

 

Mål 5 Det hållbara medarbetarengagemanget 
(HME) uppgår år 2020 till 85.

Delmål 2017: HME 80

Kommentar
Mäts i årliga medarbetarundersökningar. 

För 2016 redovisas ett HME på 74.  

Vision Visionen är att ha ett HME på 100.

Mätning
Mäts via egna årliga medarbetarunder-

sökningar. HME-verktyget är framtaget av 
Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Medarbetarperspektiv

Inom ramen för arbetsmiljö och säkerhet har det 
genomförts ergonomigenomgång av samtliga ar-
betsplatser. I egen regi och tillsammans med hyres-
värdar har det samordnats vad gäller skyddsronder 
och andra frågor kopplat till lokalernas säkerhet 
och arbetsmiljö. Myndigheten har också etablerat 
samarbete med några av medlemmarna och därige-
nom genomfört vissa obligatoriska utbildningar som 
Brandsäkerhet, Hot och Våld samt HLR. Myndighe-
tens chefer och gruppledare har också under 2016 
påbörjat utbildningar i ledarskap tillsammans med 
chefer och gruppledare på Landstinget Sörmland. 

Vi har utmanats i att säkerställa kompetensförsörj-
ningen såväl i att stärka myndighetens strategiska 
kompetens som att minska personberoenden. Den 
schemalagda verksamheten har utgjort en extra ut-
maning vad gäller att säkra bemanningen. Glädjande 
nog kan vi nu se att med en större verksamhet med 
fler medarbetare som i sin tur får längre och djupare 
erfarenhet främjas den interna rörligheten vilket är 
en stor friskfaktor och på många sätt bra för verk-
samheten.  Vi ser också att det inom några områden 
påverkar arbetsbelastningen positivt, med en stabi-
lare trafik. Med ett större lugn i en stabil verksamhet 
kan vi arbeta vidare med de delar som vi ännu har 
kvar att forma. Nu kan vi fokusera på vår lönebild-
ningsprocess och målarbete där varje medarbetare 
ska veta sitt bidrag till verksamhetens mål. Vi kan 
också arbeta med värdegrundsfrågor där vi först tar 
avstamp i mångfaldsplan och diskrimineringslag- 
stiftningens konsekvenser genom att genomföra  
heldagsseminarier för alla medarbetare. 

Antal medarbetare
58 % kvinnor

42 % män

69

HME för 2016 ligger på 74 i relation till 75 för 2015. 
Även detta speglar 2016-års verksamhet med en stor 
produktion och en hög stress för medarbetare fram-
förallt inom den särskilda kollektivtrafiken.

Medarbetarperspektivets syfte är att stödja målupp-
fyllelsen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.  
Perspektivet ska vara till stöd för varje medarbetare 
att utifrån sitt uppdrag, sin kompetens och sitt sam-
verkande arbetssätt kunna bidra till myndighetens 
mål. Medarbetarperspektivet vilar på vår värdegrund 
”Den moderna myndigheten som är hållbar, profes-
sionell och lyhörd”. 
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I den årliga medarbetarenkäten ser vi att medarbe-
tarna i december svarade att arbetsbelastningen var 
mycket hög och att vi behöver arbeta med målkva-
litet, effektivitetet och deltaktighet. Trots detta visar 
resultaten att vi har ett mycket bra socialt klimat 
och att vi upplever att vi utvecklas i arbetet. Under 
2016 har Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet fortsatt 
numerärt växa med anledning av att medarbetare re-
kryterats på de återstående vakanta tjänsterna utifrån 
organisationsöversynen 2015. Per den 31 december 
2016 hade myndigheten 69 månadsanställda varav 
55 tillsvidareanställda med en könsfördelning på 
58 % kvinnor och 42 % män. Detta är en jämnare 
könsfördelning jämfört med 2015. Per den 31 januari 
2017, har myndigheten 61 tillsvidareanställda med en 
könsfördelning på 52 % kvinnor och 48 % män.

Sjukfrånvaro

Vad gäller sjukfrånvaron vid Sörmlands  
Kollektivtrafikmyndighet har det skett en ökning  
jämfört med 2015. Sjukfrånvaron är hög inom den 
schemalagda verksamheten och framförallt hos 
yngre medarbetare. På helheten har männen oavsett 
ålder högre sjukfrånvaro än kvinnorna. Sjukfrånvaron 
följs upp regelbundet och cheferna använder Lands-
tinget Sörmlands arbetssätt att följa upp sjukfrånvaro 
och dokumentera i Heroma hälsosam.  Myndighe-
ten har också under året beslutat egna riktlinjer för 
sjukskrivning och rehabilitering samt antagit tydligare 
rutiner på enhetsnivå.  

Anledningarna till den höga sjukfrånvaron har flera 
orsaker, där den under året bristande kvalitén inom 
serviceresorna föranlett mycket hårt tryck hos med-
arbetarna och en hög arbetsbelastning. 

Det har varit mycket viktigt att bemanna på både 
korta och långa vakanser vilket i sin tur tagit mycket 
introduktionstid från verksamheten. För 2017 ser det 
bättre ut med stabil trafik och många introducera-
de vikarier att tillgå. Medarbetare som drabbats av 
korttidsfrånvaro eller längre sjukskrivning följs upp i 
samtal med chef och får med hjälp av företagshälso-
vården för enskilt stöd. Vidare arbetar vi systematiskt 
för att identifiera åtgärder som behövs vidtas gällan-
de arbetsmiljön. Allt i enligt med våra riktlinjer.

SJUKFRÅNVARO 2016 2015 2014

Totalt för alla medarbetare 6,2 2,0 1,9

kvinnor 5,0 2,2 2,7

män 7,8 1,6 0,7

personer upp till 29 år 17,1 5,2 1,7

personer mellan 30-49 år 4,2 1,1 1,9

personer 50 år och äldre 1,7 2,4 1,3

dag 1-14 3,3 1,4 1,6

> 60 dagar 2,0 0 0
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Trafikkostnader,  
busstrafiken (tkr)

Budget Utfall Avvikelse 
%

Allmänna kollektivtrafiken 308 186 304 650    –1,1 %

Landsbygdstrafik 171 556 165 150 –3,7 %

   Eskilstuna 120 628 116 719 –3,2 %

   Katrineholm 6 647 6 536 –1,7 %

   Nyköping 34 515 32 312 –6,4 %

   Strängnäs 9 766 9 583 –1,9 %

Under det ekonomiska perspektivet finns information 
om myndighetens ekonomiska resultat, ekonomiska 
hushållning och samlad redovisning; om budgetfölj-
samhet, om balanskrav, om intäktsutveckling, om 
pensionskostnader, om soliditet och likviditet, om 
anläggningstillgångar och om finansiella mål.

Årets resultat

Årets resultat för myndigheten uppgick till 1 tkr. 
Myndighetens medlemmar har betalat 589 600 tkr i 
medlemsbidrag under året vilket är 42 816 tkr lägre 
än budgeterat.  

I budgetavstämningen nedan framgår utfall 2016 
och jämfört med budget 2016. 

Budgetföljsamhet

Trafikkostnaderna, som utgör den i särklass största 
delen av myndighetens kostnader, har ökat med  
ca 15 procent jämfört med 2015. En stor del av ök-
ningen beror på myndighetens utökade verksamhet 
för särskild kollektivtrafik. Trafikkostnaderna 2016, 
vilka utgörs av kostnader hänförliga till dels den 
allmänna kollektivtrafiken, dels den särskilda kollek-
tivtrafiken, uppgick till 664 684 tkr och har gynnats 
av en för myndigheten fördelaktig indexutveckling. 
Ökade kostnader i busstrafiken för förstärkningstrafik 
och extra beställningar som har tillkommit under året 
balanseras av den låga indexutveckligen. Trafikkost-
naderna visar sammantaget en positiv budgetavvikel-
se på 40 351 tkr.  

Ekonomiskt perspektiv

Förvaltningskostnader och övriga trafikrelaterade 
kostnader, vad gäller den allmänna kollektivtrafiken, 
har varit lägre jämfört med budget. Förvaltnings-
kostnaderna uppgick till 33 921 tkr och uppvisar en 
positiv avvikelse mot budget motsvarande 1 591 tkr. 
Den positiva budgetavvikelsen kan främst förklaras 

av lägre kostnader övrigt kontorsrelaterat och lägre 
föreningsavgifter.

De trafikrelaterade nettokostnaderna uppgick till 
39 405 tkr 2016, vilket kan jämföras med 35 963 tkr 
för samma period föregående år. De ökade kostna-
derna jämfört med tidigare år består till stor del av 
myndighetens utökade uppdrag för bland annat sär-
skilda kollektivtrafiken, införandet av realtidsystemet 
BRUS samt implementeringen av Sörmlandstaxan 
såsom kostnader för kortämnen. 

Förvaltningskostnader och övriga trafikrelaterade 
kostnader, vad gäller den särskilda kollektivtrafiken, 
har varit högre jämfört med budget. Förvaltnings-
kostnaderna uppgick till 18 275 tkr och uppvisar en 
negativ avvikelse mot budget motsvarande  
3 116 tkr. Budgetavvikelsen kan främst förklaras av 
ökade personalkostnader och detta mot bakgrund  
av det merarbete som uppstått på grund av den bris-
tande kvalitén inom serviceresorna.

De trafikrelaterade nettokostnaderna uppgick till 
2 328 tkr, vilket kan jämföras med 1 699 tkr i budget 
2016. Den negativa avvikelsen kan främst förklaras 
av ökade kostnader för tekniska system. Detta mot 
bakgrund av ändrad redovisningsprincip för plane-
ringssystemet Alfa, där kostnaderna numera inte 
skrivs av som en investering över tid. En effekt är att 
resultatet för 2016 även belastas av en kostnadspost 
om 1 mnkr hänförlig till 2015.  

Intäktsutveckling

Biljettintäkter från medborgarna består av färdbevis-
försäljning samt intäkter från avtal och uppdrag där 
betalare inte består av myndighetens medlemmar. 
Biljettintäkterna uppgick till drygt 110 560 tkr vilket 
motsvarar en marginell ökning med 0,3 procent 
jämfört med 2015. Att intäkterna trots klart positiv 
utveckling av resandet bara ökade marginellt ska 
ses mot bakgrund av att nya Sörmlandstaxan to-
talt faktiskt utgör en sänkning av taxenivån. Utfallet 
återspeglar också ett tillfälligt intäktsbortfall under 
framför allt september månad till följd av implemen-
tering av nytt betal- och realtidssystem. 

En bidragande orsak till resultatet 2016 är ersätt-
ning från trafikföretagen för brister i trafiken. Myn-
digheten budgeterar ej för viten från trafikföretagen 
även om ersättningen med stor sannolikhet betalas 
ut. Vitena för 2016 uppgick totalt till 5 611 tkr, förde-
lat med 3 307 tkr på den allmänna kollektivtrafiken 
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Pensionskostnader

Myndighetens pensionskostnader uppgick till  
2 771 tkr vilket kan jämföras med 1 162 tkr för samma 
period föregående år. En stor del av denna summa 
avser den avgiftsbestämda ålderspensionen som år-
ligen betalas ut för placering av den enskilde arbets-
tagaren. 

Myndigheten har inga ansvarsförbindelser för 
pensioner intjänade före 1998. Pensionsförmåner 
inklusive särskild löneskatt redovisas som kostnad 
i resultaträkningen och som avsättning i balans-
räkningen. Den avgiftsbestämda ålderspensionen i 
pensionsavtalet KAP-KL/AKAP-KL redovisas som en 
kostnad i resultaträkningen och som en upplupen 
kostnad i balansräkningen.

Pensionskostnader, belopp i tkr 2016 2015

Avsättningar till pensioner  
inkl. särskild löneskatt           

1 336 378    

Finansiell kostnad 15 8    

Avgiftsbestämd ålderspension 1 078 608    

Löneskatt, avgiftsbestämd  
ålderspension 

262  148

Övriga pensionskostnader 80 20    

Årets resultat enligt resultaträkning 1 tkr

Avgår realisationsvinster 0 tkr

Balanskravsresultat 1  tkr

och 2 304 tkr på den särskilda kollektivtrafiken. Vad 
gäller den allmänna kollektivtrafiken är detta en liten 
minskning mot 2015 då vitena uppgick till 3 571 tkr. 
Mot bakgrund av att den särskilda kollektivtrafiken 
först under 2016 har varit en del av myndighetens 
verksamhet saknas möjlighet till jämförelse i denna 
del. 

Intäkterna från skolkort uppgick till 56 548 tkr 
vilket är 1 830 tkr lägre än budgeterat, och även 
en minskning jämfört med 2015. Orsaken till lägre 
intäkter än budget, är främst effekterna av den nya 
skolkortsmodellen.

Balanskrav

Balanskravsutredningen visar att myndighetens 
balanskravsresultat för 2016 klarar kommunallagens 
balanskrav, det vill säga intäkterna överstiger kost-
naderna. I resultatet ingår inte några underskott från 
tidigare år som ska återföras och inga realisations-
vinster. 
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Soliditet och likviditet

Soliditeten beskriver hur mycket av tillgångarna som 
är finansierade med eget kapital. Myndigheten har  
en soliditet på 10 procent vilket kan jämföras med  
18 procent föregående år. Soliditet mäter hur stor 
andel tillgångarna som är finansierat av eget kapital. 

Likviditeten visar myndighetens kortsiktiga be-
talningsförmåga, det vill säga förmågan att kunna 
betala de löpande utgifterna. Vid periodens utgång 
hade myndigheten en likviditet på 98 procent, vilket 
kan jämföras med föregående års 95 procent. Betal-
ningsförmågan på kort sikt är mycket god.

Anläggningstillgångar och investeringar 

Anläggningstillgångarna har värderats till anskaff-
ningsvärdet med avdrag för planmässiga avskrivning-
ar. Årets avskrivningar uppgår till 636 tkr vilket kan 
jämföras med 294 tkr för samma period föregående 
år. De ökade avskrivningskostnaderna jämfört med 
tidigare år beror främst på investeringar i tekniska 
system, företrädesvis betal- och realtidssystemet.  

Borgensförbindelse 

Myndighetens åtagande avseende borgensförbindel-
se uppgår till 1 909 091 tkr per den sista december 
2016. Myndigheten har i november 2015 ingått bor-
gen såsom för egen skuld för AB Transitios låneför-
pliktelser till ett högsta belopp om 1 909 091 tkr jäm-
te ränta, dröjsmålsränta och övriga kostnader. 

Risken för myndighetens borgensåtaganden ses 
som låg. 

Samlad redovisning 

I kommunkoncernen ingår myndighetens helägda 
dotterbolag Länstrafiken Sörmland AB. Länstrafiken 
Sörmland AB har till föremål för sin verksamhet att 
på uppdrag av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
biträda myndigheten förvalta, förvärva och sälja fast-
igheter samt förvalta ingångna avtal till stöd för den 
regionala kollektivtrafik som myndigheten ansvarar 
för enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik. Resulta-
tet för koncernen uppgick till 1 267 tkr. 

I kommunkoncernens resultat ingår avskrivningar 
motsvarande 3 863 tkr varav 336 tkr är en effekt av 
förvärvet av Länstrafiken Sörmland AB. Länstrafiken 
Sörmland AB:s fastigheter uppskattas ha ett över-
värde motsvarande 8 411 tkr som årligen skrivs av i 
kommunkoncernen.  En stor del av investeringarna 
består av investeringar i Länstrafiken Sörmland AB:s 
depåer.

Likviditeten vid periodens utgång uppgår till  
100 procent för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
och Länstrafiken Sörmland AB gemensamt vilket 
tyder på mycket god betalningsförmåga. Kom-
munkoncernens soliditet är 10 procent per sista 

december 2016, vilket kan jämföras med 10 procent 
föregående år. 

Finansiella mål

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets utgångspunkt 
är att säkerställa en långsiktig stabil ekonomi och en 
trygghet för myndighetens medlemmar. Som väg-
ledning 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.

Årets resultat uppgick till 1 tkr. En viktig del i myndig-
hetens finansiella kontroll utgörs av budgetföljsam- 
het och arbetet med budget i balans kommer fort-
sätta under kommande år för att fortsätta skapa en 
långsiktig stabilitet i ekonomin.  

Därtill kan konstateras att verksamhet har bedrivits 
inom den beslutade budgeten samt att kassalikvidi-
teten för myndigheten respektive kommunkoncer-
nen uppgår till 98 respektive 100 procent. 

Totalt sett, och givet det förhållandet att likvidite-
ten för myndigheten inkluderar kortfristiga skulder 
om 27 321 tkr hänförliga till den positiva budgetav-
vikelsen, är myndighetens uppfattning att tre av de 
tre finansiella mål som förbundsdirektionen fastställt 
i Verksamhetsplan och budget 2016 (2017-18) upp-
fylls. 



VERKSAMHETENS  
MÅLUPPFYLLELSE
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.
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Samlad bedömning om  
god ekonomisk hushållning

Myndighetens ekonomiska hushållning bedöms 
genom en samlad bedömning av måluppfyllelse 
inom de fem funktionerna Tillgänglighet, Attraktivi-
tet, Miljö, Effektivitet och Regional utveckling samt 
medarbetarperspektivet och det ekonomiska per-
spektivet. Bedömning av respektive funktion samt 
därtill hörande nyckeltal beskrivs närmare i de härpå 
följande avsnitten. 

Ett antal indikatorer används för att värdera funk-
tionerna ovan tillsammans med en kvalitativ värde-
ring baserat på de aktiviteter som genomförts under 
året. Värdering av detta samt sammanställning av 
nyckeltal genomförs generellt årsvis med undantag 
av bland annat resande samt kostnads- och intäkts-
utveckling som redovisas månatligen.

Sammantaget är bedömningen att Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet, i all väsentlighet, uppfyller 
en god ekonomisk hushållning. Anledningarna till 
den bedömningen är flera, och återfinns bland annat 
i en fortsatt ökad resande- och intäktsutveckling. Till 
detta hör även tidigare fattade beslut som möjliggör 
samordning, optimering och effektivisering avseen-
de länets samlade resurser, vilket återspeglas i såväl 
trafikslagen tåg och buss som den per den 1 februari 
2016 genomförda etableringen av Servicecenter 
Sörmland och därtill hörande tjänster som bokning, 
kundtjänst, trafikledning och avtalsuppföljning.

Därtill har såväl myndighetens direktion som res-
pektive medlem fattat beslut om ny Sörmlandstaxa, 
med följd att nya priser och biljettprodukter började 

gälla från och med den 1 oktober 2016 och vars mål-
sättning är att de ska uppfattas som enkel att förstå, 
vara prisvärd och bättre ta hänsyn till olika resenärs-
gruppers behov och förutsättningar.

Även priser och biljetter för hela Mälardalssyste-
met och dess namn, Movingo, har såväl MÄLAB som 
myndighetens direktion fattat beslut om och är i 
skrivande stund under godkännande hos myndighet-
ens medlemmar.

Ytterligare viktiga faktorer i den samlade bedöm-
ningen är det under perioden fortsatt bedrivna arbe-
tet avseende modernisering av tekniska system och 
digitala kanaler, i kraftträdande av avtal för tågtrafik 
hörande till Ny Trafik 2017, leverans av 33 tågfordon 
och Serviceresor Sörmland 2017, driftstart för förny-
bara drivmedel i samtliga av länets fordon i busstrafik 
samt gynnsamma utfall i rättsprocesserna avseende 
allmän trafikplikt och tilldelning i tågfordonsupp-
handlingen. I samband med lanseringen av det nya 
tekniska systemet infördes även audiovisuella utrop i 
bussarna, myndighetens webbplats anpassades och 
mobilappen utvecklades med realtidsinformation.   

”Sammantaget är  
bedömningen att Sörmlands  
Kollektivtrafikmyndighet, i all 
väsentlighet, uppfyller en god 

ekonomisk hushållning.”

Intäktsutveckling
Försålda produkter, exkl skolkort, 

jmf med 2015 

0,3%

Resandet från de sörmländska stationerna med regi-
onal- och lokaltågen har ökat med 3,9 procent un-
der 2016 och antalet påstigande uppgår nu till över 
2,8 miljoner. Även resandet i busstrafiken uppvisar 
ett positivt utfall inom såväl landsbygdstrafiken som 
stadstrafiken för samtliga områden med undantag 
för Trosa kommun. Särskilt gynnsam har resandeut-
vecklingen varit i stadstrafikområdena Eskilstuna, 
Nyköping och Strängnäs samt landsbygdstrafiken i 
Flens, Eskilstuna, Gnesta och Oxelösunds kommun. 
Totalt registrerades drygt 10,9 miljoner påstigande 
i den av myndigheten upphandlade busstrafiken 
under året. Detta motsvarar en ökning på 7 procent 
jämfört med 2015.
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Inom den särskilda kollektivtrafiken har avtal tecknats 
den 20 januari 2016, med start från den 1 februari 
samma år, med Riksfärdtjänsten AB, om riksfärdtjänst 
och långa sjukresor. 

Under augusti månad har även upphandlade 
avtal avseende skolskjuts i Gnesta och Strängnäs 
kommuner startats upp. Och genom nya avtal, från 
den 1 januari 2017, för den särskilda kollektivtrafiken 
i Sörmland ingår även den anropstyrda allmänna 
kollektivtrafiken, vilket möjliggör ökad samordning av 
trafiken inom länet.

Intäktsutvecklingen avseende biljettintäkterna från 
allmänheten, exklusive skolelever, uppgick under 
året till 110 mnkr vilket är 0,3 procent högre än 2015 
och är ca 4,8 mnkr bättre än budgeterat. Att intäk-
terna trots klart positiv utveckling av resandet bara 
ökade marginellt ska ses mot bakgrund av att nya 
Sörmlandstaxan totalt faktiskt utgör en sänkning av 
taxenivån. Utfallet återspeglar också ett tillfälligt in-

täktsbortfall under framför allt september månad till 
följd av installationsarbetena ombord på bussarna.

Förvaltning och underhåll av våra depåer fortsätter 
så att de håller en god standard. Fastigheterna står 
inför naturliga behov av reinvesteringar med hänsyn 
av ålder och slitage, och som också finns beskrivet i 
de långsiktiga fastighetsplanerna.

Den samlade bedömningen av ekonomisk hus-
hållning enligt ovan med ledning av måluppfyllelsen 
inom de fem funktionerna Tillgänglighet, Attraktivi-
tet, Miljö, Effektivitet och Regional utveckling samt 
medarbetarperspektivet och det ekonomiska per-
spektivet åskådliggörs nedan visuellt i det så kallade 
”Huset”. Detta återger trafikförsörjningsprogrammets 
övergripande mål om en attraktiv kollektivtrafik för 
hållbar tillväxt och utveckling som, via de strategiska 
funktionsområdena, indikatorerna, de finansiella må-
len och kvalitetsmål om HME, sammantaget påverkar 
och är med och avgör måluppfyllelsen.

  
 ”Hälften av arbetspendlingsresorna i de starka stråken ska ske med kollektivtrafik via tåg eller buss bortom 2020”

”Skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling”

Medlemmarnas uppdrag

Nyckeltal Finansiella mål

Nöjd medarbetarindex (HME 74%)Nyckeltal Medarbetarskap & Ledarskap

Värdegrund

Strategiska funktionsområden
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Årets resultat mot budget

Frisknärvaro (93,8%) 

Nyckeltal

Tillgänglighet
• Samverka för att anpassa 

gångvägar och hållplatser

• Stärka kopplingen mellan 
kollektivtrafik- och  
bebyggelseplanering

• Öka samordningen mellan 
allmän och särskild  
kollektivtrafik

Attraktivitet
• Differentiera trafikutbudet 

och prioritera resurser

• Etablera avtalsformer som 
ger incitament att öka 
resande

• Koncentrera marknads- 
abetet till att kommunicera 
faktorer som ökar resandet

Miljö
• Öka satsningen på  

förnybara bränslen

• Öka beläggningsgraden 
ombord på fordonen

• Tillhandahåll utbildning  
och information i  
miljöfrågor

Effektivitet
• Öka beläggningsgraden 

ombord på fordonen

• Grunda taxesättning utifrån 
marknadsmässiga bedöm-
ningar av resenärernas 
betalningsvilja

• Underlätta etablering av tra-
fik på rent kommersiell basis 

Regional utveckling
• Utveckla strategiska noder 

för enkla och bekväma 
bytesreos

• Öka den storregionala 
samverkan i trafikfrågor

• Nöjdhet allmänhet 
(jmf med riket)

• Nöjdhet kund (jmf 
med riket)

• Andel tillgänglighets- 
anpassade fordon

• Andel tillgänglighets- 
anpassade hållplatser

• Marknadsandel  
av arbetspendling i 
starka stråk

• Marknadsandel  
totalt

• Restidskvot i större 
pendlingsrelation

• Antal påstigande  
(exkl skolkort)

• Punktlighet

• Andelen fordon som 
bedrivs med förnyel-
sebara bränslen

• Energiförbrukning 
per resa

• Fordonens utsläpp 
(emissioner) totalt 

• Fordonens utsläpp 
per resa 
 

• Kostnadstäcknings-
grad per linje och/
eller stråk

• Kostnadstäcknings-
grad totalt

• Intäktsutveckling

• Nettokostnader per 
personkilometer

• Utbud av regional 
trafik som drivs  
kommersiellt

• Arbetspendlingens 
utveckling

• Marknadsandel av 
arbetspendling i 
starka stråk

• Resmöjligheter 
mellan kommun- 
huvudorter och 
viktiga målpunkter 
för arbetspendling i 
angränsande län

Måluppfyllelse Delvis måluppfyllelse Ej måluppfyllelse

Ackumelerat resultat mot budget
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Som konstaterats i föregående avsnitt bedöms 
myndighetens ekonomiska hushållning genom 
en samlad bedömning av måluppfyllelse inom de 
fem funktionerna Tillgänglighet, Attraktivitet, Miljö, 
Effektivitet och Regional utveckling samt medarbe-
tarperspektivet och det ekonomiska perspektivet. En 
framåtblickande riskbedömning avseende framtida 
måluppfyllelse bör på en övergripande nivå identifie-
ra och värdera de största riskerna som hotar verk-
samhetens framtida måluppfyllelse.

