
 

KALLELSE 
 
 
 

 

 Datum  

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN  2017-02-15   
 

 
 

Sammanträdande organ Kommunfullmäktige 

Tid 2017-02-27 kl. 18:00 

Plats Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm 

 
 Ärende Beteckning  

     
1. Allmänhetens fråga   

2. Protokollsjustering   

3. Sammanträdets laga tillkomst   

4. Entledigande och val av ny ersättare i 
bildningsnämnden 

KS/2017:35  

5. Val av huvudman i Sörmlands Sparbank KS/2016:431  

6. Begäran om befrielse från uppdraget som 
ledamot i styrelsen för KTC AB 
(Katrineholms Tekniska Collage AB) 

KS/2017:58  

7. Entledigande och val av ny ersättare i 
viadidaktnämnden 

KS/2017:87  

8. Detaljplan för bostadsbebyggelse vid 
Eriksbergsvägen, fastigheterna Djulö 2:3 
m.fl. Katrineholm, Katrineholms kommun 

KS/2016:288  

9. Sörmlandstaxan (avser kollektivtrafik) KS/2016:515  

10. Affärsvillkor, produkter och priser för 
resande med Gnestapendeln 

KS/2016:516  

11. Verksamhetsplan och kompletterande beslut 
om budget 2017 (2018-19) för Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet 

KS/2016:510  

12. Svar på motion om ombyggnation av 
bussdelen på resecentrum 

KS/2016:51  

13. Svar på interpellation om satsning på 
kompetensutveckling i skolan 

KS/2017:24  

14. (Ny) Fråga ställd till kommunstyrelsens 
ordförande - Kommunstyrelsens inställning 
till att ingen gång och cykelbana planeras in 
mellan Bie och Alberga 

KS/2017:49  
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KALLELSE 
 
 
 

 

 Datum  

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN  2017-02-15   
 
 Ärende Beteckning  

15. (Ny) Interpellation med svar om nya stadgar 
för sponsring och föreningsbidrag 

KS/2017:68  

16. (Ny) Interpellation om väntetiderna på 
platser inom äldreboenden i Katrineholm 
samt antal platser utifrån Katrineholms 
befolkning 

KS/2017:92  

17. Delårsrapport från Katrineholm Vatten och 
Avfall AB för perioden januari till augusti 
2016 

KS/2016:465  

18. Delårsrapport från Regionförbundet 
Sörmland, januari-augusti 2016 

KS/2016:432  

19. Motion angående arbetsmiljön inom 
barnomsorgen 

KS/2017:41  

20. Motion till kommunfullmäktige om den 
politiska organisationen 

KS/2017:50  

21. Meddelanden   

22. Tillkommande ärenden   

    
 
Torgerd Jansson  Marie Sandström Koski 
Ordförande   Sekreterare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-01-19 KS/2017:35 - 111 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 57023 

www.katrineholm.se E-post: Gunnar.Westermark@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Gunnar Westermark 

Entledigande och val av ny ersättare i bildningsnämnden 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige entledigar Ludvig Sandin (SD) från uppdraget och väljer Camilla 
Törne (SD) som ny ersättare i bildningsnämnden för tiden till och med den 31 
december 2018.

Sammanfattning av ärendet
Ludvig Sandin (SD) har i skrivelse anmält att han avsäger sig platsen som ersättare i 
bildningsnämnden. Sverigedemokraterna nominerar Camilla Törne (SD) som ny 
ersättare i nämnden.

Beslutet skickas till:
Sandin
Törne
Bildningsnämnden
Löneenheten
Troman
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-20 KS/2016:431 - 111 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 57023 

www.katrineholm.se E-post: Gunnar.Westermark@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Gunnar Westermark 

Val av huvudman i Sörmlands Sparbank 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer Abdulahi Hassan (S) som ny huvudman i Sörmlands 
Sparbank för tiden till och med ordinarie sparbanksstämma 2019. 

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har en vakant plats som huvudman i Sörmlands Sparbank sedan 
den 21 november 2016. Som ny huvudman nominerar socialdemokraterna Abdulahi 
Hassan (S).

Gunnar Westermark
Senior advisor

Beslutet skickas till:
Hassan
Sörmlands Sparbank
Troman
Löneenheten
Akten
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Kommunfullmäktige 
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Handl.nr. Handl.
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Dnr. D-planKopior till; ~~~ZC,i ~ , ~~ ~~ ~

Hans Bohman, ordförande KTC AB Katrineholm

Lars Härnström, gruppledare för Moderaterna i Katrineholm

Begäran om befrielse från uppdraget som ledamot i styrelsen för KTC AB.

Undertecknad begär härmed befrielse från uppdraget som ledamot i styrelsen för KTC AB i

samband med bolagsstämman våren 2017.

Anledningen är att jag inte längre har uppdraget som vice ordförande i bildningsnämnden.

Med vänlig hälsning

;~ ~"? ~~~

so sivars
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-02-13 KS/2017:87 - 111 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Karin Österman Sundell 

Entledigande och val av ny ersättare i viadidaktnämnden 
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Christina Forss (KD) från uppdraget som ersättare

i viadidaktnämnden.

2. John Ogenholt (KD) väljs som ny ersättare för tiden till och med den 31 december
2018.

Sammanfattning av ärendet
Christina Forss (KD) har i meddelande den 2017-02-12 begärt att få lämna uppdraget 
som ersättare i viadidaktnämnden.
Kristdemokraterna har nominerat John Ogenholt som ny ersättare i viadidaktnämnden.

Karin Österman Sundell
Assistent 

Beslutet skickas till:
Christina Forss
John Ogenholt
Viadidaktnämnden
Löneenheten
Troman
Akten
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Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-01-25

§ 4

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen, 
fastigheterna Djulö 2:3 m.fl. Katrineholm, Katrineholms 
kommun (KS/2016:288)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar den upprättade detaljplanen för bostadsbebyggelse vid 
Eriksbergsvägen, fastigheterna Djulö 2:3 m.fl.

Särskilt yttrande
Styrelsen medger att Inger Fredriksson (C) får foga ett särskilt yttrande till 
protokollet. Det särskilda yttrande redovisas som bilaga A.

Sammanfattning av ärendet
En detaljplan för bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen, fastigheterna Djulö 2:3 
m.fl har upprättats. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus
och enbostadshus i anslutning till Djulö gärde.

Planförslaget har varit ute på samråd under tidsperioden 23 juni - 28 juli 2016 och för 
utställning under tidsperioden 10 november – 1 december 2016. 

Bygg- och miljönämnden hanterade ärendet den 7 december 2016, § 133. Nämnden 
beslutade då att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-19
 Sammanträdesprotokoll bygg- och miljönämnden, 2016-12-07, § 133
 Antagandehandling, 2016-12-07

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Tony 
Rosendahl (V), Lars Härnström (M), Jesper Ek (L), Inger Fredriksson (C), Ylva G. 
Karlsson (MP) samt avdelningschefen Erik Bjelmrot.

Särskilt yttrande
Inger Fredriksson (C) framför till kommunstyrelsen att hon önskar få foga ett särskilt 
yttrande till protokollet, vilket styrelsen medger.
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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DNR KS/2016:288-212

Särskilt yttrande angående Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen,

fastigheterna Djulö 2:3 m fl

Centerpartiets välkomnar att nya bostäder byggs i Katrineholms kommun och vi uppskattar att

flera lokala företag erbjudits mark att bygga på. Vi har under planarbetet framfört synpunkter,

som delvis har beaktats i detaljplanen, och vi har också pekat på att det finns andra områden,

exempelvis på Norr som kan tas i anspråk i stället för den naturmark som angränsar till Djulö

gärde.

Centerpartiet hoppas att den nu föreslagna bebyggelsen inte kommer att negativt påverka

möjligheterna till ett rationellt brukande av den omgivande åkermarken.

Katrineholm 25 januari 2017

Ini Fre rikssö~~ partiettenter

/"li r

centerpartiet
KATRINEHOLM
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-19 KS/2016:288 - 212 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 00 

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

Kommunstyrelsen 

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen, 
fastigheterna Djulö 2:3 m.fl 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättad detaljplan för 
bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen, fastigheterna Djulö 2:3 m.fl.

Sammanfattning av ärendet
En detaljplan för bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen, fastigheterna Djulö 2:3 m.fl 
har upprättats. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus och 
enbostadshus i anslutning till Djulö gärde.

Planförslaget har varit ute på samråd under tidsperioden 23 juni - 28 juli 2016 och för 
utställning under tidsperioden 10 november – 1 december 2016. 

Bygg- och miljönämnden hanterade ärendet den 7 december 2016, § 133. Nämnden 
beslutade då att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande. 

Ärendets handlingar
 Sammanträdesprotokoll bygg- och miljönämnden, 2016-12-07, § 133
 Antagandehandling, 2016-12-07

 

Emma Fälth 
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akt
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och

utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.

GRÄNSER

Planområdesgräns

Användningsgräns
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ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser

InfartstrafikINFART

LokaltrafikLOKALGATA

Anlagd park

PARK
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Gång-, cykel- och mopedväg
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Kvartersmark

BostäderB

Tekniska anläggningar

E
1

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Marken får inte bebyggas

g Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för avfallshantering

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

plantering Gatuplantering

n
2

Träden får inte fällas

n
3

Träd med en omkrets större än 1 meter får inte fällas.

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING

e
2

30 Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea

e
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50 Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea

e
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Minsta storlek på fastighet är 500 m

2

 och största storlek på fastighet är 1000 m

2

b
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Endast enbostadshus och parhus

b
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Endast flerbostadhus, kedjehus och radhus

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Utformning

12

Högsta tillåtna nockhöjd i meter

8

Högsta tillåtna nockhöjd i meter

Utseende

f
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Byggnadsteknik

b
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STÖRNINGSSKYDD

m
1

Bostadshusen ska placeras så att en ljuddämpad sida går att ordna. Minst

hälften av bostadsrummen ska orienteras mot ljuddämpad sida.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats

ILLUSTRATION

Illustrationslinjer

Stenåldersboplatsen Katrineholm 53

Enligt 2 kap 6§ Kulturmiljölagen är det förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort,

gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt

ändra eller skada en lagskyddad fornlämning. Alla typer av markarbeten inom

och intill fornlämningen kräver samråd med länsstyrelsen och

tillståndsprövning enligt 2 kap. 12§ kulturmiljölagen.

Beslutsdatum Instans

Antagandehandling PLAN 2009.11

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid ERIKSBERGSVÄGEN,

fastigheterna Djulö 2:3 m.fl.

Katrineholms kommun Södermanlands län

PBL 1987:10

Upprättad 2016-12-07

Sara Eresund

Planarkitekt

Erik Bjelmrot

Avdelningschef
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Behovsbedömning
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Koordinatsystem: SWREF99 16.30
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Dnr Plan.2009.11 
 
 

 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
 

 
 
 
tillhörande  
 

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid ERIKSBERGSVÄGEN, 
fastigheterna Djulö 2:3 m.fl.; Katrineholm, Katrineholms kommun 
 
 
 
 
ANTAGANDEHANDLING 
Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2016-12-07 
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Antagandehandling 
2(3) 

 
PLANHANDLINGAR 
Plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser  
Planbeskrivning  
Genomförandebeskrivning (detta dokument) 
Samrådsredogörelse 
Utlåtande  
Fastighetsförteckning  
Behovsbedömning 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av flerbostadshus och enbostadshus i anslutning till Djulö 
gärde. 
 
GENOMFÖRANDE 
Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Planförslaget handläggs enligt reglerna för det som kallades normalt planförfarande och enligt följande 
tidplan:  
 
Samråd……………………..2016:2 
Utställning………………….2016:4 
Antagande …………………2017:1 
Laga kraft ………………….2017:2 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden föreslås till 10 år från den dagen då detaljplanen vinner laga kraft. 
 
Ansvarsfördelning 
Katrineholms kommun ansvarar för byggande av all nödvändig infrastruktur i samband med planens 
genomförande. Kostnaden för detta tas ut i samband med exploatering och försäljning av kvartersmarken. 
 
Utstämplingen av de träd som ska tas bort inom området ska göras i samarbete mellan 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Service- och teknikförvaltningen och avverkningen i området ska 
samordnas så att både naturmark och tomtmark avverkas samtidigt. 
 
Huvudmannaskap 
Kommunen ska vara huvudman för allmän platsmark. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsägare 
Planområdet ägs av Katrineholms kommun.  
 
Fastighetskonsekvenser 
Delar av marken som i gällande plan är avsedd för park eller plantering omvandlas till kvartersmark för 
bostäder. Fastighetsreglering ska ske mellan Katrineholms kommun och exploatör. 
 
Lantmäteriförrättning 
Avstyckning för bildning av lämpliga fastigheter ska ske enligt detaljplanens intentioner. 
Förrättningskostnader betalas av kommunen för de fastigheter som ska gå till kommunens tomtkö samt av 
exploatören för övriga fastigheter inom området.  
 
Gemensamhetsanläggning 
Gemensamhetsanläggning ska bildas för de två områdena för avfallshantering inom planområdet. 
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Antagandehandling 
3(3) 

 
 
Ekonomiska frågor 
Detaljplanen bekostas av kommunen. Planavgift tas ut i samband med bygglov. 
 
En exploateringskalkyl ska tas fram för områden innan planen antas.  
 
Tekniska frågor 
Ledningar 
Nya ledningar kommer behöva dras inom planområdet och anslutas till befintligt va-nät och elnät. Denna 
kostnad tas ut i samband med exploatering och bekostas av exploatör. 
 
El 
En ny transformatorstation placeras inom planområdet. Anslutningsavgifter tas ut enligt gällande taxa. 
 
Särskild hänsyn under byggskede 
Det är av stor vikt att så många som möjligt av de befintliga träden inom planområdet bevaras och 
skyddas under bygg- och anläggningsskedet. Detta gäller vid arbeten såväl ovan som under mark för att 
undvika skador på stam, krona och rotsystem. Träd inom område med användningen NATUR närmast 
byggen och tillfartsvägar ska skyddas med trädskydd under byggnation och anläggningstid för att skador 
ska undvikas.  
 
Det är inte tillåtet med uppläggning av massor eller material i naturmarken. Detta för att undvika att 
blåbärsris och annan markflora skadas. Exploateringsavtal ska föreskriva vite om detta ändå sker. 
 
 
 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm den 7 december 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Sara Eresund    Erik Bjelmrot 
Planarkitekt    Avdelningschef 
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HANDLINGAR 

Planhandlingar 
Plankarta i skala 1:1000 med tillhörande bestämmelser  
Planbeskrivning (detta dokument) 
Genomförandebeskrivning 
Samrådsredogörelse 
Utlåtande 
Fastighetsförteckning  
Behovsbedömning 
 
Underlag till detaljplanen 
Bullerutredning, daterad 2016-03-18 
Arkeologisk undersökning av gravarna Katrineholm 50 och 52. Daterad 2016-06-27. 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av flerbostadshus och enbostadshus i anslutning till Djulö 
gärde. 
 
PLANDATA 
Läge  
Planområdet är beläget längs med infarten till staden från Nyköping sett, precis norr om Djulö gärde. 
Planområdet avgränsas i norr av Eriksbergsvägen, i väster av äldreboendet Furuliden, i öster av 
Skogskyrkogården och i söder av Djulö gärde. Till Katrineholms resecentrum är det cirka två kilometer. 
 

 
Planområdet utmärkt med röd ruta på kartan. 
 
Areal 
Planområdet omfattar cirka 52 100 m2. 
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Markägoförhållanden 
Marken ägs av Katrineholms kommun. 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Planarbetet påbörjades innan den 2 maj 2011, därmed följer detaljplanen den gamla Plan- och bygglagen 
1987:10. 
 
Kommunala beslut 
Byggnadsnämnden beslutade den 15 december 2009 att ge dåvarande Stadsarkitektkontoret, nuvarande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för bostadsbebyggelse vid Djulö 
Gärde omfattande fastigheterna Djulö 2:3 m.fl., Katrineholms kommun i syfte att möjliggöra 
bostadsbebyggelse för samordnat boende i enbostadshus och flerbostadshus. 
 
Detaljplan 
För planområdet gäller idag två detaljplaner, fastställda 25 oktober 1977 respektive 6 november 1952 som 
båda föreskriver park eller plantering. 
 
FÖP och ÖP 
Området ingår i Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun – del staden som antogs 17 november 2014 
Där är planområdet angivet som område för ny bostadsbebyggelse. Planområdet finns även med i 
Fördjupning av översiktsplanen för Stora Djulö säteri med omgivningar, Katrineholms kommun som 
antogs 16 januari 2012. Några riktlinjer anges dock inte där för vad som är tänkt med den här delen av 
planområdet.  
 
Riksintresse 
Planområdet berörs ej av något riksintresse.  
 
Förenlighet med gällande översiktsplan och Miljöbalken 
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i översiktsplan 2030 – Katrineholms kommun del 
staden, antagen den 17 november 2014. Där är området föreslaget som område för bostäder.  
 
En behovsbedömning är framtagen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det inte kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan om detaljplanen genomförs. 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
Natur 
Mark och vegetation 
Planområdet är bevuxet med skog av typen blåbärsbarrskog. Där finns stora tallar och granar men även 
ett visst inslag av ek och andra lövträd. Området genomkorsas av många stigar av större och mindre 
karaktär som används för rekreation.  
 

   
 
Viktigt vid byggnation är att så stor del som möjligt av skogen sparas för att bibehålla områdets karaktär. I 
exploateringsavtal ska det skrivas in att uppläggning av jordmassor vid byggnation ej får ske i område 
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med användningen Natur. Om detta ändå sker ska det beläggas med vite. Detta för att skydda befintlig 
markflora inom planområdet. 
 

   
Liljekonvaljer                  Blåbärsris 
 
Det nya bostadsområdet ska ligga i skogen med utsikt mellan träden ut mot de öppna fälten. Karaktären 
som ska eftersträvas för området är skogsglänta.  
 
Gällande skogsbruksplan (2016-05-18) föreskriver detta:  
Gammal barrskog främst av tall. 
Genom naturvårdande skötsel på sikt bibehålla trädkontinuitet för att främja landskapsbilden i nära 
anslutning till bebyggelse samt bevara naturvärden knutna främst till gamla barrträd. 
Plockhuggning.  
 
För att undvika att för många träd huggs ner vid exploatering sätts bestämmelsen n3 - träd med en 
diameter över 1 meter får ej fällas inom några delar av planområdet. Bestämmelsen n2  - träden får ej 
fällas sätts i område med användningen NATUR norr om bebyggelsen. Detta innebär att skogen kommer 
fungera som en ”vägg” mot Eriksbergsvägen norr om planområdet och söder om bebyggelsen glesas 
skogen ut så att en viss genomsikt skapas, dock med känslan av att bo i skogen fortfarande intakt. 
 
Hela planområdet sluttar söderut, höjdskillnaden från norra till södra delen av planområdet är cirka 8 
meter.  
 

 
I kanten mellan skogen och de öppna fälten går en lite större gång- och cykelväg. Den ska även 
fortsättningsvis finnas kvar i oförändrat läge. 
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Bebyggelse 
Det utpekade planområdet är i dagsläget obebyggt. Väster om planområdet ligger Furulidens äldreboende 
och öster om planområdet är Skogskyrkogården med tillhörande kapell. 
 

 
Kapellet ritat av arkitekt Anders Lundell och uppfört 1980 

   
Äldreboendet Furuliden                 Skogskyrkogården 
 
Tanken med det nya bostadsområdet är att det ska vara ett boende i skogen med utsikt över de öppna 
fälten mellan träden. Bostadsområdets karaktär ska vara skogsgläntan och de stora tallarna och granarna 
är viktiga att bevara för att detta ska uppnås. Bebyggelsen ska underordnas landskapsbilden och 
terrängen. Detta både för att kunna utnyttja områdets svaga sluttning söderut för dagvattenhanteringen 
och för att karaktären på området ska bibehållas. 
  
Byggrätterna i området är stora, 50 % respektive 30 %. Men fastigheternas storlek är begränsade till 
minsta storlek på fastighet är 500 m2 och största storlek på fastighet är 1000 m2. Detta möjliggör en 
flexibilitet i storleken på husen och innebär att hög exploatering är möjlig utan att alltför mycket natur tas i 
anspråk.  
 
Norra delen av planområdet föreslås bebyggas med flerbostadshus, radhus eller kedjehus. Tillåten 
nockhöjd sätts till 12 meter. 
 
Övriga delar av planområdet föreslås bebyggas med enbostadshus och/eller parhus. Här sätts 
nockhöjden till 9 meter. 
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Exempel på hur området kan komma att bebyggas. Detta exempel rymmer 35 bostäder fördelat på 
fristående villor och radhus. 
 
Tillgänglighet 
Tomter som tas i anspråk för bebyggelse ska vara tillgängliga om det inte är obefogat med hänsyn till 
terrängen.  
 
Service 
Närmaste skola finns inom en kilometer från planområdet. Butiker finns i centrum cirka två kilometer från 
planområdet. 
 
Lek och rekreation 
Tillgången till naturvärden skapar förutsättningar för en god utomhusmiljö, som ger upphov till kunskap 
och inspirerar till lek, utmaningar och aktivitet. Viktigt vid exploatering är därför att en varierad utemiljö kan 
behållas och att så mycket som möjligt av den befintliga grönskan och karaktären i området bevaras. 
Tanken med den lilla parkytan i mitten av området är att där ska anläggas en lekplats för att komplettera 
de naturliga förutsättningarna för lek. 
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Exempel från gestaltningsprogrammet på hur parkytan och lekområdet skulle kunna utformas 
 
Gator och trafik 
Området försörjs med trafik från Eriksbergsvägen. Till området finns två infarter som delas med 
äldreboendet Furuliden respektive med Skogskyrkogården. Några nya utfarter för biltrafik mot 
Eriksbergsvägen tillåts ej. 
 
Parkering 
Parkering ska lösas inom kvartersmark.  
 
Kollektivtrafik 
Närmaste busshållsplats för lokaltrafiken finns vid Talltullen.  
 
Buller 
En trafikbullerutredning, daterad 2016-03-18, har tagits fram inför framtagandet av planförslaget. 
Ekvivalent och maximal ljudnivå har beräknats enligt nordiska beräkningsmodellen för buller från vägtrafik, 
Naturvårdsverkets rapport 4653, i beräkningsprogrammet SoundPlan 7.4.  
 
Rikvärden 
För denna plan tillämpas förordningen (SFS 2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.  
 
Trafikbuller bör inte överskrida:  
1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och  
2.  50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå1) vid en uteplats om en sådan ska 

anordnas i anslutning till byggnaden.  
 
Om värdet 55 dB(A) vid fasad ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en 
bostad vara vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal 
ljudnivå3 inte överskrids vid fasaden. 
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Resultat 
Fasaderna på samtliga hus närmast Eriksbergsvägen har ekvivalenta ljudnivåer över 55 dB(A). De två 
enbostadshusen närmast Eriksbergsvägen har också nivåer över 55 dB(A) på delar av fasaderna. Övriga 
bostadshus har ekvivalenta ljudnivåer som uppfyller riktvärdet. 
 

 
 Buller vid fasad enligt bullerutredning  
 
Möjligheten att få tillgång till ljuddämpad sida för de sex bostadshusen med högst ekvivalenta ljudnivåer 
nämnda ovan bedöms som god. Planeringen av bostadsrummen i dessa bör ske på ett sådant vis att 
minst hälften av bostadsrummen har tillgång till en ljuddämpad sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 
70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids vid fasaden. Övriga bostadshus uppfyller gällande riktvärde. 
Även om inte flerbostadshusen inte byggs så klarar enbostadshusen riktvärdena enligt beräkningarna.  
 
Planbestämmelse 
För bostadshusen närmast Eriksbergsvägen anger planen att de ska placeras så att en ljuddämpad sida 
går att ordna. Samt att minst hälften av bostadsrummen ska orienteras mot ljuddämpad sida. 
 
Föroreningar 
Inom planområdet finns inga kända markföroreningar. 

Skredrisk 
Inom området finns ingen registrerad skredrisk. 
 
Markradon 
Planområdet ligger i direkt anslutning till högriskområde för markradon enligt kommunens översiktliga 
kartering och bostadsbyggnader ska därför uppföras i radonsäkert utförande. 
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Fornlämningar 
Inom planområdet finns två kända fornlämningar, gravar från senare delen av bronsåldern alternativt från 
äldsta järnåldern. Inför framtagandet av planförslaget har en förundersökning av gravarna och deras 
närområde utförts för att se om ytterligare fornlämningar förutom de synliga finns inom planområdet samt 
för att se hur stor markyta som fornlämningarna omfattar.  
 
Förundersökningen klargjorde att det inte finns några ytterligare gravar eller lämningar i anknytning till 
dessa. I ett av de upptagna schakten framkom två bitar av bearbetad kvarts vilka sannolikt kan kopplas till 
den rika stenåldersbygden i närområdet. Länsstyrelsen bedömer utifrån denna förundersökning att 
gravarna i första hand bör undersökas och tas bort innan området bebyggs.  
 
Efter de arkeologiska insatser som genomförts i området krävs det enligt länsstyrelsen inga ytterligare 
åtgärder gällande kulturmiljön på platsen. Stenåldersboplatsen Katrineholm 53, som delvis sträcker sig in i 
planområdets sydvästra del, markeras på plankartan med upplysningstexten ”Enligt 2 kap 6§ 
Kulturmiljölagen är det förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom 
bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en lagskyddad fornlämning. Alla typer av 
markarbeten inom och intill fornlämningen kräver samråd med länsstyrelsen och tillståndsprövning enligt 2 
kap. 12§ kulturmiljölagen.” 
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom befintligt verksamhetsområde och alla nybyggnationer ska anslutas till det 
kommunala vatten- och avloppsnätet.  
 
Dagvatten 
Lokalt omhändertagande av dagvatten föreskrivs inom planområdet. Med hjälp av topografin möjliggörs 
en naturlig avrinning av dagvattnet ned mot naturmarken söder om området. För att minska risken för 
föroreningar inom område för grundvattenförekomst får ej tak av typen koppartak eller galvaniserade (icke 
lackerade) tak användas inom planområdet. Parkeringsytor ska med fördel ha tak.  
 