Vad inledningsvis gäller faktorer som återfinnas på 
en mer övergripande nivå ser myndigheten följande 
faktorer eller riskkategorier. 

• 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 likviditets-
risker, kreditrisker, ränterisker med mera. Under 
denna faktor definieras även ett globalt eller na-
tionellt ändrat konjunkturläge.  

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

Vad sedan gäller faktorer som återfinns i myndighe-
tens omedelbara närhet ser myndigheten följande 
faktorer eller riskkategorier. 

• Verksamhetsrisker inkluderar exempelvis kvali-
tetsfrågor och kan definieras som risken att verk-
samheten inte uppnår fastställda verksamhetsmål, 
att verksamheten inte bedrivs på ett kostnadsef-
fektivt sätt och att avtal med externa parter inte 
tillämpas korrekt. Härtill hör även medarbetare-
relaterade risker som till exempel beroende av 
nyckelpersoner eller kompetensbrister.  

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

Beträffande konkreta verksamhetsrisker på en mer 
övergripande nivå i myndighetens omdelbara närhet 
bedöms följande identifierade risker som centrala för 

verksamhetens framtida måluppfyllelse: 

• Medborgarperspektivet

 Driftsäkerheten hörande till myndighetens nya 
tekniska system i form av såväl betal- och realtids-
system som bokningssystem. Risken bedöms som 
medelhög. 

• Trafikförsörjningsperspektivet

 Den fortsatta processen gällande Ny Trafik 2017, 
och då främst det fortsatta arbetet med fordons-
anskaffning. Risken bedöms som medelhög. 

Riskbedömning avseende 
verksamhetens måluppfyllelse
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 Det fortsatta arbetet med samordningen av den 
allmänna och särskilda kollektivtrafiken, och detta 
mot bakgrund av dels etableringen av Service-
center Sörmland, dels den i stora delar numera 
avslutade upphandling av Serviceresor Sörmland 
2017. Risken bedöms som medelhög. 

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

 Högre indexutveckling än beräknad vad gäller 
drivmedel till de fordon som används i den all-
männa och den särskilda kollektivtrafiken. Risken 
bedöms som medelhög.

• Medarbetarperspektivet

 Det fortsatta arbetet med att minska myndighet-
ens beroende av nyckelpersoner respektive konti-
nuerliga arbete med att säkerställa bemanningen 
inom den schemalagda verksamheten. Risken 
bedöms som medelhög. 

• Ekonomsikt perspektiv

 Finansiell risk hörande till det borgensåtagande 
myndigheten ingått under 2015. Risken bedöms 
som låg.  
 
Högre kommande investeringskostnader än 
beräknad vad gäller exempelvis fastigheter och 
depåer. Risken bedöms som medelhög.

Risknivåer
Låg risk  
Risker som bedöms vara så låga att 
de inte kräver någon åtgärd.  

Medelhög risk  
Risker som bedöms vara ganska 
allvarliga och som kräver någon 
typ av åtgärd.  

Hög risk  
Risker som kan medföra allvarlig 
skada och som måste åtgärdas 
snarast.
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Funktionsmål för tillgänglighet 

Kollektivtrafiken ska ge invånare och besökande 
goda förutsättningar för ett smidigt vardagsresande 
– i första hand mellan bostad, arbete och utbildning, 
samt bidra till ökad tillgänglighet och rörlighet. 

De indikatorer som används för att mäta måluppfyl-
lelse för tillgänglighet visar på en förbättrad situation. 
Mål kopplade till tillgänglighet är generellt långsikti-
ga i sin karaktär och är svåra att värdera för kortare 
perioder. 

För indikatorn nöjdhet kund respektive allmänhet 
bedöms måluppfyllelse ha nåtts nu när resultatet 
ligger högre än året innan. 

I Sörmlandstrafikens mätning 2016 svarade  
67 procent av kunderna att de är nöjda, att jämföra 
med 64 procent i KOLBAR-undersökning 2015. För 
allmänheten uppgår nöjdheten 2016 till 54 procent, 
på motsvarande fråga i KOLBAR 2015 svarade  
43 procent att de är nöjda. Det finns vissa skillnader  
i mätningarna under åren, därav är utfallen inte är 
helt jämförbara.

En milstolpe i arbetet med att förbättra tillgäng-
ligheten var införandet av audiovisuella utrop under 
hösten. Därmed är i princip samtliga bussar tillgäng-
lighetsanpassade enligt vedertagen definition. 

Tillgänglighet till kundtjänst dygnet runt även för 
den allmänna kollektivtrafiken från 1 februari.

Realtidinformation i mobilappen från den 1 de-
cember medför tillgång till busstrafikens punktlighet.

Så här har myndigheten arbetat under 2016: 

• Samverka med kommuner och Trafikverket för att 
anpassa gångvägar, hållplatser och terminaler

 Under året har Trafikverket påbörjat förbättringar 
avseende hållplatser belägna i Stigtomta och i 
Vrena. Eskilstuna kommun investerar just nu i en 
upprustning av hållplatserna utmed servicelinjerna 
30 och 31. Eskilstuna har även inventerat trafikfar-
liga hållplatser på landsbygden och kommer att 
välja ut ett antal för en standardförbättring. Där 
till kan nämnas att ett antal hållplatser i  
Hällberga har tillgänglighetsanpassats. Trafikverket 
har också tillgänglighetsanpassat stationsom-
rådena i Läggesta och Gnesta. I Strängnäs och 
Nyköping finns ett samarbete kring nya rese-
centrum med målsättningen att underlätta för 
gång-, cykel- och kollektivtrafiken. I samverkan 
med Regionförbundet Sörmland har arbetet kring 
Attraktiva Bytespunkter fortsatt där samtliga större 
bytespunkter inventeras och kartläggs utifrån 
tillgängligheten. 

• Stärk kopplingen mellan kollektivtrafik- och  
bebyggelseplanering

 Myndigheten svarar kontinuerligt på kommuner-
nas remisser av detaljplaner och översiktsplaner. 

 I Eskilstuna har myndigheten tillsammans med 
kommunen tidigare initierat ett arbete kring ökad 
framkomlighet, detta arbete avslutades under 
våren – med länets första busskörfält som re-
sultat. Andra viktiga remisser inom området som 
myndigheten besvarade var Nyköpings kommuns 
transportstrategi samt Länsstyrelsens Klimat- och 
energistrategi för Södermanlands län. Vi har även 
varit remissinstans för Trafikverkets vägplaner.  

• Öka samordningen mellan allmän och särskild 
kollektivtrafik

 I enlighet med myndighetens utökade uppdrag 
och medlemmarnas ambition om att öka sam-
ordningen mellan den allmänna och den särskilda 
kollektivtrafiken har vi under 2016 genom upp-
handling av nya avtal för den särskilda kollektivtra-
fiken möjliggjort för att samordna resor inom den 
allmänna anropstyrda kollektivrafiken och den an-
ropstyrda särskilda kollektivtrafiken. Från 1 januari 
2017 möjliggör avtalen för serviceresor att använ-
da befintliga resor eller fordon mer effektivt med 
en högre beläggningsgrad och mer samåkning 
mellan resenärsgrupper. För att ytterligare opti-
mera samordningen arbetas det med att imple-
mentera hanteringen av bokning i samma plane-
ringssystem utav de olika trafikslagen. Detta är ett 

Funktion Tillgänglighet
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arbete som kommer fortlöpa under 2017. Genom 
nya avtal för serviceresor upphandlade av myn-
digheten är syftet, förutom att samordna avtal-
suppföljning och kvalitetsmål i länet för särskilda 
transporter, att merutnyttja fordonen för allmänna 
kollektivtrafiken vid lågtrafik. Ytterligare en grund 
i detta arbete utgör rapporten Översyn av allmän 
anropsstyrd kollektivtrafik i Sörmlands län från 
2015, där det bland annat har utvecklats en metod 
för att bedöma turer som kan övergå till att bli 
anropsstyrda. Tillsammans med Gnesta kommun 
och Strängnäs kommun har myndigheten gått 
ut med en gemensam upphandling av skolskjuts. 
Syftet, förutom att samordna avtalsuppföljning 
och kvalitetsmål i länet för särskilda transporter, är 
merutnyttjande av fordonen för allmänna kollek-
tivtrafiken vid lågtrafik. Trafiken startades i augusti. 

 Myndigheten har tidigare, tillsammans med 
samtliga kommuner och Landstinget Sörmland, 
upphandlat bokning och transport av riksfärdtjänst 
och långa sjukresor. Avtalet började gälla i  
februari.

• Utvecklad information gentemot resenärsgrupper 
med särskilda behov, såsom äldre och funktions-
nedsatta

 Sedan införandet av nya tekniska system i sep-
tember/oktober är samtliga bussar utrustade med 
automatiska hållplatsutrop, inklusive visuell infor-
mation på skärmar.

Uppföljning av  

Funktion Tillgänglighet

Nöjdhet allmänhet och kund
• Sammanfattad nöjdhet bland kunder: 67 procent 

(64 procent 2015). 

• Sammanfattad nöjdhet hos allmänhet: 54 procent 

(43 procent 2015). 

Andel tillgänglighetsanpassade fordon 
• Andel bussar med låggolv = 85 % (207 av 244)

• Andel bussar med ramp/lift = 99 % (242 av 244)

• Andel bussar med audiovisuellt utrop = 98 %  

(239 av 244)

 
Andel tillgänglighetsanpassade hållplatser
• Andelen tillgänglighetsanpassade hållplatser  

utökas successivt, i synnerhet inom länets  

tätorter.    
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Funktionsmål för attraktivitet

Kollektivtrafiksystemet håller en god kvalitet, är  
användarvänligt, sammanhållet och samordnat. 

Resandet ökade 2016, med sju procent i busstrafiken 
och 3,9 procent i tågtrafiken. Den positiva utveck-
lingen inom länets busstrafik medför en positiv 
intäktsutveckling som överstiger budget. Stora steg 
framåt har tagits inom tågtrafiken i och med att 
programmet Ny Trafik 2017, med fler turer utmed 
samtliga banor i länet, lanserades till tidtabellskiftet 
den 11 december. Också information förbättrades 
avsevärt under året när audiovisuella utrop infördes 
i busstrafiken och webbsidan samt mobilappen ut-
vecklades, bland annat med realtidsinformation och 
som ny försäljningskanal. En annan milstolpe var im-
plementeringen av Sörmlandstaxan och nya tekniska 
system som ska förenkla medborgarnas vardag. Vad 
gäller nöjdheten kan konsteras att såväl kundnöjd-
heten som allmänhetens nöjdhet ökade under 2016. 
Den samlade bedömningen är klart positiv vad gäller 
måluppfyllelse.

Så här har myndigheten arbetat under 2016:

• Trafikutbudet ska differentieras och resurser  
ska prioriteras till stomstråk och strategiska  
målpunkter

 När det nya linjenätet infördes i december 2012 
gjordes flera satsningar på så kallade starka stråk, 
såväl inom som mellan kommuner. Detta arbete 
fortsätter kontinuerligt i samband med att fram-
tidens kollektivtrafik utvecklas. Det här året utgör 
satsningarna inom ramen för Ny trafik 2017 (tåg) 
de mest betydelsefulla utbudsförbättringarna i 
stomstråken till och från viktiga målpunkter. 
  

• Digitalisering i syfte att förbättra och förenkla för 
resenären 

 Under året har förutsättningar för förbättringar vad 
gäller information och betalmöjligheter införts. Ett 
nytt betal- och realtidssystem tillsammans med  
en förenklade taxan infördes under hösten. Real-
tidskarta i mobilappen och dygnet-runt- 
service i kundcenter ger möjligheter till bättre tra-
fikinformation till resenärerna. En ny service- och 
tjänstebaserad webb har lanserats som fokuserar 
på reseplanering och trafikinformation.

• Etablera avtalsformer som ger incitament att öka 
resande och marknadsandel

 Trosabussen drivs sedan sommaren 2015 helt 

Funktion Attraktivitet

kommersiellt. Genom arbetet med Program Trafik 
2019-2021 har myndigheten för avsikt att fastställa 
ett antal principer för kommande trafikupphand-
lingar så som ersättningsmodell samt kravställan-
de av funktion. 

Uppföljning av Funktion Attraktivitet:

• Nöjdhet allmänhet och kund

 Se avsnitt under Funktion Tillgänglighet.

 

• Antal påstigande buss (exklusive skolkort)

 Under 2016 har drygt 6,6 miljoner resor med buss, 
exklusive skolkort, registrerats vilket är en ökning 
med 4 procent jämfört med 2015. 

• Restidskvot i större pendlingsrelationer

 Restidskvoten för viktiga pendlingsrelationer 
skiljer sig mellan olika relationer. Generellt sett 
är förbindelserna med tåg konkurrenskraftiga 
medan de högsta restidskvoterna, det vill säga de 
med ett värde långt över 1, oftast är resor mellan 
orter längs motorvägar, exempelvis Nyköping- 
Oxelösund, eller mellan orter där det krävs ett 
byte, exempelvis resor till Södertälje centrum via 
Södertälje Syd. Restidskvoter per relation finns, 
tillsammans med utbud, redovisade i diagramform 
i avsnitt Funktion Regional utveckling.

• Punktlighet  

 För tågtrafiken redovisas punktligheten månatli-
gen och mäts i försening mer än 5 minuter. SJ:s 
mål för punktligheten i TiM-trafiken är 92 procent. 

En ny service- och tjänstebaserad webb samt en mobilapp har lanserats 
under 2016.
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Sett över hela året nåddes målet på UVEN och 
Nyköpingsbanan, däremot har punktligheten legat 
under målvärdet på Sörmlandspilen och Svea-
landsbanan. För regionaltågssystemen som utgår 
från Stockholm har ett antal större händelser 
påverkat utfallet negativt. Mycket kraftiga stör-
ningar orsakade ett ställverksfel i Karlberg i januari, 
ett signalfel vid Järna i maj samt ett antal signalfel 
och rälsbrott strax söder om Stockholm i början 
av november. Den 9 november påverkade dess-
utom ovanligt stora nysnömängder i Stockholm 
trafiken negativt. Svealandsbanan drabbades då 
mest av alla tågsystem med en bottenotering på 
83 procent i november månad. UVEN har haft en 
riktig bra utveckling under året med en avvikande 
siffra nedåt bara i januari månad. För UVEN tågen 
är det bland annat problem vid Kvicksundsbron 
som vid några tillfällen har påverkat utfallet nega-
tivt. ”Fel på infrastrukturen” och ”Olyckor/tillbud” 
(bland annat med obehöriga i spår) är de mest 
frekvent förekommande förseningsorsakerna. 

Marknadsandel totalt och av arbetspendling  
i starka stråk 

Enligt Svensk Kollektivtrafiks nationella mätning låg 
marknadsandelen för Sörmland 2015 på 11 procent 
jämfört med 13 procent 2014. När Sörmlandstrafiken 
under 2016 för första gången genomförde en egen 
mätning ställdes bland annat frågan ”Hur reser du 
vanligtvis under en vardag?”. Då svarade 15 procent 
(avseende vinterhalvåret) resp. 12 procent (avseende 
sommarhalvåret) att de vanligtvis använder kollektiv-
trafiken. Frågan ställdes till 1 004 medborgare i sam-
band med en telefonundersökning. Siffrorna kan inte 
direkt jämföras med Svensk Kollektivtrafiks mätningar 
tidigare år, men ger ändå en bra indikation.

 
År 2014 lät myndigheten tillsammans med Region-
förbundet Sörmland göra en mer noggrann studie, 
”Hållbart resande”, över marknadsandelar per stråk 

Andel punktliga tåg (mäts i försening >5 minuter)  

Källa: SJ
2014 2015 2016

Svealandsbanan  
Stockholm-Eskilstuna-Arboga (-Örebro)

92 % 90 % 89 %

UVEN  

Linköping-Eskilstuna-Västerås-Sala
92 % 89 % 94 %

Sörmlandspilen 

Stockholm-Katrineholm-Hallsberg
91 % 91 % 91 %

Nyköpingsbanan 

Stockholm-Nyköping-Norrköping
91 % 90 % 92 %

Avseende busstrafikens punktlighet finns nu, i och med att de nya tekniska systemen är installerade, förutsättningar att mäta och följa upp punktligheten. Första 
mer kontinuerliga uppföljningar planeras att redovisas under 2017.

och utfallet visade en marknadsandel på i snitt  
20–25 procent i starkare stråk med högre trafikut-
bud. De relationer som har absolut högst marknads-
andel trafikeras med tåg, såsom Katrineholm–  
Södertälje/Stockholm och Eskilstuna–Stockholm. 
Lägst marknadsandel har ett antal relationer utan 
direkt tågförbindelse och hög restidskvot, exempelvis 
Nyköping–Oxelösund, Nyköping–Katrineholm samt 
Mariefred/ Åkers Styckebruk–Södertälje. 
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Funktion Miljö

Funktionsmål för miljö

Kollektivtrafiken planeras och utformas så att mil-
jöpåverkan minskar och energieffektiviteten ökar.

Miljö är precis som funktionsområde tillgänglig-
het, långsiktig i sin karaktär. Därför är det glädjande 
att konstatera att alla bussar i länet i den allmänna 
kollektivtrafiken körs på förnybara drivmedel sedan 
januari 2016. Undantag är dagar där biogasen inte 
räcker till i Eskilstuna stadstrafik. Och då komplet-
terades med naturgas. Från den 1 januari 2017 har 
nya avtal tecknats för serviceresor i länet som bland 
annat innebär att även dessa resor ska utföras med 
förnybara drivmedel, med undantag av två back-
up-fordon i Nyköping. 

Flera aktiviteter har också genomförts som 
bedöms kunna bidra till ett ökat resande och be-
läggningsgrad, så som Sörmlandstaxan, nytt betal- 
och realtidssystem och utveckling av mobilappen. 
Dessutom ingår det i de nya servicerese- respektive 
skolskjutsavtalen att trafikföretagen ska kunna utföra 
viss allmän kollektivtrafik. Detta ökar möjligheten att 
köra lågt belagda turer med mindre fordon.

De företagna aktiviteterna gör att den samlade 
bedömningen för året bedöms positiv avseende 
måluppfyllelse.

Så här har vi arbetat under 2016: 

• Öka satsningen på förnybara drivmedel

 Från den 1 januari 2016 finns förutsättningar för 
att alla bussar i länet i den allmänna kollektivtra-
fiken som körs på uppdrag av myndigheten drivs 
med förnybara drivmedel. Fördelningen mellan 
olika drivmedel är att 69,6 procent av de körda 
kilometrarna drivs med biodiesel/RME,  
13,4 procent drivs med HVO, 10,5 procent drivs 
med biogas, och 0,4 procent drivs med el (se även 
uppföljningen av indikatorer nedan). Undantag 
är dagar där biogasen inte räcker till i Eskilstuna 

stadstrafik utan måste kompletteras med natur-
gas, vilket motsvarar 6,1 procent av andelen körda 
kilometrar. Därmed drivs 93,9 procent av anta-
let fordonskilometrar med förnybara drivmedel, 
och är med andra ord fossilfria. För att uppnå att 
samtlig busstrafik sker med förnybara drivsmedel 
kräver att tillgången på biogas i Eskilstuna ökar, 
alternativt att bussar drivs med andra drivmedel. 

 Tillgången på biogas i Eskilstuna har fortsatt att 
minska under 2016. Enligt uppgifter från  
Eskilstuna Energi och Miljö AB var den genom-
snittliga andelen biogas i fordongasen 67 procent 
2016. 2015 var andelen biogas i genomsnitt  
75 procent och 2014 var den 97 procent. Gläd-
jande är dock att andelen biogas ökade i slutet 
av 2016 och uppgick till 94 procent eller mer 
under årets tre sista månader. Bland annat för 
att säkerställa biogaskapaciteten för Eskilstunas 
stadstrafik har två elbussar gått i ordinarie linjetra-
fik och ytterligare tio elbussar har också beställts 
och kommer att sättas i trafik under hösten 2017. 
Nyköpings kommun har tillsammans med  
Nobina och myndigheten testat en elbuss i 
ordinarie stadstrafik på linje 1, 2 och 3 under två 

Baskrav 
gram per kWh

(2015)
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Kväveoxid           2,0 1,9 1,9 1,8 2,8 2,6 2,6 50 47 47

Partiklar 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,38 0,35 0,36

Kolväten - 0,11 0,11 0,11 0,18 0,17 0,16 3,33 3,03 2,95

Koldioxid - - - 629 666 321 11 447 12 020 5 880

Resultat 
gram per kWh

Resultat 
gram per km

Resultat 
utsläpp i ton

Beräkning av den genomsnittliga teoretiska emissionsmängden för linjetrafiken samt Svensk kollektivtrafiks baskrav för buss. 

Förnybara  
drivmedel

Fordonskm med buss,  

allmänna kollektivtrafiken

93,9%
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höstveckor. Ambitionen är att på sikt byta ut en 
eller flera bussar i stadstrafiken i Nyköping mot 
elbussar.

• Öka beläggningsgraden ombord på fordonen

 För att öka resandet och beläggningsgraden har 
en rad åtgärder gjorts under året. Sörmlandstaxan 
har, tillsammans med införandet av nytt betal- och 
realtidssystem, syfte att förenkla för resenärer och 
vara anpassad till dagens resande. Överlag innebär 
Sörmlandstaxan också en prissänkning. Den fort-
satta utvecklingen av Sörmlandstrafikens app med 
exempelvis realtidsinformation, var bussen befin-
ner sig, ska förhoppningsvis också förenkla för re-
senären och ge ett ökat resande. Ett kontinuerligt 
arbete är också den dialog myndighetens trafikut-
vecklare har med kommunernas och landstingets 
medarbetare för att se över linjer som av olika an-
ledningar har en låg beläggningsgrad, och utifrån 
det eventuellt föreslå förändringar. Ett exempel på 
detta är linje 502 Trosa – Järna, som på grund av 
lågt resande lades ner i december 2016. Arbetet 
med att trafikera lågt belagda turer med mindre 
fordon, för att på så sätt öka beläggningsgraden, 
har inte fortskridit i önskad takt. Från den 1 januari 
2017 kan däremot, genom de nya avtalen, samtli-
ga serviceresefordon i länet och skolskjutsfordon 
i Nyköping, Gnesta och Strängnäs kommuner, 
också användas för allmän kollektivtrafik, vilket 
ökar förutsättningarna för ökad beläggningsgrad 
på fordonen. 

Indikatorer för funktionsmålet miljö1 

Andel fordon som under 2016 drivits med förnybara 
drivmedel. Av 241 bussar har samtliga bussar körts på 
förnybara drivmedel
• varav 189 bussar (78 procent) med dieselmotor 

har använt RME (rapsmetylester) eller HVO (hy-

drogenated vegetable oil) som drivmedel

• varav 50 bussar (21 procent) har använt fordons-
gas som drivmedel

• varav två bussar (en procent) har eldrift.

Samtliga fordon drivs sedan januari 2016 med förny-
bart bränsle. Dock ska noteras att det under året har 
krävts en viss andel naturgas i fordonsgasen, efter-
som biogasen inte har räckt till, enligt ovan.

Fordonens utsläpp (emissioner) totalt och per resa

• Kväveoxid (NOx): 47 ton och 4,32 gram/resa  
(47 ton och 4,55 gram/resa 2015)

• Partiklar (P): 0,36 ton och 0,035 gram/resa  
(0,35 ton och 0,034 gram/resa 2015)

• Kolväten (HC): 2,9 ton och 0,288 gram/resa  
(3,0 ton och 0,296 gram/resa 2015)

Utsläppen totalt och per kilometer av kväveoxider

och partiklar är oförändrat jämfört med 2015. 
Däremot har utsläppen totalt och per kilometer av 
kolväten minskat och för koldioxid har det mer än 
halverats jämfört med 2015. Orsaken är att Nobina 
från januari 2016 har konverterat bussarna så att de 
kan köras på RME istället för vanlig diesel, samt att 
ett tiotal bussar körs på HVO. För att kunna hantera 
RME har myndigheten också anpassat tankanlägg-
ningar på de depåer som Nobina hyr.

Energiförbrukning per resa

Energiförbrukningen 2016 för den uppskattade ge-
nomsnittsresan är 0,0062 kWh, vilket är en minsk-
ning med fem procent jämfört med 2015. Energi-
förbrukningen för genomsnittsresan har därmed 
minskat med 4-5 procent varje år sedan 2012.

Energiförbrukning per resa.

2014 2015 2016

Total energianvändning, MWh

Totalt 69 732 66 782 67 881

varav diesel/RME 50 125 48 601 50 429

varav fordonsgas 19 607 18 181 17 452

Energianvändning, kWh/km Totalt 3,8 3,70 3,70

Genomsnittlig drivmedelsförbrukning,  
liter per mil

Totalt 4,0 3,80 3,90

varav diesel/RME 3,4 3,38 3,55

varav fordonsgas 6,5 5,84 5,66

Andel fordonskilometer  
med förnyelsebara drivmedel (procent)

Totalt 43,3 40,4 93,9

varav biodiesel/RME 26,4 27,9 69,6

varav biogas 16,9 12,5 10,5

varav el - - 0,4

varav HVO - - 13,4

1 Samtliga uppgifter har hämtats från FRIDA miljö- och  
fordonsdatabas, januari 2016. 
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Funktionsmål för effektivitet:

Effektivitet handlar om såväl effektiv organisation som

effektiv trafik. 

En viktig del i detta arbete är att identifiera möjlig-
heter till samordning, optimering och effektivisering 
avseende länets kollektivtrafik på landsbygden, något 
som underlättas genom etableringen av den gemen-
samma beställningscentralen. Genom nya avtal för 
Serviceresor i Sörmland med trafikstart den 1 januari 
2017 ges det möjlighet till att samutnyttja resor inom 
den särskilda och allmänna kollektivtrafiken. Till-
sammans gör detta att den samlade bedömningen 
avseende funktionsområde effektivitet sammanfattas 
som positiv. 

Så här har myndigheten arbetat under 2016: 

• Öka beläggningsgraden ombord på fordonen  

Se avsnitt under Funktion Miljö. 

• Grunda kollektivtrafikens taxesättning på mark-
nadsmässiga bedömningar av resenärernas  
betalningsvilja  
Sörmlandstaxan infördes från 1 den oktober till-
sammans med det nya betal– och realtids- 
systemet. Den nya taxan har tagits fram för att 
förenkla för resenärerna och innehåller färre  
zoner och biljettyper än tidigare. 

• Stimulera etablering av trafik på rent kommersiell 
basis  
Sedan sommaren 2015 har Trosabussen övergått 
till att trafikeras på kommersiell basis av Åkerbergs 
Trafik. Myndigheten publicerar årligen ett trafik-
bokslut där samtliga busslinjers resande, intäkter 
och kostnader redovisas. På så sätt får bland annat 
eventuella intressenter som överväger att bedriva 
kommersiell trafik en bra insyn i trafikekonomin.

• Arbeta för lösningar som lutar sig mot nationell 
standard.  
Myndigheten deltar i en avtalsgrupp inom ramen 
för Partnerssamverkan för en förbättrad kollektiv-
trafik gällande uppdraget att ta fram standardise-
rade krav för kommande trafikupphandlingar. I de 
kommande trafikupphandlingarna, som omfattas 
i programmet Trafik 2019-2021, kommer bran-
schens rekommenderade avtalsprocess och mo-

dellavtal vara stöd. De nya tekniska system som 
införs från 2016 bygger på standardkomponenter 
och öppna gränssnitt. 

• Intäktsutveckling 

 Biljettintäkterna från allmänheten, det vill säga 
skolelever exkluderade, uppgick till drygt 110 mnkr 
vilket motsvarar en marginell ökning med  
0,3 procent. Att intäkterna trots klart positiv ut-
veckling av resandet bara ökade marginellt ska  
ses mot bakgrund av att nya Sörmlandstaxan  
totalt faktiskt utgör en sänkning av taxenivån. 
Utfallet återspeglar också ett tillfälligt intäktsbort-
fall under framför allt september månad till följd 
av installationsarbetena ombord på bussarna. 
Intäkter från skolkorten uppgick till 56,5 mnkr, 
en minskning med 6 procent jämfört med 2015. 
Orsaken till lägre intäkter än budget, är effekterna 

av den nya skolkortsmodellen. 

• Kostnadstäckningsgrad: totalt och per linje  
och/eller stråk  
Med kostnadstäckningsgraden avses den andel 
av trafikkostnaderna som täcks av biljettintäkter. 
Totalt uppgår täckningsgraden för 2016, inklusive 
skolkortintäkter, till 35 procent vilket är 2 procent 
lägre än 2015. Detta är en effekt av intäktsbort-
fallet vid övergången till nytt betalsystem under 
september. Det är runt 15 av de totalt närmare  
140 linjerna som når en täckningsgrad på cirka  
50 procent eller mer. Av de regionala linjerna är 
det linjerna 700 Vingåker-Flen-Eskilstuna,  
715 Nyköping-Oxelösund samt 820 Eskilstuna 
–Strängnäs som utmärker sig genom en för-
hållandvis hög täckningsgrad över 50 procent. 
Men också en del lokala linjer såsom linje 415 

Funktion Effektivitet
Samordningsvinst 

Serviceresor

februari - december

18 mnkr
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14 %

Landsbygdslinjer, regionala
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Nyköping stadstrafik
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Täckningsgrad exkl. skolkort Täckningsgrad inkl. skolkort

27%

Flen-Hälleforsnäs, 430 Flen-Malmköping samt 
515 Nyköping-Skavsta samt stadstrafikens linje 2 
i Eskilstuna kvalar in på denna lista. Högst kost-
nadstäckningsgrad per område ger stadstrafiken i 
Eskilstuna samt den re gionala landsbygdstrafiken.  
Stadstrafiken Eskilstuna har dock börjat påverkas 
av avgiftsfria resor för seniorer vilka medför något 
lägre intäkter. 

Utbud av regional trafik som drivs kommersiellt

Inga anmälningar (eller avanmälningar) inkom till 
myndigheten under 2016. Trosabussen mellan  
Trosa/Vagnhärad och Stockholm körs sedan som-
maren 2015 helt på kommersiella villkor. Därutöver 
bedriver SJ AB, och i viss omfattning Tågåkeriet i 
Bergslagen, kommersiell tågtrafik och Swebus samt 

Flygbussarna kommersiell busstrafik med uppehåll  
i länet. För arbetspendlingen är i princip bara  
Trosabussen och i viss mån SJ:s utbud med  
snabbtåg mellan Katrineholm och Stockholm  
av betydelse. 

Nettokostnad per personkilometer 

Nettokostnaden per personkilometer uppgick för 
2016 till 1,98 kr (3,87 kr exklusive skolkort). Jämfört 
med året innan är det en minskning med 2 öre (men 
en ökning med 2 öre om man bortser från skolkor-
ten). Trots svag intäktsutveckling ligger alltså netto-
kostnaden per personkilometer på i princip samma 
nivå som året innan vilket kan förklaras med kraftigt 
ökat resande. Beräkningen är baserad på en genom-
snittlig reslängd på 14 km. 
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Funktionsmål för regional utveckling 

Kollektivtrafiken utvecklas för att stödja regionens 
täthet och flerkärnighet och stärker förutsättningar-
na för en sammanhållen och utvidgad arbetsmark-
nadsregion. 

Sörmland som län är starkt knutet till angränsande 
län i Östra Mellansverige, i synnerhet Stockholms län 
med mer än 50 procent av den dagliga pendlingen 
över länsgräns. För Sörmlands regionala utveckling 
är den samlade bedömningen för perioden positiv i 
och med att regionaltågstrafiken kopplad till  
Ny Trafik 2017 utökades i december. Dessutom fort-
skrider planeringen för nästa etapp med ytterligare 
utbudsförbättringar preliminärt från 2019 när de nya 
tågen levereras. Något som förväntas ge betydande 
effekt på länets utveckling och leda till en ytterligare 
integrerad arbetsmarknad i Mälardalen. 

Så här har myndigheten arbetat under 2016:

• Utveckla strategiska noder för enkla och bekväma 
bytesresor

 Myndigheten deltar i arbetet med nya resecen-
trum i Strängnäs och i Nyköping, tillsammans med 
respektive kommun och Trafikverket. Under året 
har ett projekt bedrivits tillsammans med Region-
förbundet med avsikt att identifiera och utveckla 
våra större bytespunkter. Materialet är också tänkt 
som en viktig input till behoven i Länstransport-
planen.   

• Öka den storregionala samverkan i trafikfrågor 

 Myndigheten deltar i Mälardalsrådets process En 
Bättre Sits där en ny gemensam systemanalys har 
fastställts och godkänts i sju län under året. Den 
innehåller bland annat en gemensam målbild för 
den regionala trafiken 2030 och pekar ut ange-
lägna infrastruktursatsningar. Materialet utgör ett 
viktigt regionalt inspel till bland annat Trafikverket 
om behoven av statliga satsningar. 2016 deltog 
myndigheten också i projektgrupper kopplade till 
MÄLAB:s arbete med Ny Trafik 2017, tillsammans 
med övriga län. Myndigheten har även utifrån 
arbetet med upphandling av nya tekniska system 
arbetat för möjligheten att skapa interoperabilitet 
mellan Sörmlands och Stockholms biljettsystem.  

Uppföljning av målet regional utveckling: 

• Arbetspendlingens utveckling

 Pendlingsbenägenheten påverkas av en rad 
faktorer, bland annat av tillgången till attraktiv 
kollektivtrafik och infrastruktur. I samtliga kom-
muner har både andelen in- och utpendlare ökat 
mellan 2006 och 2015 (statistik för 2016 erhålls 
först 2018) vilket kan ses som ett tecken på en allt 
mer integrerad region. För framför allt kommuner 
med högt pendlingsberoende som Gnesta och 
Trosa är väl fungerande och stabila kommunika-
tioner fundamentalt avgörande för kommunernas 
attraktivitet. 

• Resmöjligheter mellan ett urval av kommunhuvu-
dorter och viktiga målpunkter för arbetspendling i 
angränsande län 

 Utbud och restid är viktiga faktorer för beskriv-
ningen av trafikens attraktivitet. Hög turtäthet och 
korta restider öppnar för daglig pendling, där-
med ökar antalet arbetsplatser som kan nås från 
respektive ort. Men också för tillgången till högre 
utbildning spelar bra buss- och tågtrafik en viktig 
roll. Diagrammet visar att turutbudet på de allra 
flesta förbindelserna uppgår till minst 10 dub-
belturer, vilket anses vara en undre gräns för att 
möjliggöra arbetspendling. Generellt kan sägas  
att relationer som i diagrammet ligger långt ner  
(=relativt få turer) och till höger (=dålig restids- 
kvot) bör prioriteras i myndighetens arbete med 
att skapa en mer attraktiv trafik. Det gäller framför 
allt relationer med stor arbetspendling som  
Nyköping-Oxelösund, Strängnäs-Södertälje  
centrum och Trosa-Södertälje centrum.  

Funktion  
Regional utveckling

Första spadtaget tas för den nya tågdepån i Eskilstuna. 
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Kommun

2015 2006 2015 2006

Eskilstuna 16 % 14 % 17 % 15 %

Flen 27 % 24 % 36 % 33 %

Gnesta 27 % 25 % 57 % 55 %

Katrineholm 23 % 21 % 24 % 23 %

Nyköping 21 % 19 % 26 % 24 %

Oxelösund 44 % 37 % 40 % 34 %

Strängnäs 21 % 19 % 45 % 42 %

Trosa 29 % 27 % 53 % 51 %

Vingåker 30 % 25 % 43 % 39 %

Länet totalt (pendlare över kommun- och länsgräns) 21 % 19 % 29 % 27 %

Enbart pendlare över länsgräns 9 % 8 % 19 % 17 %

Andelen utpendlare  
av nattbefolkningen3

Andelen inpendlare 
av dagbefolkningen2

2  Definition dagbefolkning: Förvärvsarbetande personer 16+ år med arbetsplats i regionen (=resp. kommun i länet)

3  Definition nattbefolkning: Förvärvsarbetande personer 16+ år med bostad i regionen (=resp. kommun i länet). Uppgifterna hämtade från SCB

0

0,4

5

10

15

20

25

30

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

Bubblornas storlek motsvarar antalet arbetspendlare mellan tätorterna enligt SCB 2011/12.
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Nyköping-Oxelösund p.g.a stakt avvikande
värden utanför diagrammet: restidskvot 2,5 
samt 55 dubbelturer

Flen–Katrineholm

Gnesta–Södertälje C

Kholm–
Norrköping

Etuna-
Kungsör

Vingåker-Kholm Gnesta-Sthlm

Eskilstuna–Strängnäs
Läggesta–
Sthlm

Katrineholm-Stockholm C

Eskilstuna–Västerås

Vagnhärad–Södertälje C 

Eskilstuna-Nyköping

Nyköping-Katrineholm Trosa-Stockholm

Nyköping-Södertälje C

Läggesta-Södertälje C Strängnäs-Södertälje C

Nyköping-Trosa/Vagnh.

Trosa-Södertälje C

Eskilstuna-
Södertälje C

Katrineholm-Södertälje C

Strängnäs–Stockholm C

Eskilstuna–Sthlm

Nyköping–Sthlm

Nyköping–Norrkp.

Nyköping–Flen

Gnesta–Nyköping

E-tuna–Flen

Vagnhärad–
Sthlm

i

Diagrammet visar antalet dubbelturer (=turer per vardag och riktning) och restidskvoten (=restid kollektivtrafik delad genom restid bil) mellan för arbetspendlingen 
viktiga tätorter. Anm. Finns flera färdsätt har det i redovisningen av restidskvot och utbud endast tagits hänsyn till det snabbaste färdsättet (anses vara förstahandsvalet). 
Exempel: Utöver 10,5 dubbelturer med tåg mellan Vingåker och Katrineholm (som redovisas ovan) körs många dubbelturer med buss som dock ej redovisas på grund 
av relativt lång restid. För relationen Trosa–Stockholm C anses Trosabussen (med byte i Liljeholmen) vara förstahandsvalet, från Vagnhärad till Stockholm däremot tåget. 
Notera också kommentaren i diagrammet om att relationen Nyköping–Oxelösund inte kan redovisas där på grund av att värdena för restidskvoten (2,5) och turutbudet 
(55) sticker ut alldeles för mycket. Uppgifter om restid och utbud för 2016.  
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Under 2016 har den interna kontrollen utgått från 
den av direktionen beslutade interkontrollplanen, 
vilket syftar till att säkerställa en ändamålsenlig och 
effektiv verksamhet med tillförlitlig rapportering samt 
följa tillämpliga lagar och förordningar.

Genom en god intern kontroll skapas förtroende 
för verksamheten, då den interna kontrollen påver-
kar alla delar i organisationen och dess system för 
styrning och ledning.

I enlighet med myndighetens internkontrollplan 
samt rutin för intern kontroll, har två interna revision-
er genomförts under 2016; den 24 maj och den  
7 november. 

Därutöver har Sörmlands Kollektivtrafikmyn-
dighet under året även fullföljt processen gällande 

kvalitetscertifiering i enlighet med ISO 9001, vilket 
resulterade i att myndigheten upprätthåller certifie-
ringen i ytterligare ett år. Som en följd av detta styrs, 
stödjs och uppföljs myndighetens verksamhet utifrån 
ett sammanhållet ledningssystem, vilket sammanta-
get syftar till att säkerställa och öka verksamhetens 
kundnytta.

Myndighetens arbete med den interna kontrollen 
under året har sammantaget visat att verksamhetens 
arbete med styrdokument, processer och rutiner 
samt säkerställande av att dessa följs fortgår. Under 
2017 fortsätter arbetet med att utveckla, förbättra 
och anpassa kvalitetsarbetet kopplat till myndighet-
ens uppdrag och mål. 

Årets arbete med intern 
kontroll



Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken     61

Mälardalen - Sörmlands närmaste resmål

En nära samverkan med andra aktörer i Östra 
Mellansverige är för Sörmland avgörande för den 
fortsatta utvecklingen och kommer även fortsatt 
priorieras. Trafiksystemet måste fortsätta planeras 
och utvecklas utifrån Sörmlands del av en växande 
Stockholms- Mälardalsregion. Ostlänkens syfte och 
placering genom länet har också betydande påver-
kan för länets framtida tillväxt i en allt mer växande 
geografi. Med sikte på en regionförstoring som kan 
gå hand i hand med att nationens avstånd krymper 
genom att flyget reformeras med förnybara drivme-
del och utbyggda stambanor.

2017-07-10, klockan 05:00

Citybanan invigs. Citybanan, den nya pendeltågstun-
neln under centrala Stockholm, medfinansierad av 
kommuner och regionala organ i Mälardalen med 
syfte att skapa utökad kapacitet för den regiona-
la tågtrafiken till och från Stockholm Central. Den 
utveckling som Citybanan för med sig är efterlängtad 
och de effekter som uppstår när pendeltågen tar 
med sig majoriteten av tåglägen vid den så kallade 
getingmidjan ner till under Riddarfjärdens vatten är i 
delar ännu oanade.

Är framtiden Region Sörmland?

Frågan kring framtida regionbildning har i närtid på 
nytt aktualiserats och det är ett troligt scenario att 
Kollektivtrafikmyndigheten inryms i en ny samordnad 
Region Sörmland runt 2019. Om det blir så kommer 
utredning och beslut visa. Oaktat av framtida ad-
ministrativa gränser och organiseringsformer är det 
för Sörmland även fortsatt viktigt att utgå från den 
administrativa indelningens obetydlighet för med-
borgarnas vardag och rörlighet. 

Tre särskilt viktiga utmaningar

Under kommande år går det att identifiera tre områ-
den som särskilt kommer att påverka verksamheten. 
Upphandling av nya trafikavtal för länets busstrafik, 
ökad kundnöjdhet samt organisations förmåga att 
driva utveckling och dra nytta av de verktyg som 
finns.  

Goda affärer för samhälle och trafikföretag  

Under perioden 2019 till 2021 löper samtliga inneva-
rande trafikavtal för länets busstrafik ut. Att förbereda 

Verksamhetens 
förväntade utveckling

Under 2017 kommer  
det stå klart om Landstinget 
Sörmland väljer att ansöka 
om att bilda Region Sörmland.

och genomföra upphandling för dessa tjänster är 
ett uppdrag som kommer ha stor påverkan för såväl 
länets medborgare som för myndighetens verk-
samhet och ekonomi. Av stor vikt blir att finna rätt 
balans i de krav som ställs på anbudsgivaren, för att 
undvika detaljstyrning och möjliggöra egna initiativ 
samtidigt som medborgarens och samhällets behov 
tas till vara. Balans i fokus på pris och kvalitet är 
också av stor vikt. En framåtlutad avtalsrelation med 
hög transparens är en förutsättning för fortsatt god 
utveckling. 

Högre kvalité genom fortsatt digitalisering 

Under 2017 kommer arbetet att förbättra tjänsten 
fortsätta genom att använda och utveckla befintliga 
tekniska system. De digitala skärmarna på bussarna 
kommer att kompletteras med bytesinformation, 
vilket är ytterligare en förbättring av trafikinformatio-
nen. 

Vi ska vara där resenären är och kommer under 
2017 att lägga fokus på att utveckla och kommuni-
cera de digitala verktygen för trafikinformation och 
köp. 2016 skapades möjligheterna för det arbetet. 
Utveckling av mobilappen kommer att vara cen-
tral. Vi ser att både informationssökningar och köp i 
större utsträckning drivs till mobilappen. Hälften av 
webben besökare har surfat in på sidan via mobilen, 
informationssökningarna i mobilappen ökar markant 
och köpen blir fler. Under 2017 kommer en ny tjänst 
för företagsköp att lanseras via mobilappen. I första 
hand kommer våra ägare att erbjudas denna för att 
succesivt utöka erbjudandet även till näringslivet. Pa-
rallellt kommer myndigheten under året att se över 
och utreda olika betallösningar. Genom att fortsätta 
kommunicera, och utöka, möjligheten att köpa biljett 

Eskilstuna
Strängnäs

Södertälje

Trosa

GnestaFlen
Katrineholm/Vingåker

Nyköping/Oxelösund
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digitalt kan ombordköp minimeras och ge förutsätt-
ningar för trafiken att flyta tidtabellssäkert.

Vidare kommer myndigheten fortsätta att ta reda 
på resenärers behov och önskemål kring tjänsten. 
Resultatet i 2016 års NKI ska analyseras och följas 
upp. Nya undersökningar kring resenärers upplevel-
ser och behov ska göras i form av NKI, utprovningar 
och intervjuer. Målet är att skapa en kundinsiktsbase-
rad tjänst för att skapa nöjdhet och påverka bilden av 
kollektivtrafiken. Myndigheten kommer under 2017 
att fortsätta transformeringen till Sörmlandstrafiken 
där en aktivitet är att bussarna ska förses med den 
nya loggan. Andra prioriterade kommunikations-
aktiviter under året är att fortsätta informera om 
Sörmlandstaxan, förbättra internkommunikationen 
samt att kommunicera Mälardalstaxan och Movingo. 
Förbättrad internkommunikation ger tryggare med-
arbetare och förbättrad information till resenären. 
Sammantaget ska samtliga aktiviteter bidra till att 
höja både resenärers nöjdhet och förbättra allmän-
hetens bild av Sörmlandstrafiken.

Inom den särskilda kollektivtrafiken finns digi-
tala verktyg för att boka och följa sin resa. Genom 
att introducera och kommunicera denna möjlighet 
förbättras servicen till resenärerna samtidigt som te-
lefontider för bokningar, för de resenärer som före-
drar detta, kan förkortas. Myndigheten ser också att 
förbättrade system, till exempel för kundsynpunkter, 
ger förutsättningar för kvalitétshöjningar i tjänsten.  

En helt igenom  

spännande framtid

Myndigheten har att arbeta målstyrt och med långsiktiga strategier och med  
innovationsstyrning som komplement. Detta då vi står inför viss okänd materia,  
och främst i fråga om när. 

• Det är inte frågan om autonoma fordon blir legio i Sörmland, utan när. 

• Det är inte frågan om vi på ett effektivt kan ta tillvara på solenergi och annan  
naturkraft, utan när. 

• Det är inte frågan om riksdagen samordnar transportlagstiftningarna, utan när. 

• Det är inte frågan om våra medlemmar vill fortsätta öka samordningen i trafiken,  
utan när. 

• Det är inte frågan om digitalisering, utan vad.

En organisation som tar till vara förutsättningarna 

Myndigheten har nu trafikavtal inom såväl traditionell 
busstrafik och särskild kollektivtrafik såsom färdtjänst 
och sjukresor i hela länet och skolskjutsar i flera 
kommuner i verktygslådan. Det är nu av stor vikt att 
de målsättningar som fanns när länet valde att sam-
ordna trafiktjänsterna till myndigheten under kom-
mande år förverkligas. Det handlar bland annat om 
att erbjuda anropsstyrda lösningar för boende i glest 
befolkade områden och säkerställa en kostnadsef-

fektiv servicetrafik med hög samordningsgrad och 

nöjda användare. Här krävs nya tankesätt kring såväl 
trafikplanering som hantering av bokning och an-
vändning av tekniska stödsystem. Denna utmaning 
behöver hanteras hand i hand med verksamhetens 
innevarande växtvärk. Vid utgången av 2016, och helt 
i linje med beslut om utökad verksamhet, har myn-
digheten 69 månadsanställda och ca 15 timanställda. 
Vid utgången av 2015 hade myndighetens  
60 medarbetare och dito 2014 hade myndigheten  
34 anställda. Detta i relation till att myndigheten 
konstituerades 2012. 