Öppna dagvattenlösningar ska eftersträvas inom planområdet. 
 
Avfall 
Avfall ska lämnas på två gemensamma uppsamlingsplatser vid infarterna till området, varje fastighet 
kommer att ha sina egna kärl. Detta underlättar för anpassningen till framtidens avfallshantering och 
avfallsminimering. Det möjliggör även en utformning av gatumiljöerna som är bättre anpassad till den 
mänskliga skalan i och med att vändradier och gatubredder då inte behöver lika stora dimensioner som 
det krävs om traditionell sophämtning vid tomtgräns ska tillämpas i området. 
 
En gemensamhetsanläggning för avfallshanteringen ska bildas. 
 
El 
Området kan försörjas med el. Detta kräver en ny transformatorstation inom planområdet. Ett E-område 
avsett för denna finns angivet på plankarta. 
 
 
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
Sociala konsekvenser 
Ianspråktagande för bostäder av det som idag är skog och ett populärt område för rekreation innebär en 
negativ påverkan på dem som nyttjar området idag. För att mildra den negativa påverkan sparas det 
populära gångstråket i skogsbrynet i planområdets södra del orört. Den här delen av området kommer 
fortfarande inbjuda till rekreation i naturen och karaktären kommer att bevaras relativt orörd. 
 
Ny bebyggelse i ett omsorgsfullt utformat område i vackra omgivningar möjliggör god livskvalitet för de 
boende och uppfyller miljömålet god bebyggd miljö. 
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Ekologiska konsekvenser 
Ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv är det positivt att fler kan bo kollektivtrafiknära och centrumnära. 
Det bidrar till ett minskat bilanvändande då centrum och resecentrum ligger inom cykelavstånd. 
 
Planen föreskriver att mycket av den befintliga skogen ska sparas och att markfloran ska skyddas vid 
byggnation. 
Delar av det som idag är natur exploateras. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna bedöms som rimliga. Kostnader för nya ledningar och vägar samt 
undersökningar inför framtagandet av planen tas ut i exploateringsskedet. Byggnationen möjliggör att 
invånarantalet kan växa vilket innebär en ökning av skattekollektivet. 
 
Nollalternativ 
Nuvarande markanvändning fortsätter och nya bostäder uteblir.  
 
 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm den 7 december 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Sara Eresund    Erik Bjelmrot 
Planarkitekt    Avdelningschef 
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Dnr: PLAN.2009.11 

 
 
UTLÅTANDE 
 
tillhörande  
 

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid ERIKSBERGSVÄGEN, 
fastigheterna Djulö 2:3 m.fl.; Katrineholm, Katrineholms kommun 
 
Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2016-12-02 
 
 
 

SAMRÅDETS UPPLÄGG 

Planförslaget har varit utskickat på samråd till berörda fastighetsägare och myndigheter under 
tidsperioden 23 juni – 28 juli 2016. Handlingarna har funnits tillgängliga på kulturhuset Ängeln och på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1. Handlingarna har även funnits tillgängliga på 
kommunens hemsida.  
 
Plansamrådet har varit annonserat i Katrineholms Kuriren den 23 juni 2016. Den 28 juni kl. 16.00 – 18.30 
hölls öppet hus på Samhällsbyggnadsförvaltningen för att kunna svara på eventuella frågor om 
planförslaget. 
 

UTSTÄLLNINGENS UPPLÄGG 

Planförslaget har varit utskickat för utställning till berörda fastighetsägare och myndigheter under 
tidsperioden 10 november – 1 december 2016. Handlingarna har funnits tillgängliga på kulturhuset Ängeln 
och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1. Handlingarna har även funnits tillgängliga på 
kommunens hemsida.  
 
Utställningen har varit annonserad i Katrineholms Kuriren den 10 november 2016.  
 
 
INKOMNA YTTRANDEN 
Inkomna yttranden har sammanfattats och kommenteras av kommunen här nedan. Skrivelserna finns 
tillgängliga i sin helhet på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 
1. Trafikverket har inget att invända mot planförslaget. 

 
 

2. Service- och tekniknämnden har inget att erinra mot planförslaget.  
 
 

3. Villaägarna Västra Sörmland har inget att erinra mot planförslaget.  
 

 
4. Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra mot planförslaget. 

 
 

5. Lantmäteriet har inget att erinra mot planförslaget. 
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6. Länsstyrelsen i Södermanlands län 
Utställningsförslaget har beaktat de synpunkter om trafikbuller och fornlämningar som framfördes i 
Länsstyrelsens samrådsyttrande. Länsstyrelsen bedömer att ett antagande av detaljplanen inte 
kommer att prövas.  
 
Fynd av orkidén Knärot, beläget inom norra delen av planområdet, rapporterades in i artportalen 
2010 av Bo Karlsson. Arten är fridlyst och får inte skadas eller tas bort utan dispens. Under hösten 
har det visat sig att ett bestånd av Knärot olovligen har grävts bort och en anmälan om misstanke om 
brott mot artskyddsförordningen har upprättats hos Länsstyrelsen. 
 
Enligt uppgift har kommunekolog Håkan Lernefalk och Bo Karlsson därefter undersökt området för att 
utreda om någon del av beståndet finns kvar, dock utan resultat. Länsstyrelsen delar därför 
kommunens bedömning att Knäroten inte längre finns kvar och att det inte krävs någon dispens från 
artskyddsförordningen för att genomföra detaljplanen. 
 
 

7. Sörmland Vatten och Avfall AB anser att förslag till hantering av sophämtning inte stämmer 
överens med kommunens föreskrifter om avfallshantering i Katrineholms kommun.   
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras med att varje fastighet ska ha ett eget kärl för avfall som lämnas på 
en gemensam uppsamlingsplats. Utrymme för avfallshantering kommer också utökas på plankartan.  

 
 
8. Privatperson Lennart Pettersson 

Det är med stor bestörtning jag har tagit del av förslaget ang. byggnation på ovannämnda fastigheter.  
 
Skogsområdet som nu finns på platsen används som rekreations- och strövområde för många av de 
äldre kommuninvånarna som bor vid Furuliden. I detta för dem närliggande och lätt tillgängliga 
skogsområde kan de finna avkoppling. De kan få avnjuta skogsdoft, de fåglar, höra fågelsång, och 
plocka svamp och bär, och de kan få uppleva ett litet stycke levande natur.  
 
Om förslaget om bebyggande av detta område blir verklighet, kommer dessa möjligheter att berövas 
dessa människor, som kanske inte har andra möjligheter till dessa upplevelser. 
 
Därför anser jag att detta idiotiska förslag om bebyggelse på detta område snarast och omgående 
bör förpasas dit där det hör hemma. D.v.s. i närmaste papperskorg. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Området är utpekat som utvecklingsområde för bostäder i kommunens översiktsplan 2030 antagen 
2014. Det är även utpekat i en fördjupad översiktsplan för Djulögärde som antogs 2012. I det tidigare 
förslaget från den fördjupade översiktsplanen föreslogs en mer omfattande bebyggelse på området. 
Det nu presenterade förslaget till detaljplan anger en mindre exploatering och en anpassning till 
naturen på platsen. Det gångstråk som finns längs med Djulö gärde kommer att bevaras och de 
större träden i skogen ner mot gärdet är skyddad i planen. Promenad och upplevelsevärde kommer 
därför delvis att finnas kvar efter en exploatering av området.  
 
 

9. Kommunala pensionärsrådet (KPR) Katrineholm 
1. Vi ser positivt på att alla tre boendeformerna kommer till stånd inom området. Hyresrätter, 
bostadsrätter och egna hem. 
 
2. Utveckla möjligheterna till gemensamhetsutrymmen i det centrala området. En verkstadslokal är 
angiven i liggande förslag men lokalen borde också innehålla samlingslokal med möjlighet till social 
gemenskap.  
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3. Busshållplats vid Kyrkogårdsvägen är angeläget att det kommer till stånd för boende och 
kyrkogårdsbesökare. 
 
4. Behåll en tät skogsridå mot väster som vind och stormskydd. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Detaljplanen kan inte styra över hur byggnaderna inom området ska användas, men det är högst 
troligt att någon typ av gemensamhetslokal tillkommer centralt i området. Frågan angående 
busshållplats regleras inte heller, men synpunkten ska tas i beaktande. Skogspartiet mellan Furuliden 
och det nya området kommer att bevaras.  
 
 
 

ÄNDRINGAR I FÖRSLAGET 
Följande ändringar har gjorts i planförslaget inför antagande: 
 
Planbeskrivning 

- Hur hantering av avfall ska ske har förtydligats under rubriken ”Avfall”. 
 
Plankarta 

- Område för gemensamhetsanläggning för avfallshantering har utökats något.  
- Vägbredder har justerat något inför antagandet. 
- Plushöjder på vägarna har tagits bort och kommer justeras i projekteringen. 

 
 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm den 2 december 2016 
 
 
 
 
Sara Eresund     Erik Bjelmrot 
Planarkitekt    Avdelningschef Planering och byggande 
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Protokollsutdrag 1 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-01-25

§ 5

Sörmlandstaxan (avser kollektivtrafik) (KS/2016:515)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighets beslut om:

1. Nivån på pris för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län, från och med den 1
januari 2018, bestäms till 830 kronor för vuxna och 550 kronor för barn och
ungdomar 7 år till 19 år samt studenter till 26 år.

2. Vid införande av produkten Sommarkort i Sörmlandstaxan ska avgiften för
densamma uppgå till 500 kronor. Sommarkortet kan användas av barn och
ungdomar 7 år till 19 år samt studenter till 26 år.

Sammanfattning av ärendet
Beslut om Sörmlandstaxan fattades av Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet dels vid sammanträde den 16 mars, dels vid extra 
sammanträde den 19 april 2016. Den 20 april 2016 mottog fullmäktige hos medlem 
handlingar med förslag på ärendeskrivning om att myndigheten respektive 
medlemsfullmäktige godkänner myndighetens beslut om priser och nivå på rabatter 
för kommande Sörmlandstaxa inklusive skolkort och dess ikraftträdande.  

Samtliga av myndighetens medlemmar har nu såväl berett frågeställningen som fattat 
beslut i respektive medlemsfullmäktige. Det innebär att myndighetens beslut om 
priser och nivå på rabatter för kommande Sörmlandstaxa inklusive skolkort numer 
inte bara är godkänt utan även har vunnit laga kraft. Den nya beslutade 
Sörmlandstaxan infördes därför den 1 oktober 2016 i Sörmland, i samband med 
implementeringen av nytt betal- och realtidssystem. 

I samband med beslut om Sörmlandstaxan har myndigheten och dess medlemmar 
noterat att det i Stockholms läns landsting (SLL) pågick en översyn av priser med 
följden att prisnivån för länskort kan komma att lyftas för övervägande och 
kompletterande beslut. Vid myndighetens sammanträde den 29 september 2016 kom 
frågan om konsekvenser av detta för Sörmlandstaxan därför att lyftas för 
övervägande.  

Vad sedan avser produkten Sommarlovskort, så har denna produkt inte hanterats 
inom ramen för myndighetens och medlemmarnas beredning om, och beslut av, 
Sörmlandstaxan. Avsikten är dock att denna produkt ska ingå i Sörmlandstaxan, 
varför frågan även den kom att lyftas vid myndighetens sammanträde den 29 
september för övervägande. (Anm. Produkten införs redan under 2017)
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Protokollsutdrag 2 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-01-25

Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-01-11
 Protokollsutdrag från direktionens sammanträde i Sörmland 

Kollektivtrafikmyndighet 2016-11-16 § 7.
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-01-11 KS/2016:515 - 043 
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

Sörmlandstaxan (avseende kollektivtrafik) 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Kommunalförbundet 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om:

1. Nivån på pris för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län, från och med  
den 1 januari 2018, bestäms till 830 kronor för vuxna och 550 kronor för barn 
och ungdomar 7 år till 19 år samt studenter till 26 år.

2. Vid införande av produkten Sommarkort i Sörmlandstaxan, ska avgiften för 
densamma uppgå till 500 kronor. Sommarkortet kan användas av barn och 
ungdomar 7 år till 19 år samt studenter till 26 år.

Sammanfattning av ärendet
Beslut om Sörmlandstaxan fattades av Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet dels vid sammanträde den 16 mars, dels vid extra 
sammanträde den 19 april 2016. Den 20 april 2016 mottog fullmäktige hos medlem 
handlingar med förslag på ärendeskrivning om att myndigheten respektive 
medlemsfullmäktige godkänner myndighetens beslut om priser och nivå på rabatter för 
kommande Sörmlandstaxa inklusive skolkort och dess ikraftträdande.  

Samtliga av myndighetens medlemmar har nu såväl berett frågeställningen som fattat 
beslut i respektive medlemsfullmäktige. Det innebär att myndighetens beslut om priser 
och nivå på rabatter för kommande Sörmlandstaxa inklusive skolkort numer inte bara 
är godkänt utan även har vunnit laga kraft. Den nya beslutade Sörmlandstaxan infördes 
därför den 1 oktober 2016 i Sörmland, i samband med implementeringen av nytt betal- 
och realtidssystem. 

I samband med beslut om Sörmlandstaxan har myndigheten och dess medlemmar 
noterat att det i Stockholms läns landsting (SLL) pågick en översyn av priser med 
följden att prisnivån för länskort kan komma att lyftas för övervägande och 
kompletterande beslut. Vid myndighetens sammanträde den 29 september 2016 kom 
frågan om konsekvenser av detta för Sörmlandstaxan därför att lyftas för övervägande.  

Vad sedan avser produkten Sommarlovskort, så har denna produkt inte hanterats inom 
ramen för myndighetens och medlemmarnas beredning om, och beslut av, 
Sörmlandstaxan. Avsikten är dock att denna produkt ska ingå i Sörmlandstaxan, varför 
frågan även den kom att lyftas vid myndighetens sammanträde den 29 september för 
övervägande. (Anm. Produkten införs redan under 2017)
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-01-11 KS/2016:515 - 043 
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 

Ärendets handlingar
 Protokollsutdrag från direktionens sammanträde i Sörmland 

Kollektivtrafikmyndighet 2016-11-16 § 7.
 
Ärendebeskrivning
I samband med beslut om Sörmlandstaxan har myndigheten och dess medlemmar 
noterat att det i Stockholms läns landsting (SLL) pågick en översyn av priser med 
följden att prisnivån för länskort kan komma att lyftas för övervägande och 
kompletterande beslut. Vid myndighetens sammanträde den 29 september 2016 kom 
frågan om konsekvenser av detta för Sörmlandstaxan därför att lyftas för övervägande.  

SLLs tidigare översyn renderade bland annat i ett antal beslut vid SLL:s 
fullmäktigesammanträde den 14 juni 2016. Bland annat godkändes förslag om en 
förändring av priset på en 30-dagarsbiljett, i form av en höjning från 790 kronor till 
830 kronor för vuxen och från 490 kronor till 550 kronor för barn, med start den 1 
januari 2017. Som grund för besluten låg en överenskommelse vilken härutöver 
hanterade även fortsatta prisjusteringar. Det kan därför bli aktuellt att SLL under 2017 
tar ställning till ytterligare prisjusteringar.

För nu gällande prisjustering, och i enlighet med tidigare fastställd inriktning, ska 
Sörmlands län i stor utsträckning följa SLL:s sortiment med avseende på produkttyper 
och priser. Ett beslut om avgiftshöjning för Sörmlandstaxans periodbiljett har dock 
påverkan på medborgare i Sörmland och förändringen ryms inte inom tidigare beslut 
om Sörmlandstaxan. Myndigheten bedömer därmed att ändringen utgör en taxefråga 
för Sörmlands behöriga organ att hantera. Vid beredning av den aktuella 
frågeställningen framgår önskemål om att prisjusteringar görs på basis av budgetår. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår myndigheten kommunstyrelsen besluta att 
godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut att 
avgiften för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län höjs till 830 kr för vuxna och 
550 kronor för barn och ungdomar 7 till och med 19 år samt studenter till 26 år med 
start den 1 januari 2018.

Vad sedan avser produkten Sommarlovskort, så har denna produkt inte hanterats inom 
ramen för myndighetens och medlemmarnas beredning om, och beslut av, 
Sörmlandstaxan. Avsikten är dock att denna produkt ska ingå i Sörmlandstaxan, varför 
frågan även den kom att lyftas vid myndighetens sammanträde den 29 september för 
övervägande.

Med hänsyn till att gruppen student upp till 26 år nyligen har prioriterats att, 
tillsammans med barn och ungdomar 7 till och med 19 år, få resa till reducerade priser 
samt till att studenter ofta har sommararbeten föreslås att produkten ska gälla även för 
denna grupp. Som följd av den utökade målgruppen föreslås produkten få den vidare 
benämningen Sommarkort.
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TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-01-11 KS/2016:515 - 043 
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 

Efter denna beredning av frågan föreslår myndigheten därför kommunstyrelsen att 
besluta att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut 
att produkten Sommarkort införs i Sörmlandstaxan, att produkten kan användas av 
barn och ungdomar 7 till och med 19 år samt studenter till 26 år och att priset för kortet 
uppgår till 500 kronor.

Lars Ramstedt
Projektchef

Beslutet skickas till: Kollektivtrafikmyndigheten, akten
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Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-01-25

§ 6

Affärsvillkor, produkter och priser för resande med 
Gnestapendeln (KS/2016:516)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighets, beslut om att för resor till och från Gnesta med 
Gnestapendeln ska, från och med den 9 januari 2017, de affärsvillkor, produkter och 
priser som Stockholms läns landsting har beslutat för trafiken i sin helhet gälla.

Sammanfattning av ärendet
Sörmland och Stockholms läns landsting (SLL) har sedan 1995 haft ett samarbete 
gällande pendeltågstrafik på sträckan Järna-Gnesta. Vid myndighetens sammanträde 
den 6 februari 2014 godkändes överenskommelse om SLL:s behörighet att fatta 
beslut om allmän trafikplikt gällande pendeltågstrafik i Sörmlands län. Beslut om 
trafikplikt för trafiken har därefter fattats av SLL (SL 2013: 5717) och så även ett 
tilldelningsbeslut efter genomförd upphandling, enligt vilket MTR Nordic AB 
tilldelades uppdraget att trafikera sträckan från tidtabellskiftet i december 2016 och 
minst 10 år framåt. 

Avtalet som reglerar kostnader och biljettintäkter för pendeltågstrafiken mellan 
Gnesta och Södertälje (Gnestapendeln) har löpt ut och, som följd av ovan, har ett nytt 
avtal tecknats mellan Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting och Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet. 

Parallellt med ovan händelseutveckling har SLL beslutat om prisjusteringar för sitt 
produktsortiment, bland annat vad gäller period- och enkelbiljetterna, vilka träder i 
kraft strax efter årsskiftet och även påverkar priserna för resandet till och från Gnesta.

Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivels, 2017-01-11
 Protokollsutdrag från direktionens sammanträde i Sörmland

Kollektivtrafikmyndighet, 2016-11-16, § 8
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-01-11 KS/2016:516 - 043 
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

Affärsvillkor, produkter och priser för resande med 
Gnestapendeln 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Kommunalförbundet 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut att för resor till och från Gnesta med 
Gnestapendeln ska från och med den 9 januari 2017 de affärsvillkor, produkter och 
priser som Stockholms läns landsting har beslutat för trafiken i sin helhet gälla.

Sammanfattning av ärendet
Sörmland och Stockholms läns landsting (SLL) har sedan 1995 haft ett samarbete 
gällande pendeltågstrafik på sträckan Järna-Gnesta. Vid myndighetens sammanträde 
den 6 februari 2014 godkändes överenskommelse om SLL:s behörighet att fatta beslut 
om allmän trafikplikt gällande pendeltågstrafik i Sörmlands län. Beslut om trafikplikt 
för trafiken har därefter fattats av SLL (SL 2013: 5717) och så även ett 
tilldelningsbeslut efter genomförd upphandling, enligt vilket MTR Nordic AB 
tilldelades uppdraget att trafikera sträckan från tidtabellskiftet i december 2016 och 
minst 10 år framåt. 

Avtalet som reglerar kostnader och biljettintäkter för pendeltågstrafiken mellan Gnesta 
och Södertälje (Gnestapendeln) har löpt ut och, som följd av ovan, har ett nytt avtal 
tecknats mellan Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting och Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet. 

Parallellt med ovan händelseutveckling har SLL beslutat om prisjusteringar för sitt 
produktsortiment, bland annat vad gäller period- och enkelbiljetterna, vilka träder i 
kraft strax efter årsskiftet och även påverkar priserna för resandet till och från Gnesta.

Ärendets handlingar
Protokollsutdrag § 8 2016-11-16 Beslut om priser för resande med     
Gnestapendeln
 
Ärendebeskrivning
För resor till och från Gnesta har SL:s periodbiljetter gällt utan tillägg medan det för 
enkelbiljetter krävts samma tillägg motsvarande 2 kuponger, som för resor till Bålsta. 
Vad gäller Gnesta tillföll intäkterna för tillägget, motsvarande ca 1,6 miljoner kr 
årligen, Sörmland, medan tillägg från resor till Bålsta tillföll SLL.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-01-11 KS/2016:516 - 043 
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 

 
 
I tabellen ovan framgår priser från Gnesta och till olika relationer och den 
prisjustering som aktualiseras till följd av SLL beslut.

Av protokoll från SLL:s trafiknämnds sammanträde den 27 september framgår att 
man, som följd av att enhetstaxa införs, beslutade att nämnden ska föreslå 
landstingsstyrelsen att besluta föreslå för landstingsfullmäktige att besluta om nytt 
biljettsortiment och att pristillägg för såväl Gnesta som Bålsta tas bort och slutar säljas 
den 9 januari 2017. Motsvarande förslag har därefter redovisats i tjänsteutlåtande av 
den 24 oktober 2016, behandlats i landstingsstyrelsen den 22 november och avgjorts 
vid landstingsfullmäktige den 13 december 2016.

Myndigheten har tidigare meddelat Trafikförvaltningen att den preliminära 
bedömningen är att Sörmland ur ett resenärsperspektiv tillstyrker slopat tillägg även 
för enkelresor och att beredning pågår. Därefter har direktionen för Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet, vid ordinarie sammanträde den 16 november 2016, 
behandlat frågan. Ovan beslut har dock påverkan på medborgare i Sörmland och 
förändringen bedöms inte rymmas inom ramen för vare sig Sörmlandstaxan eller 
Mälardalstaxan. Myndigheten har efter övervägande bedömt att ändringen utgör en 
taxefråga för Sörmlands behöriga organ att hantera.

Som följd av beredning föreslår myndigheten kommunstyrelsen besluta att godkänna 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut att för resor till och 
från Gnesta med Gnestapendeln ska från och med den 9 januari 2017 de affärsvillkor, 
produkter och priser som Stockholms läns landsting har beslutat för trafiken i sin 
helhet gälla.

Lars Ramstedt
Projektchef

Beslutet skickas till: Kollektivtrafikmyndigheten, akten
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Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-01-25

§ 7

Verksamhetsplan och kompletterande beslut om budget 
2017 (2018-19) för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
(KS/2016:510)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger verksamhetsplan och kompletterande budget 2017 (2018-
19) för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafik har överlämnat en uppdaterad 
verksamhetsplan och budget för perioden 2017-2019. Förbundsdirektionen beslutade 
vid sitt sammanträde den 16 november 2016 att fastställa verksamhetsplan och budget 
avseende trafikkostnader och biljettintäkter. Uppdateringen av budgeten är gjord efter 
att medlemskommunerna lagt sina trafikbeställningar. Kommunfullmäktige 
behandlade i september 2016 förbundets länsgemensamma verksamhet och budget. 

Den uppdaterade budgeten visar på att nettokostnaden 2017 avseende allmän 
kollektivtrafik för Katrineholms kommun uppgår till 23 797 000 kronor (524 779 000 
kronor för hela länet) samt 4 494 000 kronor för särskild kollektivtrafik (125 727 000 
kronor för hela länet).

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-01-09
 Sammanträdesprotokoll, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, § 3, 2016-11-16
 Verksamhetsplan och budget 2017 (2018-2019), Sörmlands

Kollektivtrafikmyndighet
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-01-09 KS/2016:510 - 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

Verksamhetsplan och kompletterande beslut om budget 
2017 (2018-19) för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga verksamhetsplan och 
kompletterande budget 2017 (2018-19) för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafik har överlämnat en uppdaterad 
verksamhetsplan och budget för perioden 2017-2019. Förbundsdirektionen beslutade 
vid sitt sammanträde den 16 november 2016 att fastställa verksamhetsplan och budget 
avseende trafikkostnader och biljettintäkter. Uppdateringen av budgeten är gjord efter 
att medlemskommunerna lagt sina trafikbeställningar. Kommunfullmäktige 
behandlade i september 2016 förbundets länsgemensamma verksamhet och budget. 

Den uppdaterade budgeten visar på att nettokostnaden 2017 avseende allmän 
kollektivtrafik för Katrineholms kommun uppgår till 23 797 000 kronor (524 779 000 
kronor för hela länet) samt 4 494 000 kronor för särskild kollektivtrafik (125 727 000 
kronor för hela länet).

Ärendets handlingar
 Sammanträdesprotokoll, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, § 3, 2016-11-16
 Verksamhetsplan och budget 2017 (2018-2019), Sörmlands 

Kollektivtrafikmyndighet
 
Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har inkommit med 
verksamhetsplan och kompletterande budget för perioden 2017-2019. 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. 
Kommunfullmäktige har tidigare (KF-beslut av den 19 september 2016, § 141) 
behandlat budget rörande länsgemensam verksamhet och budget.

Verksamhetsplan med budget har uppdaterats med kostnader för trafik enligt 
medlemmarnas trafikbeställningar samt biljettintäkter och skolkortsintäkter. Av 
underlaget framgår att den sammanlagda budgeterade nettokostnaden 2017 för allmän 
kollektivtrafik är 524 779 000 kronor. Katrineholms budgeterade andel är 23 797 000 
kronor. Vidare, är den sammanlagd budgeterade nettokostnaden 2017 för särskild 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-01-09 KS/2016:510 - 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 

kollektivtrafik 125 727 000 kronor. Katrineholms budgeterade andel av detta är 4 494 
000 kronor.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen har i beredningen av ärendet inte funnit något att anmärka på eller erinra 
mot och föreslår därför att kommunstyrelsens beslutar föreslår fullmäktige att lägga 
verksamhetsplanen med budget för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet till 
handlingarna.

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
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Sammanfattning 
Trafikförsörjningsprogrammet tar sin utblick i 2030 med därtill fastställda strategiska mål för 

kollektivtrafiken samt inriktning för framtida trafik- och verksamhetsutveckling. För att sedan 

trafikförsörjningsprogrammets övergripande mål Kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling, 

samt myndighetens beslutade kvalitetsmål ska nås kommer ett stort antal verksamhetsaktiviteter att 

genomföras under perioden. 

Perioden 2017 (2018-19) kommer att präglas av effekterna av ett reviderat trafikförsörjningsprogram 

som beslutas under våren 2017 samt det förhållande att det är under denna period som flertalet av 

myndighetens stora satsningar på exempelvis tekniska system och kommunikation går från 

förberedelse och implementering till att få genomslag i verksamheten gentemot kund och 

medborgare. 
 

Inom medborgarperspektivet ska myndigheten skaffa bättre kunskap om vad kunderna efterfrågar 

för att sedan bättre matcha detta mot tjänsteerbjudanden, trafikinformation och biljettsystemet ska 

förbättras samt upplevelsen av en bra kvalitet och en god service från det att resan beställts till dess 

att den är genomförd ska säkerställas. Verksamheten vid Servicecenter Sörmland och informations- 

och kommunikationsarbetet ska präglas av öppenhet och transparens. 

Senast 2017 ska samtliga fordon inom ramen för myndighetens verksamhet uppfylla kraven på 

tillgänglighet. Detta främst genom att fordonen under senare delen av 2016 har utrustats med 

realtidsinformation. Myndigheten kommer arbeta med smarta och effektiva resor genom en ökad 

samordning av resor, där vi får med fler resenärer på samma väg och slinga och i samma fordon. Vi 

kommer de närmaste åren också skapa, behålla och utveckla goda relationer till både resenärer, 

trafikföretag och förare. 

Inom perspektivet trafikförsörjning präglas perioden av tidigare fattade beslut, i och utanför länet. 

Det gäller exempelvis beslut om etablering av Ostlänken, Ny Trafik 2017, öppnandet av Citybanan 

och arbetet inom ramen för En Bättre Sits. Under perioden kommer myndigheten att bedriva 

omfattande förberedelser och arbete inför förestående upphandlingar samt flera trafikstarter. Det 

gäller såväl trafikavtal inom tåg- och busstrafik som för serviceresor och annan anropsstyrd trafik. 

För att säkerställa att samtliga avtal följs och att utlovad kvalitet levereras kommer ett strukturerat 

och adresserat arbete med avtalsuppföljning att fortsätta under perioden. Samordningen av allmän 

och särskild kollektivtrafik ska också succesivt utökas under perioden. 

Samtliga bussdepåer har inventerats och behoven av investeringar och utveckling har sammanställts i 

en fastighetsplan. Aktiviteterna i fastighetsplanen ska genomföras på tio års sikt. 
 

En förutsättning för måluppfyllelse inom medarbetarperspektivet är att varje medarbetare har 

förutsättningar såsom kompetens, tid och ett samverkande arbetssätt för att genomföra sitt 

uppdrag. Därför fortsätter myndigheten, inom ramen för medarbetarperspektivet, med arbetet 

enligt den HR-plan som sattes under 2015 med bland annat samverkansavtal, 

kompetensförsörjningsstrategi, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. 
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En annan förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och 

kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. 

Effektivt resursutnyttjande och en god ekonomistyrning ger en stabil ekonomi. Noggrann följsamhet 

avseende kostnadsutveckling och lagstiftning exempelvis avseende lönenivåer och priser för 

drivmedel är viktiga förutsättningar för budget i balans. 

Nu liggande budget 2017 och plan för 2018 och 2019 omfattar möjlighet att bedriva 

förvaltningsverksamhet motsvarande nuvarande ambitionsnivå och nu kända förutsättningar. 

Myndighetens uppdrag har successivt växt och verksamheten har genom erfarenhet inför 2017 nått 

taket för möjlig utväxling av verksamhet relaterat till innevarande budgetnivå. 

 
 
 

 

 

 
 

Den samlade projektportföljen i november 2016 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. 
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Inledning 

Sörmlands läns kommuner och 

medborgare finns som en del i en 

växande Mälardalsregion, med ett 

gynnsamt läge, omgiven av andra 

attraktiva län och kommuner som vi 

knyter funktionella band till men som 

också driver kostnaden för 

kollektivtrafik. 

Även Sörmlands gynnsamma läge 

innebär en fortsatt utmaning och den 

förväntade utvecklingen handlar om 

regionbildning och eventuell 

regionförstoring. Bilateralt behöver 

starka band fortsätta knytas, utöver 

Stockholm och Södertälje mellan attraktiva noder såsom Eskilstuna-Västerås/Örebro, Nyköping- 

Norrköping/Linköping, Flen/Katrineholm/Norrköping och Strängnäs-Enköping/Uppsala. 

I myndighetens arbete med att identifiera våra långsiktiga förutsättningar mot år 2030 är vissa 

slutsatser dragna genom en framtidsutblick genomförd av Kairos Future. Sörmland identifieras att 

kunna fungera som testbädd för nya lösningar och vara i framkant när det gäller att skapa ett 

modernt kollektivtrafiksystem där myndigheten särskilt rekommenderas att: 

 Fortsätta arbetet med de prioriterade satsningarna för att säkerställa bland annat 

kundnöjdhet, digitala betalningar och integration med trafiksystem och centralorter i 

kringliggande län, med prioritering av Stockholmsregionen, Västerås (Eskilstuna) och 

Norrköping/Linköping (Nyköping/Katrineholm). 

 Undersöka möjligheter att automatisera delar av kundinformationssystem för att på så sätt 

öka tillgänglighet och kundnöjdhet. 

 Utreda möjligheterna för, och i mindre skala, testa helt nya trafiklösningar och intelligenta 

trafiksystemlösningar där andra transporttyper än buss och tåg, t ex hyrcyklar, hyrbilar och 

hållplatsfria minibussar, kan integreras och erbjudas helt eller delvis gratis. 

 Skaffa beredskap redan nu för att undersöka mer långsiktiga modeller den dag autonoma 

fordon blir legio i Sörmland för att på så sätt öka attraktionskraften för länets kommunikativt 

mer perifera orter och platser. 
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År 2015 gjordes 10,25 miljoner påstigningar i den busstrafik som upphandlats av Sörmlands 

Kollektivtrafikmyndighet. Till detta kommer 2,7 miljoner påstigande i den regionala tågtrafiken i 

Sörmland. Flera perspektiv måste tillgodoses med fyra järnvägar som trafikerar länet och busstrafik 

som varje dag kör drygt 61 000 kilometer på länets vägar. 

I omvärlden märks en medvetenhet kopplat till hållbarhet och klimatpåverkan utan större avkall på 

snabbhet och bekvämlighet. I kommunerna runt om i landet och länet ser myndigheten en ökad 

medvetenhet om biltrafikens påverkan på stadsmiljöerna. Som en konsekvens av detta kan vi se en 

förändrad riktning där kollektivtrafik tillsammans med gång och cykel får en ökad prioritet. 

Kompletterande strategier som parkeringspolicy, busskörfält och vägtullar är exempel på styrmedel 

till förmån för hållbara transportslag. 

Flera faktorer som påverkar vårt ekonomiska resultat är utanför vår direkta kontroll. Det omfattar 

såväl direkt kostnadsutveckling för bland annat arbetskraft och drivmedel som väder där exempelvis 

milda vårvintrar och höstar ger direkt effekt på våra biljettintäkter. 

 
 
 

 

 
 
 

Under perioden kommer regionens beställda tåg att börja levereras och driftsättas. 
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Uppdrag och styrsystem 
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. Härutöver har medlemmarna under 2014 överlåtit 

vissa uppgifter inom den särskilda kollektivtrafiken till myndigheten. Till sin hjälp har myndigheten 

bland annat lagen (2010:1065) om kollektivtrafik samt Förbundsordning med bilagor såsom Avtal om 

fördelning av ansvar och kostnader för kollektivtrafiken i Sörmland samt Planeringsprocess och 

beslutsordning för kollektivtrafikmyndigheten. 

I enlighet med lagstiftningen ska myndigheten bland annat regelbundet i ett 

trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken, verka för att den 

regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgrupper, verka för en tillfredsställande 

taxiförsörjning i länet, samt fatta beslut om allmän trafikplikt. 
 

Under 2015 certifierades verksamheten i enlighet med ISO 9001 som är en ledningssystemstandard 

för kvalitetsprocesserna i en organisation. Myndigheten har tidigare, och pågående, utvecklat 

”Kartan” där myndighetens processer har identifierats och adresserats. Till stöd finns även 

myndighetens fastställda kvalitetspolicy med tillhörande kvalitetsmål. 

 

Ekonomisk styrning 
Frågor om budget och ekonomisk styrning avhandlas i förbundsordningens 15 § där bland annat 

framgår att direktionen varje år ska fastställa budget för förbundets verksamhet, inom den ram som 

medlemmarna beslutat om. Till budgeten ska en plan för verksamheten medfölja. Direktionen ska 

samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast under april månad. Direktionen ska 

vidare fastställa budgeten senast den 15 maj årligen. 

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets medlemmar, Landstinget Sörmland och de nio kommunerna, 

har sedan den 1 januari 2013 ett nytt sätt att fördela ansvar, kostnader och intäkter för 

kollektivtrafiken i Sörmland. Den nya modellen ger medlemmarna en högre grad av inflytande och 

varje medlem påverkar verksamhetens ekonomiska utfall genom sin trafikbeställning. 
 

Syfte och process 
Verksamhetsplan och budget 2017 (2018-19) är ett 

styrande dokument för att fokusera och följa upp 

myndighetens åtagande och uppgifter. 

En tidig version av Verksamhetsplan och budget 2017 

(2018-19) upprättas inför samråd med medlemmarna, 

vilka har genomförts under mars och april månad 2016. 

Den 12 maj 2016 fastställdes Verksamhetsplan och budget 

2017 (2018-19) för den länsgemensamma verksamheten. 

Den 16 november 2016 hanteras den slutliga versionen av Verksamhetsplan och budget 2017 

(2018-19) utifrån de av medlemmarna ingivna trafikbeställningarna. 
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Mål för perioden 2017 (2018-19) 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets vision utgår från Sörmlandsstrategins övergripande vision och 

föreslås till LEVA, VÄXA, VERKA – med resor i en modern kollektivtrafik. Utifrån den föreslagna 

visionen återfinns sedan därtill hörande mål för verksamheten i såväl myndighetens 

trafikförsörjningsprogram som beslutade kvalitetsmål och finansiella mål. 

 

Framtida trafikförsörjningsprogram förslag till mål 

Myndighetens övergripande mål för kollektivtrafiken framgår av trafikförsörjningsprogrammet, vilket 

är under revidering och förväntas beslutas under våren 2017. Därför beskrivs här de mål och 

nyckeltal som återfinns i framtaget förslag till ny målmodell, där myndighetens övergripande mål 

formuleras som: 

Kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling som: 

 är användarvänlig med hög kvalitet 

 är hållbar och samordnad 

 stödjer regional och lokal utveckling 

 erbjuder goda resmöjligheter 

Måluppfyllelsen följs upp och värderas utifrån en samlad bedömning innehållande dels en kvalitativ 

beskrivning av måluppfyllelse inom respektive målområde och totalt, dels nedan redovisade 

indikatorer och mått för måluppfyllelse per område vilka flertalet är under utveckling och värdering. 

 
 
 

Attraktiv kollektivtrafik - 

En kollektivtrafik som är användarvänlig med hög kvalitet 
Mål Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna i Sörmland ska öka 

Kollektivtrafiksystemet ska hålla en god kvalitet, vara användarvänligt, sammanhållet 

och samordnat 

Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på enkelhet och bekvämlighet för 

resenären 

Kvalitativ 
beskrivning av 
måluppfyllels
e 

Kort beskrivning av arbetet med målen och strategierna 

Indikatorer 

(kursiverade 
indikatorer för 
samråd och ett 
antal under 
utveckling) 

Antal påstigande 
Nuläge: 12 986 000 inklusive tågtrafiken ▲ 

Önskat läge 2017: 14 000 000 
Önskat läge 2020: 15 000 000 

 

Antal resor, invånare 
Nuläge: 45,7 (inkl. tåg) ▲ 

Önskat läge 2017: 48,3 
Önskat läge 2020: 50,3 

 
Kundupplevd kvalitet, nöjdhet - se kvalitetsmål 1-4 nedan. 

 

Punktlighet – för tågtrafiken används Trafikverkets siffror, för busstrafiken kan 
punktligheten börja mätas från införande av realtid. 
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Effektiv kollektivtrafik - 

En kollektivtrafik som är hållbar och samordnad 
Mål Kollektivtrafiken ska planeras och utföras för ökad kostnadseffektivitet 

Kollektivtrafiken ska planeras och utformas så att energieffektiviteten ökar och att 

miljöpåverkan genom emissioner och buller minskar 

Kvalitativ 
beskrivning av 
måluppfyllels
e 

Kort beskrivning av arbetet med målen och strategierna 

Indikatorer 

(kursiverade 
indikatorer för 
samråd och ett 
antal under 
utveckling) 

Beläggning tåg (mäts senare) 
 

Beläggning buss 
Nuläge: 7,4 ● 

Önskat läge 2017: 7,6 
Önskat läge 2020: 8,0 

 

Beläggning anropsstyrd trafik (Servicetrafik) 

Nuläge: 
Önskat läge 2017: 
Önskat läge 2020: 

 

Nettokostnad invånare 
Nuläge: 1702 kr ▲ 

Önskat läge 2017: 
Önskat läge 2020: 

 

Nettokostnad kilometer 
Nuläge: 30,51 kr ▲ 

Önskat läge 2017: 
Önskat läge 2020: 

 

Kostnadstäckning 
Nuläge: 37 % ● inkl. skolkortsintäkter ▲ 

Önskat läge 2017: 
Önskat läge 2020: 

 

Förnybara bränslen, km 
Nuläge: 65 % ▲ 

Önskat läge 2017: 92 % 
Önskat läge 2020: 98 % 

 

Energianvändning 

Nuläge: 3,8 kwh/fordonskm ▼ 

Önskat läge 2017: 3,6 kwh/fordonskm 
Önskat läge 2020: 3,0 kwh/fordonskm 
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Funktionell kollektivtrafik - 

En kollektivtrafik som stödjer regional och lokal utveckling 
Mål Kollektivtrafiken ska utvecklas för att stödja regionens täthet och flerkärnighet samt 

stärka förutsättningarna för en sammanhållen och utvidgad arbetsmarknadsregion. 

Kollektivtrafiken ska utvecklas med tydligare kopplingar till starka tillväxtregioner 

och regionala nodstäder. 

Kollektivtrafiken ska utgöra ett verktyg för en positiv utveckling i länets kommuner 

genom att skapa ökad tillgänglighet till regionala arbetsmarknader. 

Kollektivtrafiken ska utvecklas för att underlätta utveckling av attraktiva städer och 

hållbara lokala trafiksystem med större andel gång, cykel och kollektivtrafik. 

Kvalitativ 
beskrivning av 
måluppfyllels
e 

Kort beskrivning av arbetet med målen och strategierna 
Arbetspendlingens utveckling - följs upp som andel inpendlare av dagbefolkning 

samt andel utpendlare av nattbefolkningen och baseras på uppgifter från SCB. Ger 

en indikation över kommunernas kopplingar till övriga länet och till storregionen 

Indikatorer 

(kursiverade 
indikatorer för 
samråd och ett 
antal under 
utveckling) 

Marknadsandel i starka stråk ▲ 

Nuläge (2014): 24 % totalt i starka stråk 
Önskat läge 2020: 30 % totalt i starka stråk 

 

Resmöjligheter mellan Sörmland och regionens tillväxtområden och nodstäder ▲ 

Ska öka 

 

 
 

Tillgänglig kollektivtrafik - 

En kollektivtrafik som erbjuder goda resmöjligheter 
Mål Kollektivtrafiken ska ge alla invånare och besökande i Sörmland ökad tillgänglighet 

och rörlighet 

Kvalitativ 
beskrivning av 
måluppfyllels
e 

Kort beskrivning av arbetet med målen och strategierna 
Tillgänglighet till kommuncentrum - mäts som andel av länets invånare som når sitt 
eget kommuncentrum inom en bestämd tidsrymd med ett minsta antal 
kollektivtrafikförbindelser per vardagsdygn. 

Indikatorer 

(kursiverade 
indikatorer för 
samråd och ett 
antal under 
utveckling) 

Utbudskilometer invånare ▲ 

Nuläge: 68,0 ● 
Önskat läge 2017: 69,5 
Önskat läge 2020: 70,0 

 

Fordon, andel tillgänglighetsanpassade ▲ 

Nuläge (innan införande nya tekniska system): 20 % ● 
Önskat läge 2017: 98 % 
Önskat läge 2020: 98 % 

 

Bytespunkter, andel tillgänglighetsanpassade ▲ 

Samtliga regionala buss- och tåglinjer ska vara fullt tillgängliga vid sina stationer och 
hållplatser i Eskilstuna, Strängnäs, Läggesta, Gnesta, Flen, Katrineholm, Vingåker, 
Vagnhärad, Nyköping, Trosa, Sparreholm och Malmköping senast år 2025. 
Samtliga tätortslinjer som har ett trafikutbud motsvarande minst 10 dubbelturer per 
dag ha tillgänglighetsanpassade hållplatser senast år 2022. 
I stadstrafiken ska minst 75 % av hållplatserna på linje 1-6 i Eskilstuna, linje 1 i 
Katrineholm, linje 1-3 i Strängnäs och linje 1-3 i Nyköping vara 
tillgänglighetsanpassade senast år 2020 
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Kvalitetsmål 

Under 2015 certifierades verksamheten i enlighet med ISO 9001 som är en ledningssystemstandard 

för kvalitetsprocesserna i en organisation. Myndigheten har därmed en fastställd kvalitetspolicy med 

tillhörande kvalitetsmål. 

 
 

 

Mål 1 Kundnöjdheten avseende den allmänna kollektivtrafiken har ökat till 
65 procent år 2020. 

 

Delmål 2017: 62 procent 

Kommentar Kundernas nöjdhet för Sörmland år 2015 är 64 procent. Det är en procent över 
rikssnittet som är 63 procent. Det beslutade delmålet för 2017 om 62 procent är 
lägre än det uppnådda resultatet 2015, och myndigheten fortsätter att sträva mot 
högsta nöjdheten i Sverige. 

Vision Visionen är att ha högsta nöjdhet i Sverige och att ingen ska vara missnöjd enligt 
mätningens definition. 

 
 
 
 

 

Mål 2 Allmänhetens nöjdhet avseende den allmänna kollektivtrafiken har 
ökat till 55 procent år 2020. 

 

Delmål 2017: 51 procent 

Kommentar Allmänhetens nöjdhet för Sörmland är 2015 43 procent. Det är nio procent under 
rikssnittet som är 52 procent. 

Vision Visionen är att ha högsta nöjdhet i Sverige och att ingen ska vara missnöjd enligt 
mätningens definition. 

 
 

 

Mål 3 Kundnöjdheten avseende Serviceresor är 95 procent år 2020. 
 

Delmål 2017: 92 procent 

Kommentar Trafiken startar inom ramen för myndigheten under året 2016. Därmed är angiven 
nivå för nöjdhet här en uppskattning och kommer att uppdateras efter förvärvad 
kunskap. Enligt ANBARO:s årsrapport 2014, är i genomsnitt 91 procent av 
färdtjänstresenärerna nöjda med sin resa, motsvarande för sjukresor är 90 procent. 
2014 års genomsnittliga nöjdhet var för färdtjänst respektive sjukresor inom ramen 
för Samres innevarande uppdrag cirka 80 procent. 

Vision Visionen är att ha högsta nöjdhet i Sverige och att ingen ska vara missnöjd enligt 
mätningens definition. 
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Mål 4 Kundnöjdheten avseende bokning av resor är 99 procent år 2020. 
 

Delmål 2017: 98 procent 

Kommentar Trafiken startar inom ramen för myndigheten under året 2016. Därmed är angiven 
nivå för nöjdhet här en uppskattning och kommer att uppdateras efter förvärvad 
kunskap. 2014 års genomsnittliga kundnöjdhet inom ramen för Samres innevarande 
uppdrag var 90 procent. 

Vision Visionen är att ha högsta nöjdhet i Sverige och att ingen ska vara missnöjd enligt 
mätningens definition. 

 
 

 

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

Delmål 2017: HME 80 

Kommentar Mäts i årliga medarbetarundersökningar. HME (Hållbart medarbetarindex) för 
myndigheten 2015 är 75, vilket är oförändrat jämfört med 2014. 

Vision Visionen är att ha ett HME på 100. 

 
 
 

 

Finansiella mål 
Enligt kommunallagen 8 kapitel 5 § ska en kommun, varmed jämställs kommunalförbund, för sin 

verksamhet ange ekonomiska mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning. Myndighetens utgångspunkt är att säkerställa en långsiktig stabil ekonomi och en 

trygghet för medlemmarna. 
 

God ekonomisk hushållning 
 

Mål 1 • Årets resultat ska vara positivt. 

Mål 2 • Verksamheten ska bedrivas inom den beslutade budgeten. 

Mål 3 • Kassalikviditeten ska överstiga 100 procent. 
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Verksamheten ur olika perspektiv under perioden 2017 
(2018-19) 

Medborgarperspektivet 

Medborgarperspektivet speglar resenärer och medborgares behov och önskemål. Myndighetens 

verktyg är bland annat information och kommunikationsinsatser, försäljningskanaler, 

informationskanaler och uppföljning av våra trafikavtal och relation till våra trafikbolag för att 

säkerställa att de tjänster som vi erbjuder ger högsta resenärsnytta. 

Servicecenter Sörmland är ett resultat av att kommuner och landsting samlat fler tjänster hos 

myndigheten. Genom samordning av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken bland annat med 

starten av Servicecenter Sörmland den 1 februari 2016 ges nu förutsättningen för att få helhetsgrepp 

över kollektivtrafiken i Sörmland med målet att öka resandet och kundens nöjdhet. Servicecenters 

uppdrag och funktion är att tillhandahålla allmänheten med information gällande trafiken och boka 

resor, samt ansvara för att leda och planera trafiken och skapa goda relationer till resenärer, förare 

och våra trafikföretag.  Vi ska ta hänsyn till samhällsnyttan och bedriva vår verksamhet på ett 

effektivt sätt. Det ska vara tryggt och tillförlitligt att resa med Sörmlands kollektivtrafik och vi ska se 

varje individ och ge ett bra bemötande i alla situationer. 

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla. Ansvaret för tillgänglighetsfrågan i länet är fördelat på 

många olika parter. Myndigheten har en viktig roll när det gäller samordning av dessa frågor och 

samverkan med berörda aktörer, och för att anpassa gångvägar, hållplatser och terminaler så behövs 

samverkan med kommuner och Trafikverket. 

 

Verksamhetsaktiviteter under perioden 

För att kunna möta resenärers och presumtiva resenärers behov av resande behöver myndigheten 

skaffa bättre kunskap om vad kunderna efterfrågar. Genom olika metoder för undersökningar ska vi 

få en fördjupad kunskap om kunders och presumtiva kunders behov och drivskrafter för att sedan 

matcha dessa mot tjänsteerbjudanden. På detta sätt är det kunden som sätter agendan och en 

kundinsiktsbaserad tjänst skapas. Målet är att göra kunden delaktig i utvecklingsarbetet av 

kollektivtrafiken där affärsnytta skapas genom att tjänsteerbjudandet säkras. Ett uppsökande arbete 

kommer också att bedrivas gentemot företag och organisationer för att hitta erbjudanden och 

tjänster som är relevanta och attraktiva. 

En utmaning är att nå de resenärer som idag väljer bilen framför kollektivt resande. Information om 

den kollektiva trafikens möjligheter behöver riktas till presumtiva resenärer och kan göras genom 

exempelvis provåkarerbjudanden och direktreklam. Nya resenärer får vi främst genom att fortsätta 

utveckla trafiken till att bli så attraktiv som möjligt. 
 

Under perioden kommer myndigheten att fortsätta att arbetet med att förbättra trafikinformationen 

och förenkla köp av biljett. Myndigheten ska tillhandahålla information om planerade och akuta 

trafikförändringar på ett för resenären tillgängligt sätt, exempelvis via webbplatsen. Det nya biljett- 

och realtidsinformationssystemet som införs under hösten 2016 kommer att förenkla och förbättra 

både biljettköp och trafikinformationen. Enkelhet och tillgänglighet är två centrala begrepp för 

myndighetens kommunikations- och försäljningsarbete de kommande åren. 
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Särskilda kommunikationsinsatser under perioden är kopplade till införandet av nytt betal- och 

realtidssystem, etableringen av Ny trafik 2017, Sörmlandstaxan och Mälardalstaxan, samt införandet 

av ny skolkortsmodell. 

Servicecenter Sörmland kommer under perioden följas upp och utvärderas för att optimera 

bemanning och kundnytta. Detta gör vi genom att studera våra flöden av kundkontakter i förhållande 

till vår bemanning och hur vi svarar upp till våra servicenivåer. På så sätt skapar vi förtroende genom 

att tillhandahålla aktuell information med ett bra bemötande. Ett gott och varmt bemötande är den 

grundläggande faktorn och med målsättning om att kunden upplever en bra kvalitet och en god 

service, från det att resan beställts till dess att den är genomförd. Det förutsätter att medarbetarna 

har god lokalkännedom, språkkunskaper för att kunna kommunicera, ta emot och bekräfta 

beställningar och överhuvudtaget är serviceinriktade och flexibla för verksamheten. 
 