”Myndigheten har valt att arbeta 
målstyrt och med långsiktiga  

strategier, och med innovations- 
styrning som komplement.”
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VÅRA RÄKENSKAPER 
Här finns information om myndighetens resultaträkning, balansräkning, redovisning  
av drift och fördelning per medlem, kassaflödesanalys med mera.
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Intäkter (tkr)
Utfall  

2015

Budget  

2016

Prognos          

2016

Utfall     

2016

Intäkter från medborgarna 110 586 106 243 110 333 110 881

Varav

Biljettintäkter 110 279 105 923 110 013 110 560

Biljettintäkter landsbygd 61 003 56 296 59 586 60 497

Biljettintäkter stadstrafik 49 276 49 627 50 427 50 063

Övriga intäkter 307 320 320 321

Varav

 Reklamintäkter 307 320 320 307

Intäkter från medlemmarna 528 792 577 731 575 578 547 575

Varav

Medlemsavgifter 468 712 519 353 519 353 491 027

Skolkort/elevkort 60 080 58 378 56 225 56 548

Summa intäkter 639 378 683 974 685 911 658 456

Finansiell redovisning 

Driftredovisning 

Tabellen fortsätter på nästa sida

Allmänna kollektivtrafiken
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Kostnader (tkr)
Utfall     

2015

Budget  

2016

Prognos         

2016

Utfall     

2016

Förvaltningskostnader 27 881 35 512 33 432 33 921

Varav

Personalkostnader, intern personal 16 060 20 130 21 268 20 624

Arvoden inkl. konsulter 5 552 5 378 4 523 5 779

Lokalkostnader 943 979 987 1 462

Föreningsavgifter 2 006 2 006 1 556 1 511

Övrigt kontorsrelaterat 3 320 7 019 5 097 4 546

Trafikrelaterade nettokostnader 35 963 40 440 38 734 39 405

Varav

Tekniska system 10 924 8 499 8 499 11 322

Försäljningskostnader 7 236 10 206 9 300 8 285

Infrastrukturkostnader (depåer mm) -1 841 -841 -640 -497

Övrigt trafikrelaterat (banavgifter, 

stationsavgifter, periodkortsavtal)
19 644 22 575 21 575 20 294

Trafikkostnader 575 532 608 022 598 944 585 137

Varav

Landsbygd buss 298 610 308 186 306 031 304 650

Stadstrafik 158 187 171 556 166 585 165 150

Tåg 120 851 126 870 126 870 116 980

Anropsstyrd trafik 1 453 1 410 1 536 1 664

Viten -3 571 -2 078 -3 307

Summa kostnader 642 947 683 974 673 188 658 463

Periodens resultat -3 569 0 14 801 -7

forts. Allmänna kollektivtrafiken
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Intäkter (tkr)
Utfall     

2015

Budget  

2016

Prognos         

2016

Utfall     

2016

Intäkter från medlemmarna 2 965 110 235 110 235 98 234

Varav

Serviceresor 110 235 110 235 95 515

Riksfärdtjänst 2 719

Summa intäkter 2 965 110 235 110 235 98 234

Kostnader (tkr)

Förvaltningskostnader 2 106 15 159 15 159 18 275

Varav

Personalkostnader, intern personal 2 106 13 679 13 679 16 249

Arvoden inkl. konsulter 910 910 974

Lokalkostnader 200 200 610

Övrigt kontorsrelaterat 370 370 442

Trafikrelaterade nettokostnader 859 1 699 1 699 2 328

Varav

Tekniska system 859 1 574 1 574 2 221

Försäljningskostnader 125 125 107

Trafikkostnader 93 377 80 768 77 622

Varav

Serviceresor 93 377 80 768 77 207

Riksfärdtjänst 2 719

Viten -2 304

Summa kostnader 2 965 110 235 97 626 98 226

Periodens resultat 12 609 8

Särskilda kollektivtrafiken
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Resultaträkning och Balansräkning 

Belopp i tkr Not Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet

Samlad  
Redovining

Budget

Utfall  
2016

Utfall  
2015

Utfall  
2016

Utfall  
2015

 
2016

RESULTATRÄKNING (tkr)

Verksamhetens intäkter 1 189 734 194 204 189 734 194 251 184 027

Verksamhetens kostnader 2 -778 700 -668 282 -773 579 -663 086 -813 536

Avskrivningar -636 -294 -4 835 -4 330 -4 053

Verksamhetens nettokostnader -589 601 -474 372 -588 679 -473 165 -633 562

Medlemsbidrag 3 589 600 472 936 589 600 472 936 632 416

Övriga bidrag 1 152

Finansiella intäkter 5 1 900 13 -1

Finansiella kostnader -3 -463 -3 -457 -5

Årets resultat 1 2 931 -688 1

BALANSRÄKNING (tkr)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella 4 8 340 8 273 38 124 31 055

Finansiella 5,6 40 150 40 150 1 200 1 202

S:a anläggningstillgångar 48 490 48 423 39 324 32 257

Omsättningstillgångar

Fordringar 7 252 832 74 693 255 865 170 343

Kassa/bank 8 98 983 89 684 108 495 155 763

S:a omsättningstillgångar 351 815 164 377 364 361 326 106

S:A TILLGÅNGAR 400 305 212 800 403 685 358 363

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 39 052 39 051 39 926 38 888

varav årets resultat 1 2 931 467

S:a eget kapital 39 052 39 051 39 926 38 888

Avsättningar för pensioner 9 2 136 785 2 136 399

Skulder

Kortfristiga skulder 10 359 117 172 964 361 622 319 075

S:a kortfristiga skulder 359 117 172 964 361 622 319 075

S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER 400 305 212 800 403 685 358 362

Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga

Ansvarsförbindelser 11 1 909 091 1 909 091 1 909 091 1 909 091
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Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys,  

belopp i tkr

Sörmlands  

Kollektivtrafikmyndighet

       Samlad  

        Redovisning

   2016 2015 2016 2015

Den löpande verksamheten 

Rörelseresultat efter finansiella poster 1 2 931 -688

Avskrivningar 636 294 4 835 4 330

Avsättning 1 351 386 1 351 386

Vinst försäljning av anläggningstillgångar

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital

1 987 683 7 116 4 029

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Ökning(-)minskning(+) kundfordringar -182 693 99 594 -185 596 103 859

Ökning(-)minskning(+) fordringar 4 553 -3 877 4 317 176 084

Ökning(+)minskning(-) leverantörsskulder -9 829 -143 137 -6 017 -141 330

Ökning(+)minskning(-) övriga rörelseskulder 195 982 -4 412 13 214 -7 049

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 001 -51 149 -166 965 135 593

Investeringsverksamheten 

Investering i immateriella anläggningstillgångar

Investering i materiella anläggningstillgångar -702 -7 856 -3 334 -12 563

Försäljning  av immateriella anläggningstillgångar 2

Försäljning  av materiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten -702 -7 856 -3 334 -12 562

Finansieringsverksamheten 

Utdelning 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 9 299 -59 005 -170 299 123 031

Likvida medel vid årets början 89 684 148 689 278 794 155 763

Likvida medel vid årets slut 98 983 89 684 108 495 278 794
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Noter

Noter,  

belopp  

i tkr

 
Sörmlands  

Kollektivtrafikmyndighet

 Samlad  

 Redovisning

2016 2015 2016 2015

Not 1 Verksamhetens intäkter 217 054 194 204 217 054 194 251

Biljettintäkter 110 560 110 279 110 560 110 279

Skolkortsintäkter 56 548 60 080 56 548 60 080

Övrigt 49 947 23 846 49 947 23 892

Not 2 Verksamhetens kostnader 778 700 668 282 778 700 663 086

Trafikkostnader 664 684 579 103 664 684 579 103

Övriga kostnader 114 016 89 179 114 016 83 983

varav 

löner och ersättningar 24 838 13 989 24 838 13 989

sociala avgifter 10 565 5 506 10 565 5 506

Not 3 Medlemsbidrag 589 600 472 936 589 600 472 936

Landstinget Sörmland 282 824 231 420 282 824 231 420

Eskilstuna kommun 128 467 94 697 128 467 94 697

Flens kommun 14 300 9 826 14 300 9 826

Gnesta kommun 19 018 12 994 19 018 12 994

Katrineholms kommun 25 600 20 163 25 600 20 163

Nyköpings kommun 61 858 52 704 61 858 52 704

Oxelösunds kommun 3 697 2 752 3 697 2 752

Strängnäs kommun 31 155 30 407 31 155 30 407

Trosa kommun 10 927 9 123 10 927 9 123

Vingåkers kommun 11 416 8 849 11  416 8 849

Not 4 Materiella 8 340 432 39 289 39 289

Trafikinventarie

Ingående anskaffningsvärde 36 034 36 077 36 034 36 077

Omklassficiering 6 820

Årets anskaffning 702 702

Årets utrangeringar -43 -43

Utgående ackumulerade anskaffninsvärde 43 556 36 034 43 556 36 034

Ackumulerade avskrivningar -36 271 -36 034 -36 271 -36 034

varav årets avskrivning -237 -94 -237 -94

Redovisat värde vid årets slut 7 286 7 286

Bilar och andra transportmedel

Ingående anskaffningsvärde 977 977 1 792 1 792

Årets anskaffning

Årets utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 977 977 1 792 1 792

Ackumulerade avskrivningar bilar o andra transp medel -977 -977 -1 792 -1 792

varav årets avskrivning -33 -76

Redovisat värde vid årets slut
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Noter

Noter,  

belopp  

i tkr

 
Sörmlands  

Kollektivtrafikmyndighet

 Samlad  

 Redovisning

2016 2015 2016 2015

Inventarier i annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 1 446 1 446 1 446 1 446

Årets anskaffning

Årets utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 1 446 1 446 1 446 1 446

Ackumulerade avskrivningar inventarier  i annans 
fastighet

-1 446 -1 446 -1 446 -1 446

varav årets avskrivning

Redovisat värde vid årets slut

Övriga maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärde 943 942 36 486 31 993

Årets anskaffning 1 2 421 4 493

Omklassficiering 953

Årets utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 1 896 943 38 907 36 486

Ack avskrivningar övr mask o inventarier -841 -511 -29 253 -26 038

varav årets avskrivning -330 -154 -3 215 -2 715

Redovisat värde vid årets slut 1 055 432 9 654 10 448

Pågående arbeten 7 842 7 842

Omklassficiering -7 842 -215

Ingående värde

Redovisat värde vid årets slut 7 842 215 8 057

Fastigheter i Länstrafiken 

Ingående anskaffningsvärde 8 411

Ack avskrivningar -1 346

varav årets avskrivning -336

Redovisat värde vid årets slut 7 065

Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärde 57 319 57 319

Årets anskaffning 1 378

Årets utrangeringar

Utgående ackumulerade  

anskaffningsvärde

58 697 57 319

Ack avskrivningar byggnader och mark -53 562 -53 236

varav årets avskrivning -326 -440

Redovisat värde vid årets slut 5 135 4 083

Mark och markanläggningar

Ingående anskaffningsvärde 13 153 13 153
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Noter,  

belopp  

i tkr

 
Sörmlands  

Kollektivtrafikmyndighet

 Samlad  

 Redovisning

2016 2015 2016 2015

Årets anskaffning

Årets utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 13 153 13 153

Ack avskrivningar mark och markanlägg-

ningar

-8 324 -8 255

varav årets avskrivning -69 -73

Redovisat värde vid årets slut 4 829 4 898

Reningsanläggning

Ingående anskaffningsvärde 25 090 25 090

Årets anskaffning

Årets utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 25 090 25 090

Ack avskrivningar reningsanläggning -20 934 -20 351

varav årets avskrivning -583 -583

Redovisat värde vid årets slut 4 155 4 738

Not 5 Ägt företag

Aktier i Länstrafiken Sörmland,  

ägt till 100 % 

39 000 39 000

Not 6 Andelar i intresseföretag Antal
Kvotvärde

belopp i kr

Bokför 

värde

Bokför 

värde

Bokför 

värde

Bokför 

värde

Transitio AB 10 000 100 1 000 1 000 1 000 1 000

Mälardalstrafik AB 18 5 000 90 90 90 90

Länstrafiken i Mälardalen AB 500 100 0 50

Samtrafiken i Sverige AB 30 2 000 60 60 60 60

Bussgods Ekonomisk Förening 1 1 500 0

Summa 1 150 1 150 1 150 1 200

Länstrafiken Sörmland AB har under räkenskapsåret 2015 sålt sitt innehav i Bussgods Ekonomisk Förening.

Not 7 Fordringar 252 832 74 693 255 865 74 587

Kundfordringar 234 816 52 123 237 732 52 136

Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter
9 282 14 207 9 309 13 421

Övriga kortfristiga fordringar 8 734 8 362 8 824 9 030

Noter
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Noter

Noter,  

beopp  

i tkr

 
Sörmlands  

Kollektivtrafikmyndighet

 Samlad  

 Redovisning

2016 2015 2016 2015

Not 8 Kassa/bank 98 983 89 684 108 496 278 794

Avser banktillgodohavanden som ingår i Landstinget Sörmlands koncernstruktur där  

Kollektivtrafikmyndigheten har 25 000 tkr i kredit.

Not 9 Avsättningar 

Ingående avsättning 785 399 785 399

Nyintjänad pension 1 075 303 1 075 303

Ränteförändring 15 8 15 8

Särskild löneskatt 261 75 261 75

Utgående avsättning 2 136 785 2 136 785

Not 10 Kortfristiga skulder 359 117 172 964 361 622 354 425

Leverantörsskulder 46 269 56 098 232 640 238 657

Övriga kortfristiga skulder 312 848 116 866 128 982 115 768

Not 11 Ansvarsförbindelser

Borgensförbindelse 

AB Transitio 1 909 091 1 909 091 1 909 091 1 909 091
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Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafik-
myndighets årsredovisning har upprättats enligt 
kommunal redovisningslag och rådet för kommunal 
redovisning.

Vi tillämpar samma grundläggande redovisnings-
principer och beräkningsmetoder vid upprättande 
av delårsbokslut som vid årsredovisningen. Upp-
ställningsformen för driftsredovisningen avviker från 
resultaträkningen. Vald uppställningsform bedöms 
ge en mer fullständig och rättvisande bild av verk-
samheten och är anpassade till länets modell för 
fördelning av ansvar och kostnader.

Intäkter och kundfordringar
Försäljning redovisas vid leverans av produkter till 
kund, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försälj-
ningen redovisas efter avdrag för mervärdeskatt och 
rabatter. I den sammanställda redovisningen har 
koncernintern försäljning eliminerats. Kundfordringar 
redovisas som omsättningstillgångar till det belopp 
som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt 
bedömda säkra kundfordringar.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar avses investeringar med en 
ekonomisk livslängd på minst tre år och ett anskaff-
ningsvärde om minst ett halvt prisbasbelopp. An-
läggningstillgångarna värderas till anskaffningsvärdet 
med avdrag för planmässiga avskrivningar. Avskriv-
ningar görs med linjär avskrivning, dvs. med samma 
belopp varje månad. Avskrivningar av kontorsinven-
tarier påbörjas perioden efter mottagen faktura och 
görs efter bedömning av tillgångens ekonomiska 
livslängd. Avskrivningar på övriga anläggningstill-
gångarna påbörjas när investeringen är färdig att 
tas i bruk och görs efter bedömning av tillgångens 
ekonomiska livslängd. 

Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider:

• Maskiner och inventarier 10–12 %

• Kontorsinventarier 20 %

• Byggnader 2–4 %

• Markanläggningar 3,5–5 %

Löner, semesterlöneskuld och pensionsåtaganden
Semesterlöneskulden utgörs av ej uttagna semes-
terdagar. Semesterlöneskuld samt därpå upplupna 
sociala avgifter, debiterad med procentuellt omkost-
nadspålägg, redovisas som en kortfristig skuld och 
belastar det år som de intjänas. Pensionsskulden är 
beräknad enligt Sveriges Kommuner och Landstings 
beräkningsmodell, RIPS 07. Kollektivtrafikmyndig-
heten har inga ansvarsförbindelser för pensioner 
intjänade före 1998. Kollektivtrafikmyndighetens 
pensionsåtagande är återlånade i sin helhet.

Redovisningsprinciper för  
sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen har upprättats 
enligt kommunal redovisningslag samt rådet för 
kommunalredovisning och utformats enligt god re-
dovisningssed. Den sammanstäl lda redovisningen är 
upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell 
konsolidering. Detta innebär att belopp som inklu-
deras i den sammanställda redovisningen motsvarar 
ägd andel (100 procent) och att det egna kapitalet 
Länstrafiken Sörmland hade vid förvärvet eliminerats.  
Syftet med den sammanställda redovisningen är att 
ge en samlad helhetsbild av verksamhet och ekono-
miska ställning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndig-
het och Länstrafiken Sörmland AB.

Uppdateringen av RKR 11.4 Materiella anlägg-
ningstillgångar innebär ett explicit krav på kom-
ponentavskrivning. Kollektivtrafikmyndigheten har 
påbörjat arbetet med komponentavskrivningar i den 
sammanställda redovisningen och målsättningen är 
att kunna tillämpa komponentavskrivningar för alla 
nya aktiveringar som sker från och med 2015. 

Redovisningsprinciper
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Revisionsberättelse

Revisionsberättelse för år 2016
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Kommunalförbundet  
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (org. nr 222000-2931). 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten 
bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen 
och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för 
att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Vår granskning visar att årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen och god 
redovisningssed. 

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet i allt  
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Revisorerna i Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Till: Fullmäktige hos respektive medlem:

 Eskilstuna kommun Flens kommun
 Gnesta kommun Katrineholms kommun
 Nyköpings kommun Oxelösunds kommun
 Strängnäs kommun Trosa kommun
 Vingåkers kommun Landstinget Sörmland.



Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken     77

Nyköping den 21 mars 2017 
 
 
 
 
 

Gustaf Wachtmeister                                              Marita Bengtsson                                                           

Leif Jilsmo

Bilagor:
Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
De sakkunnigas rapporter (nr 1-2).

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål  
som direktionen uppställt, i allt väsentligt. 

Vi tillstryker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionens ledamöter samt de enskilda  
ledamöterna i densamma.

Vi åberopar bifogade revisionsskrivelser och rapporter. 



Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
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1. Inledning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sörmlands läns kollektivtrafikmyndighet har
vi granskat årsbokslutet samt årsredovisningarna för förbundet och för dess helägda
dotterbolag, Länstrafiken Sörmland AB, med avseende på verksamhetsåret 2016.

Revisionen har utförts i enlighet med kommunallagen, kommunala redovisningslagen samt
god revisionssed i Sverige. Vad gäller bolaget har granskningen utförts med utgångspunkt
från aktiebolagslagen samt årsredovisningslagen.

Syftet med denna rapport är främst att ge förbundets förtroendevalda revisorer information
om årsbokslutet 2016, samt att redovisa de väsentligaste noteringarna som framkommit vid
granskningen av bokslutet och årsredovisningen. Alla belopp är angivna i miljoner kronor
(mkr) om inte annat anges.

Granskningen har omfattat följande områden:

Årsredovisning:

ü Förvaltningsberättelse
ü Resultaträkning
ü Balansräkning
ü Noter/Tilläggsupplysningar

Allmänna granskningsåtgärder:

ü Verifikationsgranskning
ü Kontroll av inbetalning av skatter och avgifter
ü Genomgång av beslut i protokoll
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2. Förbundets resultat- och balansräkning
Vi har granskat årsredovisningen per 31 december 2016 samt analyserat större avvikelser
och förändringar mot budget och föregående års årsredovisning. Nedan lämnas
kommentarer till väsentliga resultat- och balansposter för vilka vi gjort iakttagelser i
granskningen.

2.1. Resultaträkning samt prognos
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet redovisar per 31 december 2016 ett
positivt resultat om 1 tkr (2 tkr). Budgeten för helår uppgår till 1 tkr. Eventuella överskott
återbetalas till medlemmarna och justeras i samband med respektive årsbokslut.

Medlemsbidragen uppgår till 590 mkr i jämförelse med föregående år om 473 mkr, vilket
hänför sig till en växande verksamhet främst hänförligt till att särskild kollektivtrafik tillkommit.
Budgeten för 2016 uppgick till 632 mkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse hänförligt till en
gynnsam indexutveckling.

Verksamhetsintäkterna uppgår till 188 mkr i jämförelse med 194 mkr föregående år, och
budgeterades till 184 mkr. Avvikelsen mot budget hänför sig till viten som det ej budgeteras
för samt ökade biljettintäkter på grund av ökat resande, allmän kollektivtrafik.
Verksamhetsintäkterna uppvisar en marginell minskning jämfört med föregående år där nya
skolkortsmodellen påverkar negativt.

Verksamhetens kostnader uppgår till 779 mkr i jämförelse med 668 mkr föregående år, vilket
framförallt är hänförligt till en utökad och växande verksamhet, då särskild kollektivtrafik
tillkommit, införande skett av Betal- och realtidssystemet BRUS samt Sörmlandstaxan. I
övrigt har kostnaderna minskat.

De finansiella intäkterna uppgår till 5 tkr i jämförelse med 1 900 tkr föregående år, vilket är
hänförligt till att föregående år erhölls en utdelning från dotterbolaget (Länstrafiken).

De finansiella kostnaderna uppgår till 3 tkr i jämförelse med 463 tkr föregående år, avser en
korrigering av fordran från tidigare år. I föregående års bokslut även en korrigering av
tidigare års bokslut om 459 tkr som skett mot finansiella kostnader.

Vår bedömning är att det redovisade resultatet ger en rättvisande bild, i allt väsentligt, av
myndighetens verksamhet med avseende på perioden 1 januari till och med den 31
december 2016.

2.2. Balansräkningen
Materiella anläggningstillgångar
Posten har ökat jämfört med föregående år vilket hänför sig till att förbundet investerat ett
nytt betal- och realtidssystem på bussarna om ca 7 145 tkr, nya möbler om 953 tkr samt
POS:ar i bussar uppgående till 376 tkr.

Under året har även förbundet investerat i ett nytt planeringssystem Alfa (Snapcode) med en
total investering om ca 16 000 tkr. I samband med vår revision och genomläsning av avtalet
bedömde vi att det fanns en viss osäkerhet kring hur investeringen skulle hanteras i
redovisningen om det avsåg köp av IT-tjänster eller om någon del skulle klassificeras som en
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anläggningstillgång av materiell eller immateriell karaktär. Förbundet har korrigerat bokslutet
och kostnadsfört de 16 000 tkr med bedömning att det avser köp av IT-tjänster. Det fanns
även en skuld bokförd om 12,5 mkr som därmed också har justerats och som möter
kostnaden så den totala resultateffekten endast är 3,5 mkr.

Dock finns det även en viss osäkerhet att det även, i de 7 145 tkr som investerats och
aktiverats, kan finnas inslag av tjänster som borde kostnadsföras. Utredning kommer att ske
under 2017.

Gällande övriga materiella anläggningstillgångar så har det bokförda värdet minskat vilket
beror på räkenskapsenliga avskrivningar.

Det noteras att förbundet inte har uppdelat materiella anläggningstillgångar i komponenter
fullt ut. Förbundet bör dock ta kravet om komponentredovisning i beaktande vid framtida
investeringar, om så skulle bli nödvändigt.

Finansiella anläggningstillgångar
Ingen förändring jämfört med föregående år. Posten avser andelar i Länstrafiken Sörmland
AB, AB Transitio, Mälardalstrafik AB samt Samtrafiken i Sverige AB. Nedskrivningsbehov
bedöms inte föreligga.

Övriga kortfristiga fordringar
Större balansposter utgörs av kundfordringar, interimsfordringar samt övriga kortfristiga
fordringar. De kortfristiga fordringarna har ökat med 178 139 tkr jämfört med föregående år,
där det främst är kundfordringar som har ökat hänförligt till medfinansieringen av Citybanan.

Kassa och bank
Kassa och banktillgodohavanden uppgår till 98 983 tkr (89 684 tkr) i bokslutet, vilket innebär
en ökning med 9 299 tkr jämfört med föregående år. Ökningen förklaras främst av att
omsättningstillgångar har ökat med 187 438 tkr och kortfristiga skulder har ökat med 186 153
tkr, även beaktat väsentligt ökad verksamhet under året.

Avsättningar
Förbundets avsättningar utgörs av pensionsåtaganden och uppgår till 2 136 tkr i jämförelse
med 785 tkr förgående år, vilket förklaras av ett ökat åtagande då antalet anställda ökat. Det
totala åtagandet har verifierats mot externa underlag.

Kortfristiga skulder
De kortfristiga skulderna utgörs främst av leverantörsskulder, interimsskulder samt övriga
kortfristiga skulder, däribland semesterlöneskulder. Posten har ökat jämfört med föregående
år, 359 117 tkr i jämförelse med 172 964 tkr. Förändringen hänför sig främst till ökad skuld
avseende medfinansiering av Citybanan, med 184 002 tkr, vilket i sin tur hänför sig till ovan
nämnda medfinansiering av Citybanan.

Vi har utfört avstämningar mellan huvudboken och verifierande underlag. Stickprovsvis
granskning av väsentliga förändringar och poster har utförts mot underlag. Inga väsentliga
avvikelser eller differenser har iakttagits.
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3. Bolagets resultat- och balansräkning

3.1. Resultaträkning
Bolagets intäkter avseende hyror är i nivå med föregående år. Övriga intäkter har minskat
med 429 tkr jämfört med föregående år, posten avser ytterligare fakturering för el, städ och
reparationsarbeten.

Övriga externa kostnader uppgår till 2 474 tkr och har minskat med 209 tkr i jämförelse med
föregående år. Posten avser främst tomträttsavgäld samt reparationer och underhåll av både
inventarier och fastigheter.

Avskrivningarna uppgår till 3 863 tkr, vilket är en ökning med ca 164 tkr i jämförelse med
föregående år. Bolaget har investerat ombyggnation av ramper vid depåer samt nya eluttag i
samband med övergång till förnybara bränslen.

Ränteintäkterna och räntekostnaderna är i nivå med föregående år.

3.2. Balansräkningen
Fastigheternas bokförda restvärden har minskat i takt med avskrivningar enligt plan.
Aktiveringar har skett med 1 378 tkr och avser kostnader hänförliga till rivning av depån i
Katrineholm.

Posten maskiner och inventarier har ökat på grund av nyanskaffningar, bland annat rörande
ombyggnation av ramper vid depåer samt nya eluttag i samband med övergång till förnybara
bränslen. Avskrivningar har gjorts enligt plan. Fler inventarier har anskaffats under året än de
som blivit helt avskrivna, vilket gör att årets avskrivningar är något högre i jämförelse med
föregående år.

Aktier och andelar i intresseföretag är oförändrat jämfört med föregående år. Posten avser
innehav i Länstrafiken Mälardalen AB.

Kundfordringarna har ökat med 1 494 tkr jämfört med föregående år. Ökningen beror på att
det i år finns en stor koncernintern fordran bokförd per bokslutsdagen som avser
vidarefakturering av el, städ och reparationer avseende 2016. Vidarefakturering av detta
skedde löpande under föregående år.

Fordringar hos koncernföretag har ökat med 185 256 tkr i jämförelse med föregående vilket
beror på medfinansiering av Citybanan enligt avtal.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter i nivå med föregående år, avser
tomträttsavgälder kvartal 1 år 2017.

Bankmedel uppgår till ca 9 513 tkr vilket är en minskning med 179 597 tkr jämfört med
föregående år. Detta bedöms vara rimligt med tanke på ej reglerad/inbetald koncernfordran.
Se ovan.

Leverantörsskulderna uppgår i årsbokslutet till 186 371 tkr, vilket är 2 994 tkr lägre än
föregående år. Avser främst medfinansieringen till Trafikverket avseende Citybanan vilken
har utbetalats per januari 2017.
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Övriga skulder avser momsskuld i år, momsfordran föregående år.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 1 387 tkr i jämförelse med
föregående år. Skulden avser hyresintäkter för kvartal 1, serviceavtal med Landstinget
Sörmland, rivningsarbete av 3 barken 12.

Vår granskning har omfattat avstämningar mellan huvudboken och verifierande underlag.
Stickprovsvis granskning av väsentliga förändringar och poster har utförts mot underlag. Inga
väsentliga avvikelser eller differenser har noterats.

4. Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning (Koncernredovisning)
Årsredovisningens finansiella avsnitt omfattar en sammanställd redovisning som omfattar
förbundet och bolaget. I förvaltningsberättelsen presenteras en övergripande analys av
koncernens utfall för perioden. Vi har granskat den sammanställda redovisningen utan att ha
noterat väsentliga felaktigheter.

Vår övergripande bedömning
Efter vår granskning av resultat- och balansräkning, samt sammanställda redovisning är det
vår bedömning att förbundets och bolagets resultat och ställning ger en rättvisande bild av
verksamheten per den 31 december 2016.