Verksamheten vid Servicecenter Sörmland och informations- och kommunikationsarbetet ska präglas 

av öppenhet och transparens. Myndigheten ska upplevas som tillgängliga, tydliga och ge ett gott 

bemötande. Det ska vara lätt att komma i kontakt med oss, och i synnerhet med Servicecenter 

Sörmland. Via ett webbformulär kan kunden själv boka sin resa, men det går också att få personlig 

kontakt via telefon dygnet runt. Kundsynpunkter ska besvaras med personligt svar inom fem 

arbetsdagar. För att nå kvalitetsmålet om 98 procent nöjdhet med tjänsten bokning av resa ska minst 

80 procent av inkomna samtal för bokning av resa besvaras inom 60 sekunder och svarstider per dag 

får aldrig understiga 99 procent besvarade samtal inom två minuter. 

Under perioden kommer de servicenivåer som är fastställda att ses över och utvecklas för att vi ska 

kunna följa upp och säkerställa kvaliteten. 

Senast 2017 ska samtliga fordon inom ramen för myndighetens verksamhet uppfylla kraven på 

tillgänglighet. Detta kommer bland annat att ske genom införande av realtidssystem samt 

automatiska visuella och audiella hållplatsutrop. Ett antal hållplatser ska också anpassas utifrån ett 

tillgänglighetsperspektiv. Informationen ska också utvecklas gentemot resenärsgrupper med 

särskilda behov, såsom äldre och funktionsnedsatta. 

Myndigheten kommer arbeta med smarta och effektiva resor genom en ökad samordning av resor, 

där vi utan att inskränka på kvinnors och mäns, flickors och pojkars integritet, får med fler resenärer 

på samma väg och slinga och i samma fordon. 

Myndigheten kommer de närmaste åren skapa och behålla goda relationer till både resenärer, 

trafikföretag och förare i olika forum. Vi är övertygade att det informationsutbyte som ett gott 

samarbete medför ger förutsättningar för att genomföra bättre resor. Genom att skapa mötesplatser 

för samverkan ser vi bäst till att stärka relationen. 
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Ekonomiska konsekvenser och osäkerheter jämfört med tidigare plan 

Under perioden 2017 (2018-19) kommer kommunikations- och marknadsinsatser fortsatt behöva 

genomföras till följd av såväl de nya tekniska systemen som etableringen av Servicecenter Sörmland, 

utökad kundtjänst och myndighetens nya varumärke Sörmlandstrafiken. 

Som en följd av myndighetens nya organisation, utökade uppdrag och nya varumärke kommer även 

ett fortsatt, och utökat, arbete med utveckling av hemsida samt strategier för informations- och 

försäljningskanaler att vara nödvändigt. 

Genom det utökade uppdraget att etablera funktioner för bland annat beställningsmottagande och 

övrig kundtjänst för den särskilda kollektivtrafiken har tillgängligheten till kundtjänst för den 

allmänna kollektivtrafiken ökat. En utökad samordning kommer att ske inom den särskilda 

kollektivtrafiken och mellan den allmänna och särskilda kollektivtrafiken. 
 

I den relativt nyetablerade verksamheten på Servicecenter finns ekonomiska osäkerheter kopplade 

till bemanning i form av pågående översyn av dimensionering av tjänster och vilka funktioner. 

För samtliga av de ovan nämnda aktiviteterna gäller att det föreligger viss osäkerhet vad gäller den 

budgeterade kostnadsnivån för perioden 2017 (2018-19). Fördelningsnycklar för att sortera intäkter 

och kostnader mellan den allmänna och särskilda kollektivtrafiken kommer att detaljeras efter årets 

erfarenhet och i samband med bokslut. Detta kan påverka fördelningen mellan medlemmarna i nu 

liggande budget 2017 (2018-2019). 

I samband med att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets reklampolicy träder i kraft den 1 januari  

2017 kommer myndigheten även att byta affärsmodell. Istället för att lägga ut försäljningen av 

reklam och informationsplatser externt kommer myndigheten att hantera bokningar och annan 

administration kopplad till försäljningen. Bedömningen är att myndighetens nettointäkter i denna del 

torde öka, men osäkerhet finns dels i vilken omfattning användningen av platserna påverkas av att de 

endast erbjuds offentlig verksamhet, dels i huruvida myndigheten kan erbjuda fler kanalplatser – det 

vill säga de nya digitala skärmarna. 
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Målmodell med verksamhetens aktiviteter 2017-2019 för medborgarperspektivet. 
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Trafikförsörjningsperspektivet 
För att tillhandahålla en attraktiv kollektivtrafik för regionens medborgare krävs det en 

trafikförsörjning som tillgodoser medborgarnas behov. Därför behövs kollektivtrafik i form av såväl 

tåg och landsbygds- och stadstrafik med buss, som av anropsstyrd, allmän och särskild, kollektivtrafik 

såsom kompletteringstrafik. Bland verktyg som står oss tillhanda kan nämnas vår storregionala 

samverkan genom exempelvis MÄLAB och processen En Bättre Sits, förbundsordning med 

planeringsprocess och beslutsordning, tekniska system för bland annat trafikplanering och 

samordning, depåer samt upphandlingsarbete och avtalsuppföljning. För perioden handlar mycket 

om aktiviteter om tidigare beslut såsom Ny Trafik 2017 (regionaltågstrafik) och samordning inom den 

särskilda kollektivtrafiken och mellan den särskilda och allmänna kollektivtrafiken, men också om 

upphandling av kommande skolskjutsavtal, busstrafikavtal och upphandling av skärgårdstrafik. 

 

Verksamhetsaktiviteter under perioden 

Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram fastställdes i september 2012. Med anledning av de 

nationella, regionala och lokala erfarenheter som numera kunnat dras med anledning av den nya 

lagstiftningen samt det förhållandet att en ny mandatperiod pågår finns skäl att uppdatera 

programmet. Det nya programmet beräknas antas av direktionen senast i maj år 2017. I 

trafikförsörjningsprogrammet föreslås en uppdatering av de övergripande målen för 

kollektivtrafiken. Det nya programmet föreslås också innehålla en starkare koppling mellan regionala 

och lokala utvecklingsmål och mål för kollektivtrafiken. 

Under periodens slut, preliminärt 2019, kommer de första järnvägsfordonen att kunna driftsättas. 

Detta är en förutsättning för ytterligare ökad trafik inom ramen för Ny Trafik 2017. Arbetet sker i 

programsamverkan mellan kollektivtrafikmyndigheter i Stockholm, Uppsala, Sörmland, Östergötland, 

Örebro och Västmanland under ledning av MÄLAB. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet samverkar 

med Landstinget Sörmland, som har finansieringsansvar för tågtrafiken. Under 2014 och 2015 

fattades viktiga beslut relaterat till kostnaden för trafiken såsom tilldelningsbeslut för 

fordonsleverantör. För tiden från december 2016 och fyra år framåt, till december 2020, finns 

trafikavtal i form av ett övergångsavtal i vilket bland annat regleras trafikutbud och trafikoperatörens 

tillhandahållande av fordon kontra infasning av regionens kommande egna. Under perioden 2017 

(18/19) behöver också strategiska beslut tas för tiden efter övergångsavtalet, det rör bland annat 

avtalsformer och trafikering. Från hösten 2017 planeras även Mälardalstaxan att träda i kraft. 

Även arbetet med etablering av Ostlänken och öppnandet av Citybanan kommer att påverka länet. 

Citybanan ger ökad kapacitet för regionaltågen efter sommaren 2017. Förhoppningsvis kommer 

under planperioden arbetet med att skapa nya kriterier för regionaltågens nytta i 

tilldelningsprocessen för tåglägen att tydliggöras och järnvägens nytta att identifieras och adresseras 

utöver fortsatta underhålls- och investeringsbehov på och för järnvägen och som i sin tur ger 

förutsättningar för kollektivtrafiken i Sörmland, Mälardalen och hela Sverige. Avseende Ostlänken 

behöver regionens intressen, det vill säga möjligheten att framföra regionaltåg på den nya banan, 

bevakas bland annat i samband med Sverigeförhandlingens arbete. 

Inom busstrafiken innehar myndigheten idag fyra trafikavtal fördelat på områdena 

Nyköping/Oxelösund/Trosa/Gnesta, Katrineholm/Vingåker/Flen, Eskilstuna respektive Strängnäs. 

Avtalen går ut 2019, 2020 samt 2021. Under perioden kommer därför förberedelser inför 
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upphandling att ske och upphandling kommer också att påbörjas. Inom ramen för förberedelserna 

ska bland annat avtalsformer, geografisk indelning och förutsättningar för ytterligare samordning och 

kommunikation utredas och övervägas. Arbetsnamnet är förnärvarande Trafik 2019-2021 och 

kommer bestå utav ett program med upphandlad programledare och innehålla ett antal projekt 

kopplat till respektive trafikupphandling. Trafikpliktsutredning ska genomföras, och samråd ska ske 

innan beslut fattas om trafikplikt för att stämma av med trafikföretag huruvida intresse finns att 

bedriva trafik i hela eller delar av det aktuella området på kommersiell grund. 

Det nytillkomna uppdraget till myndigheten att samordna och upphandla den särskilda 

kollektivtrafiken i länet ger möjlighet till ökad samordning mellan den allmänna och den särskilda 

kollektivtrafiken, såväl avseende trafikens utformning och kringtjänster som bokning, kundtjänst, 

avtalsuppföljning och betallösningar. Målet med dessa insatser är att verksamheternas resurser 

används effektivt och med låg miljöpåverkan. För att möjliggöra hanteringen av bokning för den 

angreppsstyrda allmänna kollektivtrafiken och kompletteringstrafiken kommer nuvarande 

bokningssystem ersättas och integrering kommer genomföras i samma system som idag hanterar 

bokning för den särskilda kollektivtrafiken. 

I slutet av 2015 avbröts den pågående upphandlingen av serviceresor och annan anropsstyrd trafik i 

Sörmland, och en ny upphandling med nytt förfrågningsunderlag gjordes under 2016 där tilldelning 

skedde den 30 mars samma år. Tre ansökningar om överprövning lämnades in till 

förvaltningsrätten. En ansökan om överprövning avslogs av rätten och utfallet överklagades 

inte. Avtal avseende tre områden kunde därmed tecknas i juni. Efter direktupphandling har avtal 

tecknats för resterande områden i augusti. De två andra ansökningarna om överprövning 

har behandlats i rätten och utfallet har varit till myndighetens fördel. I slutet på oktober vann 

ytterligare ett avtalet laga kraft och besked väntas under november 2016 om det sista utfallet vinner 

laga kraft. Trafikstart är 1 januari 2017, och myndigheten arbetar med detta tillsammans med 

aktuella trafikföretag. Avtalstiden löper i tre år från avtalsstart med option på tolv månaders 

förlängning. Under perioden kommer därför också förberedelser inför en ny upphandling att inledas. 

Sammantaget innebär detta att myndigheten under planperioden kommer att bedriva omfattande 

förberedelser inför såväl förestående upphandlingar som omfattande upphandlingsarbeten och 

därtill hörande trafikstarter. 

I dagsläget har myndigheten handlat upp skolskjutstrafik för Nyköping, Strängnäs och Gnesta. 

Upphandling pågår även beträffande en del av skolskjutstrafiken i Eskilstuna. Under perioden 

kommer myndigheten att upphandla skolskjutstrafik för Flen, Katrineholm och Vingåker. Under 

perioden är det inte osannolikt att fler kommuner uppdrar till myndigheten att upphandla 

skolskjutstrafiken. Att myndigheten hanterar dessa avtal ger flera möjligheter till att komma i 

åtnjutande av samordning. 
 

För att säkerställa att samtliga avtal följs och att utlovad kvalitet levereras kommer ett strukturerat 

och adresserat arbete med avtalsuppföljning att fortsätta under perioden. 

I februari 2016 tog Servicecenter Sörmland över verksamheten för bokning och kundtjänst även för 

den särskilda kollektivtrafiken i Sörmland. När trafiken inom ramen för upphandling Serviceresor och 

annan anropsstyrd trafik i Sörmland kan starta, vilket sker till 1 januari 2017, kan samordningen av 
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allmän och särskild kollektivtrafik succesivt utökas. Den utredning av länets och kommunernas 

kompletteringstrafik som gjorts kommer också att få genomslag i medlemmarnas kommande 

trafikbeställningar vilket skapar förutsättningar för ökad beläggningsgrad ombord på fordonen 

genom att trafikera lågt belagda turer med mindre fordon och än bättre samordning. 

Samtlig busstrafik i Sörmland har sedan januari 2016 bedrivits på förnybara drivmedel såsom biogas, 

RME, HVO och el. Under 2016 utreds möjligheten för elbussar i Nyköping, något som alltså kan 

komma att starta under perioden. Till skolstarten i augusti 2017 kommer ytterligare tio elbussar att 

trafikera stadstrafiken i Eskilstuna. 

Samtliga bussdepåer har inventerats och behoven av investeringar och utveckling har sammanställts i 

en fastighetsplan. Flera brister, men också energibesparande åtgärder har identifierats, och i 

Eskilstuna innebär förändrade krav kopplade till elbussarna samt hantering av biogas att depån  

måste ses över särskilt. Planen kommer att verkställas under perioden. 

Under 2015 togs en plan fram för drift och underhåll av Länstrafiken Sörmland ABs fastigheter. 

Fastighetsplanen omfattar samtliga åtta fastigheter, Vingåker, Katrineholm, Flen, Strängnäs, Trosa, 

Eskilstuna och Nyköping samt Kaffestugan (raststuga för förare i Nyköping). Fastighetsplanen 

genomförs genom en 10-årsplan med åtgärder. 

Vid framtagandet av fastighetsplanen 2015 upptäcktes sprickbildningar mellan vägg och tak i 

kontorsdelen på Katrineholmsdepån. Sedan slutet av 2015 har det sjunkit ca 15-20 mm. För att 

säkerställa depåns framtid har ett projekt inletts, där golvet i kontorsdelen behöver rivas och ersättas 

med nytt. Efter utlåtande från byggkonsult uppskattas den total kostnad för detta att uppgå till 13-14 

miljoner kronor. Tänkt byggstart är under slutet av 2016. 

 

Ekonomiska konsekvenser och osäkerheter jämfört med tidigare plan 

Det förhållandet att Sörmland, genom de olika delprojekten inom ramen för Ny Trafik 2017, under 

perioden 2017 (2018-19) får tillgång till egna tågfordon för tågtrafiken innebär nu känd förändrad 

kostnadsbild för tågtrafiken 2017 och framåt. Däremot föreligger osäkerhet i kostnadsbilden och 

fördelningseffekterna mellan länen då affärsmodellerna är nya och inte tidigare prövade samt i 

effekterna av införande av ny Mälardalstaxa. 

Vidare har Trafikverket för avsikt att under perioden 2015-2025 successivt anpassa banavgifterna till 

den nivå som järnvägslagen förutsätter. I Järnvägsnätsbeskrivningarna 2018, som i skrivande stund är 

ute på remiss, föreslås förutom höjningen av grundavgiften införandet av nya passageavgifter för tåg. 

Detta innebär ökade kostnader och en osäkerhet i kostnadsgruppen Övrigt trafikrelaterat. 

Vad gäller trafikkostnaderna har dessa i budgeten justerats utifrån budgeterad indexuppräkning samt 

utifrån medlemmarnas senaste, och respektive, trafikbeställning. Effekter av Sörmlandstaxan har 

beräknats utifrån simuleringar och är således en osäkerhetsfaktor. För 2018 och 2019 görs, till dess 

att effekt av trafikbeställningar är kända, endast uppräkning utifrån förväntad indexutveckling. 

Trafikkostnader för den särskilda kollektivtrafiken utgår från förväntat utfall 2016 korrigerat med 

kostnadsförändring enligt tilldelningen den 30 mars 2016, samt uppräknat med 3 procent för index. 

Tillkommande osäkerheter är i synnerhet kopplade till Strängnäs kommun där det inte finns någon 
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uppgift om förväntat utfall, utan där kostnaden utgår från äldre uppgifter, samt för kostnader för 

särskild skolskjuts i Gnesta och Strängnäs kommuner. 

Den framtagna fastighetsplanen beskriver behoven av åtgärder på 10 års sikt, och till följd av 

identifierade behoven har budget avseende fastighetsunderhåll ökats. En osäkerhet är också kopplad 

till det precis påbörjade arbetet med Katrineholmsdepån. 

Som ett led i myndighetens fortsatta miljöarbete, och som en följd av att myndigheten 2015 

certifierades verksamheten i enlighet med ISO 9001, har myndigheten också för avsikt att under 

perioden 2017 (2018-19) certifiera verksamheten i enlighet med ISO 14001 som är samlingsnamnet 

för de standarder som handlar om miljöledning. 
 

 

 

Målmodell med verksamhetens aktiviteter 2017-2019 för trafikförsörjningsperspektivet. 
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Medarbetarperspektivet 
Medarbetarperspektivets syfte är att stödja måluppfyllelsen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. 

Perspektivet skall vara till stöd för varje medarbetare att utifrån sitt uppdrag, sin kompetens och sitt 

samverkande arbetssätt kunnat bidra till myndighetens mål. Medarbetarperspektivet vilar på vår 

värdegrund ”Den moderna myndigheten som är hållbar, professionell och lyhörd”. 

 

Verksamhetsaktiviteter under perioden 

2015 fastställdes mål för personalperspektivet och Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets 

arbetsmiljöpolicy beslutades av direktionen den 8 oktober samma år. Detta är grunden för den HR- 

plan som därefter har tagits fram, och som numera och även fortsatt under perioden 2017 (2018-19) 

succesivt kommer att realiseras. 

Myndigheten har höga medarbetarmål då vi vet att medarbetarna är den viktigaste resursen för 

verksamhetsutvecklingen. Därför behöver myndigheten vara en attraktiv arbetsgivare som kan 

behålla och locka till sig den kompetens som behövs. En strategi för vår kompetensförsörjning ska 

därför sättas. Medarbetarna ska känna sig delaktiga i sin och myndighetens utveckling och ska ha den 

kompetens som krävs för att kunna möta kundernas behov och förväntningar på kollektivtrafiken då 

en viktig faktor för att öka kundnöjdheten ligger i det bemötande vi ger i varje kundkontakt. Vi tror 

även på ett starkt medbestämmande och ett tydligt medarbetarskap där ansvaret för uppdraget och 

tryggheten i att agera är värden som ska känneteckna arbetet. Därför fortsätter arbetet med att 

säkerställa ett hållbart arbetsliv, vår kompetensförsörjning, vår lönebildning samt ett hållbart, 

professionellt och lyhört ledarskap/medledarskap. Aktiviteter inom dessa områden följer vår HR- 

plan. 
 

Vid ingången av 2017 har Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 59 tillsvidareanställda medarbetare. 
 

Ekonomiska konsekvenser och osäkerheter jämfört med tidigare plan 
 

Personalkostnaden inklusive lönekostnaden är budgeterad utifrån organisationens förväntade behov 

och omfattning givet dels myndighetens utökade uppdrag, dels de erfarenheter och kunskaper som 

hittills har förvärvats under 2016. En uppföljning av den nya organisationen genomförs även under 

slutet av 2016, vilken förväntas ge svar på om budgeterad personalstat fortsatt stödjer 

verksamhetens mål. 

 
Myndigheten har sedan februari 2016 

en organisation i full verksamhet 

utifrån den nya organisation som 

trädde i kraft den 1 september 2015. 

Vid utgången av 2016 följer vi upp 

detta för att se om något behöver 

justeras för att på bästa sätt stödja 

verksamhetens mål. 
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Målmodell med verksamhetens aktiviteter 2017-2019 för medarbetarperspektivet. 
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Ekonomiskt perspektiv 
Under det ekonomiska perspektivet finns information om Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets 

ekonomiska läge 2016, förväntad utveckling under perioden 2017 (2018-19) och risker samt 

finansiering av myndighetens verksamhet. 

Under 2017 fortsätter arbetet för en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. 

Huvudverksamheten tillika huvudkostnaden vid Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är trafik och står 

för cirka 88 procent av myndighetens kostnader i budget för 2017. Som stöd för denna finns 

infrastruktur bland annat i form av depåer, teknik, försäljningskanaler och medarbetare. 

En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och 

kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. 

Effektivt resursutnyttjande och en god ekonomistyrning ger en stabil ekonomi. 

 

 
Intäkters andel av total 822 668 tkr Kostnaders andel av total 822 668 tkr 

 

 

 

 

Fördelning av myndighetens kostnader i enlighet med budget 2017. 
 

Ekonomiskt läge 2016 

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets ekonomi blir mer och mer stabil och arbetet mot en budget i 

balans och ökad intäktsutveckling har fortsatt under 2016. 

Ekonomiskt visar utfallet januari till augusti på en budget som är i balans. Sörmlands 

Kollektivtrafikmyndighets ekonomiska utfall under perioden januari – augusti uppgick till 

45 775 tkr. Den ekonomiska prognosen visar på helår, givet nuvarande trafikbeställning och tidtabell, 

ett positivt resultat på 22 447 tkr jämfört med budget 2016. Biljettintäkterna från allmänheten under 

perioden uppgår till närmare 75 750 tkr, vilket är 5 procent högre än för motsvarande period 

föregående år. På kostnadssidan är trafikkostnaderna som helhet lägre än budgeterat beroende av 

dels för myndigheten fördelaktig indexutveckling, dels ändrade förutsättningar för den särskilda 

kollektivtrafiken med anledning av att de nya trafikavtalen inte kom att gälla från och med den 

1 januari 2016. 
 

För den allmänna kollektivtrafiken var utfallet för perioden januari – augusti 36 660 tkr, och den 

ekonomiska prognosen på helår visar på ett positivt resultat på 14 801 tkr jämfört med budget. För 

den särskilda kollektivtrafiken var utfallet för perioden januari – augusti 11 214 tkr, och den 

ekonomiska prognosen på helår visar på ett positivt resultat på 12 609 tkr jämfört med budget. 
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Förväntad utveckling under perioden och risker 

Under perioden förväntas kostnadsrelationen mellan huvudverksamhet och sidoverksamhet i allt 

väsentlighet kvarstå. Nu liggande budget 2017 och plan för 2018 och 2019 omfattar möjlighet att 

bedriva förvaltningsverksamhet motsvarande nuvarande ambitionsnivå och nu kända 

förutsättningar. 

Med erfarenhet ur dels verksamhetens utfall 2015, dels årets arbete inom ramen för myndighetens 

utökade uppdrag har kostnaderna i de länsgemensamma kostnadsgrupperna omdisponerats jämfört 

med budget 2016 och plan 2017-2018. Omdisponeringen av kostnader, och som främst avser 

personalkostnader, påverkar inte det ekonomiska utfallet eller summan varje medlem betalar till 

myndigheten.  Myndigheten har successivt växt och har numer även växt in i anpassad budgetvolym. 

Myndighetens nya betal- och realtidssystem är i drift sedan oktober 2016. Detta kommer på sikt 

innebära lägre kostnader då 75 procent av leasingkostnaden finansieras med medel ur Länsplanen 

och underhållskostnaden kommer sjunka. 

I de trafikrelaterade posterna finns höga risker för ökade ekonomiska behov främst avseende 

banavgifter och stationsavgifter samt omfattande investeringbehov i Länstrafiken Sörmlands depåer, 

där de ekonomiska riskerna hörande till Katrineholmsdepån redan berörts ovan under 

trafikförsörjningsperspektivet.   Länstrafiken Sörmland har en årlig investeringsnivå på 6 000 tkr. 

Avskrivningskostnaden för Länstrafiken Sörmlands investeringar påverkar myndighetens 

hyreskostnad för depåer. Under budgetperioden har ingen hänsyn tagits till justering av 

hyreskostnaden till Länstrafiken Sörmland då detta istället görs när investeringarna är genomförda. 

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet förväntas inte göra några större investeringar under 

budgetperioden. På grund av stora investeringar i tekniska system 2016 förväntas 

avskrivningskostnaden för myndigheten öka under 2017 för att sedan ligga på en jämn nivå under 

budgetperioden. 

Trafikkostnader avser kostnader relaterad till produktion av trafik och omfattar i busstrafiken 

avtalsenlig kostnad per fordon, per körd kilometer och timme samt en fast ersättning. 

Trafikkostnaderna har beräknats utifrån medlemmarnas senaste, och respektive, trafikbeställning. 

Förutom förändringen i trafikproduktion görs en årlig indexuppräkning på tre procent av samtliga 

trafikkostnader. 

För beräkning av budget för efterfrågestyrd trafik har prognosticerat resultat för 2016 använts med 

justering utifrån indexuppräkning samt utökning motsvarande 16 % fler turer i kommande tidtabell. 

För tågtrafiken kommer MÄLAB:s program Ny Trafik 2017 att börja slå igenom från och med 

december 2016. Budgeten för tågtrafiken bygger på den tilldelning som MÄLAB gjorde 27 april 2016 

och utgår från den nya fördelningsmodellen enligt samverkansavtalet. För pendeltågstrafiken mellan 

Gnesta och Södertälje ska ett nytt avtal med Trafikförvaltningen i Stockholm tecknas att gälla från 

december 2016. 

Trafikkostnader för den särskilda kollektivtrafiken utgår från förväntat utfall 2016 korrigerat med 

kostnadsförändring enligt tilldelningen den 30 mars 2016, samt uppräknat med 3 procent för index. 

Tillkommande osäkerheter är i synnerhet kopplade till Strängnäs kommun där det inte finns någon 
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uppgift om förväntat utfall, utan där kostnaden utgår från äldre uppgifter, samt för kostnader för 

särskild skolskjuts i Gnesta och Strängnäs kommuner. 

Fördelningsnycklar för att sortera intäkter och kostnader mellan den allmänna och särskilda 

kollektivtrafiken kommer att detaljeras efter årets erfarenhet och i samband med bokslut. Detta kan 

påverka fördelningen mellan medlemmarna i såväl budget 2016 som nu liggande budget 2017 (2018- 

2019). 

 

Finansiering av verksamheten 

Sammanlagt uppgår 2017 års budgeterade intäkter till 821 522 tkr. Intäkterna fördelar sig på 

medlemsavgifter allmän kollektivtrafik (64 %), medlemsavgifter särskild kollektivtrafik (15 %), 

biljettintäkter (14 %), övriga intäkter (1 %) och skolkortsintäkter (6 %). 

Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts. Effekterna av denna har lagts 

in i budget och beräknats utifrån simuleringar och är således en osäkerhetsfaktor. Från 2017 

förväntas Sörmlandstaxan få full effekt. Därutöver har intäkterna generellt räknats upp med tre 

procent per år. Även priserna för skolkort förändrades i samband med ny Sörmlandstaxa och har 

även den inkluderats i budget och beräknas innebära cirka 9,5 miljoner kr i minskade 

skolkortsintäkter för 2017 respektive 2018-19. De minskade intäkterna innebär att kommunerna får 

motsvarande belopp i minskade kostnader för skolkort. 

Eventuell prisjustering av Sörmlandstaxan kommer att ske under perioden och sannolikt från 

1 januari 2018 vilken ger påverkan på budget såväl totalt som per medlem. Denna sannolikhet har 

inte medräknats i plan 2018-2019. 
 

 

 

Målmodell med verksamhetens aktiviteter 2017-2019 för ekonomiperspektivet. 
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Ekonomiska tabeller 

Budgetsammanställning driftredovisning 

 
 
 

Totalt (inklusive 360 och övrigt ej årsavräknat) Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

 Intäkter (tkr)   
 

Intäkter från medborgarna 109 248 119 210 122 717 125 391 

Varav     
Biljettintäkter 105 923 115 066 118 518 122 073 

Biljettintäkter landsbygd 56 296 59 511 61 296 63 135 

Biljettintäkter stadstrafik 49 627 55 555 57 222 58 938 

 

Övriga intäkter 3 325 3 613 4 103 3 245 

Varav     
Reklamintäkter 320 531 531 531 

Viten 0 0 0 0 

Övriga bidrag 0 60 60 60 

 

Intäkter från medlemmarna 691 946 702 312 730 353 763 563 

Varav 
 

Medlemsavgifter 632 416 648 604 677 544 709 650 

Skolkort/elevkort 58 378 50 333 50 332 50 332 

 

Summa intäkter 801 194 821 522 853 070 888 954 

 Kostnader (tkr)        

Förvaltningskostnader 53 044 55 083 61 311 62 183 

Varav 
 

Personalkostnader, intern personal 36 182 41 419 42 283 43 027 

Arvoden inkl. konsulter 6 288 5 695 5 505 5 569 

Lokalkostnader 1 179 1 965 2 023 2 082 

Föreningsavgifter 2 006 1 108 980 840 

Övrigt kontorsrelaterat 7 389 4 895 5 960 6 125 

 

Trafikrelaterade   nettokostnader 42 692 41 543 46 286 49 183 

Varav 

 
 

 
stationsavgifter, periodkortsavtal) 

 

Trafikkostnader 701 399 721 096 745 471 777 587 

Varav 
 

Landsbygd buss 308 186 320 225 329 831 339 726 

Stadstrafik 171 496 173 930 179 148 184 523 

Tåg 126 870 117 278 123 538 136 996 

Anropsstyrd trafik 1 410 1 755 1 808 1 862 

Serviceresor 93 377 104 533 107 669 110 899 

Riksfärdtjänst  3 376 3 477 3 581 

Summa kostnader 797 135 817 722 853 068 888 953 

Avskrivningar 4 053 3 793 4 310 4 310 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

Periodens resultat 1 1 1 1 

Tekniska system 10 350 11 569 12 367 12 367 

Försäljningskostnader 10 608 8 177 9 113 9 080 

Infrastrukturkostnader (depåer mm) -841 -776 -697 -604 

Övrigt trafikrelaterat (banavgifter,  

22 575 
 

22 574 
 

24 766 
 

27 587 

 

74



27  

 

Allmänna  kollektivtrafiken Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

 
 Intäkter (tkr)   

 

Intäkter från medborgarna 106 243 115 597 118 518 122 394 

Varav     
Biljettintäkter 105 923 115 066 118 518 122 073 

Biljettintäkter landsbygd 56 296 59 511 61 296 63 135 

Biljettintäkter  stadstrafik 49 627 55 555 57 222 58 938 

 

Övriga intäkter 320 531 531 531 

Varav 

Intäkter från medlemmarna 577 731 575 112 601 291 629 081 

Varav 
 

Medlemsavgifter 519 353 524 779 550 427 578 749 

Skolkort/elevkort 58 378 50 333 50 332 50 332 

 

Summa intäkter 683 974 690 708 719 808 751 475 

 Kostnader (tkr)        

Förvaltningskostnader 35 512 39 187 41 664 41 819 

Varav 
 

Personalkostnader, intern personal 20 130 26 788 28 635 28 668 

Arvoden inkl. konsulter 5 378 5 010 4 708 4 763 

Lokalkostnader 979 1 632 1 680 1 729 

Föreningsavgifter 2 006 1 108 980 840 

Övrigt kontorsrelaterat 7 019 4 649 5 661 5 818 

 

Trafikrelaterade nettokostnader 40 440 38 333 39 279 42 009 

Varav 

 
 
 

 

stationsavgifter, periodkortsavtal) 
 

Trafikkostnader 608 022 613 188 638 865 667 647 

Varav 
 

Landsbygd buss 308 186 320 225 329 831 339 726 

Stadstrafik 171 556 173 930 179 148 184 523 

Tåg 126 870 117 278 123 538 136 996 

Anropsstyrd trafik 1 410 1 755 1 808 1 862 

Summa kostnader 683 974 690 708 719 808 751 475 

Periodens resultat 0 0 0 0 

Reklamintäkter 320 531 531 531 

Viten 0 0 0 0 

 

Tekniska system 8 499 8 358 9 156 9 156 

Försäljningskostnader 10 206 8 177 6 054 5 870 

Infrastrukturkostnader (depåer mm) -841 -776 -697 -604 

Övrigt trafikrelaterat (banavgifter,  

22 575 
 

22 574 
 

24 766 
 

27 587 
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Särskilda kollektivtrafiken Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

 Intäkter (tkr)        

Intäkter från medlemmarna 110 235 125 727 129 499 133 384 

Varav 
 

Serviceresor 110 235 122 351 125 629 129 398 

Riksfärdtjänst  3 376 3 477 3 581 

 

Summa intäkter 110 235 125 727 129 499 133 384 

 

 Kostnader (tkr)        

Förvaltningskostnader 15 159 14 608 15 143 15 694 

Varav 
 

Personalkostnader, arvoden inkl konsulter 13 679 13 633 12 922 13 409 

Arvoden inkl. konsulter 910 354 667 695 

Lokalkostnader 200 308 870 895 

Övrigt kontorsrelaterat 370 312 684 695 

 

Trafikrelaterade  nettokostnader 1 699 3 211 3 211 3 211 

Varav 
 

Tekniska system 1 574 3 211 3 211 3 211 

Försäljningskostnader 125 0 0 0 

 

Trafikkostnader 93 377 107 909 111 145 114 480 

Varav 
 

Serviceresor 93 377 104 533 107 669 110 899 

Riksfärdtjänst  3 376 3 477 3 581 

Summa kostnader 110 235 125 727 129 499 133 384 

Periodens resultat 0 0 0 0 
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Fördelning per medlem  

Totalt (tkr) Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Intäkter 164 621 165 929 169 381 172 937 
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 56 296 59 511 61 296 63 135 

Biljettintäkter, Stadstrafik 49 627 55 555 57 222 58 938 

Skolkort/elevkort 58 378 50 333 50 333 50 333 

Övriga intäkter 320 531 531 531 

Viten 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trafikkostnad Serviceresor 93 377 104 533 107 669 110 899 

Riksfärdtjänst  3 375 3 477 3 581 

Etablering Servicecenter 1 000    
Särskild kollektivtrafik adm kostnader 15 858 17 819 18 354 18 904 

Nettokostnad Särskild kollektivtrafik 110 235 125 727 129 499 133 384 

Skolskjuts  16 727 17 229 17 746 
 

I budget för 2017 med plan för 2018 och 2019 gjordes inför majbeslutet uppräkning gällande 

myndighetens kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader. Kostnaderna i de 

länsgemensamma kostnadsgrupperna har dock omdisponerats men påverkar inte det ekonomiska 

utfallet eller summan varje medlem betalar till myndigheten. Vad gäller den administrativa 

kostnaden för särskild kollektivtrafik har budgetvärde använts som underlag för fördelningen. Denna 

uppskattade fördelning är preliminär och kommer att justeras utifrån utfört trafikarbete. 

Trafikkostnader för den allmänna kollektivtrafiken utgår från förväntat utfall för 2016 samt totala 

mängden och respektive medlems trafikbeställning uppräknad med 3 procent för index. I budget för 

biljettintäkter har effekter av ny Sörmlandstaxa lagts in baserad på den simulering som gjordes vid 

medlemsöverläggningar hösten 2015. Därutöver har en förväntad intäktsutveckling på 3 procent per 

år lagts in. Sedan tidigare redovisat budgetmaterial har nu även effekten av ny skolkortsmodell 

inkluderats i budget. Eventuell ökning av priset på länskortet från 2018 och dess påverkan på 

skolkortsmodellen har inte medräknats. 
 

Trafikkostnader för den särskilda kollektivtrafiken utgår från förväntat utfall 2016 korrigerat med 

kostnadsförändring enligt tilldelningen den 30 mars 2016, samt uppräknat med 3 procent för index. 

Budget för riksfärdtjänst samt särskilda skolskjutsar redovisas för de medlemmar som har lagt detta 

hos myndigheten. 

Kostnader 683 974 690 708 715 268 746 935 
Förvaltningsavgifter 35 512 39 187 41 664 41 819 

Trafikrelaterade nettokostnader 40 440 38 333 39 279 42 009 

Trafikkostnader 608 022 613 188 634 325 663 107 

Landsbygdstrafik Buss 308 186 320 225 329 831 339 726 

Stadstrafik 171 556 173 930 179 148 184 523 

Tåg 126 870 117 278 123 538 136 996 

Övrig trafik 1 410 1 755 1 808 1 862 

Nettokostnad Allmän kollektivtrafik 519 353 524 779 545 887 573 998 
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Med anledning av att sista transferering för Citybaneavtalet kommer att ske vid kommande årsskiftet 

2016/2017 har den tidigare redovisade posten ”Citybanan” utgått i budget för 2017 med plan för 

2018 och 2019. 
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Kostnader 302 515 298 128 311 279 331 962 

Förvaltningsavgifter 12 797 14 191 15 087 15 143 

Trafikrelaterade nettokostnader 25 613 24 880 26 621 29 410 

Trafikkostnader 264 106 259 057 269 570 287 409 

Landsbygdstrafik Buss 137 236 141 703 145 955 150 333 

Stadstrafik 0 0 0 0 

Tåg 126 870 117 278 123 538 136 996 

Övrig trafik 0 76 78 80 

Nettokostnad Allmän kollektivtrafik 254 498 249 959 262 019 281 579 

 
 

 
 

 
 

 
Kommentarer 

I budget för 2017 med plan för 2018 och 2019 gjordes inför majbeslutet uppräkning gällande 

myndighetens kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader. Kostnaderna i de 

länsgemensamma kostnadsgrupperna har dock omdisponerats men påverkar inte det ekonomiska 

utfallet eller summan varje medlem betalar till myndigheten. I posten trafikrelaterade 

nettokostnader ingår taxesubvention från Gnesta kommun på 3 400 tkr. Andelen trafikarbete har  

gått upp något, från 36,0 till 36,2 procent, vilket påverkar förvaltningskostnader och trafikrelaterade 

nettokostnader jämfört med 2016. Vad gäller den administrativa kostnaden för särskild kollektivtrafik 

har budgetvärde använts som underlag för fördelningen. Denna uppskattade fördelning är preliminär 

och kommer att justeras utifrån utfört trafikarbete. 

Landstinget Sörmland ansvarar för regional landsbygdstrafik med buss, tåg samt särskild 

kollektivtrafik. Trafikkostnader för den allmänna kollektivtrafiken utgår från förväntat utfall för 2016 

samt Landstinget Sörmlands egen trafikbeställning uppräknad med 3 procent för index. 

Trafikkostnader för den särskilda kollektivtrafiken utgår från förväntat utfall 2016 korrigerat med 

kostnadsförändring enligt tilldelningen den 30 mars 2016, samt uppräknat med 3 procent för index. 

Budget för riksfärdtjänst/långa sjukresor utgår från utfall februari-september 2016, med 

indexjustering på 3 procent. 

För tågtrafiken har kostnader i enlighet med MÄLAB:s tilldelningsbeslut den 27 april 2016 för 

övergångsavtal från och med 11 december 2016 lagts in i budget. Kostnaderna har därutöver 

indexuppräknats med 3 procent årligen. Det innebär att kostnaderna för tågtrafiken går ner något 

2017 jämfört med 2016, men därefter ökar succesivt utifrån att de nya fordonen för trafiken 

Andel trafikarbete:  36,2% 

Landstinget (tkr) Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Intäkter 48 017 48 169 49 260 50 383 

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 34 457 36 356 37 446 38 570 

Biljettintäkter, Stadstrafik 0 0 0 0 

Skolkort/elevkort 13 560 11 622 11 622 11 622 

Övriga intäkter 0 192 192 192 

Viten 0 0 0 0 

 

Trafikkostnad Serviceresor 47 774 49 582 51 069 52 602 

Riksfärdtjänst  968 997 1 027 

Särskild kollektivtrafik adm kostnader 4 047 4 442 4 575 4 713 

Nettokostnad Särskild kollektivtrafik 51 821 54 992 56 642 58 341 

Skolskjuts  0 0 0 
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levereras. I december 2016 träder nytt trafikavtal med Trafikförvaltningen i Stockholms län i kraft. 

Kostnaderna för avtalet är relativt på samma nivå som tidigare avtal. Däremot tillkommer i nya 

trafikavtalet banavgifter på ca 2 700 tkr per år. I tidigare avtal har detta inte belastat Sörmland. 

Kostnaderna för tågtrafik är anpassade utifrån övergångsavtalet med SJ. 
 

Effekten av ny Sörmlandstaxa med ny skolkortsmodell ingår i budget från 2017 och framåt. Intäkter 

från allmänhet har i övrigt räknats upp med 3 procent årligen. Eventuell ökning av priset på 

länskortet från 2018 och dess påverkan på skolkortsmodellen har inte medräknats. 

Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inga intäkter från viten. 
 

Med anledning av att sista transferering för Citybaneavtalet kommer att ske vid kommande årsskiftet 

2016/2017 har den tidigare redovisade posten ”Citybanan” utgått i budget för 2017 med plan för 

2018 och 2019. 
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Kostnader 165 123 168 714 173 673 178 485 

Förvaltningsavgifter 8 984 9 603 10 210 10 248 

Trafikrelaterade nettokostnader 4 520 3 862 3 557 3 534 

Trafikkostnader 151 619 155 248 159 906 164 703 

Landsbygdstrafik Buss 30 991 32 580 33 558 34 564 

Stadstrafik 120 628 122 668 126 348 130 138 

Tåg 0 0 0 0 

Övrig trafik 0 0 0 0 

Nettokostnad Allmän kollektivtrafik 106 047 106 715 110 381 113 862 

 
 
 
 
 
 
 

Kommentarer 

I budget för 2017 med plan för 2018 och 2019 gjordes inför majbeslutet uppräkning gällande 

myndighetens kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader. Kostnaderna i de 

länsgemensamma kostnadsgrupperna har dock omdisponerats men påverkar inte det ekonomiska 

utfallet eller summan varje medlem betalar till myndigheten. Andelen trafikarbete har gått ner 

något, vilket påverkar förvaltningskostnader och trafikrelaterade nettokostnader jämfört med 2016. 

Vad gäller den administrativa kostnaden för särskild kollektivtrafik har budgetvärde använts som 

underlag för fördelningen. Denna uppskattade fördelning är preliminär och kommer att justeras 

utifrån utfört trafikarbete. 

Eskilstuna kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss inom Eskilstuna kommun, 

stadstrafik samt särskild kollektivtrafik. 

Trafikkostnader för den allmänna kollektivtrafiken utgår från förväntat utfall för 2016 samt Eskilstuna 

kommuns egen trafikbeställning uppräknad med 3 procent för index. I trafikbeställning har 

kommunen beställt ny förbindelse mellan Eskilstuna och Kjula logistikpark som är inlagd med två 

avgångar per dag. Utöver detta finns ytterligare justeringar i landsbygdstrafiken som påverkar 

trafikkostnaderna. 

Trafikkostnader för den särskilda kollektivtrafiken utgår från förväntat utfall 2016 korrigerat med 

kostnadsförändring enligt tilldelningen den 30 mars 2016, samt uppräknat med 3 procent för index. 

Korrigering har också gjorts utifrån ökade kostnader som uppstått 2016 som följd av 

direktupphandling av fyra specialfordon. Budget för riksfärdtjänst utgår från utfall februari- 

Andel trafikarbete:  24,5% 

Eskilstuna Kommun (tkr) Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Intäkter 59 076 61 998 63 291 64 623 

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 5 060 5 209 5 365 5 526 

Biljettintäkter, Stadstrafik 35 029 37 896 39 032 40 203 

Skolkort/elevkort 18 906 18 763 18 763 18 763 

Övriga intäkter 80 130 130 130 

Viten 0 0 0 0 

 

Trafikkostnad Serviceresor 25 168 31 675 32 625 33 604 

Riksfärdtjänst  556 573 590 

Särskild kollektivtrafik adm kostnader 6 532 7 169 7 384 7 605 

Nettokostnad Särskild kollektivtrafik 31 700 39 400 40 582 41 799 

Skolskjuts  0 0 0 
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september 2016 och för särskilda skolskjutsar utgår budget från utvärderingspris 2015, med 

indexjustering på 3 procent. 

Kommunen har tagit beslut om införande av fria resor för seniorer. Effekter av detta har beräknats 

träda i kraft från 1 oktober 2016 i samband med införande av de nya tekniska systemen. Effekten av 

ny Sörmlandstaxa med ny skolkortsmodell ingår i budget för 2017. Intäkter från allmänhet har i övrigt 

räknats upp med 3 procent årligen. Eventuell ökning av priset på länskortet från 2018 och dess 

påverkan på skolkortsmodellen har inte medräknats. 

2017 tillkommer utöver detta kostnader för realtidskommunikation om 750 tkr, tankutrustning för 

biogas om 1 000 tkr och Eskilstuna Station360 om 474 tkr. 
 

Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inga intäkter från viten. 
 

Med anledning av att sista transferering för Citybaneavtalet kommer att ske vid kommande årsskiftet 

2016/2017 har den tidigare redovisade posten ”Citybanan” utgått i budget för 2017 med plan för 

2018 och 2019. 
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Kostnader 15 205 18 534 19 078 19 603 

Förvaltningsavgifter 1 130 1 142 1 215 1 219 

Trafikrelaterade nettokostnader 568 459 423 420 

Trafikkostnader 13 507 16 932 17 440 17 963 

Landsbygdstrafik Buss 13 267 16 682 17 183 17 698 

Stadstrafik 0 0 0 0 

Tåg 0 0 0 0 

Övrig trafik 240 250 257 265 

Nettokostnad Allmän kollektivtrafik 11 044 12 874 13 324 13 752 

 
 

 
 

 
 

 
Kommentarer 

I budget för 2017 med plan för 2018 och 2019 gjordes inför majbeslutet uppräkning gällande 

myndighetens kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader. Kostnaderna i de 

länsgemensamma kostnadsgrupperna har dock omdisponerats men påverkar inte det ekonomiska 

utfallet eller summan varje medlem betalar till myndigheten.  Andelen trafikarbete har gått ner 

något, från 3,2 till 2,9 procent, vilket påverkar förvaltningskostnader och trafikrelaterade 

nettokostnader jämfört med 2016. Vad gäller den administrativa kostnaden för särskild kollektivtrafik 

har budgetvärde använts som underlag för fördelningen. Denna uppskattade fördelning är preliminär 

och kommer att justeras utifrån utfört trafikarbete. 

Flens kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss inom Flens kommun samt särskild 

kollektivtrafik. 

Trafikkostnader för den allmänna kollektivtrafiken utgår från förväntat utfall för 2016 samt Flens 

kommuns egen trafikbeställning uppräknad med 3 procent för index. I trafikbeställning har 

kommunen beställt ny linje inom Flens tätort samt ytterligare avgångar mellan kommunens tätorter. 

Totalt ökar produktionen med 25 procent vilket avspeglas i trafikkostnaderna. 

Trafikkostnader för den särskilda kollektivtrafiken utgår från förväntat utfall 2016 korrigerat med 

kostnadsförändring enligt tilldelningen den 30 mars 2016, samt uppräknat med 3 procent för index. 

Budget för riksfärdtjänst utgår från utfall februari-september 2016, med indexjustering på 3 procent. 

Andel trafikarbete:  2,9% 

Flen Kommun (tkr) Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Intäkter 4 161 5 660 5 754 5 851 

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 2 052 3 131 3 225 3 321 

Biljettintäkter, Stadstrafik 0 0 0 0 

Skolkort/elevkort 2 110 2 514 2 514 2 514 

Övriga intäkter 0 15 15 15 

Viten 0 0 0 0 

 

Trafikkostnad Serviceresor 3 586 4 009 4 129 4 253 

Riksfärdtjänst  146 150 155 

Särskild kollektivtrafik adm kostnader 915 1 004 1 034 1 065 

Nettokostnad Särskild kollektivtrafik 4 501 5 159 5 314 5 473 

Skolskjuts  0 0 0 
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Effekten av ny Sörmlandstaxa med ny skolkortsmodell ingår i budget från 2017 och framåt. Intäkter 

från allmänhet har i övrigt räknats upp med 3 procent årligen. Eventuell ökning av priset på 

länskortet från 2018 och dess påverkan på skolkortsmodellen har inte medräknats. 

Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inga intäkter från viten. 
 

Med anledning av att sista transferering för Citybaneavtalet kommer att ske vid kommande årsskiftet 

2016/2017 har den tidigare redovisade posten ”Citybanan” utgått i budget för 2017 med plan för 

2018 och 2019. 
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Kostnader 19 712 20 542 21 040 21 509 

Förvaltningsavgifter 1 229 1 465 1 557 1 563 

Trafikrelaterade nettokostnader 4 018 3 989 3 942 3 939 

Trafikkostnader 14 465 15 088 15 540 16 006 

Landsbygdstrafik Buss 14 455 15 035 15 486 15 951 

Stadstrafik 0 0 0 0 

Tåg 0 0 0 0 

Övrig trafik 10 53 54 56 

Nettokostnad Allmän kollektivtrafik 15 752 17 367 17 806 18 212 

 
 

 
 

 
 

 
Kommentarer 

I budget för 2017 med plan för 2018 och 2019 gjordes inför majbeslutet uppräkning gällande 

myndighetens kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader. Kostnaderna i de 

länsgemensamma kostnadsgrupperna har dock omdisponerats men påverkar inte det ekonomiska 

utfallet eller summan varje medlem betalar till myndigheten.  Andelen trafikarbete har gått upp 

något, från 3,5 till 3,7 procent, vilket påverkar förvaltningskostnader och trafikrelaterade 

nettokostnader jämfört med 2016. Vad gäller den administrativa kostnaden för särskild kollektivtrafik 

har budgetvärde använts som underlag för fördelningen. Denna uppskattade fördelning är preliminär 

och kommer att justeras utifrån utfört trafikarbete. 

Gnesta kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss inom Gnesta kommun samt särskild 

kollektivtrafik inklusive särskild skolskjuts. Trafikkostnader för den allmänna kollektivtrafiken utgår 

från förväntat utfall för 2016 samt Gnesta kommuns egen trafikbeställning uppräknad med 3 procent 

för index. Kommunen har inte beställt några specifika förändringar i trafikbeställning men som följd 

av förändrade avgångstider på Gnestapendeln blir det dock justeringar som påverkar 

trafikkostnaden. 
 

Trafikkostnader för den särskilda kollektivtrafiken utgår från förväntat utfall 2016 korrigerat med 

kostnadsförändring enligt tilldelningen den 30 mars 2016, samt uppräknat med 3 procent för index. 

Budget för riksfärdtjänst utgår från utfall februari-september 2016 med indexjustering på 3 procent. 

För särskilda skolskjutsar utgår budget från utvärderingspris 2015, vilket innebär en stor osäkerhet, 

med indexjustering på 3 procent. 

Andel trafikarbete:  3,7% 

Gnesta Kommun (tkr) Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Intäkter 3 959 3 174 3 235 3 297 

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 1 814 2 009 2 069 2 131 

Biljettintäkter, Stadstrafik 0 0 0 0 

Skolkort/elevkort 2 145 1 146 1 146 1 146 

Övriga intäkter 0 20 20 20 

Viten 0 0 0 0 

 

Trafikkostnad Serviceresor 2 556 2 477 2 551 2 628 

Riksfärdtjänst  171 176 182 

Särskild kollektivtrafik adm kostnader 582 638 657 677 

Nettokostnad Särskild kollektivtrafik 3 137 3 286 3 385 3 487 

Skolskjuts  7 503 7 728 7 960 
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Effekten av ny Sörmlandstaxa med ny skolkortsmodell ingår i budget från 2017 och framåt. Den nya 

skolkortsmodellen ger betydligt lägre intäkter från skolkort för Gnesta kommun men också lägre 

kostnader för skolkort. Det senare avspeglas dock inte i myndighetens budget. Intäkter från 

allmänhet har i övrigt räknats upp med 3 procent årligen. Eventuell ökning av priset på länskortet 

från 2018 och dess påverkan på skolkortsmodellen har inte medräknats. 
 

Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inga intäkter från viten. 
 

I sammanställningen ovan ingår Gnesta kommuns taxesubvention á 3,4 miljoner kronor, vilken 

hanteras som trafikrelaterad nettokostnad. 

Med anledning av att sista transferering för Citybaneavtalet kommer att ske vid kommande årsskiftet 

2016/2017 har den tidigare redovisade posten ”Citybanan” utgått i budget för 2017 med plan för 

2018 och 2019. 
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Kostnader 28 594 29 494 30 356 31 179 

Förvaltningsavgifter 1 960 2 139 2 274 2 283 

Trafikrelaterade nettokostnader 986 860 792 787 

Trafikkostnader 25 648 26 495 27 290 28 109 

Landsbygdstrafik Buss 18 871 19 523 20 109 20 712 

Stadstrafik 6 647 6 843 7 048 7 259 

Tåg 0 0 0 0 

Övrig trafik 130 130 133 137 

Nettokostnad Allmän kollektivtrafik 21 735 23 797 24 558 25 275 

 
 

 
 

 
 

 
Kommentarer 

I budget för 2017 med plan för 2018 och 2019 gjordes inför majbeslutet uppräkning gällande 

myndighetens kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader. Kostnaderna i de 

länsgemensamma kostnadsgrupperna har dock omdisponerats men påverkar inte det ekonomiska 

utfallet eller summan varje medlem betalar till myndigheten. Andelen trafikarbete, som styr 

kommunens andel av förvaltnings- och trafikrelaterade kostnader, är oförändrad jämfört med 2016. 

Vad gäller den administrativa kostnaden för särskild kollektivtrafik har budgetvärde använts som 

underlag för fördelningen. Denna uppskattade fördelning är preliminär och kommer att justeras 

utifrån utfört trafikarbete. 

Katrineholms kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss inom Katrineholms kommun, 

stadstrafik samt särskild kollektivtrafik. 

Trafikkostnader för den allmänna kollektivtrafiken utgår från förväntat utfall för 2016 samt 

Katrineholms kommuns trafikbeställning uppräknad med 3 procent för index. Kommunen har inte 

beställt några specifika förändringar i sin trafikbeställning. Trafikkostnaderna ökar ändock som följd 

av ökad produktion främst kopplat till antalet skoldagar. 

Trafikkostnader för den särskilda kollektivtrafiken utgår från förväntat utfall 2016 korrigerat med 

kostnadsförändring enligt tilldelningen den 30 mars 2016, samt uppräknat med 3 procent för index. 

Budget för riksfärdtjänst utgår från utfall februari-september 2016 med indexjustering på 3 procent. 

Andel trafikarbete:  5,5% 

Katrineholm Kommun (tkr) Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Intäkter 6 859 5 697 5 799 5 904 

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 1 328 1 189 1 225 1 261 

Biljettintäkter, Stadstrafik 1 813 2 207 2 273 2 341 

Skolkort/elevkort 3 638 2 272 2 272 2 272 

Övriga intäkter 80 29 29 29 

Viten 0 0 0 0 

 

Trafikkostnad Serviceresor 3 119 3 294 3 393 3 494 

Riksfärdtjänst  288 296 305 

Särskild kollektivtrafik adm kostnader 831 912 940 968 

Nettokostnad Särskild kollektivtrafik 3 950 4 494 4 629 4 768 

Skolskjuts  0 0 0 
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Effekten av ny Sörmlandstaxa med ny skolkortsmodell ingår i budget från 2017 och framåt. Den nya 

skolkortsmodellen ger betydligt lägre intäkter från skolkort för Katrineholms kommun men också 

lägre kostnader för skolkort. Det senare avspeglas dock inte i myndighetens budget. Intäkter från 

allmänhet har i övrigt räknats upp med 3 procent årligen. Eventuell ökning av priset på länskortet 

från 2018 och dess påverkan på skolkortsmodellen har inte medräknats. 
 

Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inga intäkter från viten. 
 

Med anledning av att sista transferering för Citybaneavtalet kommer att ske vid kommande årsskiftet 

2016/2017 har den tidigare redovisade posten ”Citybanan” utgått i budget för 2017 med plan för 

2018 och 2019. 
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Kostnader 82 611 84 594 87 073 89 455 

Förvaltningsavgifter 4 926 5 561 5 913 5 935 

Trafikrelaterade nettokostnader 2 478 2 236 2 060 2 047 

Trafikkostnader 75 207 76 796 79 100 81 473 

Landsbygdstrafik Buss 40 041 41 917 43 174 44 469 

Stadstrafik 34 515 34 028 35 049 36 100 

Tåg 0 0 0 0 

Övrig trafik 650 852 877 904 

Nettokostnad Allmän kollektivtrafik 58 677 59 879 61 827 63 662 

 
 

 
 

 
 

 
Kommentarer 

I budget för 2017 med plan för 2018 och 2019 gjordes inför majbeslutet uppräkning gällande 

myndighetens kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader. Kostnaderna i de 

länsgemensamma kostnadsgrupperna har dock omdisponerats men påverkar inte det ekonomiska 

utfallet eller summan varje medlem betalar till myndigheten.  Andelen trafikarbete har gått upp 

något, från 13,9 till 14,2 procent, vilket påverkar förvaltningskostnader och trafikrelaterade 

nettokostnader jämfört med 2016. Vad gäller den administrativa kostnaden för särskild kollektivtrafik 

har budgetvärde använts som underlag för fördelningen. Denna uppskattade fördelning är preliminär 

och kommer att justeras utifrån utfört trafikarbete. 

Nyköpings kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss inom Nyköpings kommun, 

stadstrafik samt särskild kollektivtrafik. I den efterfrågestyrda trafiken ingår även skärgårdstrafik. 

Trafikkostnader för den allmänna kollektivtrafiken utgår från förväntat utfall för 2016 samt 

Nyköpings kommuns egen trafikbeställning uppräknad med 3 procent för index. Kommunen har i 

trafikbeställning gjort mindre justeringar som påverkar 2017. 

Trafikkostnader för den särskilda kollektivtrafiken utgår från förväntat utfall 2016 korrigerat med 

kostnadsförändring enligt tilldelningen den 30 mars 2016, samt uppräknat med 3 procent för index. 

Budget för riksfärdtjänst utgår från utfall februari-september 2016 med indexjustering på 3 procent. 

Myndigheten har för Nyköpings kommun upphandlat särskilda skolskjutsar och har avtal för detta. 

Kostnaderna för trafiken faktureras dock direkt Nyköpings kommun och hanterats därför utanför 

denna budget. 

Andel trafikarbete:  14,2% 

Nyköping Kommun (tkr) Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Intäkter 23 934 24 715 25 246 25 792 

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 5 027 5 401 5 563 5 730 

Biljettintäkter, Stadstrafik 10 041 12 289 12 658 13 037 

Skolkort/elevkort 8 786 6 950 6 950 6 950 

Övriga intäkter 80 75 75 75 

Viten 0 0 0 0 

 

Trafikkostnad Serviceresor 4 703 4 317 4 447 4 580 

Riksfärdtjänst  804 828 853 

Särskild kollektivtrafik adm kostnader 1 286 1 411 1 453 1 497 

Nettokostnad Särskild kollektivtrafik 5 989 6 532 6 728 6 929 

Skolskjuts  0 0 0 
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Effekten av ny Sörmlandstaxa med ny skolkortsmodell ingår i budget från 2017 och framåt. Den nya 

skolkortsmodellen ger betydligt lägre intäkter från skolkort för Nyköpings kommun men också lägre 

kostnader för skolkort. Det senare avspeglas dock inte i myndighetens budget. Intäkter från 

allmänhet har i övrigt räknats upp med 3 procent årligen. Eventuell ökning av priset på länskortet 

från 2018 och dess påverkan på skolkortsmodellen har inte medräknats. 
 

Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inga intäkter från viten. 
 

Med anledning av att sista transferering för Citybaneavtalet kommer att ske vid kommande årsskiftet 

2016/2017 har den tidigare redovisade posten ”Citybanan” utgått i budget för 2017 med plan för 

2018 och 2019. 
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Kostnader 2 747 2 836 2 919 2 999 

Förvaltningsavgifter 175 190 202 203 

Trafikrelaterade nettokostnader 88 76 70 70 

Trafikkostnader 2 485 2 570 2 647 2 726 

Landsbygdstrafik Buss 2 485 2 570 2 647 2 726 

Stadstrafik 0 0 0 0 

Tåg 0 0 0 0 

Övrig trafik 0 0 0 0 

Nettokostnad Allmän kollektivtrafik 2 106 2 233 2 315 2 394 

 
 

 
 

 
 

 
Kommentarer 

I budget för 2017 med plan för 2018 och 2019 gjordes inför majbeslutet uppräkning gällande 

myndighetens kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader. Kostnaderna i de 

länsgemensamma kostnadsgrupperna har dock omdisponerats men påverkar inte det ekonomiska 

utfallet eller summan varje medlem betalar till myndigheten. Andelen trafikarbete, som styr 

kommunens andel av förvaltnings- och trafikrelaterade kostnader, är oförändrad jämfört med 2016. 

Vad gäller den administrativa kostnaden för särskild kollektivtrafik har budgetvärde använts som 

underlag för fördelningen. Denna uppskattade fördelning är preliminär och kommer att justeras 

utifrån utfört trafikarbete. 

Oxelösunds kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss (linje 615) samt särskild 

kollektivtrafik. 

Trafikkostnader för den allmänna kollektivtrafiken utgår från förväntat utfall för 2016 samt 

Oxelösunds kommuns egen trafikbeställning uppräknad med 3 procent för index. Kommunen har inte 

beställt några specifika förändringar i trafiken. 
 

Trafikkostnader för den särskilda kollektivtrafiken utgår från förväntat utfall 2016 korrigerat med 

kostnadsförändring enligt tilldelningen den 30 mars 2016, samt uppräknat med 3 procent för index. 

Budget för riksfärdtjänst utgår från utfall februari-september 2016 med indexjustering på 3 procent. 

Andel trafikarbete:  0,5% 

Oxelösund Kommun (tkr) Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Intäkter 641 603 604 605 

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 96 37 39 40 

Biljettintäkter, Stadstrafik 0 0 0 0 

Skolkort/elevkort 545 563 563 563 

Övriga intäkter 0 3 3 3 

Viten 0 0 0 0 

 

Trafikkostnad Serviceresor 1 045 1 117 1 150 1 185 

Riksfärdtjänst  185 191 196 

Särskild kollektivtrafik adm kostnader 510 560 577 594 

Nettokostnad Särskild kollektivtrafik 1 555 1 862 1 918 1 975 

Skolskjuts  0 0 0 
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Effekten av ny Sörmlandstaxa med ny skolkortsmodell ingår i budget från 2017 och framåt. Intäkter 

från allmänhet har i övrigt räknats upp med 3 procent årligen. Eventuell ökning av priset på 

länskortet från 2018 och dess påverkan på skolkortsmodellen har inte medräknats. 

Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inga intäkter från viten. 
 

Med anledning av att sista transferering för Citybaneavtalet kommer att ske vid kommande årsskiftet 

2016/2017 har den tidigare redovisade posten ”Citybanan” utgått i budget för 2017 med plan för 

2018 och 2019. 
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Kostnader 44 829 46 811 48 179 49 484 

Förvaltningsavgifter 2 956 3 403 3 618 3 631 

Trafikrelaterade nettokostnader 1 487 1 368 1 260 1 252 

Trafikkostnader 40 385 42 040 43 301 44 600 

Landsbygdstrafik Buss 30 439 31 396 32 338 33 308 

Stadstrafik 9 766 10 392 10 704 11 025 

Tåg 0 0 0 0 

Övrig trafik 180 253 260 268 

Nettokostnad Allmän kollektivtrafik 31 080 34 535 35 664 36 723 

 
 

 
 

 
 

 
Kommentarer 

I budget för 2017 med plan för 2018 och 2019 gjordes inför majbeslutet uppräkning gällande 

myndighetens kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader. Kostnaderna i de 

länsgemensamma kostnadsgrupperna har dock omdisponerats men påverkar inte det ekonomiska 

utfallet eller summan varje medlem betalar till myndigheten. Andelen trafikarbete har gått upp 

något, från 8,3 till 8,7 procent, vilket påverkar förvaltningskostnader och trafikrelaterade 

nettokostnader jämfört med 2016. 

Vad gäller den administrativa kostnaden för särskild kollektivtrafik har budgetvärde använts som 

underlag för fördelningen. Denna uppskattade fördelning är preliminär och kommer att justeras 

utifrån utfört trafikarbete. Vad sedan gäller medlemmen Strängnäs kommun är den synnerligen 

preliminär kopplat till att verksamheten tidigare inte varit införlivad i samverkan. 

Strängnäs kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss inom Strängnäs kommun, 

stadstrafik samt särskild kollektivtrafik inklusive skolskjuts. 

Trafikkostnader för den allmänna kollektivtrafiken utgår från förväntat utfall för 2016 samt 

trafikbeställning uppräknad med 3 procent för index. Kommunen har inte beställt några specifika 

förändringar i trafiken inför 2017. Förändringar som medverkade till kostnadsökningar har 

genomförts successivt kopplat till utökade linjesträckningar i staden. En viss kostnadsökning kan 

identifieras i stadstrafiken som följd av såväl ökat resande (incitamentsavtal) samt förlängda 

körsträckor och körtider. 

Andel trafikarbete:  8,7% 

Strängnäs Kommun (tkr) Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Intäkter 13 749 12 276 12 515 12 761 

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 4 926 4 795 4 939 5 087 

Biljettintäkter, Stadstrafik 2 745 3 164 3 258 3 356 

Skolkort/elevkort 5 999 4 271 4 271 4 271 

Övriga intäkter 80 46 46 46 

Viten 0 0 0 0 

 

Trafikkostnad Serviceresor 2 060 4 676 4 817 4 961 

Riksfärdtjänst  0 0 0 

Särskild kollektivtrafik adm kostnader 519 983 1 013 1 043 

Nettokostnad Särskild kollektivtrafik 2 579 5 660 5 830 6 004 

Skolskjuts  9 224 9 501 9 786 
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Trafikkostnader för den särskilda kollektivtrafiken är mycket osäkra. Kostnaden utgår från antal körda 

kilometrar under 2013 och uppgifter om priser för sjukresor med påföljande antaganden om ökad 

kilometerersättning för färdtjänstresor. Därefter har kostnaden korrigerats med kostnadsförändring 

enligt tilldelningen den 30 mars 2016, samt uppräknats med 3 procent för index. Budget för särskilda 

skolskjutsar utgår budget från utvärderingspris 2015, vilket innebär en osäkerhet, med indexjustering 

på 3 procent. 

Effekten av ny Sörmlandstaxa med ny skolkortsmodell ingår i budget från 2017 och framåt. Den nya 

skolkortsmodellen ger betydligt lägre intäkter från skolkort för Strängnäs kommun men också lägre 

kostnader för skolkort. Det senare avspeglas dock inte i myndighetens budget. Intäkter från 

allmänhet har i övrigt räknats upp med 3 procent årligen. Eventuell ökning av priset på länskortet 

från 2018 och dess påverkan på skolkortsmodellen har inte medräknats. 
 

Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inga intäkter från viten. 
 

Med anledning av att sista transferering för Citybaneavtalet kommer att ske vid kommande årsskiftet 

2016/2017 har den tidigare redovisade posten ”Citybanan” utgått i budget för 2017 med plan för 

2018 och 2019. 
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Kostnader 10 344 8 175 8 412 8 634 

Förvaltningsavgifter 678 752 799 802 

Trafikrelaterade nettokostnader 341 302 278 277 

Trafikkostnader 9 325 7 121 7 334 7 555 

Landsbygdstrafik Buss 9 225 7 048 7 259 7 477 

Stadstrafik 0 0 0 0 

Tåg 0 0 0 0 

Övrig trafik 100 73 75 78 

Nettokostnad Allmän kollektivtrafik 8 852 6 634 6 857 7 064 

 
 

 
 

 
 

 
Kommentarer 

I budget för 2017 med plan för 2018 och 2019 gjordes inför majbeslutet uppräkning gällande 

myndighetens kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader. Kostnaderna i de 

länsgemensamma kostnadsgrupperna har dock omdisponerats men påverkar inte det ekonomiska 

utfallet eller summan varje medlem betalar till myndigheten. Andelen trafikarbete, som styr 

kommunens andel av förvaltnings- och trafikrelaterade kostnader, är oförändrad jämfört med 2016. 

Vad gäller den administrativa kostnaden för särskild kollektivtrafik har budgetvärde använts som 

underlag för fördelningen. Denna uppskattade fördelning är preliminär och kommer att justeras 

utifrån utfört trafikarbete. 

Trosa kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss samt särskild kollektivtrafik. 

Trafikkostnader för den allmänna kollektivtrafiken utgår från förväntat utfall för 2016 samt Trosa 

kommuns egen trafikbeställning uppräknad med 3 procent för index. Som följd av kommunens 

trafikbeställning för 2017 läggs linje 502 ner från december 2016. Detta påverkar kommunens 

trafikkostnader med cirka 2 000 tkr per år. 
 

Trafikkostnader för den särskilda kollektivtrafiken utgår från förväntat utfall 2016 korrigerat med 

kostnadsförändring enligt tilldelningen den 30 mars 2016, samt uppräknat med 3 procent för index. 

Budget för riksfärdtjänst utgår från utfall februari-september 2016 med indexjustering på 3 procent. 

Effekten av ny Sörmlandstaxa med ny skolkortsmodell ingår i budget från 2017 och framåt. Intäkter 

från allmänhet har i övrigt räknats upp med 3 procent årligen. Eventuell ökning av priset på 

länskortet från 2018 och dess påverkan på skolkortsmodellen har inte medräknats. 

Andel trafikarbete:  1,9% 

Trosa Kommun (tkr) Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Intäkter 1 492 1 541 1 555 1 570 

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 582 474 488 503 

Biljettintäkter, Stadstrafik 0 0 0 0 

Skolkort/elevkort 909 1 057 1 057 1 057 

Övriga intäkter 0 10 10 10 

Viten 0 0 0 0 

 

Trafikkostnad Serviceresor 2 123 2 069 2 131 2 194 

Riksfärdtjänst  258 265 273 

Särskild kollektivtrafik adm kostnader 379 416 429 442 

Nettokostnad Särskild kollektivtrafik 2 503 2 743 2 825 2 910 

Skolskjuts  0 0 0 
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Med anledning av att sista transferering för Citybaneavtalet kommer att ske vid kommande årsskiftet 

2016/2017 har den tidigare redovisade posten ”Citybanan” utgått i budget för 2017 med plan för 

2018 och 2019. 

96



49  

 

 

 
 
 
 
 

 
Kostnader 12 295 12 880 13 259 13 626 

Förvaltningsavgifter 678 741 788 791 

Trafikrelaterade nettokostnader 341 298 275 273 

Trafikkostnader 11 276 11 841 12 196 12 562 

Landsbygdstrafik Buss 11 176 11 771 12 124 12 488 

Stadstrafik 0 0 0 0 

Tåg 0 0 0 0 

Övrig trafik 100 70 72 74 

Nettokostnad Allmän kollektivtrafik 9 561 10 785 11 136 11 475 

 
 

 
 

 
 

 
Kommentarer 

I budget för 2017 med plan för 2018 och 2019 gjordes inför majbeslutet uppräkning gällande 

myndighetens kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader. Kostnaderna i de 

länsgemensamma kostnadsgrupperna har dock omdisponerats men påverkar inte det ekonomiska 

utfallet eller summan varje medlem betalar till myndigheten. Andelen trafikarbete, som styr 

kommunens andel av förvaltnings- och trafikrelaterade kostnader, är oförändrad jämfört med 2016. 

Vad gäller den administrativa kostnaden för särskild kollektivtrafik har budgetvärde använts som 

underlag för fördelningen. Denna uppskattade fördelning är preliminär och kommer att justeras 

utifrån utfört trafikarbete. 

Vingåkers kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss samt särskild kollektivtrafik. 

Trafikkostnader för den allmänna kollektivtrafiken utgår från förväntat utfall för 2016 samt Vingåker 

kommuns trafikbeställning uppräknad med 3 procent för index. Kommunen har i trafikbeställning 

beställt ytterligare turer på ett par så kallade 600-linjer vilket påverkar trafikkostnaderna. 

Trafikkostnader för den särskilda kollektivtrafiken utgår från förväntat utfall 2016 korrigerat med 

kostnadsförändring enligt tilldelningen den 30 mars 2016, samt uppräknat med 3 procent för index 

Effekten av ny Sörmlandstaxa med ny skolkortsmodell ingår i budget från 2017 och framåt. Den nya 

skolkortsmodellen ger betydligt lägre intäkter från skolkort för Vingåkers kommun men också lägre 

kostnader för skolkort. Det senare avspeglas dock inte i myndighetens budget. Intäkter från 

allmänhet har i övrigt räknats upp med 3 procent årligen. Eventuell ökning av priset på länskortet 

från 2018 och dess påverkan på skolkortsmodellen har inte medräknats. 

Andel trafikarbete:  1,9% 

Vingåker Kommun (tkr) Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Intäkter 2 733 2 095 2 122 2 151 

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 952 910 937 965 

Biljettintäkter, Stadstrafik 0 0 0 0 

Skolkort/elevkort 1 781 1 175 1 175 1 175 

Övriga intäkter 0 10 10 10 

Viten 0 0 0 0 

 

Trafikkostnad Serviceresor 1 243 1 317 1 357 1 398 

Riksfärdtjänst  0 0 0 

Särskild kollektivtrafik adm kostnader 258 283 292 300 

Nettokostnad Särskild kollektivtrafik 1 501 1 600 1 648 1 698 

Skolskjuts  0 0 0 
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Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inga intäkter från viten. 
 

Med anledning av att sista transferering för Citybaneavtalet kommer att ske vid kommande årsskiftet 

2016/2017 har den tidigare redovisade posten ”Citybanan” utgått i budget för 2017 med plan för 

2018 och 2019. 
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Protokollsutdrag 1 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-01-25

§ 10

Svar på motion om ombyggnation av bussdelen på 
resecentrum (KS/2016:51)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av att motionens yrkanden om 
åtgärder inom resecentrumområdet förutsätter genomförande innan byggnationen av 
huset på torget vilket inte är aktuellt.

Reservation
Mot beslutet och till förmån Ylva G. Karlsson (MP) med fleras yrkande reserverar sig 
Ylva G. Karlsson (MP), Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C) och Ewa 
Callhammar (L). Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga B.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Nyvell (MP) har lämnat in en motion om ombyggnation av bussdelen på 
Resecentrum. Motionären yrkar han på att

• All kollektivtrafik samlas på ett och samma ställe vid resecentrum
• Bussdelen av resecentrum handikappanpassas innan torget eventuellt bebyggs
• Människorna separeras från fordonstrafiken
• Bussdelen av resecentrum ges en utfart med god sikt åt båda körriktningarna
från alla hållplatslägen
• Bussdelen av resecentrum ges absolut garanti för rastparkering enligt EU:s kör- 
och vilotider genom att tillräckligt antal hållplatslägen byggs.

Planeringen inför byggnationen av det nya huset på torget pågår för närvarande. I 
samband med detta kommer även frågan om kollektivtrafikens framtida utrymme att 
utredas. En del av de yrkanden som tas upp i den aktuella motionen har redan 
diskuterats och övriga yrkanden kommer att beaktas i det fortsatta utredningsarbetet.  
Detta arbete får visa hur gestaltningen av det framtida resecentrat kommer att 
utformas mer i detalj, både för busstrafiken och övrig trafik i området.

Under arbetet med huset på torget kommer trafiken i området att påverkas i mer eller 
mindre hög grad. Målsättningen är dock att kollektivtrafiken ska kunna trafikera 
resecentrum under ombyggnationerna utan omfattande störningar.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut, 2017-01-17
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-01-12
 Motion om ombyggnation av bussdelen på resecentrum
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Protokollsutdrag 2 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-01-25

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ylva G. Karlsson (MP), Tony 
Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Ewa Callhammar (L) och Lars Härnström (M).

Förslag och yrkande
Ylva G. Karlsson (MP) yrkar med instämmande av Tony Rosendahl (V), Inger 
Fredriksson (C) och Ewa Callhammar (L) bifall till motionen.
Lars Härnström (M) yrkar bifall till ordförandens för slag till beslut.

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på ordförandens förslag till 
beslut och Ylva G. Karlsson (MP) med fleras yrkande. Han finner att styrelsen 
biträder ordförandens eget förslag till beslut.
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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Reservation KS/2016:51

Motionen lyfter behovet av ett modernt resecentrum. Nuvarande utformning av området är helt

oacceptabel för såväl resenärer som förare.

Det är glädjande att förvaltningen tagit till sig av skrivningarna i motionen, men genom att bygga

huset på torget först, riskerar man att begränsa möjligheterna till en optimal lösning för den

nödvändiga moderniseringen av Resecentrum

Då vi inte fått gehör för åsikten en modernisering av Resecentrum är nödvändig innan det kan bli

aktuellt med byggandet av ett hus på torget reserverar vi oss mot beslutet.

[''~~'L ;~~`f c ~~~c~~l 1
~~Ylva G Karlsson (mp)

Ewa Gallhammar (L)

~~ ~~z

Inger Fredriksson (C)

Tony Rosendal (V)
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSELN 2017-01-17 KS/2016:51 - 019 

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

www.katrineholm.se E-post: 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om ombyggnation av bussdelen på 
resecentrum 
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen mot bakgrund av att 
motionens yrkanden om åtgärder inom resecentrumområdet förutsätter genomförande 
innan byggnationen av huset på torget vilket inte är aktuellt.
 