5. Kommentarer till årsredovisningen

5.1. Förbundets årsredovisning
Vi har granskat förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2016. I granskningen har vi
beaktat att god redovisningssed för kommuner/kommunalförbund i allt väsentligt har
efterföljts av förbundet. Årsredovisningens förvaltningsberättelse inleds med ett beskrivande
avsnitt om väsentliga händelser under året, samt att verksamheten beskrivs ur
medborgarperspektiv, trafikförsörjningsperspektiv, medarbetarperspektiv samt ekonomiskt
perspektiv. Därefter presenteras måluppfyllelsen för verksamheten. God ekonomisk
hushållning kommenteras särskilt. Vår bedömning att redogörelserna är utformade i enlighet
med gällande lagstiftning.

Förbundets arbete med intern kontroll beskrivs i ett separat avsnitt, vilket är positivt, av vilket
det framgår att förbundet fortsatt att arbeta på bred front. Under året har förbundet arbetat
med intern kontroll med utgångspunkt från den fastställda planen för intern kontroll. Två
interna revisioner har genomförts, en på våren och en under hösten. Vidare noterar vi att
förbundet även genomgått process för att fortsatt vara certifierade enligt ”ISO 9001”, som är
ett kvalitetsledningssystem. Vi bedömer detta arbete som positivt. Dock bör det i
sammanhanget understrykas att förbundets snabba tillväxt ställer krav på ett kontinuerligt
arbete med att fortsätta att utveckla strukturen för intern kontroll. Vår bedömning är att
förbundet arbetar med intern kontroll i linje med detta.

Förbundets framtida och förväntade utveckling presenteras och kommenteras i
förvaltningsberättelsens avslutande avsnitt.
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I årsredovisningens avslutande avsnitt presenteras den finansiella redovisningen, med
resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser, sammanställd redovisning samt
tilläggsupplysningar. Det lagstadgade balanskravet klaras av förbundet.

Bedömning:
Förvaltningsberättelsen bedöms ge en god bild av väsentliga händelser under
verksamhetsåret 2016. Beskrivning och analys av måluppfyllelse bedömer vi vara
tillfredsställande och ger en tillfredsställande och översiktlig redovisning av förbundets
resultat vad gäller verksamhet och ekonomi. Årsredovisningen ger en intresseväckande bild
av verksamheten och har utvecklats ytterligare i jämförelse med föregående år. Inga
väsentliga brister har identifierats.

6. Bokslutsprocess 2016
Vi har i likhet med delårsbokslutet noterat vissa brister i avstämningar och dokumentationen,
vilket medfört fördröjning i tidplanen.

7. Sammanfattande slutsatser av årets revision
Vår bedömning är att förbundets årsredovisning, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av
resultat och ställning per den 31 december 2016 för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet samt
att årsredovisningen i Länstrafiken Sörmland AB är rättvisande.

Stockholm den 21 mars 2017

Johan Perols Johanna Eklöf
Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-15 KS/2017:268 - 041 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2016 för KFV Marknadsföring AB 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga årsredovisningen till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
KFV Marknadsföring AB har överlämnat sin årsredovisning för räkenskapsåret 2016 
tillsammans med revisionsberättelse. Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse, 
resultaträkning och balansräkning inklusive kommentarer. 

Bolagetsomsättning 2016 var cirka 6 682 000 kronor och årets resultat var en vinst på 
717 000 kronor före skatt, vilket motsvarar ungefär det prognostiserade resultatet. 
Verksamheten har under 2016 präglats av en fortsatt utvecklingen av bolagets 
affärsidé.

En revisionsberättelse finns och är ställd till bolagsstämman som hölls den 11 maj 
2017. Revisorernas bedömning är att årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger i allt väsentligt en rättvisande bild av KVF 
Marknadsföring AB:s finansiella ställning per den 31 december 2016. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Revisorerna 
tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat- och balansräkningarna. Vidare, 
att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och verkställande direktör.

Ärendets handlingar
 Årsredovisning för KFV Marknadsföring, räkenskapsåret 2016
 Revisionsberättelse, Rådek
 
För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
KFV Marknadsföring
Akten
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-15 KS/2017:274 - 041 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet RAR i 
Sörmland 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning för 2016, beviljar 
ansvarsfrihet för dess styrelse och de enskilda ledamöterna samt lägger 
årsredovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2016 
jämte revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport. Enligt 
förbundsordningen ska samordningsförbundet sammanställa en redovisning av årets 
verksamhet. Årsredovisningen ska fastställas av styrelsen och skickas ut till 
medlemmarna.

Förbundets resultat för 2016 var – 1 842 493 kronor, vilket ska jämföras med det 
budgeterade resultatet på 0 kronor. Förbundets utgående kapital var 1 762 429 kronor. 
I årsredovisningen kommenteras hur styrelsen fattade beslut att bruka delar av det 
ackumulerade överskottet för att uppnå balans i de tillgängliga medlen.

Revisorerna bedömer att förbundets styrelse bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt sätt, räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande och uppställda i 
enlighet med kommunal redovisningslag. Vidare, att resultatet sammantaget är 
förenligt med uppställda finansiella och verksamhetsmässiga mål.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen för Samordningsförbundet RAR i Sörmland och 
dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Ärendets handlingar
 Sammanträdesprotokoll från förbundsstyrelsen RAR i Sörmland, § 4, 2017-03-28
 Årsredovisning 2016, Samordningsförbundet RAR i Sörmland
 Revisionsberättelse för år 2016
 Granskning av årsredovisning och interna kontroller avseende 2016

Samordningsförbundet RAR i Sörmland, Deloitte

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-15 KS/2017:274 - 041 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 21 

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

Beslutet skickas till:
Samordningsförbundet RAR i Sörmland
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-15 KS/2017:245 - 042 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Fastställande av 2018 års budget för 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa Samordningsförbundet RAR 
i Sörmlands budget för 2018 samt att kommunens medlemsinsats på 466 994 kronor 
beaktas i kommande budgetprocess för 2018.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har gjort en hemställan hos 
medlemskommunerna rörande fastställande av 2018 års budget. Budgeten följer 
samma fördelningsprinciper som tidigare. Förbundets budget för 2018 är sammanlagt 
på 16 000 000 kronor, d v s samma nivå som för 2017.

För Katrineholms del innebär budgeten en medlemsinsats på 466 994 kronor och som 
är beräknad utifrån antal kommuninvånare i åldern 16-64 år per den 1 november 2016.

Ärendets handlingar
 Hemställan från Samordningsförbundet RAR i Sörmland, 2017-04-11
 
Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har skickat ut förbundets budgetförslag för 
2018 tillsammans med en hemställan om fastställande av budgeten. 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. 

Av hemställan framkommer att Samordningsförbundet RAR i Sörmland bjöd in till 
medlemsmöte den 28 mars 2017 för att presentera förbundets verksamhet och ekonomi 
samt diskutera framtida inriktning och budget. Förbundets budgeten för 2018 är på 
sammanlagt 16 000 000 kronor  har följande grunddrag:

 Staten bidrar med 50 %, d v s 8 000 000 kronor
 Landstinget bidrar med 25 %, d v s 4 000 000 kronor
 Resterande 25 % (4 000 000 kronor) fördelas mellan medlemskommunerna utifrån 

antal invånare per den 1 november 2016 i åldern 16-64 år.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-15 KS/2017:245 - 042 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har tagit del av och bedömt Samordningsförbundet 
RAR:s budgetförslag. Ekonomiavdelningen har fått del av förslaget och meddelar att 
det inte finns något att anmärka på eller andra omständigheter som skulle hindra att 
kommunfullmäktige fastställer RAR:s budget för nästa år. 

Budgetförslaget följer samman principer som tidigare år beträffande fördelningen 
mellan staten, landstinget och medlemskommunerna. Likaså är totalbudgeten för 2018 
oförändrad med 2017, d v s 16 000 000 kronor. 

För Katrineholm innebär budgeten en medlemsinsats på 466 994 kronor för 2018. 
Medlemsinsatser bygger på antal invånare (2016) i åldern 16-64 år. Som jämförelse 
kan noteras att medlemsinsatsen inför 2017 på 472 247 kronor. 

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Samordningsförbundet RAR i Sörmland
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HEMSTÅLLAN

DATUM DIA RIENR

2017-04-11 RAR17-04

Samordningsfbrbundet RAR i Sörmlands med-
lemmar -fullmäktige eller motsvarande

Fastställande av 2018 års budget för Samordningsförbundet RAR i
Sörmland

Samordningsförbundet bjbd in till medlemsmbte den 28 mars 2017 för att
presentera förbundets verksamhet och ekonomi samt för att diskutera fram-
tida inriktning och budget.

Medlemsmötet tillstyrkte Samordningsförbundet hemställan om en total
budget på 16 mkr, samma nivå som 2017. Medlemsmötet är inte beslu-
tande och en formell hemställan sänds, som tidigare år till respektive med-
lem.

Utifrån ovanstående föreslår Samordningsförbundet att budgeten för 2018
ska uppgå till 16 mkr och hemställer att respektive fullmäktige eller motsva-
rande fastställer budget 2018 i enlighet med nedanstående tabell.

Förde av medlert~insatser r inv 16-64 år, r 1 nov 2016

Huvudman Antal inv Andel klår 2018 kr/kvartal

V~ er 5113 3,04% 121 409 30 352

Cmesta 6248 3,71% 148 359 37 090

N öin 31643 18,78% 751 365 187 841

Oxelöswid 6616 3,93% 157 097 39 274

Flen 9228 5,48% 219 120 54 780

Katr~eholm 19667 11,67% 466 994 116 749

Eskilstuna 62820 37,29% 1 491 665 372 916

Stra'n "s 20078 11,92% 476 754 119 188

Trosa 7043 4,18% 167 237 41 809

Summa kommuner 168456 100% 4 000 000 1000 000

Korr~rxiner 25% 4 000 000 1 000 000

Landståget 25% 4 000 000 1 000 000

Staten 50% 8 000 000 2 000 000

Totalt 16 000 000 4 000 000

Samordningsförbundet RAR i Sörmland

~~~ __._.

Ola Wiktorson
Förbundschef

Ann Lundqvist
611 84 NykGping •besök Osts Rundgatan 71 — hemsida: www.rarsormland.se
mobilfel 070 — 390 58 58 - B-post annCa?rarsormland.se

ORG NR i22000~1792 • \kardcOt VolUertedimctions~annMry dowmems~semoidninpslörburMel reAekonomNtems~ålan och meAemsdeDltedngV~emsläpan-DUtlget-2018.Oocx ~ UtskririsEetun: 2017-0410 17:35 SID 1(1)



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-23 KS/2016:264 - 059 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Marie Sandström Koski 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om inköpsförbud för partiklar som 
innehåller mikroplaster 
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen om inköpsförbud för 
partiklar som innehåller mikroplaster ska anses besvarad med hänvisning till bygg- och 
miljönämndens beredning av ärendet.

 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-22 KS/2016:264 - 059 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Marie Sandström Koski 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om inköpsförbud för partiklar som 
innehåller mikroplaster 
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C) har lämnat in en motion om inköpsförbud för artiklar som 
innehåller mikroplaster. Motionen utmynnar i följande yrkande från centerpartiet:

”att Katrineholms kommun snarast inför ett inköpsförbud av hygien- och 
rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster,

att Katrineholms kommun på olika sätt medverkar till ökad information till 
allmänheten om effekten av produkter som innehåller mikroplaster.”

Samhällsbyggnadsförvaltningen har berett ärendet inför bygg- och miljönämndens 
behandling av ärendet. Enligt beredningen så utpekar kommunens kemikalieplan 
mikronplaster som ett lokalt fokusämnen och att verksamheterna redan nu 
rekommenderas att välja bort produkter som innehåller mikroplaster. Vidare anges i 
planen att information till allmänheten är en prioriterad åtgärd.

På nationell nivå finns förslag om att förbjuda mikroplaster i kosmetiska produkter 
från och med 2018. Ytterligare uppdrag finns i syfte att minska utsläppen

Bygg- och miljönämnden föreslår i sitt beslut att motionen skulle kunna anses 
besvarad.

Kommunledningsförvaltningen har inget att tillföra i ärendet.

Ärendets handlingar
 Motion om inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster, 2016-06-10
 Bygg- och miljönämndens protokoll (under justering, kompletteras senare), med 

tjänsteskrivelse

 
Marie Sandström Koski

Beslutet skickas till: Fredriksson, akten



Motion till kommunfullmäktige-i Katrineholm om

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunstyrelsen

2U1Ö 'U6- 0
Handl.nr.

Inköpsförbud för artiklar ~°`~: ~~~~"aan~
Ksr~c~~;~~~-Q~~

som innehåller mikroplaster
Den ohejdade spridningen av mikroplaster är ett stort hot mot, i första hand, de marina

ekosystemen. Forskarna Oona Lönnstedt och Peter Eklöv vid Uppsala universitet har nyligen

publicerat en studie i tidskriften Science, som visar hur abborryngel hellre väljer mikroplaster än

naturliga plankton. Plasten leder till döden, antingen direkt genom att den stoppar matsmältningen

eller genom att plasten förändrar beteendet så att ynglet lättare blir till ett byte. Försöket gjordes

med vatten med nivåer av mikroplast som motsvarar vad som mätts upp i kustnära områden i

Östersjön.

(Den som vill läsa mer om forskningsresultaten hänvisas till följande källor:

http•//sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?pro~ramid=415&artikel=6446394

http•//www uu se/forskning/forskningsnytt/artikel/?id=6754&area=2,5.10,15,16.19,34&tvp=artikel&

lang=sv
Lönnstedt O.M., Eklöv P. 2016 Environmentally relevant concentrations of microplastic particles

influence larval fish ecology. Science (doi: 10.1126/science.aad8828JJ

Mikroplaster är mycket små plastrester som till slut hamnar i havet och i de djur som lever där.

Mikroplaster kommer från många olika källor som t.ex. slitage av bildäck, plastfärg, plastproduktion,

tvätt av t.ex. fleece och skräp. Men de finns också i många kosmetiska produkter och hygien- och

hushållsprodukter där de tillsätts för att ge en skrubbande effekt. Exempel på produkter som kan

innehålla mikroplaster är duschgele, peelingkrämer, tandkräm, raklödder, deodoranter och olika

rengöringsmedel.

avvaktan på utredningar och ny lagstiftning finns de åtgärder som vi snabbt kan vidta på lokal nivå.

Ett enkelt och effektivt sätt att minska spridningen av mikroplaster är att stoppa användning av

denna typ av produkter i kommunense egna verksamheter. Vi kan också medverka till ökad

information och konsumentupplysning till anställda och allmänhet kring de negativa effekterna dessa

produkter har på miljön.

Centerpartiet yrkar:
att Katrineholms kommun snarast inför ett inköpsförbud av hygien- och rengöringsartiklar som

innehåller mikroplaster,

att Katrineholms kommun på olika sätt medverkar till ökad information till allmänheten om effekten

av produkter som innehåller mikroplaster.

Katrineholm 10 juni 2016

~. ~,~, !ffi -a-----
~~r Fre rcf iksson, Centerpartiet

Centerpartiet
KATRINEHOLM



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 

 Datum Vår beteckning 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2017-05-04   ALLM.2017.16  
 
Vår handläggare 

Eva Frykman  Bygg- och miljönämnden 
Avdelningschef Miljö, 0150-576 61   Katrineholms kommun 
 

 

Motion om Inköpsförbud för artiklar som innehåller 
mikroplaster,  Katrineholms kommun 
 

Förslag till beslut  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att 
1. Föreslå kommunfullmäktige anse  motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet  
Inger Fredriksson (C) har lämnat in en motion om inköpsförbud för artiklar 
som innehåller mikroplaster.  Kommunledningsförvaltningen har översänt 
motionen till bygg- och miljönämnden för yttrande.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till kemikalieplan 
som, efter remiss till övriga nämnder och kommunala bolag, godkändes av 
bygg- och miljönämnden i april 2017 och nu överlämnats till 
kommunfullmäktige för antagande. I kemikalieplanen utpekas mikroplaster 
som ett lokalt fokusämne vilket innebär att  de kommunala verksamheterna 
rekommenderas att redan nu i upphandling välja bort produkter innehållande 
mikroplaster. Vidare  är information till allmänheten en prioriterad åtgärd i 
kemikalieplanen redan från och med  i år. 
 
Kemikalieinspektionen har i utredningsuppdrag föreslagit regeringen att 
förbjuda mikroplaster i kosmetiska produkter från och med 1/1 2018, och 
kosmetikabranschen har själv åtagit sig att fasa ut mikroplaster i kosmetiska 
produkter under 2017. 
 
Regeringen har också givit Naturvårdsverket i uppdrag att  identifiera viktigare 
källor till utsläpp av mikroplast och vid behov föreslå författningsförändringar 
för att minska utsläppen.Uppdraget ska redovisas senst 15 juni 2017. 
 
  
 

Ärendets handlingar 
   
Tjänsteutlåtande 

Sändlista: 
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN  
________________ 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org. Nr: 212000-0340 

641 80 Katrineholm Telefon:0150-577 00  

www. Katrineholm. se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se  

 



1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSEN 2017-05-09 KS/2016:397 - 839 

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

www.katrineholm.se E-post: 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om ställplatser för husbilar
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen med hänvisning till 
kommande parkeringsstrategi, inom vars ram frågan om ställplatser för husbilar kan 
lyftas fram då behov och efterfrågan finns.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-04 KS/2016:397 - 839 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om ställplatser för husbilar 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Lars Levin (L) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken han yrkar på 
att kommunfullmäktige utreder förutsättningarna för att anlägga ställplatser för 
husbilar, gärna på fler platser, inom kommunen.

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I 
beredningen av ärendet har yttrande inhämtats från service- och tekniknämnden samt 
kultur- och turismnämnden. I beredningen har även underhandskontakter hafts med 
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut
 Motion om ställplatser för husbilar
 Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, § 15, 2017-03-09
 Sammanträdesprotokoll från kultur- och turismnämnden, § 21, 2017-04-25
 
Ärendebeskrivning
Lars Levin (L) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken han yrkar på 
att kommunfullmäktige utreder förutsättningarna för att anlägga ställplatser för 
husbilar, gärna på fler platser, inom kommunen.

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet. Yttrande inhämtats från service- och 
tekniknämnden samt kultur- och turismnämnden. I beredningen har 
kommunledningsförvaltningen också haft underhandskontakter med 
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Service- och tekniknämnden pekar i sitt yttrande på att det inom kommunens 
geografiska område finns ställplatser för husbilar och anser därför att motionen ska 
anses vara besvarad.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-04 KS/2016:397 - 839 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Redovisning av inkomna yttranden
Service- och tekniknämnden

I sitt yttrande pekar service- och tekniknämnden på att det finns ställplatser för husbilar 
inom kommunen vid Djulöbadets Camping & Stugby, vid Katrineholms Golfklubb 
samt Fiskeboda Camping. Nämndens uppfattning är därför att motionen ska anses vara 
besvarad  då det finns ställplatser för husbilar.

Kultur- och turismnämnden

Kultur- och turismnämnden säger i sitt yttrande att husbilsturismen ökat kraftigt under 
de senaste åren vilket medfört en ökad efterfrågan på ställplaster. Nämnden har i 
kontakter med KFV Marknadsföring fått vetskap om att ställplatser centralt för 
husbilar efterfrågas i allt större omfattning. 

Nämnden menar, att mot bakgrund av den ökade husbilsturismen finns det anledning 
att utreda förutsättningarna för fler ställplatser. Därför är det kultur- och 
turismnämndens uppfattning att motionen bör bifallas.

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har under ärendets beredning haft underhandskontakter 
med samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med en 
parkeringsstrategi som ska vara klar under försommaren 2017. Parkeringsstrategin 
omfattar alla fordonstyper. 

Ställplatser i de centrala delarna av Katrineholm har bäring på turism och 
besöksnäring. Parkeringsstrategin kommer att brytas ner i mer detaljerade planer och 
aktiviteter. Inom ramen för detta öppnas möjligheter för att lyfta fram frågan om 
ställplatser för husbilar i t ex centrumnära lägen med närhet till butiker och 
restauranger om behov och efterfrågan finns. 

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Kultur- och turismnämnden
Service- och tekniknämnden
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Lib~ral~rna

Motion om ställplatser för husbilar

KATRINEHOLP~IS KOMMUN
Kommunstyr isen
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fiandl.nc i Handl.

~C! ~; - ~~
Dnr -plan

n I n

Katrineholm 2016-10-12

Husbils- och husvagnsturismen ökar kraftigt i hela Europa och inte minst i Sverige.

Under turistsäsongen passerar ett stort antal ekipage Katrineholm.

Husbilsturisterna skiljer sig från övriga genom att dessa ofta föredrar s.k. ställplatser för

stopp över dagen eller någon eller några övernattningar istället förde traditionella

campingplatserna. Med ställplats avses en stor parkeringsyta med tillgång till eluttag

och helst tillgång till service med dusch, toalett och latrintömning.

Förutsättningen att locka husbilsfolket till en ort är att det dels finns parkeringar som är

långa nog för fordonet och att det finns ställplatser med butiker och gärna sevärdheter i

närområdet.

Fördelen med att erbjuda ställplatser är att förmå turisterna att stanna för att upptäcka

vår kommun och att göra sina inköp här och gynna de lokala butikerna och

näringsställena.

Det finns idag fler än 400 ställplatser i Sverige, men ännu inga platser i vår kommun.

Liberalerna yrkar därför att:

Kommunledningen utreder förutsättningar för att anlägga några ställplatser gärna på

flera platser inom kommunen.

För Liberalerna

y \ p x r

~:

Lars Levin



Protokollsutdrag 1 (2)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2017-03-09

§ 15

Svar på remiss om ställplatser för husbilar (STN/2017:31)
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar anse motionen vara besvarad då det i 
Katrineholm finns flera ställplatser för husbilar.

Reservation
Mot beslutet och till förmån för Sten Holmgrens (C) med fleras yrkande reserverar 
sig Sten Holmgren (C), Agneta Emanuelsson (L), Roger Karlsson (MP) och Claudia 
Grathwohl (C). 

Sammanfattning av ärendet
Lars Levin (L) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken han yrkar 
på att kommunledningen utreder förutsättningar för att anlägga några ställplatser för 
husbilar, gärna på flera platser inom kommunen. Kommunledningsförvaltningen 
bereder ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen önskas yttrande från 
service- och tekniknämnden.

En ställplats är en anvisad plats för husbilar där man stannar max ett dygn. Olika 
ställplatser har varierande servicenivå, oftast med tillgång till el, dusch, toalett och 
möjligheter för latrintömning.

I Katrineholms kommun finns det i förvaltningens kännedom ställplatser vid 
Djulöbadets Camping & Stugby, Katrineholms Golfklubb och Fiskeboda Camping. 

Ärendets handlingar
 Motion om ställplatser för husbilar

Överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), 
Agneta Emanuelsson (L), Sten Holmgren (C), Johan Hartman (M), Roger Karlsson 
(MP), Claudia Grathwohl (C) och avdelningschef Karin Engvall.

Yrkande och förslag
Sten Holmgren (C) yrkar med instämmande av Agneta Emanuelsson (L), Roger 
Karlsson (MP) och Claudia Grathwohl (C) på bifall till motionen. Ordförande, Anneli 
Hedberg (S), yrkar på bifall till förvaltningens förslag till beslut.



Protokollsutdrag 2 (2)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2017-03-09

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på förvaltningens förslag 
till beslut och Sten Holmgrens (C) med fleras yrkande. Hon finner att nämnden 
biträder förvaltningens förslag till beslut.
_________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten



Protokollsutdrag 1 (1)

KULTUR- OCH TURISMNÄMNDEN 2017-04-25

§ 21

Yttrande över motion om ställplatser för husbilar 
(KTN/2017:24)
Kultur- och turismförvaltningens beslut
Kultur- och turismnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla 
motionen.

Ärendebeskrivning
Liberalerna har genom Lars Levin överlämnat en motion till kommunfullmäktige där 
liberalerna yrkar på att kommunledningen utreder förutsättningarna för att anlägga 
några ställplatser gärna på flera platser i kommunen. Kommunledningsförvaltningen 
bereder ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen önskas yttrande från 
service- och tekniknämnden samt kultur- och turismnämnden.

Husbilsturismen i Sverige har under de senaste åren ökat kraftigt. Därmed följer 
också en ökad efterfrågan på ställplatser och då ofta centralt belägna sådana. I 
Katrineholm finns idag ställplatser vid Djulöbadets Camping och Stugby samt vid 
Katrineholms golfklubb.

En ställplats är en uppställningsplats som är avsedd för primärt husbilar till 
övernattningar. Ställplats bör vara försedd med mer eller mindre faciliteter, såsom 
tömningsmöjligheter, vatten och el-anslutning. 

I samtal med KFV Marknadsföring framgår att ställplatser ofta efterfrågas i 
kommunen och då centralt belägna. De ställplatser som finns vid golfbanan och vid 
Stora Djulö fyller sitt syfte men då husbilsturismen är en växande sektor av 
besöksnäringen kan det finnas anledning att utreda förutsättningarna för fler 
ställplatser i kommunen.

Ärendets handlingar
 Kultur- och turismförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-06
 Motion om ställplatser för bilar

Nämndens överläggning
Under kultur- och turismnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Gunnar 
Karlsson (M), Carl-Johan Forss (KD) samt förvaltningschefen Per-Olof Millberg.
_________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten



1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSEN 2017-05-16 KS/2016:459 - 719 

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

www.katrineholm.se E-post: 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om äldredag för politiker
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta bifalla motionen och ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att, i samverkan med vård- och omsorgsnämnden, 
genomföra temadag med fokus på äldrefrågor i anslutning till kommunstyrelsens 
sammanträde i september 2017.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-04 KS/2016:459 - 719 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om äldredag för politiker 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat en motion till 
kommunfullmäktige i vilken de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det 
genomförs en utbildningsdag, ”äldredag” för politiker där dagens och framtidens 
äldreomsorg beskrivs utifrån behov och möjligheter.

Kommunledningsförvaltningen har berett motionen för kommunstyrelsens räkning. I 
beredningen har yttrande inhämtats från vård- och omsorgsnämnden. 

Av vård- och omsorgsnämndens yttrande framkommer att vård- och 
omsorgsförvaltningen kontinuerligt utbildar och informerar de egna 
nämndledamöterna i äldrefrågor. Nämnden säger att, om fullmäktige anser att det finns 
behov av information och utbildning kring äldrefrågor i form av en ”äldredag” enligt 
motionens intentioner, är man behjälplig i detta. Vård- och omsorgsnämndens 
uppfattning är att motionen bör bifallas.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut
 Motion: ”Vi behöver en äldredag för politiker”
 Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, § 40, 2017-04-28
 
Ärendebeskrivning
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat en motion till 
kommunfullmäktige med rubriken ”Vi behöver en äldredag för politiker”. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar om genomförande av en 
utbildningsdag, ”äldredag” för politiker där dagens och framtidens äldreomsorg 
beskrivs utifrån behov och möjligheter. Kommunledningsförvaltningen har i 
beredningen av ärendet inhämtat yttrande från vård- och omsorgsnämnden. 

Förvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsnämnden pekar på att vård- och omsorgsförvaltningen kontinuerligt 
utbildar och informerar de egna nämndledamöterna i äldrefrågor. Nämnden förklarar 
sig villig att vara behjälplig med utifrån den kompetens och kunskap som finns inom 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-04 KS/2016:459 - 719 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

vård- och omsorgsförvaltningen om fullmäktige ser ett behov av kunskapsspridning 
och information kring äldrefrågor. 

Mot bakgrund av äldrefrågornas får en allt större betydelse och utgör en viktig del av 
den kommunala verksamheten är det förvaltningens uppfattning att en s k äldredag 
enligt motionens intentioner anordnas. Det frågetecken som kan finnas är 
finansieringen, främst i det fall då en eventuell utbildningsdag innehåller extern 
kompetens. Det är dock rimligt att anta ett dylikt utbildningsarrangemang medför 
tämligen måttliga kostnader som kan täckas inom befintliga ekonomiska ramar.

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden



Motion Katrineholm 2016-11-21

Till kommunfullmäktige

VI BEHÖVER EN ÄLDREDAG FÖR POLITIKER
Vem blir inte påverkad av att se ”Sveriges bästa hemtjänst” som visats i SVT under hösten 
2016? En bra verklighetsbild av svensk äldreomsorg 2016. Jag tror att det finns mycket i 
programmet som påminner om den dagliga verksamheten även i Katrineholm. För att möta 
upp förändringar och nya idéer till verksamheten så behöver alla beslutande politiker få 
samma verklighetsbild. Äldreomsorgen ser inte ut som den var på 80-talet. Det har skett 
många stora reformer inom äldreomsorgen som påverkar varje enskild brukares vardag.

Äldrereformen som antogs på 90-talet med hemmaboendeprincipen har nått nya rekord i 
antal boende hemma. Hemma(kvar)boendeprincipen var från början en möjlighet, nu har den 
blivit mer av ett tvång. Nu är det ofta så att man vill flytta in till ett boende men måste bo 
kvar hemma. Situationen är ytterst ansträngd för både brukare, personal och anhöriga. 
Ensamheten bland våra äldre ökar och påverkar allmäntillståndet för enskilda negativt. 

Vi efterfrågar en ”äldredag” för alla kommunens politiker där inledningen kan vara just att 
titta på programmet ”Sveriges bästa hemtjänst”. Efter dessa program kan förslagsvis 
förvaltningen göra en grundlig genomlysning av Katrineholms situation av äldreomsorgen 
idag och inför framtiden. 

Vi läser i majoritetens senaste budget om det nya äldreboendet som beskrivs som ”särskilt 
boende”. Men i en artikel i KK 16/11-2016 berättar voms ordförande Ulrica Truedsson om 
att det nya boendet kallas vårdboende. Vidare säger hon att det är en annan variant av 
servicehus, där pensionärerna bor i lägenheter med hemtjänst. Här uppstår frågetecken 
väldigt ofta. Vad står särskilt boende för? Vad står vårdboende för? Vad står servicehus för? 
Vad står trygghetsboende för? För vem, och på vilket sätt kan brukaren få omsorgsservice 
utifrån alla dessa begrepp?  

Vårdtagarna, anhöriga och politiker behöver få en bättre överblick på vad som erbjuds och 
för vem. Ett förtydligande på äldreomsorgens omfång och möjligheter, eller hur? 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta
- att det kommer genomföras en utbildningsdag ”äldredag” för politiker där dagens och 

framtidens äldreomsorg beskrivs utifrån behov och möjligheter.



Joha Frondelius Marian Loley



Protokollsutdrag 1 (1)

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2017-04-28 Hnr 2017:559

§ 40

Yttrande över motion om äldredag för politiker 
(VON/2017:14)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och översänder 
det som sitt eget till kommunledningsförvaltningen. 
Nämnden föreslår att motionen bifalls.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har mottagit en remiss gällande motion med förslag om 
en äldredag för politiker. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att 
genomföra en utbildningsdag ”äldredag” för politiker, där dagens och framtidens 
äldreomsorg beskrivs utifrån behov och möjligheter. Som bakomliggande behov 
beskrivs i motionen att många och stora reformer genomförts inom äldreomsorgen, 
vilket påverkat brukares vardag. Behov av att alla politiker får samma verklighetsbild 
efterfrågas. Vidare efterfrågas ett klargörande av begrepp kring olika boendeformer 
såsom särskilt boende, vårdboende, servicehus samt trygghetsboende. Motionen är 
adresserad till kommunfullmäktige och har gått på remiss till vård- och 
omsorgsnämnden. 

Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande
Vård- och omsorgsförvaltningen informerar och utbildar kontinuerligt de egna 
nämndledamöterna gällande äldrefrågor under mandatperioden. Om 
kommunfullmäktige ser ett behov av kunskapsspridning och information gällande 
äldrefrågor i form av en ”äldredag” för politiker, är vård- och omsorgsförvaltningen 
behjälplig i detta utifrån förvaltningens kompetens och kunskaper kring målgruppen 
och dess behov. Förslagsvis kan ett ställningstagande gällande kompletterande extern 
kompetens vara aktuellt.  

Ärendets handlingar
 Remiss: Motion till kommunfullmäktige ”Vi behöver en äldredag för politiker”

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), 
Inger Björklund (KD), Emilia Tennmyr (C), Whera Nyvell (MP), Inger Hult (L) och 
Jussi Rinne (SD) samt utredaren Matilda Gränsmark.

Ulrica Truedsson (S), Inger Björklund (KD), Emilia Tennmyr (C), Whera Nyvell 
(MP), Inger Hult (L) och Jussi Rinne (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag och 
motionen.
_______________

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSEN 2017-05-22 KS/2017:170 - 049 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om granskning av delegationsbeslut 
Kommunstyrelsens förste vice ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen mot bakgrund av 
nedanstående yttrande.

Yttrande
Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Morten Källström (SD), Jussi Rinne (SD) och 
Jan Lilja (SD) har lämnat in en motion om Granskning av delegationsbeslut.

Majoriteten har inte för avsikt att föreslå revisorerna att frångå revisionsplanen med 
hänvisning till revisorernas självständighet.

 

Lars Härnström (M)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1)
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-21 KS/2017:170 - 049 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
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www.katrineholm.se E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Marie Sandström Koski 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om granskning av delegationsbeslut 
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Morten Källström (SD), Jussi Rinne (SD) och 
Jan Lilja (SD) har lämnat in en motion om Granskning av delegationsbeslut. Motionen 
utmynnar i följande yrkande:

”Att hemställa särskild revision så revisorerna kan granska, bedöma och uttala sig i 
ärendet”

Motionärerna framför följande motivering för deras yrkande:” 
”Det finns misstanke om att KSO Göran Dahlström (S) ej helt följer intentionen 
bakom delegationsordningen för kommunstyrelsen vid delegationsbeslut i samband 
med försäljning av kommunal mark och beviljande av bidrag till föreningar.”

Kommunledningsförvaltning konstaterar att i kommentarerna till kommunallagen, 
under revisorernas ställning, anges att revisorerna har en självständig ställning 
avseende granskningar. Ber fullmäktige om granskning utanför revisionsplanen ska 
fullmäktige försäkra sig om att detta inte tränger undan annan granskning av 
resursskäl.

Ärendets handlingar
 Motion om granskning av delegationsbeslut, 2017-03-16

 
Marie Sandström Koski

Beslutet skickas till:
Vemic, Lindahl, Källström, Jussi Rinne, Lilja, akten



2017-03-16 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Motion: Granskning av delegationsbeslut  
 
 
Motivering 
 
Det finns misstanke om att KSO Göran Dahlström (S) ej helt följer intentionen bakom 
delegationsordningen för kommunstyrelsen vid delegationsbeslut i samband med 
försäljning av kommunal mark och beviljande av bidrag till föreningar. 
 
 
Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta 
 
Att: hemställa särskild revision så revisorerna kan granska, bedömma och uttala sig i 
ärendet  
 
 
 
SD Katrineholm  
 
Mica Vemic 
Filip Lindahl 
Morten Källström 
Jussi Rinne  
Jan Lilja 
 
 
 
 

 



1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSEN 2017-05-19 KS/2017:172 - 049 

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

www.katrineholm.se E-post: 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om fordran på Migrationsverket
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till 
kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1)
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-18 KS/2017:172 - 049 

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

www.katrineholm.se E-post:  

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Susanne Sandlund 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om fordran hos Migrationsverket på över 
95 miljoner 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motion om fordran hos 
Migrationsverket på över 95 miljoner kronor.

Sammanfattning av ärendet
Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Morten Källström (SD), Jussi Rinne (SD) samt 
Jan Lilja (SD) har lämnat en motion i vilken de yrkar att kommunen tillställer 
Migrationsverket en dröjsmålsfaktura med debitering av dröjsmålsränta enligt 
räntelagen +8%.

Kommuner har rätt till ersättning från staten för vissa av de kostnader kommunen har 
för asylsökande. Kommuner har även rätt till ersättning för vissa kostnader de har för 
personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd. En del av de statliga 
ersättningarna betalas ut utan ansökan och en del behöver kommuner ansöka om. 

Migrationsverket hanterar kommunens fordring som en ansökan om ersättning 
Myndigheten äger därmed rätt att bifalla eller avslå kommunens ansökan, utifrån det 
förvaltningsrättsliga området. Räntelagen är endast tillämplig på penningfordran inom 
den civilrättliga förmögenhetsrätten och kan inte tillämpas inom det 
förvaltningsrättsliga området.

Kommunen ansöker kontinuerligt om ersättning från Migrationsverket. Större delen av 
ansökningarna beviljas. Vid avslag överklagas beslut till Förvaltningsrätten.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut
 Motion: fordran på Migrationsverket på över 95 miljoner

 

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef

Beslutet skickas till: Mica Vemic, Filip Lindahl, Morten Källström, Jussi Rinne, Jan 
Lilja, akten



2017-03-16 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Motion:  Fordran hos Migrationsverket på över 95 miljoner 
 
 
 
Bakgrund: 
 
Kommunen har en fordran hos Migrationsverket på över 95 miljoner kronor (2016-12-31). 
Kommunen har idag via Kommunala bolag på sina fakturor till kommuninvånare en 
skrivning om att ”Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen + 8%”. 
Det vore på sin plats att kommunen behandlar statliga verk på samma sätt som sina 
invånare.  
 
 
Sverigedemokraterna i Katrineholm föreslår därför kommunfullmäktige besluta: 
 
Att: Kommunen tillställer Migrationsverket en dröjsmålsfaktura med debitering av 
dröjsmålsränta enligt räntelagen + 8%   
 
SD Katrineholm  
 
Mica Vemic 
Filip Lindahl 
Morten Källström 
Jussi Rinne  
Jan Lilja 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-16 KS/2017:287 - 100 
 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Karin Rytter 

Kommunstyrelsen

Lagrådsremiss, förslag om ny kommunallag 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningsförvaltningen att 

genomföra en översyn av hur införandet av en webbaserad anslagstavla kan göras i 
Katrineholms kommun, med målet att införandet ska ske under januari månad år 
2018 eller annat datum då lagen träder i kraft. En återrapportering ska ske till 
kommunstyrelsen i december månad 2017. Eventuella kostnader för införandet ska 
tas i beaktande i budgetprocessen.

2. Kommunstyrelsen beslutar att benämningen på kommunens högst beslutande 
tjänsteman ska ändras från kommunchef till kommundirektör. Ändringen ska gälla 
från den 1 juni 2017.

3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att i samråd med kommunstyrelsens 
ordförande revidera instruktion för kommunchef senast den 30 september 2017.

Sammanfattning av ärendet
Under hösten 2015 fick Katrineholms kommun möjlighet av Finansdepartementet att 
yttra sig över utredningen En kommunallag för framtiden. Katrineholmskommun 
ställde sig bakom SKL:s yttrande i ärendet (Ksdel § 126, 2015-10-29).

I februari 2017 överlämnade regeringen remissen om ny kommunallag till Lagrådet. 
Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. 

Förändringarna i stora drag:
 fullmäktige ska få en möjlighet att ge kommun- eller landstingsstyrelsen utökade 

möjligheter att styra organisationen
 nämnderna får själva bestämma i vilken utsträckning delegationsbeslut ska 

återrapporteras
 det tydliggörs att kommuner och landsting kan besluta att ge kommunal- och 

landstingsråd möjlighet att vara föräldralediga
 varje kommun och landsting ska ha en högsta beslutande tjänsteman som ska vara 

underställd styrelsen
 den kommunala anslagstavlan ska vara webbaserad
 det införs ett krav på att revisorernas budget ska beredas av fullmäktiges presidium