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-01-12 KS/2016:51 - 019 
Tillväxt och Utveckling 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 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

Svar på motion om ombyggnation av bussdelen på 
resecentrum 
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Nyvell (MP) har lämnat in en motion om ombyggnation av bussdelen på 
Resecentrum. Motionären yrkar han på att

• All kollektivtrafik samlas på ett och samma ställe vid resecentrum
• Bussdelen av resecentrum handikappanpassas innan torget eventuellt bebyggs
• Människorna separeras från fordonstrafiken
• Bussdelen av resecentrum ges en utfart med god sikt åt båda körriktningarna från 
         alla hållplatslägen
• Bussdelen av resecentrum ges absolut garanti för rastparkering enligt EU:s kör-  
         och vilotider genom att tillräckligt antal hållplatslägen byggs.

Planeringen inför byggnationen av det nya huset på torget pågår för närvarande. I 
samband med detta kommer även frågan om kollektivtrafikens framtida utrymme att 
utredas. En del av de yrkanden som tas upp i den aktuella motionen har redan 
diskuterats och övriga yrkanden kommer att beaktas i det fortsatta utredningsarbetet.  
Detta arbete får visa hur gestaltningen av det framtida resecentrat kommer att utformas 
mer i detalj, både för busstrafiken och övrig trafik i området.

Under arbetet med huset på torget kommer trafiken i området att påverkas i mer eller 
mindre hög grad. Målsättningen är dock att kollektivtrafiken ska kunna trafikera 
resecentrum under ombyggnationerna utan omfattande störningar.

Ärendets handlingar
 Motion om ombyggnation av bussdelen på resecentrum
 
Ärendebeskrivning
Miljöpartiet de Gröna anser att prioriteringarna måste ändras och resecentrum byggas 
om först, sedan kan byggnationen på torget påbörjas. På kort sikt är det egentligen små 
förändringar som behöver göras, på längre sikt bör man se över själva placeringen av 
resecentrum. Som det ligger idag finns risk för framtida kapacitetsbrister då inga ytor 
finns att bygga ut på, annat än mot järnvägsbron anser motionären. I motionen yrkar 
Miljöpartiet att 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-01-12 KS/2016:51 - 019 
Tillväxt och Utveckling 

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

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

• All kollektivtrafik samlas på ett och samma ställe vid resecentrum
• Bussdelen av resecentrum handikappanpassas innan torget eventuellt bebyggs
• Människorna separeras från fordonstrafiken
• Bussdelen av resecentrum ges en utfart med god sikt åt båda körriktningarna från 
         alla hållplatslägen
• Bussdelen av resecentrum ges absolut garanti för rastparkering enligt EU:s kör-  
         och vilotider genom att tillräckligt antal hållplatslägen byggs.

Förvaltningens bedömning
Planeringen inför byggnationen av det nya huset på torget pågår för närvarande. I 
samband med detta kommer även frågan om kollektivtrafikens framtida utrymme att 
utredas. En del av de yrkanden som tas upp i den aktuella motionen har redan 
diskuterat och övriga yrkanden kommer att beaktas i det fortsatta utredningsarbetet.  
Detta arbete får visa hur gestaltningen av det framtida resecentrat kommer att utformas 
mer i detalj, både för busstrafiken och övrig trafik i området.

Under arbetet med huset på torget kommer trafiken i området att påverkas i mer eller 
mindre hög grad. Målsättningen är dock att kollektivtrafiken ska kunna trafikera 
resecentrum under ombyggnationerna utan omfattande störningar. Eventuella 
förändringar i linjesträckningar, flyttning av hållplatser m.m. under byggnadstiden 
kommer att samrådas med Kollektivtrafikmyndigheten, bussentreprenören med flera 
berörda parter.

Arbetena med ombyggnaden av själva resecentrum kommer att utföras efter det att 
husbyggnationen på torgsidan genomförts eftersom en större översyn av utformningen 
av ytorna runt resecentrum planeras.
 

Lars Ramstedt
Projektchef

Beslutet skickas till: Akten

104



Motion om ombyggnation av bussdelen på resecentrum

Majoriteten driver, i sin planering av bostadsbyggnationen i Katrineholm, ett byggande av 
bostäder på torget. Kring detta finns många åsikter och sista ordet är väl ännu inte sagt i den 
frågan. Faktum är dock att denna byggnation kommer att påverka all kollektivtrafik på 
torgsidan under hela byggnationen.

Mitt emot det planerade bostadsbygget så finns bussdelen av resecentrum. Hela detta 
område behöver göras om då det finns ett antal allvarliga brister inom området. 

 För det första finns ingen separation av människor från de fordon som trafikerar 
området. 

 För det andra springer kunder, missbrukare, tågresenärer och andra hur som helst 
mellan fordonen, 

 För det tredje åker privata fordon in på området, mitt bland bussar och taxi, för att 
hämta och lämna människor vid järnvägen. De ser inte eller struntar helt i den 
skyltning som finns. 

 För det fjärde är handikappanpassningen lika med noll vid de två hållplatslägen som 
är som refuger mitt i området, en rullstol eller permobil har inte en chans att ta sig till 
dessa hållplatser. 

 För det femte är säkerhetsaspekten, rent körmässigt, mycket dålig. Det är trångt för 
bussar att köra om varandra inom området och kör man ut från hållplatsläget för 
stadstrafiken (mot Värmbol) eller från den mittersta hållplatsläget (bussarna mot 
Hävla, Vingåker eller Julita) så är det mycket dålig sikt från vänster, på grund av den 
snäva vinkel fordonet står i. 

 För det sjätte finns i dag inga garantier för rastparkering av bussarna vilket medför att 
förarna riskerar att bryta mot EU,s kör och vilotider när inga lediga parkeringsplatser 
finns vid ankomst. Bussarna måste få egna parkerings/uppställningsplatser i direkt 
anslutning till resecentrum.

Majoriteten säger att torget ska byggas om först och först sedan ska resecentrum stå i tur, 
planeringsdirektiv har så getts till tjänstemannaorganisationen. Problemet blir att när 
byggnationen på torget kommer igång så kommer detta att påverka all trafik som angör 
torgsidan. Det gäller alla avsläpp från all trafik som ankommer från Vingåkershållet plus 
stadstrafiken. Utöver detta så behövs parkeringsytorna på den sidan, idag, för de fordon 
som, enligt EU lagstiftningen, måste stå still för rast. Det är idag 4 depåer som trafikerar 
resecentrum i Katrineholm. Konsekvensen blir att bygget på torgsidan kommer att påverka 
kollektivtrafiken på lång sikt.
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Miljöpartiet de Gröna anser att prioriteringarna måste ändras och resecentrum byggas om 
först, sedan kan byggnationen på torget påbörjas, om den blir av. På kort sikt är det 
egentligen små förändringar som behöver göras, på längre sikt bör man se över själva 
placeringen av RC, som den ligger idag ger framtida kapacitetsbrister då det inte finns ytor 
att bygga ut på, annat än mot järnvägsbron.

De förändringar som kan göras snabbt och kostnadseffektivt är att ta bort de 2 mindre 
hållplatslägena och behålla hållplatsläge A (mot järnvägen) och utöka detta bort mot 
rondellen vid bensinmackarna. Sedan görs detta hållplatsläge om till ett antal snedställda 
hållplatslägen där bussarna kör in i 45 graders vinkel, (som i Nyköping och Eskilstuna). Minst 
10 fordon måste få plats samtidigt plus några platser för långtidsparkering av bussar. 
Säkerställ sedan området så att inga obehöriga, vare sig fotgängare eller obehöriga fordon, 
kommer in bland bussarna. Genom att enbart använda dagens hållplatsläge A så behöver 
inte övriga hållplatslägen handikappanpassas.

Miljöpartiet de Gröna yrkar på:

att all kollektivtrafik samlas på ett och samma ställe vid resecentrum

att bussdelen av resecentrum handikappanpassas innan torget eventuellt bebyggs

att bussdelen av resecentrum säkerhetsanpassas innan torget eventuellt bebyggs

att människorna separeras från fordonstrafiken

att bussdelen av resecentrum ges en utfart med god sikt åt båda körriktningarna från alla 
hållplatslägen.

att bussdelen av resecentrum ges absolut garanti för rastparkering enligt EU,s kör och 
vilotider genom att tillräckligt antal hållplatslägen byggs.

Miljöpartiet de Gröna

Thomas Nyvell
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Svar på interpellation om satsning på att utbilda lektorer 

Jesper Ek (L) har i en interpellation ställt nedanstående frågor till undertecknad att besvara i 
fullmäktige. 

1. Hur många lärare ingick i satsningen?
Totalt 4 lärare har utbildat sig via den statliga satsningen på lektorer och 1 förskollärare läser
en forskarutbildning, som ligger utanför den statliga satsningen och därför finansieras med
kommunala medel.

2. Hur många av dessa ingår fortfarande i kommunens verksamheter?
4 personer finns kvar i verksamheten.

3. Hur många av de lärarna är numera anställda som lektor eller adjunkt?
En är anställd som lektor.

4. Hur stor är omfattningen av investeringar från kommunens sida hittills?
300 000 kr/person blir kommunens kostnad för utbildningssatsningen. Därutöver tillkommer
extra kostnader för lektorslön á 5 000 kr/mån, eftersom lektorn inte uppfyller alla krav inom
ramen för den statliga satsningen (undervisar inte yngre barn) och att vi därför inte kan ta del
av statsbidraget fullt ut. Förskolläraren har nedsättning i tjänst med 50 % som bekostas inom
förvaltningen.

5. På vilka sätt tar förvaltningen och de enskilda skolorna tillvara på dessa lärares ökade
kompetenser?
2 av de 4 personerna är klara med sin forskarutbildning. En av dessa är anställd som lektor. I
uppdraget som lektor ingår att driva och samordna det språkutvecklande arbetssättet i
förskolor och skolor på övergripande nivå. Övriga lärare som ingått i satsningen har ännu inte
något särskilt uppdrag kopplat till deras forskarutbildning, inom ramen för deras respektive
verksamhet.

Johan Söderberg (S) 

Ordförande bildningsnämnden 
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Interpellation till Bildningsnämndens 
ordförande, Johan Söderberg  
Under föregående två mandatperioder fattades flera beslut om att ett antal lärare skulle ta del av en 
regeringssatsning på att kompetensutveckla dem för att resultera i fler lektorer i skolan. Satsningen 
innebar ekonomisk satsning från såväl statliga som kommunala medel. 

Frågor till Johan Söderberg: 
1. Hur många lärare ingick i satsningen?
2. Hur många av dessa ingår fortfarande i kommunens verksamheter?
3. Hur många av de lärarna är numera anställda som lektor eller adjunkt?
4. Hur stor är omfattningen av investeringar från kommunens sida hittills?
5. På vilka sätt tar förvaltningen och de enskilda skolorna tillvara på dessa lärares ökade

kompetenser?

/ Jesper Ek 
Katrineholms Kommunfullmäktige 
12 januari 2017. 

Liberalerna Katrineholm · Floragatan 11 · 641 33 Katrineholm · 0702 473 640 
www.katrineholm.liberalerna.se · katrineholm@liberalerna.se 
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den 26 januari 2017

FRÅGA

Fråga ställd till kommunstyrelsen ordförande angående den planerade ombyggnaden av riksväg 56,
mellan Bie och Alberga (Stora Sundby) till en så kallad 2-1 väg utan cykelbana och fält för gående.

De så kallade 2+1-vägar blir allt fler, men är både farliga och besvärliga för cyklister och gående och
det är många boende efter vägen inte minst äldre och barn som är hänvisade till kollektivtrafiken som i
sig är ett tråkigt samtalsämne, men till det får vi återkomma.

Jag ser det som mycket vanskligt och riskabelt att bygga om vägen utan gång och cykelbana som skulle
ge en i sammanhanget marginell merkostnad om ca 30 miljoner att lösa, kostnad enligt trafikverkets
utsago på samrådsmöte onsdag den 9 november 2016.

Frågan lyder hur är kommunstyrelsens inställning till ATT: ingen gång och cykelbana planeras in?

Morten Källström

SD Katrineholm
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Katrineholm 2017-02-03 

INTERPELLATION 

Till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) om nya stadgar för 
sponsring och föreningsbidrag. 

Under 2016 har jag efterlyst en samlad bild av förutsättningarna för alla föreningsbidrag och 
sponsorsvillkor som kommunstyrelsens ordförande (kso) delar ut. Grunden till föreningslivet är 
människors engagemang att utöva intresseområden för hela civilsamhället. Vi behöver fortsätta 
att utveckla formerna för kommunens föreningsliv. Att genom kommunala stöd bidra till fortsatt 
verksamhet av de ideella föreningslivet är en mycket viktig del för samhällets utveckling.  

Kommunstyrelsen ordförande har en stor pott pengar som han på egen hand får dela ut till  valda 
intressegrupper utifrån ansökan eller samtal. Bristen av stadgar eller riktlinjer saknas i 
dokumentform för kommunstyrelsens ordförande. Hela kommunens föreningsliv är i händerna 
på nämndernas budget och dom beslutade anvisningsdokument (stadgar) som fullmäktige antagit 
i maj 2016. Nämnderna får ibland ansökningar som inte följer dom stadgar som vi antagit och 
därmed nekas föreningen bidrag. Ibland tar pengarna slut tidigt under året i nämndens 
föreningsbudget. Men det förekommer att ks.ordförande tar över ansökan efter ett avslag i 
nämnden och godkänner en ny ansökan med ”egna” medel. Det råder en stor osäkerhet och en 
orättvisa i systemet med bidrag och sponsring utifrån en människas goda vilja, alltså 
ks.ordförandes. Vi behöver hitta en mer rättvis modell utifrån antagna stadgar för bidrag och 
sponsring till föreningslivet även för kso. 

Fråga 1. Tycker du fortfarande att din modell som kommunstyrelsens ordförande (kso) för 
sponsring och föreningsbidrag efterlever dom antagna stadgarna för föreningsbidrag/sponsring? 

Fråga 2. Vilka kriterier använder kso för bifall kontra avslag när du får ansökan? 

Fråga 3. På vilket sätt gör kso uppföljning av utdelade pengar?  

Fråga 4. Behöver föreningen eller personen vara skriven eller registrerad i Katrineholm när kso 
delar ut sponsor eller föreningsbidrag? 

Fråga 5. När får vi se en ny antagen modell för kommunstyrelsens ordförande (kso) som 
efterlever samma stadgar som övriga kommunens nämnder? 

Joha Frondelius 

Kristdemokraterna 
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SVAR 1 (3)
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-02-08 Dnr KS/2017:68-049

Vår handläggare
Göran Dahlström

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Göran Dahlström 

Joha Frondelius, Kristdemokraterna, har ställt en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström 

Interpellationen lyder:

Till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) om nya stadgar för sponsring 
och föreningsbidrag.

Under 2016 har jag efterlyst en samlad bild av förutsättningarna för alla 
föreningsbidrag och sponsorsvillkor som kommunstyrelsens ordförande (kso) delar 
ut. Grunden till föreningslivet är människors engagemang att utöva intresseområden 
för hela civilsamhället. Vi behöver fortsätta att utveckla formerna för kommunens 
föreningsliv. Att genom kommunala stöd bidra till fortsatt verksamhet av de ideella 
föreningslivet är en mycket viktig del för samhällets utveckling. 

Kommunstyrelsen ordförande har en stor pott pengar som han på egen hand får dela 
ut till  valda intressegrupper utifrån ansökan eller samtal. Bristen av stadgar eller 
riktlinjer saknas i dokumentform för kommunstyrelsens ordförande. Hela kommunens 
föreningsliv är i händerna på nämndernas budget och dom beslutade 
anvisningsdokument (stadgar) som fullmäktige antagit i maj 2016. Nämnderna får 
ibland ansökningar som inte följer dom stadgar som vi antagit och därmed nekas 
föreningen bidrag. Ibland tar pengarna slut tidigt under året i nämndens 
föreningsbudget. Men det förekommer att ks.ordförande tar över ansökan efter ett 
avslag i nämnden och godkänner en ny ansökan med ”egna” medel. Det råder en stor 
osäkerhet och en orättvisa i systemet med bidrag och sponsring utifrån en människas 
goda vilja, alltså ks.ordförandes. Vi behöver hitta en mer rättvis modell utifrån 
antagna stadgar för bidrag och sponsring till föreningslivet även för kso.

Svaret lyder:

Inledningsvis vill jag påpeka att Joha Frondelius tredje interpellation i samma fråga 
inom ett år innehåller en sammanblandning av begrepp. Kommunen fattade i maj 
2016 beslut om anvisningsdokument för föreningsstöd. Något regelverk för sponsring 
fastställdes inte. Sponsring, till skillnad mot föreningsstöd, är en affärsmässig 
uppgörelse som bygger på prestationer från både köpare och säljare. Inom 
kommunstyrelsens område är det i huvudsak IT- och kommunikationsavdelningen 
som ingår sponsringsavtal.

Mitt svar nedan avser därför frågan om föreningsbidrag.
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SVAR 2 (3)
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-02-08 Dnr KS/2017:68-049

Fråga 1:

Tycker du fortfarande att din modell som kommunstyrelsens ordförande (kso) för 
sponsring och föreningsbidrag efterlever dom antagna stadgarna för 
föreningsbidrag/sponsring

Anvisningsdokumentet för föreningsstöd reglerar socialnämndens, vård- och 
omsorgsnämndens, service- och tekniknämndens samt kultur- och turismnämndens 
hantering av övergripande föreningsbidrag. I föreningsbidragen ingår till exempel 
hyresbidrag och aktivitetsbidrag.

Kommunstyrelsens ordförande har delegation av kommunstyrelsen att fatta beslut om 
bidrag till föreningar och till arrangemang eller projekt jämte förlustgarantier för 
föreningsarrangemang med upp till och med 50 000 kronor vid varje tillfälle. Det ska 
ses som ett komplement till nämndernas bidragshantering och gör bidragssystemet 
mer flexibelt, då kommunen lättare kan möta oväntade behov från föreningarna.

Delegationsordningen uppdaterades i december 2016 av en enig kommunstyrelse.

Fråga 2:

Vilka kriterier använder kso för bifall kontra avslag när du får ansökan? 

Vid ansökningarna görs bedömningar i de enskilda fallen. Kommunstyrelsens bidrag 
är, som ovan nämnt, ett komplement till nämndernas bidragshantering och brukar för 
det mesta avse tillfälliga arrangemang eller jubileum som varken ryms inom 
nämndernas eller föreningarnas budget.

Fråga 3:

På vilket sätt görs uppföljning av utdelade pengar?

Uppföljning görs olika beroende på vilket syfte bidraget betalats ut för. Avser 
bidraget ett arrangemang kan kommunstyrelsen till exempel begära in inbjudan och 
kvitton avseende arrangemanget och/eller en sammanställning av antalet besökande. 
Vid förlustbidrag begärs räkenskapshandlingar in.

Fråga 4:

Behöver föreningen eller personen vara skriven eller registrerad i Katrineholm när 
kso delar ut sponsor eller föreningsbidrag?

Som inledningsvis nämnts är det skillnad på sponsring och föreningsbidrag. 
Föreningsbidragen bygger på kommunallagens regler och enligt kommunallagen ska 
kommunen verka inom kommungränsen. Det kräver att stödmottagaren har en lokal 
förankring.
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SVAR 3 (3)
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-02-08 Dnr KS/2017:68-049

Sponsring å andra sidan är en civilrättslig handling som bygger på affärsmässiga 
grunder. Enligt civilrätten krävs inte någon lokal förankring, men sponsringen ska 
rent logiskt ha positiv inverkan på kommunen.

Fråga 5:

När får vi se en ny antagen modell för kommunstyrelsens ordförande (kso) som 
efterlever samma stadgar som övriga kommunens nämnder?

De nämnder som nämns i anvisningsdokumentet hanterar föreningsbidrag på en helt 
annan nivå än vad kommunstyrelsen gör. Jag tror heller inte att föreningslivet är 
betjänt av striktare regler i samband med under året uppkomna behov. Av den 
anledningen ser jag inte någon anledning att ändra dagens regelverk.

Göran Dahlström (S)
Ordförande i kommunstyrelsen
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Katrineholm 2017-02-14

Interpellation ställd till vård och omsorgsnämndens 
ordförande Ulrika Truedsson om väntetiderna inom 
äldreboenden i Katrineholm samt antal platser utifrån 
Katrineholms befolkning.

Vi i Liberalerna har under lång tid både i motioner samt i budgetar yrkat på att man 
bygger nya äldreboenden. Behovet är nu och kan inte vänta till 2019. I Katrineholms 
Kuriren kunde man den 3 februari läsa att väntetiden 2016 var i snitt 93 dagar för att få 
plats på ett äldreboende i Katrineholms kommun. I t.ex. Vingåker var väntetiden första 
halvåret 2016 28 dagar och i Katrineholm var det 103 dagar. I Vingåker har man tagit 
de äldres behov på allvar och byggt ut i tid. Det är inte värdigt att de äldre som byggt 
upp vår välfärd inte får en plats på äldreboende eller kortidsboende utan måste vänta 
på grund av att det är fullt. Vi i Liberalerna anser att man omgående måste ordna fler 
platser så att vi kan erbjuda ett bra omhändertagande på ett äldreboende. 

Valåret 2014 väntade man i snitt 78 dagar på att få en plats i Katrineholm, snitt tiden i 
Sverige var då 50 dagar. 

Jag vill nu ställa följander frågor till ordföranden Ulrika Truedsson.

1. Är du nöjd med att våra äldre får vänta så lång tid på att få plats på ett äldreboende?
2. Om inte, vad tänker ni göra för att alla som har behov ska få en plats i närtid, gärna

som i vår grannkommun Vingåker?
3. Hur kommer det sig att ni som haft makten i 100 år inte sett till att bygga ut

äldreomsorgen utifrån behovet?
4. Nu när ni ser att behovet är så stort tänker ni tidigarelägga utbyggnaden av

Strandgården så som vi krävt sedan valet 2010?

Ewa Callhammar
Liberalerna
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Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-01-25

§ 8

Delårsrapport från Katrineholm Vatten och Avfall AB för 
perioden januari till augusti 2016 (KS/2016:465)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger Katrineholm Vatten och Avfall AB:s delårsrapport till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Omsättningen i Katrineholm Vatten och Avfall AB för perioden januari till och med 
augusti 2016 uppgick till 75.3 miljoner kronor, vilket var det som budgeterats för 
perioden. I jämförelse med föregående år, har omsättningen ökat med 5,6 miljoner 
kronor. 
Resultatet för bolaget var 10,6 miljoner kronor, jämfört med budgeterat resultat på 6,2 
miljoner kronor. Investeringarna under delåret 2016 uppgick till 4,6 miljoner kronor.

Prognosen för helåret 2016 är att Katrineholm Vatten och Avfall AB kommer att göra 
ett bättre resultat än budgeterat. Detta kan hänföras till VA-verksamheten. 
Beträffande prognosen för investeringarna, är denna att investeringarna kommer att 
vara lägre än budgeterat.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2016-12-20
 Delårsrapport Katrineholm Vatten och Avfall AB med bilagor, 2016-09-11
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-20 KS/2016:465 - 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

Delårsrapport från Katrineholm Vatten och Avfall AB för 
perioden januari till augusti 2016 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige lägga Katrineholm Vatten och 
Avfall AB:s delårsrapport till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Omsättningen i Katrineholm Vatten och Avfall AB för perioden januari till och med 
augusti 2016 uppgick till 75.3 miljoner kronor, vilket var det som budgeterats för 
perioden. I jämförelse med föregående år, har omsättningen ökat med 5,6 miljoner 
kronor. 
Resultatet för bolaget var 10,6 miljoner kronor, jämfört med budgeterat resultat på 6,2 
miljoner kronor. Investeringarna under delåret 2016 uppgick till 4,6 miljoner kronor.

Prognosen för helåret 2016 är att Katrineholm Vatten och Avfall AB kommer att göra 
ett bättre resultat än budgeterat. Detta kan hänföras till VA-verksamheten. Beträffande 
prognosen för investeringarna, är denna att investeringarna kommer att vara lägre än 
budgeterat.

Ärendets handlingar
 Delårsrapport Katrineholm Vatten och Avfall AB med bilagor, 2016-09-11
 
Förvaltningens bedömning
Enligt ägardirektivet för Katrineholm Vatten och Avfall AB, punkt 10 - 
informationsskyldighet – ska en ekonomisk och verksamhetsmässig delårsrapport om 
minst sex och högst åtta månader översändas till kommunstyrelsen. Delårsrapporten 
ska innehålla en årsprognos och vara relaterad till innevarande års budgeterade 
verksamhet.

Kommunledningsförvaltningen har tagit del av delårsrapporten och kunnat konstatera 
att den svarar mot vad som anges i ägardirektivet. Förvaltningen har inte funnit något 
att anmärka på, varför kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige lägga delårsrapporten till handlingarna.

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-20 KS/2016:465 - 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 

Beslutet skickas till:
Katrineholm Vatten och Avfall AB
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1 
 

Katrineholm 11 sept 2016 
 

Katrineholms kommun 
Kommunstyrelsen 
 
641 80 Katrineholm  

  

 

 

Delårsrapport Katrineholm Vatten och Avfall AB, 556763-
9876 avseende tiden januari till augusti 2016 
 
Resultat och investeringar 
 
Omsättningen för årets första åtta månader uppgår till 75,3 mkr vilket är exakt 
vad som budgeterats för perioden. Jämfört med förra året har omsättningen 
ökat med 5,6 mkr. Den under 2016 nya biogasverksamheten står för ca 3 mkr 
av ökningen.  
 
Resultatet för bolaget uppgår för åtta månader till 10,6 mkr mot budgeterat  
6,2 mkr.  
 
Prognosen för helåret är att bolaget kommer att göra ett bättre resultat än bud-
geterats vilket är att hänföra till VA-verksamheten där såväl omsättning som 
kostnadsnivåer är mer gynnsamma än vad som budgeterats.  
 
Investeringarna för de första åtta månaderna uppgår till 4,6 mkr. Den största 
posten i detta är förarbeten och förprojektering av ledningsdragningar för den 
vattenledning som ska dras till Flen. Därefter är den näst största posten att hän-
föra till ledningsomdragningar i Julita samhälle. 
 