 de sakkunniga revisionsbiträdenas roll stärks
 kommunala beslut som inte kan rättas ska som huvudregel inte verkställas innan de 

fått laga kraft
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-16 KS/2017:287 - 100 
 

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

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

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2017-05-16
 Förslag till ny kommunallag; 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/02/en-ny-
kommunallag/

 

Karin Rytter
Kommunkoordinator

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen 
Akten 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/02/en-ny-kommunallag/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/02/en-ny-kommunallag/
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-16

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Karin Rytter

Kommunstyrelsen

Lagrådsremiss, förslag om ny kommunallag
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Under hösten 2015 fick Katrineholms kommun möjlighet av Finansdepartementet att 
yttra sig över utredningen En kommunallag för framtiden. Katrineholms kommun 
ställde sig bakom SKL:s yttrande i ärendet (Ksdel § 126, 2015-10-29).

I februari 2017 överlämnade regeringen remissen om ny kommunallag till Lagrådet. 
Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagrådsremiss
Lagrådsremissen innehåller förslag om en ny kommunallag. Ramverket beskrivs ge 
goda förutsättningar för den lokala demokratin och bidra till ett fungerande samspel 
mellan förtroendevalda och tjänstemän. Förslaget till ny kommunallag har en delvis 
ny struktur, ett enhetligt språk och begreppsbildning och är anpassad till att skapa 
utrymme för framtida förändringar.

Den nya lagen innehåller förslag om att fullmäktige ska få en möjlighet att bestämma 
att styrelsen ska kunna fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra 
nämnders verksamhet, dock inte sådana som rör myndighetsutövning mot enskild 
eller tillämpningen av lag. Det tydliggörs också att kommuner och landsting kan 
besluta att ge kommunal- och landstingsråd möjlighet att exempelvis vara 
föräldralediga.

I den nya lagen föreslås att rollfördelningen mellan de anställda och de 
förtroendevalda ska tydliggöras. Varje kommun och landsting ska ha en tjänsteman 
som har den ledande ställningen bland de anställda. Denna ska benämnas direktör 
eller ha en annan benämning som kommunen eller landstinget väljer. Direktörens roll 
ska fastställas av styrelsen i en instruktion. All beslutanderätt i den nya lagen ska, i 
likhet med nuvarande lag, utgå från de förtroendevalda. Reglerna för anmälan av 
delegationsbeslut ska förenklas genom att nämnderna själva ska få besluta vilka 
beslut som ska anmälas. Beslut som inte anmäls men som är överklagbara ska 
tillkännages på den kommunala anslagstavlan. Det föreslås att den kommunala 
anslagstavlan i fortsättningen ska vara webbaserad. Detta för med sig ett antal 



2 (3)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-16

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

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

följdändringar, bland annat föreslås att lagen om vissa anslag på kommuns 
anslagstavla upphävs och att fullmäktiges sammanträden inte längre måste 
annonseras i ortstidningen.

För att åstadkomma en oberoende beredning och markera behovet av resurser till 
revisionen införs ett krav på att revisorernas budget ska beredas av fullmäktiges 
presidium. Vidare föreslås i lagen en stärkt roll för de sakkunniga revisionsbiträdena, 
som får rätt att uttala sig i fullmäktige när revisionsberättelsen behandlas.

Prövningsgrunderna för laglighetsprövning förtydligas i den nya lagen. För att 
undvika att beslut som upphävts av domstol inte kan rättas i efterhand, till exempel på 
grund av civilrättslig bundenhet, ska det i lagen förtydligas att kommunala beslut som 
inte kan rättas som huvudregel inte får verkställas innan de fått laga kraft.

Till följd av den nya lagen föreslås ett stort antal följdändringar i andra lagar. Lagen 
och följdändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Förändringarna i stora drag;

 fullmäktige ska få en möjlighet att ge kommun- eller landstingsstyrelsen utökade 
möjligheter att styra organisationen

 nämnderna får själva bestämma i vilken utsträckning delegationsbeslut ska 
återrapporteras

 det tydliggörs att kommuner och landsting kan besluta att ge kommunal- och 
landstingsråd möjlighet att vara föräldralediga

 varje kommun och landsting ska ha en högsta beslutande tjänsteman som ska vara 
underställd styrelsen

 den kommunala anslagstavlan ska vara webbaserad
 det införs ett krav på att revisorernas budget ska beredas av fullmäktiges 

presidium
 de sakkunniga revisionsbiträdenas roll stärks
 kommunala beslut som inte kan rättas ska som huvudregel inte verkställas innan 

de fått laga kraft

Förslaget till ny kommunallag i dess helhet finns att hitta via denna länk; 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/02/en-ny-kommunallag/

Kommunledningsförvaltningens bedömning
Regeringen har lämnat över förslaget om en ny kommunallag till Lagrådet. Det är 
fortfarande oklart om en ny lag träder i kraft den 1 januari 2018.

Om den nya lagen kommer att träda i kraft, blir det olika konsekvenser för 
kommunen och vissa förändringar kräver politiska beslut på lokal nivå. En sådan 
konsekvens är den föreslagna förändringen om den kommunala anslagstavlan som 
blir webbaserad anslagstavla.

http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/02/en-ny-kommunallag/


3 (3)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-16

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

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

Regeringens förslag innebär att den kommunala anslagstavlan ska finnas på 
kommunens webbplats. Som komplettering till det och som en service till dem som 
inte har tillgång till internet ska en ökad serviceskyldighet införas, som innebär att 
tillgång till innehållet på anslagstavlorna ska ges på något ställe i de kommunala 
lokalerna. Som en följd av detta slopas kravet på kungörelser i ortstidning av 
fullmäktiges sammanträden.

Övriga förändringar som kan komma att leda till politiska beslut i kommunen om 
lagen träder i kraft är;

Kommunfullmäktiges beslut att kommunstyrelsen ska kunna fatta beslut om särskilt 
angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet. Syftet med förslaget är att 
möjliggöra en förbättrad styrning och samordning av den kommunala verksamheten.

Regleringen av att det ska finnas en direktör som är den högste beslutande 
tjänstemannen och chef över den förvaltning som lyder under styrelsen. 
Kommunstyrelsen ska också anta en instruktion för denne. I Katrineholms kommun 
finns redan en instruktion för kommunchef, som kan behöva revideras.

Beslut om att revisionens budget formaliseras. Revisionens budget ska upprättas av 
fullmäktigepresidiet och de sakkunniga ska ha rätt att yttra sig på fullmäktiges 
sammanträden.

Utredningen föreslår en försöksverksamhet med majoritetsstyre under 
mandatperioden 2018– 2022. Fullmäktiges beslut om en försöksverksamhet ska fattas 
av en kvalificerad majoritet senast den 31 december 2017. Om systemet införs ska 
fullmäktige i ett särskilt reglemente ange hur oppositionen ska ges insyn i styrelsens 
arbete och administrativt stöd i övrigt.

Införandet av en webbaserad anslagstavla bidrar till en digitalisering av kommunens 
rutiner, vilket är i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om att digitala tjänster 
ska vara förstahandsval för invånare, organisationer och företag vid kontakt med 
kommunen. Att införa en webbaserad anslagstavla är således något som bör införas 
även om den nya kommunallagen inte träder i kraft. För att kunna införa en 
webbaserad anslagstavla, behövs emellertid en översyn göras för att se hur införandet 
kan ske på bästa sätt. Införandet kan eventuellt innebära initiala kostnader. Detta bör 
tas i beaktande i budgetprocessen.

Ärendet handlingar
 Förslag till ny kommunallag; 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/02/en-ny-
kommunallag/

 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/02/en-ny-kommunallag/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/02/en-ny-kommunallag/


TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-23 KS/2017:305 - 751 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Per Johansson 

Kommunstyrelsen

Erbjudande om överlåtelse av anvisningar på 
ensamkommande barn och unga 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar acceptera Piteå kommuns erbjudande om överlåtelse av 
anvisningar på ensamkommande barn och unga. Vidare, uppdra till kommunchefen att 
för kommunens räkning teckna avtal med Piteå kommun i enlighet med erbjudandet.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av ändrade förutsättningar för mottagande av ensamkommande barn 
och unga, har Piteå kommun skickat ett erbjudande till landets kommuner där man 
erbjuder sig att ta över anvisningar från andra kommuner då Piteå har kapacitet att 
emot fler barn och unga än vad de ansvarar för idag. Piteå kommun bedömer att man 
kan erbjuda ensamkommande barn och unga förutsättningar för fortsatt integration i 
form av bostad, utbildning och egen försörjning.

Socialförvaltningen behandlade erbjudandet vid sitt sammanträde den 17 maj och 
beslutade föreslå kommunstyrelsen att acceptera erbjudandet från Piteå kommun och 
ingå avtal i enlighet med erbjudandet. Nämnden menar att, mot bakgrund av de 
utmaningar som Katrineholms kommun idag arbetar med, främst i fråga om bostäder, 
och ensamkommande barn och ungas behov av samt möjligheten att ge dem en god 
integration, bedöms erbjudandet från Piteå som relevant.

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsen och har inte 
funnit någon anledning att inta annan ståndpunkt i ärendet än den som socialnämnden 
redovisar i sitt beslut av den 17 maj. Förvaltningen anser därför att Katrineholms 
kommun bör acceptera erbjudandet.

Ärendets handlingar
 Sammanträdesprotokoll från socialnämnden, 2017-05-17, § 51
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-11
 Erbjudande om överlåtelse av anvisningar på ensamkommande barn, Piteå 

kommun, 2017-04-18
 
För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-23 KS/2017:305 - 751 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Beslutet skickas till:
Piteå kommun, Samhällsbyggnad
Socialnämnden
Akten



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

SOCIALNÄMNDEN  2017-05-17   4 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 51 

Erbjudande om överlåtelse av anvisningar på 
ensamkommande barn och unga  (SOCN/2017:33)  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att acceptera Piteå kommuns 

erbjudande. 

 

Socialnämnden uppdrar till socialförvaltningen att upprätta ett förslag till avtal med 

Piteå kommun, angående överlåtelse av anvisade ensamkommande barn och unga, 

som överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån ändrade förutsättningar för mottagande av ensamkommande barn och unga 

har Piteå kommun skickat ett erbjudande till alla kommuner i Sverige. Piteå kommun 

erbjuder sig att ta över anvisningar från andra kommuner eftersom de har kapacitet att 

ta emot flera ensamkommande barn och unga än vad de ansvarar för idag. Piteå 

kommun bedömer att ensamkommande barn och unga kan i deras regi ges goda 

förutsättningar till fortsatt integration i form av bostad, utbildning och egen 

försörjning.  

 

Inströmningen av ensamkommande barn och unga fortsätter att minska samtidigt som 

ersättningarna till kommunerna för vård och boende av målgruppen kommer att 

minska inom några månader. Dessa ändrade förutsättningar har resulterat i att Piteå 

kommun har lediga platser i sina HVB-hem samt stödboenden.  

 

Ärendets handlingar 

 Erbjudande om överlåtelse av anvisningar på ensamkommande barn 

 

Överläggning 

Under socialnämndens överläggning yttrar sig Pat Werner (S), Mica Vemic (SD), 

Marianne Körling Ström (L) samt förvaltningschef Lorraine Fröberg. 

__________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Piteå kommun, Samhällbyggnadsförvaltningen 

Akten 
 

 

 

 

  



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)
Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-05-11 SOCN/2017:33 - 
751 

Ledning 

SOCIALFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se E-post: Bruno.Maras@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Bruno Maras 

Socialnämnden

Erbjudande om överlåtelse av anvisningar på 
ensamkommande barn och unga 
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämndens ordförande och vice ordförande föreslår socialnämnden föreslå 
kommunstyrelsen att acceptera Piteå kommuns erbjudande.

Socialnämnden uppdrar till socialförvaltningen att upprätta ett förslag till avtal med 
Piteå kommun, angående överlåtelse av anvisade ensamkommande barn och unga, som 
överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Utifrån ändrade förutsättningar för mottagande av ensamkommande barn och unga har 
Piteå kommun skickat ett erbjudande till alla kommuner i Sverige. Piteå kommun 
erbjuder sig att ta över anvisningar från andra kommuner eftersom de har kapacitet att 
ta emot flera ensamkommande barn och unga än vad de ansvarar för idag. Piteå 
kommun bedömer att ensamkommande barn och unga kan i deras regi ges goda 
förutsättningar till fortsatt integration i form av bostad, utbildning och egen 
försörjning. 

Inströmningen av ensamkommande barn och unga fortsätter att minska samtidigt som 
ersättningarna till kommunerna för vård och boende av målgruppen kommer att 
minska inom några månader. Dessa ändrade förutsättningar har resulterat i att Piteå 
kommun har lediga platser i sina HVB-hem samt stödboenden. 

Ärendets handlingar
Erbjudande om överlåtelse av anvisningar på ensamkommande barn

 



TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3)
Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-05-11 SOCN/2017:33 - 
751 

Ledning 

SOCIALFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se E-post: Bruno.Maras@katrineholm.se 

Förvaltningens bedömning
Katrineholms kommun tar sitt ansvar och har tagit emot ett stort antal anvisade 
ensamkommande barn och unga under den senaste flyktingsvågen. Under den andra 
halvan av år 2015 anvisades ett ensamkommande barn varje dag till Katrineholm. 
Detta skapade stora utmaningar för kommunen, framför allt när det gällde att hitta 
hållbara boendeformer för målgruppen. Det fanns hinder i lagen, praxis och utbudet 
när det gällde att hitta hållbara boendelösningar. 

I slutet av år 2015 skickade socialnämnden i Katrineholms kommun en lex Sarah 
anmälan om hur nämnden, i det rådande läget med många ensamkommande barn och 
unga, inte klarar av att fullt ut bedriva sin verksamhet med den kvalitet som krävs 
utifrån gällande regelverk.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) meddelade Katrineholms kommun att de krav 
som i den extraordinära situationen ställs på socialnämnder i landet innebär stora 
påfrestningar. IVO förutsätter dock att socialnämnden utifrån sitt ansvar analyserar och 
bedömer situationen och planerar för att kunna tillgodose nödvändiga behov samt att 
kommunen hanterar detta på en kommunövergripande nivå. 

Anvisade ensamkommande barn och ungas behov innefattar allt från boendemöjlighet, 
utbildning och möjligheterna till egen försörjning. 

Katrineholms kommun växer och efterfrågan på bostäder är mycket stor. Ett resultat av 
den stora efterfrågan är att många invånare som exempelvis saknar inkomster har svårt 
att konkurrera med övriga på bostadsmarknaden. Många invånare som är bostadslösa 
eller riskerar att vräkas söker stöd från socialnämnden. Bostadsbristen har gjort att 
nämnden tvingats neka stöd, i form av sociala kontrakt och i flera fall har nämnden 
behövt hyra rum på vandrarhem till bostadslösa. Även om kommunen arbetar med 
byggnation av nya bostäder så kan denna insats inte skapa ett hållbart alternativ till 
boende för anvisade ensamkommande barn och unga på kort sikt. 

Med tillväxten i kommunen kommer det att skapas flera arbetstillfällen. En stor andel 
av kommunens invånare uppbär idag ekonomiskt bistånd och de ensamkommande 
ungdomarna kommer successivt konkurrera om jobb på den rådande arbetsmarkanden 
i kommunen. Individer som riskerar att hamna i utanförskap är det ungdomar som inte 
väljer att vidareutbilda sig. Arbeten finns, men arbetsgivarna efterfrågar individer med 
specialkompetens och erfarenhet. I kommuner finns det i dagsläget inte något större 
utbud av enklare jobb, något som behövs här och nu.

Med beaktan av alla de utmaningar som kommunen arbetar med och ensamkommande 
barn och ungas behov samt möjligheten att ge dessa individer en bra integration, i det 
svenska samhället, bedöms Piteå kommuns erbjudande vara relevant. 



TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3)
Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-05-11 SOCN/2017:33 - 
751 

Ledning 

SOCIALFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se E-post: Bruno.Maras@katrineholm.se 

Piteå kommun bedöms ha tillräckligt med boendealternativ för att tillgodose 
ensamkommande barn och ungdomarnas behov. Kommunen kan även erbjuda en 
akademisk mötesplats som sammanflätar konstnärliga och vetenskapliga perspektiv på 
kunskap och lärande. Utbudet av arbetsmöjligheter bedöms också vara stort och som i 
kombination med studier kan bidra till en god integration av ensamkommande barn 
och unga. 

Lorraine Fröberg
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen 
Piteå kommun, Samhällsbyggnad, Flyktingsamordningen
Akten



   

2017-04-18 
 

 
 

Postadress:  Storgatan 72 Besöksadress: Storgatan 72 Telefon: 0911-69 60 00 vx Webbadress: www.pitea.se 

 941 32 Piteå 
 
 

Erbjudande om överlåtelse av anvisningar på ensamkommande barn  

 
Utifrån ändrade förutsättningar för mottagande av ensamkommande barn så erbjuder sig Piteå 

kommun att ta över anvisningar från andra kommuner. Vi vänder oss till samtliga kommuner 

som känner att man inte har möjlighet att bedriva verksamheter för målgruppen eller av andra 

skäl vill överlåta uppdraget till annan aktör, utan att det belastar kommunen några resurser.  

 

Inströmningen av EKB minskar samtidigt som Staten sänker ersättningen till kommunerna för 

driften av HVB-hem och sänker förutsättningarna då ingen ersättning utgår mer för tom 

platser. Det blir därmed allt viktigare för kommunerna att fylla alla sina platser för 

ensamkommande barn på HVB-hemmen eller Stödboendena för att finansieringen ska täcka 

kommunens kostnader. Prognosen för de antal ensamkommande barn som kommer till 

Sverige är så låg att kommunerna inte får möjlighet att fylla alla sina platser eller ekonomisk 

täckning.  

 

Piteå kommun står inför samma utmaningar men önskar kunna fortsätta bedriva sina 

verksamheter. Därför erbjuder vi oss att ta över era anvisningar. Vi skriver avtal och meddelar 

Migrationsverket att de får anvisa er andel direkt till oss istället, vilket inte skulle ge er något 

merarbete. 

 

Finns intresse för sådan uppgörelse, hör av er till mig snarast! 

 

Med förhoppning om samverkan! 

 

Hälsningar 

Anna-Maria Nilsson 

Avdelningschef 
Samhällsbyggnad, Flyktingsamordningen 
0911-696 852 
anna-maria.nilsson@pitea.se 
 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-18 KS/2017:290 - 042 
Kommunstyrelsens kansli 

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

www.katrineholm.se E-post: Gunnar.Berglund@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Gunnar Berglund 

Kommunstyrelsen

Förslag till omfördelning av investeringsmedel för 
tillbyggnad av Sandbäcksskolans matsal 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom service- och tekniknämndens och 
bildningsnämndens förslag på omfördelning av investeringsmedel för utbyggnad av 
Sandbäcksskolans matsal.

Sammanfattning av ärendet
På grund av högt kostnadsläge i byggbranschen har de för 2017 års budgeterade 
investeringsmedel på 2 500 000 kronor visat sig vara otillräckliga för tillbyggnad av 
matsalen på Sandbäcksskolan. Det saknas 4 500 000 kronor i förhållande till inlämnat 
anbud. Service- och tekniknämndens och bildningsnämndens föreslår omfördelning av 
investeringsmedel för att täcka detta.

Nämnderna har föreslagit följande ombudgeteringar
Objekt inom service- och tekniknämnden Budget
Investeringsmedel kvar från 2016 (Skogborg) 1 800 000

Västra skolans matsal 2 000 000

Objekt inom bildningsnämnden
Beslut att inte genomföra ombyggnation i lokalen Pandan, 
Sandbäcksskolan

  100 000

Senareläggning av ombyggnation av entréer   600 000

Summa: 4 500 000

Befintlig budget för utbyggnad av Sandbäcksskolans matsal 2 500 000

Summa: 7 000 000

Ärendets handlingar
 Service- och tekniknämndens protokoll, 2017-05-18, § 30 (med service- och 

teknikförvaltningens tjänsteskrivelse)
 Bildningsnämndens protokoll, 2017-05-09, § 20 (med bildningsförvaltningens 

tjänsteskrivelse)
 

Gunnar Berglund



TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-18 KS/2017:290 - 042 
Kommunstyrelsens kansli 

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

www.katrineholm.se E-post: Gunnar.Berglund@katrineholm.se 

Lokalresursplanerare

Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Bildningsnämnden
Katrineholms Fastighets AB
Kommunledningsförvaltningen
Akten



Protokollsutdrag 1 (2)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2017-05-18

§ 30

Förslag till omfördelning i investeringsbudget för 2016-
2017 (STN/2017:68)
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar i enlighet med service- och teknikförvaltningens 
förslag och översänder det till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet
På grund av högt kostnadsläge i byggbranschen har de investeringsmedel som ligger i 
budget innevarande år för tillbyggnader av Sandbäckskolans matsal, och med hög 
sannolikhet även för Västra skolans matsal, visat sig vara otillräckliga. Service- och 
teknikförvaltningen föreslår därför, i samråd med bildningsförvaltningen om en 
omfördelning inom befintlig investeringsbudget för att kunna finansiera 
Sandbäckskolans matsal.

Den kostnadsberäkning som KFAB gjort beträffande Sandsbäcksskolans matsal och 
som beslutats i investeringsbudget för 2016,( och ombudgeterats till 2017) visar sig 
efter genomförd upphandling inte vara tillräcklig. Det lägsta anbudet landar på strax 
under sju miljoner kronor (6 985 000) istället för beräknade och budgeterade två och 
en halv miljoner kronor. Anbudet är således nästan tre gånger så högt i förhållande till 
den kostnadsberäkning som gjorts. I Sandbäcksskolans matsal finns 143 platser i 
dagsläget den planerade utbyggnaden utökas matsalen med 140 sittplatser . 

Utifrån den uppkomna situationen har service- och teknikförvaltingen, i samråd med 
bildningsförvaltningen ett förslag till lösning. Förvaltningarna föreslår att 
utbyggnaden av Västra skolans matsal senareläggs och tas upp i investeringsbudget 
för 2018. Skälet till detta är att denna utbyggnad är budgeterad till två miljoner kronor 
vilket, mot bakgrund av de anbud som inkommit för utbyggnaden av 
Sandbäcksskolans matsal högst sannolikt inte heller kommer att hålla sig inom den 
budgeterade ramen. Läget på Västra skolan är heller inte riktigt lika prekärt som på 
Sandbäcksskolan. 

Objekt kategori 2 med förslag på 
omfördelning 

Investeringsmedel kvar från budget 2015. Skogsborgsskolan om- och tillbyggnad av 
kök. 

1 800 000 kronor
Senareläggning av investering från budget 2016. 
Västra skolans matsal

2 000 000 kronor

Summa på förslag till omfördelning till 
Sandbäcksskolans matsal. Kategori 2 STN 

3 800 000 kronor



Protokollsutdrag 2 (2)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2017-05-18

Bildningsförvaltningen föreslår sin nämnd att omfördela 700 000 kronor från årets 
budget. 

Sammanställning förslag till omfördelning
Omfördelning STN 3 800 000 kronor
Omfördelning BIN    700 000 kronor
Budget 2017 för tillbyggnad av 
Sandbäcksskolans matsal

2 500 000 kronor

Summa 7 000 000 kronor

Ärendets handlingar
 Service- och teknikförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-10

Överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), 
Fredrik Hermelin (M), Sten Holmgren (C) samt avdelningschef Camilla Wiström.
_________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2017-05-10 STN/2017:68 - 049 

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

www.katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Camilla Wiström 

Förslag till omfördelning i investeringsbudget 

Förvaltningens förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår Service- och tekniknämnden att besluta i 
enlighet med förvaltningens förslag och översända det till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning
På grund av högt kostnadsläge i byggbranschen har de investeringsmedel som ligger i 
budget innevarande år för tillbyggnader av Sandbäckskolans matsal, och med hög 
sannolikhet även för Västra skolans matsal, visat sig vara otillräckliga. Service- och 
teknikförvaltningen föreslår därför, i samråd med bildningsförvaltningen om en 
omfördelning inom befintlig investeringsbudget för att kunna finansiera 
Sandbäckskolans matsal.

Bakgrund
Den kostnadsberäkning som KFAB gjort beträffande Sandsbäcksskolans matsal och 
som beslutats i investeringsbudget för 2016,( och ombudgeterats till 2017) visar sig 
efter genomförd upphandling inte vara tillräcklig. Det lägsta anbudet landar på strax 
under sju miljoner kronor (6 985 000) istället för beräknade och budgeterade två och 
en halv miljoner kronor. Anbudet är således nästan tre gånger så högt i förhållande till 
den kostnadsberäkning som gjorts.
I Sandbäcksskolans matsal finns 143 platser i dagsläget den planerade utbyggnaden 
utökas matsalen med 140 sittplatser . 

Förvaltningens bedömning
Utifrån den uppkomna situationen har Service- och Teknikförvaltingen , i samråd med 
Bildningsförvaltningen ett förslag till lösning. Förvaltningarna föreslår att 
utbyggnaden av Västra skolans matsal senareläggs och tas upp i investeringsbudget för 
2018. Skälet till detta är att denna utbyggnad är budgeterad till två miljoner kronor 
vilket, mot bakgrund av de anbud som inkommit för utbyggnaden av 
Sandbäcksskolans matsal högst sannolikt inte heller kommer att hålla sig inom den 
budgeterade ramen. Läget på Västra skolan är heller inte riktigt lika prekärt som på 
Sandbäcksskolan. 
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SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2017-05-10 STN/2017:68 - 049 

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

www.katrineholm.se

Ekonomisk bedömning 

Objekt kategori 2 med förslag 
på omfördelning 
Investeringsmedel kvar från 
budget 2015. Skogsborgsskolan 
om- och tillbyggnad av kök. 

1 800 000 kronor

Senareläggning av investering 
från budget 2016. Västra skolans 
matsal

2 000 000 kronor

Summa på förslag till 
omfördelning till 
Sandbäcksskolans matsal. 
Kategori 2 STN 

3 800 000 kronor

Bildningsförvaltningen föreslår sin nämnd att omfördela 700 000 kronor från årets 
budget. 
Sammanställning förslag till omfördelning
Omfördelning STN 3 800 000 kronor
Omfördelning BIN    700 000 kronor
Budget 2017 för tillbyggnad av 
Sandbäcksskolans matsal

2 500 000 kronor

Summa 7 000 000 kronor

Camilla Wiström 
Avdelningschef 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, Akten



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

BILDNINGSNÄMNDEN  2017-05-09   6 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 20 

Förslag till omfördelning i investeringsbudget för 2017  
(BIN/2016:91)  
Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden beslutar enligt bildningsförvaltningens förslag och översänder det 
till kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av högt kostnadsläge i byggbranschen har de investeringsmedel som ligger i 
budget innevarande år för tillbyggnader av Sandbäckskolans matsal, och med hög 
sannolikhet även för Västra skolans matsal, visat sig vara otillräckliga. 
Bildningsförvaltningen föreslår därför, i samråd med service- och teknikförvaltningen 
en omfördelning inom befintlig investeringsbudget för att kunna finansiera 
Sandbäckskolans matsal. 
 
Den kostnadsberäkning som KFAB gjort beträffande Sandbäcksskolans matsal och 
som beslutats i investeringsbudget för 2017, visar sig efter genomförd upphandling 
inte vara tillräcklig. Det lägsta anbudet landar på strax under sju miljoner kronor (6 
985 000) istället för beräknade och budgeterade två och en halv miljoner kronor. 
Anbudet är således nästan tre gånger så högt i förhållande till den kostnadsberäkning 
som gjorts. 
 
Ärendets handlingar 
• Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-08 
 
Bildningsnämndens överläggning 
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Helene Björkqvist förv.chef, Johan 
Söderberg (S), Tommi Lycke (S), Jesper Ek (L), Ylva G Karlsson (MP), Christin 
Hagberg (S) och Fredrik Ahlman (M). 
 
____________________ 
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BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-08 BIN/2016:91 - 042 
Förvaltningskontoret 

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-572 61 

www.katrineholm.se E-post: Agneta.Svallin@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Jörgen Rüdeberg 

Bildningsnämnden

Förslag till omfördelning i investeringsbudget för 2017 
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden beslutar enligt bildningsförvaltningens förslag och översänder det 
till kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
På grund av högt kostnadsläge i byggbranschen har de investeringsmedel som ligger i 
budget innevarande år för tillbyggnader av Sandbäckskolans matsal, och med hög 
sannolikhet även för Västra skolans matsal, visat sig vara otillräckliga. 
Bildningsförvaltningen föreslår därför, i samråd med service- och teknikförvaltningen 
en omfördelning inom befintlig investeringsbudget för att kunna finansiera 
Sandbäckskolans matsal.

Den kostnadsberäkning som KFAB gjort beträffande Sandsbäcksskolans matsal och 
som beslutats i investeringsbudget för 2017, visar sig efter genomförd upphandling 
inte vara tillräcklig. Det lägsta anbudet landar på strax under sju miljoner kronor (6 
985 000) istället för beräknade och budgeterade två och en halv miljoner kronor. 
Anbudet är således nästan tre gånger så högt i förhållande till den kostnadsberäkning 
som gjorts.
 
Ärendebeskrivning
Den kostnadsberäkning som KFAB gjort beträffande Sandsbäcksskolans matsal och 
som beslutats i investeringsbudget för 2017, visar sig efter genomförd upphandling 
inte vara tillräcklig. Det lägsta anbudet landar på strax under sju miljoner kronor (6 
985 000) istället för beräknade och budgeterade två och en halv miljoner kronor. 
Anbudet är således nästan tre gånger så högt i förhållande till den kostnadsberäkning 
som gjorts.
I Sandbäcksskolans matsal finns 143 platser i dagsläget. Med fyra sittningar blir det 
572 elever som kan äta. Till detta kommer cirka 25 personal som också äter. Som 
framgår bygger logistiken på ett visst antal av de 603 eleverna är frånvarande varje 
dag. Dessutom måste de frånvarande vara någorlunda jämnt fördelade per matlag.

Förvaltningens bedömning
Utifrån den uppkomna situationen har bildningsförvaltningen, i samråd med service- 
och teknikförvaltningen, rådgjort och har förslag till lösning. Service- och 
teknikförvaltningen föreslår att utbyggnaden av Västra skolans matsal senareläggs och 
tas upp i investeringsbudget för 2018. Skälet till detta är att denna utbyggnad är 
budgeterad till två miljoner kronor vilket, mot bakgrund av de anbud som inkommit 
för utbyggnaden av Sandbäcksskolans matsal, högst sannolikt inte heller kommer att 
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BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-08 BIN/2016:91 - 042 
Förvaltningskontoret 

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-572 61 

www.katrineholm.se E-post: Agneta.Svallin@katrineholm.se 

hålla sig inom den budgeterade ramen. Läget på Västra skolan är heller inte riktigt lika 
prekärt som på Sandbäcksskolan. Slutligen finns, från 2016, investeringsmedel som 
inte behövts ta i anspråk vid ombyggnationen av Skogsborsskolans matsal.
Utöver detta föreslår bildningsförvaltningen att de medel som anvisats för 
ombyggnation av entréer på förskolor senareläggas. En mindre ombyggnation på 
Sandbäcksskolan i lokalen Pandan är inte aktuell längre eftersom den uppgår i det 
förslag till en mer omfattande ombyggnation av skolan som lagts fram våren 2017. 

Ekonomisk bedömning
Följande sammanställning tydliggör de av arbetsgruppen föreslagna åtgärderna:

Objekt inom service- och teknikförvaltningen budget
Investeringsmedel kvar från 2016 (Skogborg) 1 800 000

Senareläggning av investering Västra skolans matsal 2 000 000

Objekt inom bildningsförvaltningen
Beslut att inte genomföra ombyggnation i lokalen Pandan, 
Sandbäcksskolan

  100 000

Senareläggning av ombyggnation av entréer   600 000

Summa: 4 500 000

Befintlig budget för utbyggnad av Sandbäcksskolans matsal 2 500 000

Summa: 7 000 000

Lägsta anbud för utbyggnad av Sandbäcksskolans matsal 6 985 000

Förslag till lösning inom bildningsförvaltningen 
Bildningsförvaltningens förslag är att bildningsnämnden bör begära att de 
investeringsmedel som anslagits för ombyggnation av entréer i förskolan samt 
ombyggnationen av Pandan omfördelas och istället används för utbyggnad av 
Sandbäcksskolans matsal. 

Namn: Jörgen Rüdeberg
Titel: biträdande förvaltningschef

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-04-18 KS/2017:238 - 014 
Tillväxt och Utveckling 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Lars I T Ramstedt 

Kommunstyrelsen

Trafikbeställning till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2018 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att hos Kollektivtrafikmyndigheten beställa lokal 
linjetrafik och stadstrafik enligt nuvarande omfattning.

2. Kollektivtrafikmyndigheten uppdras att undersöka förutsättningarna med ett 
gemensamt regelverk kring serviceresor. 

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har haft samråd med Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 
6 april 2017 inför trafikbeställning 2018. Ambitionen från kommunen sida var att 
försöka upprätthålla det trafikutbud för den lokala linjetrafiken som blev resultatet av 
de justeringar som gjordes inför 2015 och som kommunstyrelsen beslutade om den 27 
maj 2014. 

Trafikbeställningen till Kollektivtrafikmyndigheten blir att i första hand bibehålla den 
trafik som för närvarande bedrivs i kommunen. Trafikbeställningen innehåller även 
uppdraget till Kollektivtrafikmyndigheten att undersöka förutsättningarna med ett 
gemensamt regelverk kring serviceresor i Sörmland. 

Inom trafikbeställningens ram blir det också nödvändigt med en tät dialog för smärre 
justeringar och trimningsåtgärder under löpande budgetår. 

Ärendets handlingar
Bilaga 1. Underlag rörande särskild kollektivtrafik
 
Ärendebeskrivning
Katrineholms kommun har haft samråd med Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 
6 april 2017 inför trafikbeställning 2018. Ambitionen från kommunen sida var att 
försöka upprätthålla det trafikutbud för den lokala linjetrafiken som blev resultatet av 
de justeringar som gjordes inför 2015 och som kommunstyrelsen beslutade om den 27 
maj 2014. 

Läget för Katrineholms kommun avseende Kollektivtrafikmyndighetens prognoser för 
utfallet 2017 och underskottsfinansieringen för åren 2018, 2019, 2020 är följande:
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-04-18 KS/2017:238 - 014 
Tillväxt och Utveckling 

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

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

Myndighetens 
prognos för 
Katrineholms 
kommun

Myndighetens 
prognos för 
Katrineholms 
kommun

Myndighetens 
prognos för 
Katrineholms 
kommun

Myndighetens 
prognos för 
Katrineholms 
kommun

Nettokostnad 
2017

Nettokostnad
2018

Nettokostnad 
2019

Nettokostnad 
2020

23,6 Mkr 24,8 Mkr 26,3 Mkr 28,2 Mkr

Katrineholms kommun har budgeterat för år 2017 enligt följande:

22,4 Mkr - - -

Det bör noteras att både indexutveckling och upphandlingseffekter kan innebära 
osäkerheter avseende kostnaderna för kommande period. Även intäkterna för 
skolkorten är osäkra eftersom det nya skolkortssystemet har varit i bruk endast några 
månader.

Trafikbeställningen till Kollektivtrafikmyndigheten blir att i första hand bibehålla den 
trafik som för närvarande bedrivs i kommunen. Trafikbeställningen innehåller även 
uppdraget till Kollektivtrafikmyndigheten att undersöka förutsättningarna med ett 
gemensamt regelverk i Sörmland kring serviceresor, i syfte att förenkla och 
effektivisera hanteringen kring dessa frågor. Flera skäl talar för ett gemensamt 
regelverk. 

En samsyn skulle kunna innebära en ökad rättssäkerhet för medborgaren, det vill säga 
att resenärer med liknande funktionsnedsättningar bedöms på ett likartat sätt i hela 
länet vid bedömning i färdtjänstärenden.
En samordning av regelverket skulle vidare kunna ge samordningsvinster i samband 
med beställning av resor i Servicecenter. Att hantera beställning av resor enligt ett 
regelverk i stället för nio torde underlägga Servicecenters arbete avsevärt. 
Avslutningsvis borde en samordning även kunna förenkla kommande upphandlings-
processer.

Inom trafikbeställningens ram blir det också nödvändigt med en tät dialog för smärre 
justeringar och trimningsåtgärder under löpande budgetår.

Lars Ramstedt

Beslutet skickas till: 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Akten
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Myndighets- och specialistavdelningen

2017-04-28

Vår handläggare

Eva Hersler

Samordning av regelverk för samt handläggning av och 
bedömning i ärenden rörande särskild kollektivtrafik inom 
länet 
Syftet med denna skrivning är att, i samband med Katrineholm Kommuns 
trafikbeställning till Kollektivtrafikmyndigheten och dess direktion, ge ett underlag 
utifrån att Kollektivtrafikmyndigheten bedömer att arbetet med att utreda en 
samordning av regelsystemet m m för den särskilda kollektivtrafiken i länet, behöver 
förankras och beslutas politiskt. 

Bakgrund
Lagen (1997:736) om färdtjänst beskriver kommunens ansvar och skyldigheter att 
ordna resor för den som inte kan resa självständigt med den allmänna 
kollektivtrafiken. Det är bland annat denna lag som handläggare har att följa när de 
utreder om någon som har ansökt om färdtjänst kan få det.

Det finns också en lag om riksfärdtjänst som reglerar kommunens ansvar och 
skyldigheter på ett liknande sätt.

Färdtjänstlagen överlåter en del av ansvaret för utformningen av kommunens 
färdtjänst till kommunen själv. I Katrineholm har vi egna riktlinjer som reglerar mer 
detaljerat vad som gäller för färdtjänsten i vår kommun. Dessa riktlinjer får aldrig 
strida mot färdtjänstlagen, utan ska vara ett komplement till lagen och detaljreglera 
vissa frågor. Eftersom lagen om färdtjänst är en ramlag är det därför vanligt att 
riktlinjer varierar mycket, kommuner emellan. Så är också fallet inom Sörmlands län. 

Inom nätverket för länets särskilda kollektivtrafikhandläggare har under en längre tid 
diskuterats fördelarna med en likriktning kommuner emellan avseende regelverk, 
handläggning samt bedömningar. Frågan har även lyfts i 
kollektivtrafikhandläggarnätverket. 

Vad talar för en samordning?
Flera skäl talar för en samordning och likriktning. Det grundläggande är att samsynen 
skulle kunna innebära en ökad rättssäkerhet för medborgaren, det vill säga att 
resenärer med liknande funktionsnedsättningar bedöms på ett likartat sätt i hela länet 
vid bedömning i färdtjänstärenden.
En samordning av regelverket skulle vidare kunna ge samordningsvinster i samband 
med beställning av resor i Servicecenter. Att hantera beställning av resor enligt ett 
regelverk i stället för nio torde underlägga Servicecenters arbete avsevärt samt även 
förbättra den ansträngda arbetsmiljön för personalen. 
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Myndighets- och specialistavdelningen

2017-04-28

Avslutningsvis borde en samordning även kunna förenkla kommande 
upphandlingsprocesser avsevärt.

Exempel på olikheter
Nedan lämnar Katrineholms kommuns färdtjänsthandläggare några exempel på 
olikheter avseende regelverken. 

Varaktighet på funktionsnedsättning för att kunna ha möjlighet att få färdtjänst
Flera kommuner har gränsen 3 månader, andra 6 månader och någon 4 månader. En 
dom från Förvaltningsrätten har kommit fram till att 3 månader är rimligt.

Hjälpen hämta lämna inne
Många kommuner kräver särskild behovsbedömning för detta och vissa tar en extra 
avgift. Många skulle behöva ledsagare under resan eller behov av att bli uppmötta av 
hemtjänsten för att få hjälpen om föraren inte utförde vissa delar av servicen, t.ex. 
bära kassar eller hjälpmedel eller gå bredvid i trapp som trygghet.

Geografisk begränsning
Vissa kommuner är mycket frikostiga, andra tillåter bara resor inom kommunen- max 
30 km från bostaden. Flera har som Katrineholms kommun, 20 enkelresor inom det 
geografiska område som är relevant utifrån vilken kommun man är bosatt i. Sannolikt 
innebär det färre Riksfärdtjänstresor och möjlighet till samordning av trafiken 
åtminstone inom Sörmland där vi har gemensam bokningscentral. Handläggning av 
riksfärdtjänst är tidskrävande och resorna ofta ganska dyra om de sker med taxi eller 
specialfordon.

Taxor
Här har kommunerna olika sätt att beräkna taxorna allt ifrån zoner med olika avgifter 
till procentuell kostnad. Vissa kommuner har egna taxor för barn och ungdomar. 
I Katrineholm har man tittat på vad resor kostar med kollektivtrafik när man beräknat 
avgiften men man har inte tagit hänsyn till ålderskategorier.
Här borde finnas utrymme att komma fram till mer gemensamma grunder att beräkna 
avgiften. 
Det har framkommit att avgiften verkar i hög grad vara styrande över antalet resor.

Restid över dygnet
I Eskilstuna har man begränsningar om vilka tider på dygnet man kan resa.
Det förefaller relevant eftersom ordinarie kollektivtrafik inte kan utnyttjas dygnet 
runt.

Eva Hersler
Chef Myndighets- och specialistavdelningen
Vård- och omsorgsförvaltningen
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Årsredovisning och räkenskapssammanställning för av 
kommunen förvaltade stiftelser 2016 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna årsredovisning, respektive 
räkenskapssammanställning för varje enskild stiftelse. För stiftelsen 
Ingenjörsförbundet Katrineholms Tekniska Skolas Minnesfond ska godkännande även 
ske av auktoriserad revisor.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun förvaltar 25 stiftelser, för en av dessa har Lännstyrelsen under 
2016 beslutat om upplösning då det inte längre finns några tillgångar. Länsstyrelsen 
har också beslutat om upphörande av stiftelse enligt Kommunstyrelsens beslut 
KS/2015:297. Beslutet gäller 5 stiftelser som kommer att avvecklas under perioden 
2017-2020.

Varje stiftelse är en egen juridisk person. Stiftelselagen betraktar kommunstyrelsen 
som det högsta beslutande organet, vilket innebär att varje ledamot i kommunstyrelsen 
också är styrelseledamot i varje enskild stiftelse. När kommunstyrelsen sammanträder 
omkring frågor som berör stiftelserna så är det styrelsen för varje enskild stiftelse som 
sammanträder. Vid behandling av ärenden ikläder sig kommunstyrelsen det juridiska 
ansvaret för varje stiftelse.

Stiftelser som har tillgångar överstigande 1 500 000 kr är skyldiga att upprätta separata 
årsredovisningar. Endast en stiftelse som förvaltas av Katrineholms kommun uppfyller 
detta krav.

För övriga stiftelser har det upprättats separata räkenskapssammanställningar.

 
Eva-Britt Westberg
Redovisningsekonom
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-22 KS/2017:292 - 046 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Marie Sandström Koski 

Kommunsyrelsen

Upplösning av stiftelser 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar, utifrån nedanstående redovisning, i egenskap av 
respektive stiftelses styrelse att
 Stiftelsen Katrineholms skolors samfond för stipendier åt lärare minnesfond

upplöses per den 30 juni 2017 och kvarvarande tillgångar delas ut enligt tidigare 
praxis under perioden 2018-2022.

 Stiftelsen Johan August Karlssons testamentsmedel upplöses per den 30 juni 2017
och kvarvarande tillgångar delas ut enligt tidigare praxis 2018.

 Stiftelsen Sjukhjälpsfondens kvarvarande tillgångar delas ut enligt tidigare praxis
under 2018.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun förvaltar för närvarande 24 stiftelser. Varje stiftelse är en egen 
juridisk person. Stiftelselagen betraktar kommunstyrelsen som det högsta beslutande 
organet, vilket innebär att varje ledamot i kommunstyrelsen också är styrelseledamot i 
varje enskild stiftelse.

Många av de stiftelser som kommunen förvaltar är mycket gamla och har begränsande 
tillgångar. Detta gör att förvaltningskostnaderna i form av revision överstiger de 
ränteintäkter som den enskilda stiftelsen har. Eftersom det endast är det fria kapitalet 
som enligt lagen är utdelningsbart, innebär detta att många stiftelser riskerar att ”svälta 
ut”, dvs det egna kapitalet äts upp av de löpande kostnaderna under ett antal år. 
Stiftelselagen ger möjlighet att upplösa stiftelser som har mycket små tillgångar.

Följande kriterier måste samtidigt vara uppfyllda: 

1. Stiftelsen bildades för mer än tjugo år sedan
2. Stiftelsen har inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren
3. Stiftelsens tillgångar har understigit tio prisbasbelopp under de senaste tre åren
4. Stiftelsen saknar skulder

Åtgärden kräver inte Kammarkollegiets tillstånd, dock en anmälan till 
tillsynsmyndigheten.

Vid genomgång som ekonomi- och upphandlingsavdelningen har gjort, har det 
framkommit att kommunen har tre stiftelser som bedöms uppfylla de ovan nämnda 
kraven. 
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Ärendebeskrivning
Katrineholms kommun förvaltar för närvarande 24 stiftelser. Varje stiftelse är en egen 
juridisk person. Stiftelselagen betraktar kommunstyrelsen som det högsta beslutande 
organet, vilket innebär att varje ledamot i kommunstyrelsen också är styrelseledamot i 
varje enskild stiftelse.

När kommunstyrelsen sammanträder omkring frågor som berör stiftelserna så är det 
styrelsen för varje enskild stiftelse som sammanträder. Vid behandling av ärenden 
ikläder sig kommunstyrelsen det juridiska ansvaret för varje stiftelse och ett särskilt 
protokoll skall upprättas för varje stiftelse.

Många av de stiftelser som kommunen förvaltar är mycket gamla och har begränsande 
tillgångar. Detta gör att förvaltningskostnaderna i form av revision överstiger de 
ränteintäkter som den enskilda stiftelsen har. Eftersom det endast är det fria kapitalet 
som enligt lagen är utdelningsbart, innebär detta att många stiftelser riskerar att ”svälta 
ut”, dvs det egna kapitalet äts upp av de löpande kostnaderna under ett antal år. 

Stiftelselagen ger möjlighet att upplösa stiftelser som har mycket små tillgångar.
Följande kriterier måste samtidigt vara uppfyllda: 

5. Stiftelsen bildades för mer än tjugo år sedan
6. Stiftelsen har inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren
7. Stiftelsens tillgångar har understigit tio prisbasbelopp under de senaste tre åren
8. Stiftelsen saknar skulder

Åtgärden kräver inte Kammarkollegiets tillstånd, dock en anmälan till 
tillsynsmyndigheten. Upplösningen anses verkställd efter tre månader om inte 
tillsynsmyndigheten lämnar några invändande synpunkter.

Aktuellt ärende
Vid genomgång som ekonomi- och upphandlingsavdelningen har gjort, har det 
framkommit att kommunen har tre stiftelser som bedöms uppfylla de ovan nämnda 
kraven. 
Skulle en upplösning av dessa stiftelser bli aktuell, innebär det att stiftelsens resterande 
tillgångar kan, efter beslut, delas ut enligt det ursprungliga ändamålet för stiftelsen. Det 
finns även möjlighet att dela upp utdelningen av tillgångarna över flera  år. Följande 
stiftelser kan bli föremål för upplösning:

Katrineholms samfond för stipendier åt lärare
1. Stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan
Fonden har bildats genom sammanläggning av fonder enligt Kammarkollegiets beslut 
1990-12-19.

2. Stiftelsen har inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren
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Vid genomgång av bokslut sedan 2012 framgår att stiftelsen inte har delat ut några 
medel de senaste fem åren då det fria kapitalet har haft ett negativt värde vilket innebär 
att ingen utdelning har kunnat ske.

3. Stiftelsens tillgångar har understigit tio prisbasbelopp under de senaste tre åren
Prisbasbeloppet uppgår 2017 till 44800 kr. Vid det senaste bokslutet 2016 uppgick 
stiftelsens tillgångar till 63 657 kr.

4. Stiftelsen saknar skulder
Enligt det senaste bokslutet 2016 har stiftelsen inga skulder

Som framgår av ovan, uppfyller stiftelsen Katrineholms skolors samfond för stipendier 
åt lärare samtliga kriterier som ställs i stiftelselagen. Därmed kan stiftelsen upplösas 
per 30/6 2017. De kvarvarande tillgångarna föreslås att utdelas till samma ändamål 
som tidigare under perioden 2018 – 2022. Beslut om hur utdelningen ska ske fattas av 
bildningsnämnden.

Stiftelsen Johan August Karlssons testamentsmedel
1. Stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan
Fonden har tillkommit genom förordnande i testamente daterat 1958-04-28.

2. Stiftelsen har inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren
Vid genomgång av bokslut sedan 2012 framgår att stiftelsen inte har delat ut några 
medel de senaste fem åren då det fria kapitalet har haft ett negativt värde vilket innebär 
att ingen utdelning har kunnat ske.

3. Stiftelsens tillgångar har understigit tio prisbasbelopp under de senaste tre åren
Prisbasbeloppet uppgår 2017 till 44800 kr. Vid det senaste bokslutet 2016 uppgick 
stiftelsens tillgångar till 30 421 kr.

4. Stiftelsen saknar skulder
Enligt det senaste bokslutet 2016 har stiftelsen inga skulder

Som framgår av ovan uppfyller stiftelsen Johan August Karlssons testamentsmedel 
samtliga kriterier som ställs i stiftelselagen. Därmed kan stiftelsen upplösas per 30/6 
2017. De kvarvarande tillgångarna föreslås utdelas till samma ändamål som tidigare 
under perioden 2018. Beslut om hur utdelningen ska ske fattas av vård- och 
omsorgsnämnden

Stiftelsen Sjukhjälpsfonden
1. Stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan
Fonden har tillkommit genom Drätselkammaren i Katrineholms beslut 
1955-06-14, nr 318.

2. Stiftelsen har inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren
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Vid genomgång av bokslut framgår att stiftelsen inte haft några utdelningar sedan 
våren 2012 därefter har det fria kapitalet har haft ett negativt värde vilket innebär att 
ingen utdelning har kunnat ske och kommer inte heller att ske under 2017.

3. Stiftelsens tillgångar har understigit tio prisbasbelopp under de senaste tre åren
Prisbasbeloppet uppgår 2017 till 44800 kr. Vid det senaste bokslutet 2016 uppgick 
stiftelsens tillgångar till 51 604 kr.

4. Stiftelsen saknar skulder
Enligt det senaste bokslutet 2016 har stiftelsen inga skulder

Som framgår av ovan uppfyller stiftelsen Sjukhjälpsfonden samtliga kriterier som 
ställs i stiftelselagen. Därmed kan stiftelsen upplösas per 30/6 2017. De kvarvarande 
tillgångarna föreslås utdelas till samma ändamål som tidigare under perioden 2018-
2022. Beslut om hur utdelningen ska ske fattas av vård- och omsorgsnämnden

Susanne Sandlund 
Ekonomi- och personalchef Eva-Britt Westberg

Redovisningsekonom
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Kommunstyrelsen

Svar på IT-revisionens övergripande säkerhetsgranskning 
av kommunens säkerhet avseende behörigheter och 
dataintrång 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger revisionsrapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
I den rapport som PwC tagit fram på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Katrineholms kommun, finns ett antal förbättringsåtgärder presenterade. Det finns 
vissa brister i formell dokumentation men överlag finns det informella processer för att 
löpande identifiera och hantera hot kopplade till IT- och informationssäkerhete och det 
bedrivs ett aktivt förbättringsarbete inom området.

Ärendets handlingar
 Granskning av säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet avseende behörigheter 

och dataintrång, Revisorerna, 2017-05-09
 Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet avseende behörigheter 

och dataintrång, PwC
 
Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholm har en granskning av 
säkerheten avseende externt och internt dataintrång gjorts. Revisionsfrågan för 
granskningen är:

Finns kunskap i kommunen om vilka de prioriterade hoten är mot kommunens IT-miljö 
är avseende åtkomst och dataintrång?

Utifrån genomförd granskning finns ett antal områden där utrymme för förbättring 
finns. Nedan listas förbättringsområden med en kommentar från 
tjänstemannaorganisationen.

Dagens IT-miljö

I Katrineholm är IT-driften outsourcad till en extern leverantör, Solid Park, som 
ansvarar för driften av samtliga servrar som finns placerade i kommunens serverhall. 
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Förvaltningens bedömning
Styrning av IT- och informationssäkerhet

Bedömning riskanalys

Det saknas en formell process för att löpande analysera risker och hot mot 
verksamheten. Iakttagelsen medför att kontroller och arbetsinsatser inom området för 
IT- och informationssäkerhet inte nödvändigtvis har utgångspunkt i relevanta hot.

Kommentar
Under 2015 genomfördes en omfattande Risk- och sårbarhetsanalys för Katrineholms 
kommun. Syftet var att minska sårbarheten i samhället och öka förmågan att hantera 
kriser. IT-avdelningen deltog i analysen och områden som elförsörjning, nätdrift, 
dataöverföring, internettjänster och e-post togs upp, analyserades och brister 
identifierades. Liknande RSA ska göras var fjärde år, men någon rutin för riskanalys 
med fokus på enbart IT- och informationssäkerhet finns inte.

Bedömning riskanalys

Det saknas en formell process där representanter från IT och verksamheterna 
regelbundet träffas för att diskutera inträffade incidenter, identifierade risker och hot 
utifrån ett verksamhetsperspektiv samt vidtagna och planerade åtgärder utifrån ett IT-
perspektiv.

Kommentar
I kommunen finns ett digitaliseringsforum med representanter från samtliga 
förvaltningar som träffas cirka sex gånger om året. Efter revisionen finns en punkt 
kring IT-säkerhet numera på agendan.

Bedömning säkerhetsinställningar

Utifrån resultatet av BSA-analys bedömdes det finnas förbättringsområden inom 
säkerhet i mjukvara när det gäller konto- och lösenordshantering av manuellt skapade 
användarkonton.

Kommentar
Det finns en process för hantering av automatgenererade konton från lönesystemet som 
fungerar bra. De automatgenererade kontona tas bort då en person slutar sin 
anställning. En liknande process behöver tas fram för de manuellt skapade 
användarkontona. Ett första steg har varit en genomgång av de listor som BSA-
analysen genererade där konton har tagits bort eller fått ändrade behörigheter.

Processer för IT- och informationssäkerhet

Bedömning behörigheter i system och applikationer

Processen för tillägg, förändring och borttag av behörigheter på applikationsnivå 
administreras av respektive förvaltning, men det saknas formellt styrande dokument på 
kommunövergripande nivå som reglerar processen.
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Kommentar
Varje systemägare ansvarar för behörigheterna på sitt verksamhetssystem och den 
periodiska genomgången skiljer sig från olika system. Det finns informella fungerande 
processer, men IT-avdelningen tar fram ett formellt styrande dokument som reglerar 
processen på kommunövergripande nivå.

Bedömning avbrottshantering

Det saknas en formell och dokumenterad avbrottsplan hos kommunen som beskriver 
tillvägagångssättet för att återställa IT-miljön efter en allvarlig säkerhetsincident eller 
avbrott. 

Kommentar
Det finns en formell och dokumenterad avbrottsplan hos IT-driftleverantören Solid 
Park som ansvarar för driften av kommunens IT-miljö. Det bedöms som fullt 
tillräckligt för att på bästa sätt återställa IT-miljön efter en incident.

Bedömning fysisk säkerhet

Det saknas larm för luftfuktighet, diselgenerator samt redundans i fiber och 
elförsörjning i serverhall.

Kommentar
Serverhallen i Katrineholms kommun finns av historiska skäl placerad i kommunens 
lokaler. I serverhallen finns brandlarm och indikatorer vid förhöjd värme. Det finns 
också en UPS, Uninterruptible Power Supply, som klarar kraftförsörjningen under ett 
kortare strömavbrott. Däremot saknas larm för luftfuktighet, diselgenerator samt 
redundans i fiber och elförsörjning. IT-avdelningen tittar på möjligheten att flytta 
kommunens servrar till en annan serverhall, men har i dagsläget inte hittat ett alternativ 
som är tillräckligt bra när det gäller latency, dvs fördröjning i svartid på grund av långa 
avstånd.

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Revisorerna
Akten
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Kommunstyrelsen

Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under
sommaren 2017
Kommunstyrelsen beslutar att under ordinarie ordförandens ledighet under 
nedanstående tid under sommaren 2017 förordna följande personer att fullgöra 
ordförandens uppgifter i frågor som kräver ett omedelbart agerande:

2017-06-26—2017-07-02 Anneli Hedberg (S)
2017-07-03—2017-07-16 Lars Härnström (M)
2017-07-17—2017-07-23 Johan Söderberg (S)
2017-07-24—2017-08-06 Ulrica Truedsson (S)

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande, Göran Dahlström (S), har initierat behovet av att 
tillförordna ersättare att fullgöra ordförandens uppgifter under dennes ledighet från och 
med den 26 juni 2017 till och med den 6 augusti 2017. Behovet av förordnande avser 
frågor som kräver ett omedelbart agerande. För övrigt har ordföranden anmält att han 
finns anträffbar både via telefon och e-post under ledigheten om så skulle behövas.

 

Marie Sandström Koski

Beslutet skickas till:
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Anmälan om delegationsbeslut 
Ekonomichefen har med stöd av gällande delegationsordning på kommunstyrelsens 
vägnar beslutat att avskriva följande fodringar
Avgift Summa Beslutsdatum och paragraf
Barnomsorgsavgift   9 827:- 30 april 2017, § 46
Omsorg och service 52 137:- 30 april 2017, § 46
Ej återlämnat material till biblioteket   9 900:- 30 april 2017, § 46
Skrotning av bil   8 250:- 30 april 2017, § 46
Dnr KS/2017:2-020

Kommunal borgen för Katrineholms Fastighets AB:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges 
borgensbeslut (2016-11-21, § 167) beslutar undertecknad att Katrineholms kommun 
går i borgen såsom egen skuld för lån om 115 000 000 kronor jämte därpå löpande 
ränta och kostnader för Katrineholms Fastighets AB, upptagna hos Kommuninvest i 
Sverige AB. (KS del § 49.)
Dnr KS/2017:4-049

Gemensam överenskommelse om förlikning:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att 
Katrineholms kommun ingår förlikning/gemensam överenskommelse om skadestånd 
på 20 000 kr. (KS del § 48.)
Dnr KS/2017:284-021

Tillägg till huvudavtal Time Care AB:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att 
Katrineholms kommun gör ett tillägg i avtalet mellan Time Care AB och Katrineholms 
kommun gällande applikationerna Time Care Scheduler. (KS del § 50.)
Dnr KS/2017:280-055

Förmånsdatorer:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att 
Katrineholms kommun ingår avtal med LAN Assistans Sweden AB gällande 26 st 
förmånsdatorer samt tillbehör. (KS del § 51.)
Dnr KS/2017:294-028

Nyteckning av LOU försäkring:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknar att 
Katrineholms kommun nytecknar LOU försäkring. (KS del § 53.)
Dnr KS/2017:295-050
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Förmånscyklar samt tillbehör:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att 
Katrineholms kommun ingår avtal med LAN Assistans Sweden AB gällande 49 st 
förmånscyklar samt tillbehör. (KS del § 52.)
Dnr KS/2017:296-028

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Förlustgaranti till teaterföreställningar i Godsmagasinet sommaren 2017:
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja en 

förlustgaranti på 40 000 kronor för en eventuell förlust i samband med 
arrangemang av teaterföreställningar under Katrineholmsveckan 2017 till ABF 
Sörmland. 

2. Medlet ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Vid ett eventuellt uttagande av bidrag ska en ekonomisk redovisning av 

arrangemanget göras. (KS del § 43.)
Dnr KS/2017:232-045

Bidrag till Katrineholmsklassikern 2017:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 16 250 kronor till Katrineholmsklassikern 2017 till Katrineholms AIK. 
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 44.)
Dnr KS/2017:233-045

Biljetter i samband med Katrineholmsgalan 2017:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bekosta 50 
stycken biljetter i samband med Katrineholmsgalan 2017 på totalt 35 378 kronor. 
Beloppet tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 45.)
Dnr KS/2017:261-045

Röstombud vid KFV marknadsföring AB:s årsstämma:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att utse Lars 
Härnström (M) att representera Katrineholms kommun som röstombud vid KFV 
Marknadsföring AB:s årsstämma den 11 maj 2017. (KS del § 47.)
Dnr KS/2017:262-005
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Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 
17:9 Arbetsdomstolens dom 2016 nr. 76 om förhandlingsskyldighet vid 

omorganisation

17:14 Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2017

17:15 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor 
till AB

17:16 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – 
HÖK 16 – Prolongerad - med Svenska Kommunalarbetarförbundet

17:17 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – 
HÖK 17 – med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

17:18 Budgetförutsättningar för åren 2017-2020

17:19 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent 
och anhörigvårdare – PAN 16 –prolongerad – med Svenska 
Kommunalarbetarförbundet

17:20 Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) 2017

17:21 Arbetsdomstolens dom 2017 nr 7 angående uppsägning i strid med 
föräldraledighetslagens missgynnandeförbud

17:22 Sotningsindex 2017

17:23 Feriejobb/sommarjobb 2017

17:24 Preliminära arbetsgivaravgifter och PO-pålägg för kommunerna år 2018

17:25 Arbetsgivares skyldighet att kontrollera utlännings rätt att arbeta i 
Sverige

17:26 Överenskommelser om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, Bestämmelser för arbetstagare 
i utbildnings- och introduktionsanställning, BUI T, bestämmelser för 
arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T och 
Bestämmelser för traineejobb T
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-05-10 
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
Vingåkers kommun har översänt protokollsutdrag från kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-04-24, KF§ 34 – Överenskommelse om samverkan för trygg och 
effektiv utskrivning.
Dnr KS/2017:31-104

Katrineholms Fastighets AB har översänt protokoll från årsstämma 2017-04-25.
Handl nr 2017:1107

Katrineholms Industrihus AB har översänt protokoll från årsstämma 2017-04-25.
Handl nr 2017:1108

Vårdförbundet Sörmland har översänt protokoll från Samrådsmöte med 
Ägarföreträdare i medlemskommunerna 2017-04-28.
Handl nr 2017:1233

Landstinget Sörmland har översänt protokollsutdrag inklusive underliggande 
handlingar från sammanträde med Gemensam patientnämnd 2017-04-19, § 4/17 
Verksamhetsberättelse 2016
HAndl nr 2017:1244

Landstinget Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med Gemensam 
patientnämnd 2017-04-19

Landstinget Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med nämnden för 
samverkan kring socialtjänst och vård 2017-04-07.

Övrigt
Samråd: förslag till översiktsplan för Flens kommun:
Katrineholms kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 
översiktsplan för Flens kommun under samrådsperioden från den 27 mars till den 2 
juni 2017.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av förslaget och en föredragning har 
gjorts för kommunstyrelsens ordförande. Katrineholms kommun har inga synpunkter 
att lämna på förslaget till översiktsplan.
Dnr KS/2017:195-212
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Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

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

Remiss: Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9):
Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad 
departementspromemoria. Promemorian har granskats av personalavdelningen och 
föredragits för kommunstyrelsens ordförande. Katrineholms kommun avstår från att 
yttra sig.
Dnr KS/2017:178-029
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