Helårsprognosen för investeringarna är att bolaget kommer att hamna under 
budgeterade investeringsmedel.  
  

118



  

2 
 

Tillbakablick och framtid 
 
Den separerade matavfallsinsamlingen har införts under våren och förändring-
en har gått bra och fastighetsägarna har generellt en stor förståelse för den nya 
insamlingsmodellen. 
 
Rötkammaren ska - som tidigare aviserats - byggas ny och ett förarbete pågår 
för att säkerställa att vi gör rätt systemval vid upphandlingen. Önskan att kunna 
ta hand om och behandla fler fraktioner gör att utredningen blir lite komplicerad. 
 
Upphandling har gjorts för ledningsarbetena som är nödvändiga för att kunna 
förse Flen med dricksvatten. Dock har upphandlingen överklagats varvid denna 
dragits tillbaka av oss. En ny upphandling är på väg ut närmaste dagarna.  
 
Framtidens fokus vad gäller VA-verksamheten kommer att vara förnyelse av 
ledningsnätet samt utbyggnation av kommunalt VA i nya områden.   
 
Resultat- och balansräkning bifogas som bilagor 1-3. 
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Bilaga 1

Katrineholm Vatten och Avfall AB Total verksamhet exklusive biogas

Resultaträkning, tkr Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall

201601-201608 201601-201608 201501-201508 201601-201608 201601-201608 201501-201508 201601-201608 201601-201608 201501-201508 201601-201608 201601-201608 201501-201508

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 54 191 53 333 51 923 18 214 19 531 17 761 9 0 0 72 414 72 865 69 684

Övriga rörelseintäkter 0 0 12 -95 0 0 61 0 67 -34 0 79

54 191 53 333 51 935 18 119 19 531 17 761 70 0 67 72 380 72 865 69 763

Rörelsens kostnader

Direkt hänförbar verksamhetstjänst från SVAAB -14 368 -16 948 -15 398 -12 084 -12 572 -11 732 0 0 0 -26 452 -29 520 -27 130

Fördelad verksamhetstjänst från SVAAB -4 929 -6 262 -4 515 -1 692 -1 344 -1 107 0 0 0 -6 621 -7 606 -5 622

Köpt administrativ tjänst från SVAAB -2 524 -3 140 -2 605 -2 435 -2 511 -2 254 0 0 0 -4 959 -5 651 -4 859

Övriga externa kostnader -25 -677 -41 28 -16 64 -73 0 -82 -71 -693 -58

Personalkostnader 0 -67 0 0 -40 0 -60 0 -52 -60 -107 -52

Avskrivningar av materiella anläggningtillgångar -13 648 -13 510 -13 314 -4 -27 -4 0 0 0 -13 651 -13 537 -13 318

-35 494 -40 604 -35 873 -16 187 -16 510 -15 033 -133 0 -134 -51 814 -57 114 -51 039

Rörelseresultat 18 697 12 729 16 062 1 932 3 021 2 728 -63 0 -67 20 566 15 751 18 724

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och räntekostnader -9 301 -9 544 -10 242 0 0 0 0 0 -2 -9 301 -9 544 -10 244

Resultat efter finansiella poster 9 396 3 185 5 820 1 932 3 021 2 728 -63 0 -69 11 265 6 207 8 480

Resultat 9 396 3 185 5 820 1 932 3 021 2 728 -63 0 -69 11 265 6 207 8 480

Vatten och Avlopp Renhållning Administration
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Bilaga 2

Katrineholm Vatten och Avfall AB

Resultaträkning, tkr Utfall Budget Utfall

201601-201608 201601-201608 201501-201508

Rörelsens intäkter

Försåld biogas 2 973 2 613 0

Övriga rörelseintäkter 0 0 0

2 973 2 613 0

Rörelsens kostnader

Köpt fordonsgas -1 274 -948 0

Köpt rågas -488 0 0

Direkt hänförbar drift -1 257 -1 107 0

Fördelad drift 0 0 0

Avskrivningar av materiella anläggningtillgångar -472 -445 0

-3 491 -2 500 0

Rörelseresultat -518 113 0

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och räntekostnader -83 -74 0

Resultat efter finansiella poster -601 39 0

Resultat -601 39 0

BIOGAS
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Katrineholm Vatten och Avfall AB Bilaga 3

Balansräkning 201608

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Nyttjanderätt mark 37

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 108 632

Maskiner och andra tekniska anläggningar 424 706

Inventarier, verktyg och installationer 3 863

Pågående nyanläggningar 8 165

545 365

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 500

Summa anläggningstillgångar 545 902

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Varulager 0

Fordringar

Kundfordringar 1 048

Fordringar hos Sörmland Vatten och Avfall AB 5 000

Övriga fordringar 1 079

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 508

24 558

Kassa och bank 31 813

Summa omsättningstillgångar 56 371

SUMMA TILLGÅNGAR 602 273
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital -4 000

Överkursfond 0

-4 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 0

Periodens resultat -10 663

-10 663

-14 663

Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan -2 557

Avsättningar

Avsättningar -19 217

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder till koncernföretag 0

Övriga långfristiga skulder -525 000

-525 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder -7 470

Skatteskulder 0

Övriga skulder -40

Skulder till koncernföretag 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -34 404

-40 835

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -602 273
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Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN 2017-01-25

§ 9

Delårsrapport från Regionförbundet Sörmland, januari-
augusti 2016 (KS/2016:432)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger delårsrapport från Regionförbundet Sörmland till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Regionförbundet Sörmland, har i enlighet med förbundsordningen, avlämnat en 
delårsrapport som omfattar perioden januari till och med augusti 2016. 

Resultatet i delårsrapporten visar ett underskott på 407 000 kronor. Det 
prognostiserade helårsresultat som anges i delårsrapporten är ett underskott på cirka 1 
400 000 kronor. Budgeten för 2016 har fastställt finansiellt mål till att förbundet ska 
redovisa ett underskott på 1 770 000 kronor. Det budgeterade underskottet är beslutat 
mot bakgrund av förbundets starka egna kapital och att målkapitalet uppnås.

Revisorerna bedömer att delårsapporten ger en rättvisande bild åt Regionförbundet 
Sörmlands resultat och ställning. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med lag 
om kommunal redovisning och god redovisningssed. Vidare, menar revisorerna att 
ianspråktagna medel i budget och prognos ligger inom ramen för god ekonomisk 
hushållning och att finansiellt mål därmed är uppfyllt. Delårsrapporten visar på en 
återkoppling till verksamhetsplan och verksamhetsmål.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2016-12-28
 Sammanträdesprotokoll från regionstyrelsen, § 39, 2016-10-13
 Regionförbundets delårsrapport januari-augusti 2016
 Revisorernas utlåtande om delårsrapporten per 2016-08-31
 Revisionsbiträdets rapport: granskning av delårsrapport 2016, KPMG AB
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-28 KS/2016:432 - 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

Delårsrapport från Regionförbundet Sörmland, januari-
augusti 2016 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga delårsrapport från 
Regionförbundet Sörmland till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Regionförbundet Sörmland, har i enlighet med förbundsordningen, avlämnat en 
delårsrapport som omfattar perioden januari till och med augusti 2016. 

Resultatet i delårsrapporten visar ett underskott på 407 000 kronor. Det 
prognostiserade helårsresultat som anges i delårsrapporten är ett underskott på cirka 1 
400 000 kronor. Budgeten för 2016 har fastställt finansiellt mål till att förbundet ska 
redovisa ett underskott på 1 770 000 kronor. Det budgeterade underskottet är beslutat 
mot bakgrund av förbundets starka egna kapital och att målkapitalet uppnås.

Revisorerna bedömer att delårsapporten ger en rättvisande bild åt Regionförbundet 
Sörmlands resultat och ställning. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med lag om 
kommunal redovisning och god redovisningssed. Vidare, menar revisorerna att 
ianspråktagna medel i budget och prognos ligger inom ramen för god ekonomisk 
hushållning och att finansiellt mål därmed är uppfyllt. Delårsrapporten visar på en 
återkoppling till verksamhetsplan och verksamhetsmål.

Ärendets handlingar
 Sammanträdesprotokoll från regionstyrelsen, § 39, 2016-10-13
 Regionförbundets delårsrapport januari-augusti 2016
 Revisorernas utlåtande om delårsrapporten per 2016-08-31
 Revisionsbiträdets rapport: granskning av delårsrapport 2016, KPMG AB
 
Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har tagit del av delårsrapporten samt revisorernas 
utlåtande och rapport. Förvaltningen har inte funnit något att invända mot 
delårsrapporten och föreslår därför kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten till handlingarna.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-28 KS/2016:432 - 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 

För kommunledningsförvaltningen

Per Johansson

Beslutet skickas till:
Regionförbundet Sörmland
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Datum Dnr  

2016-09-23 16-064 

Box 325, 611 27 Nyköping 
Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 
Telefon: 0155-778 90   
E-post: info@region.sormland.se 
Hemsida: www.region.sormland.se 
Org nr: 222000-1545 Sida 1(47) 

Regionförbundets delårsrapport januari – augusti 2016 

129

http://www.region.sormland.se/


 

 

 
  

   

   
   

 Sid 2(47) 

Innehållsförteckning 
REGIONFÖRBUNDETS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ......................................................... 3 

INLEDNING .......................................................................................................................................... 3 
REDOVISNING AV MÅLUPPFYLLELSE ................................................................................................... 4 
HUVUDVERKSAMHET .......................................................................................................................... 5 
MÅL 1: I SÖRMLAND FINNS GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UNGA OCH VUXNA ATT UTBILDA SIG OCH 
ARBETA. ARBETSGIVARE HAR GODA MÖJLIGHETER ATT REKRYTERA RÄTT KOMPETENS. ................... 5 

Strategi: Vi anpassar utbildningar bättre till rekryteringsbehoven genom att 
utbildningsanordnare och arbetsgivare tydligt och tillsammans formulerar vilka behov av 
kompetens som finns. ..................................................................................................................... 5 
Strategi: Vi ger unga och vuxna bättre möjligheter att gå från utbildning till arbete .................. 7 
Strategi: Vi genomför behovsanpassade insatser för grupper som har svårt att etablera sig på 
arbetsmarknaden. ........................................................................................................................ 10 

MÅL 2: SÖRMLAND HAR STARKA SAMBAND MED OMVÄRLDEN ........................................................ 10 
Strategi: Vi utvecklar ett hållbart transportsystem ..................................................................... 10 
Strategi: Vi skapar en modern IT-infrastruktur i Sörmland ........................................................ 13 

MÅL 3: SÖRMLAND HAR ETT KONKURRENSKRAFTIGT NÄRINGSLIV ................................................. 14 
Strategi: Vi påverkar attityder till entreprenörskap .................................................................... 14 
Strategi: Vi utvecklar det regionala innovationssystemet med individen i fokus ........................ 16 

MÅL 4: SÖRMLAND HAR HÅLLBARA OCH ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER ............................................... 24 
Strategi: Vi prioriterar en hållbar och attraktiv boendemiljö ..................................................... 24 
Strategi: Vi skapar förutsättningar för en god och jämlik hälsa hos sörmlänningarna .............. 25 

REGIONFÖRBUNDETS INSATSER UTÖVER MÅL OCH STRATEGIER I SÖRMLANDSSTRATEGIN 2020 ...... 27 
POLITISK STYRNING .......................................................................................................................... 32 
FÖRBUNDSKONTORET ....................................................................................................................... 33 

REGIONFÖRBUNDETS EKONOMISKA UTFALL OCH PROGNOS ...................................... 34 
HUVUDVERKSAMHETENS EKONOMI .................................................................................................. 35 

Ekonomisk sammanställning per målområde .............................................................................. 36 
SIDOVERKSAMHETENS EKONOMI ...................................................................................................... 39 
POLITISKA STYRNINGENS EKONOMI .................................................................................................. 39 
FÖRBUNDSKONTORETS EKONOMI ..................................................................................................... 39 
BUDGETAVSTÄMNING ....................................................................................................................... 41 
RESULTATRÄKNING   ........................................................................................................................ 42 
BALANSRÄKNING  ............................................................................................................................. 43 
KASSAFLÖDESANALYS...................................................................................................................... 44 
NOTER .............................................................................................................................................. 45 

 
  

130



 

 

 
  

   

   
   

 Sid 3(47) 

Regionförbundets förvaltningsberättelse 

Inledning 
Frågan om en eventuell storregionbildning, där indelningskommitténs förslag är att 
Sörmland bildar Svealandsregionen med fem andra län år 2019, har präglat 
regionförbundets arbete under perioden. Ett omfattande samarbete har bedrivits 
mellan regionförbund, landsting och länets kommuner för att utarbeta underlag som 
beskriver länets situation, förutsättningar och konsekvenser av förslaget samt även 
vikten av förberedelser inför en eventuell storregionbildning. Ett första färdigställt 
material med fakta och konsekvensbeskrivningar har nu distribuerats till berörda 
huvudmän i länet. Indelningskommitténs delbetänkande är ute på remiss med 
svarstid senast den 6 oktober.  
 
Under året har arbetet med att mobilisera utvecklingsinsatser, med finansiering från 
EU:s strukturfonder, pågått. Regionalfonden har redan medfinansierat ett flertal 
insatser inom områdena forskning, innovation och entreprenörskap. Inom 
regionalfonden finns även ett område som ska finansiera insatser för att minska vår 
belastning på miljön, bland annat önskas en minskning av CO2-utsläppen. Där finns 
utrymme för fler insatser. ESF-rådet som ansvarar för socialfonden, som ska 
undanröja hinder för att personer hamnar utanför arbetsmarknaden, har inte lyckats 
fatta beslut i den omfattning som det funnits utrymme för. Tillsammans med övriga 
län i Östra Mellansverige sker nu en kraftsamling att mobilisera utvecklingsprojekt i 
de delar av fonderna där medel finns kvar. 
 
En stor utmaning för hela länet är att förverkliga den bredbandsstrategi som är 
antagen. Regionförbundets medlemmar har alla stora utmaningar där väl fungerande 
bredband kan bidra till effektivare arbetssätt. Ett digitaliserat arbetssätt är ett av flera 
områden som projektet ”Attraktiva arbetsgivare” fördjupat sig i. Detta är också något 
som föreslås för att skapa attraktivitet hos de offentliga arbetsgivarna. Från staten har 
Post- och Telestyrelsen också bidragit till möjligheten att bygga ut bredbandsnätet i 
Sörmland.  
 
Sörmland har under hela regionförbundets tid som regionalt utvecklingsansvarig haft 
ett av landets lägsta statliga anslag (1:1 anslag) för regional utveckling. I år har cirka 
tre miljoner extra tilldelats länet. De extra medlen kommer i stor utsträckning att 
användas till att skapa tillväxt och konkurrenskraft i det sörmländska näringslivet. 
Detta ligger helt i linje med den kraftsamling som Sverige gör kring ny-
industrialisering. Insatserna kommer att styras till de styrkeområden som Sörmland 
har. Dessa håller på att definieras i strategin för smart specialisering. 
 
  

131



 

 

 
  

   

   
   

 Sid 4(47) 

Redovisning av måluppfyllelse  
 
Regionförbundets uppgift är att samordna Sörmlandsstrategin 2020 samt följa upp 
dess inriktning och mål. Förbundet har det övergripande ansvaret, men om tydliga 
resultat ska kunna nås behövs en långtgående samverkan med andra aktörer. Ett 
viktigt led i uppföljningen är att stämma av utvecklingen i länet med hjälp av 
Sörmlandsstrategins indikatorer.  
 
Förbundet verkställer målen och strategierna i Sörmlandsstrategin genom projekt och 
aktiviteter (löpande verksamhet). Med utgångspunkt från Sörmlandsstrategins mål 
har i verksamhetsplanen för 2016 olika projekt och aktiviteter angivits, som 
regionstyrelsen beslutat att regionförbundet ska arbeta med under året. För dessa 
projekt och aktiviteter angavs mål som ska uppnås under året.  
 
Resultatet (måluppfyllelsen) ska leda till effekter i ett längre perspektiv 
(Sörmlandsstrategins mål). Den långsiktiga utvecklingen kan följas genom 
Sörmlandsstrategins indikatorer, vilket ger en bild över hur regionförbundets 
verksamhet bidrar till den hållbara tillväxt och utveckling som beskrivs i 
Sörmlandsstrategin 2020.  
 
Verksamheten och de mål som beskrevs i verksamhetsplanen följs nu upp på projekt- 
och aktivitetsnivå och redovisas i denna delårsrapport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionförbundets  

Projekt 
 

Projektmål  
2016 

 Aktiviteter 
 

Aktivitetsmål  
2016 

 
Sörmlandsstrategin 

2020 
Mål och  

strategier 
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 Sid 5(47) 

 

Huvudverksamhet 

Mål 1: I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna 
att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att 
rekrytera rätt kompetens. 

Strategi: Vi anpassar utbildningar bättre till rekryteringsbehoven genom 
att utbildningsanordnare och arbetsgivare tydligt och tillsammans 
formulerar vilka behov av kompetens som finns. 
 
Projekt Regional kompetensplattform  

 
Projektmål Regeringsuppdrag med syfte att verka för en utvecklad samverkan 

inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och 
lång sikt.  
 
Fortsatt kartläggning av kompetensbehov och fördjupade studier 
inom utbildning och arbetsmarknad ingår. I övrigt återfinns här 
finansiering av ett antal aktiviteter som återfinns i 
kompetensberedningens handlingsplan. Aktiviteterna omfattar 
samtliga tre strategier inom mål 1.  

Uppföljning av 
mål 

Aktiviteter är påbörjade enligt plan, däribland 14 av 17 insatser 
som ingår i kompetensberedningens handlingsplan. En utbildnings- 
och arbetsmarknadsprognos fram till 2025 har tagits fram inom 
Östra Mellansverige. Planeringen av ett samarrangemang mellan 
årets kompetensforum och slutredovisningen av projektet 
”Attraktiv arbetsgivare” pågår. Projektet har sitt ursprung i 
kompetensplattformen. Kompetensplattformen har under året 
förstärkts med medel från Tillväxtverket och planeringen av en 
aktörsanalys har påbörjats. 

Budget  650 000 kronor 
Utfall 151 000 kronor 
Projektslut 2016-12-31 

 
  

133



 

 

 
  

   

   
   

 Sid 6(47) 

Projekt Politisk kompetensberedning 
 

Projektmål Att utgöra styrgrupp för implementering av handlingsplanen och 
initiering av nya insatser i linje med det regionala 
kompetensplattformsuppdraget. De insatser som finns i 
handlingsplanen återfinns under regional kompetensplattform eller 
som egna poster. 
 

Uppföljning av 
mål 

Beredningen har träffats regelbundet med syfte att höja sin 
kompetens. Studiebesök har genomförts. I år har beredningen haft 
fokus på samverkan mellan arbetsmarknadens parter och 
utbildningsväsendet. En studieresa har planerats tillsammans med 
representanter från dessa. 

Budget  100 000 kronor 
Utfall 2 900 kronor 
Projektslut 2016-12-31 

 
Projekt Satsning på Mälardalens högskola och samverkan med andra 

universitet och högskolor 
Projektmål Fortsatt stöd till Mälardalens högskola för att säkerställa 

akademiskt stöd inom framförallt områdena kompetens och 
innovation. Målet är att säkerställa Mälardalens högskolas status 
och dess möjlighet att vidareutveckla viktiga utbildningar och 
forskningsområden.  
 
Samverkan med universitet och högskolor har en viktig roll att 
säkerställa länets behov av kompetens på många områden, särskilt 
de offentliga myndigheternas.  
 

Uppföljning av 
mål 

Spridning av forskning till länets kommuner är en viktig del, 
tillsammans med Mälardalens kompetenscentrum för lärande 
planeras utbildningar i entreprenöriellt lärande. Ett pilotförsök med 
videofilmer för digital spridning har påbörjats inom offentlig 
innovation samt studie- och yrkesvägledning. Dessutom pågår 
planer för ett forskningsprojekt om vinster med införande av 
hälsoteknik i offentlig verksamhet.  

Budget  800 000 kronor 
Utfall 0 kronor  
Projektslut 2016-12-31 
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Projekt Ostlänken kompetens 
 

Projektmål Att i samarbeta med relevanta aktörer kartlägga och kommunicera 
kompetensbehov och dynamiska effekter av Ostlänkenbygget, 
samt främja samverkan mellan utbildningsanordnare och 
arbetsgivare utifrån detta. 

Uppföljning av 
mål 

Fortsatt medverkan i det gemensamma klustret ”East Sweden Infra 
Cluster” där en tredje rapport om tillväxteffekter av 
Ostlänkenbygget utreds.  

Budget  250 000 kronor 
Utfall 21 100 kronor 
Projektslut 2016-12-31 

 

Strategi: Vi ger unga och vuxna bättre möjligheter att gå från utbildning 
till arbete 
Projekt #jagmed  

 
Projektmål Medverkan i det storregionala socialfondsprojektet #jagmed, som 

syftar till att fler unga i Östra Mellansverige ska slutföra sina 
gymnasiestudier alternativt hitta andra vägar till en varaktig 
etablering på arbetsmarknaden.  
 

Uppföljning av 
mål 

Vid 2016 års start pågick fortfarande analys- och uppstartsfasen i 
femlänsprojektet #jagmed- unga till arbete och utbildning. I 
Sörmland ingår två lokala delprojekt och det är Katrineholms 
kommun samt Nyköping/Oxelösunds kommuner tillsammans. 
Projektplaner reviderades utifrån vad analyserna visade om de 
olika lokala förhållandena för att förtydliga projektens arbete vid 
nästa steg. Nästa steg togs den 1 april då hela projektet med 
samtliga trettio lokala delprojekt gick in i genomförandefasen. 
 
Under årets första halva har också kommunikationsplaner tagits 
fram på lokal, regional och övergripande nivå. De första 
aktiviteterna med deltagare i våra projekt i Sörmland startade 
under försommaren för att allt eftersom komma igång enligt 
planerna. Katrineholms kommun planerar att ha 50 deltagare per år 
i projektet i åldern 15-20 år och Nyköping/Oxelösunds kommuner 
50-100 deltagare per år i samma åldersspann. 
 

Budget  350 000 kronor 
Utfall 102 800 kronor 
Projektslut 2018-12-31 
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Projekt Attraktiv arbetsgivare vård och omsorg 
 

Projektmål Med delfinansiering från Tillväxtverket genomförs ett tvåårigt 
utvecklingsprojekt tillsammans med samtliga regionförbundets 
medlemmar som syftar till att öka attraktiviteten för yrkena inom 
vård och omsorg. Det ska göras en inventering av vad som görs i 
andra delar av landet och hitta goda exempel som kan vägleda och 
inspirera. Kommunerna och landstinget ska genom projektet öka 
kunskapen om hur man rekryterar och behåller personal. Projektet 
leds av en externt rekryterad projektledare.  
 

Uppföljning av 
mål 

Delprojekten har formulerat förslag till utvecklingsmöjligheter i 
fyra olika perspektiv; -Nya målgrupper, -Karriärvägar, -
Innovationer och Varumärket. Projektet är i sin slutfas (resultat 
spridning) och delprojekten kommer att redovisa sina resultat på 
årets kompetensforum i november.  

Budget  690 000 kronor (intäkter 690 000 kronor, kostnader 1 380 000 
kronor) 

Utfall 372 800 kronor 
Projektslut 2016-10-31 
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Projekt ESF-projekt, arbetsplatsintegrerat lärande 
 

Projektmål  
Genom detta ESF-projekt implementeras en modell för ett  
arbetsplatsintegrerat lärande i tre av Sörmlands kommuner. 
Arbetslösa utomeuropeiskt födda män och kvinnor utbildas till 
arbete inom vård- och omsorgssektorn. För att stärka deras 
ställning på arbetsmarknaden byggs stödstrukturer upp runt dem i 
form av särskilt anpassad undervisning och ökad kompetens på 
arbetsplatserna om hur man stöttar den som har otillräcklig 
kunskap. Modellen kommer att stärka och vidareutveckla banden 
mellan utbildning och arbetsliv och resultera i att: • Bestående 
arbetsplatslärande utvecklas • Förändrade attityder på 
arbetsplatserna • Ny utbildningsmodell, bättre samverkan, ny 
lärarroll • Användbara metoder och verktyg. 
 
Projektets arbetsmetoder är generaliserbara och därför möjliga att 
applicera inom andra yrkesområden och andra branscher. Projektet 
kommer att använda ett arbetsplatsnära lärande inom två områden: 
ett individuellt arbetsplatsnära lärande kopplat till kurser på 
omvårdnadsprogrammet och svenska som andraspråk samt 
stödstrukturer för ett arbetsplatsnära lärande. 
 

Uppföljning av 
mål 

Projektstart var den 1 augusti 2016, fram till årsskiftet pågår 
planeringsfasen, därefter övergår projektet i genomförandefasen. 
Planeringsarbetet fortlöper enligt projektbeskrivning.  
 

Budget  Finansieras helt av ESF 
Utfall 0 kronor 
Projektslut 2019-07-31 
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Strategi: Vi genomför behovsanpassade insatser för grupper som har 
svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. 
 
Aktivitet ESF-projekt 

 
Aktivitetsmål I regionförbundets ambition att bistå medlemmarna med stöd i EU-

arbetet har ett behov av förstudiemedel och medfinansiering av 
projekt identifierats. 
  
Målet är att mobilisera aktörer i Sörmland - myndigheter, 
näringsliv, kommuner, ideella organisationer med flera för att 
genomföra utvecklingsprojekt som leder till ökad tillväxt och 
minskat utanförskap på den sörmländska arbetsmarknaden. 
 

Uppföljning av 
mål 

Ytterligare insatser för mobilisering av ESF-projekt har påbörjats. 

Budget  500 000 kronor 
Utfall 21 500 kronor 

 

Mål 2: Sörmland har starka samband med omvärlden 
 

Strategi: Vi utvecklar ett hållbart transportsystem 
Projekt Utvecklingsprocesser och löpande arbete 

 
Projektmål Regionförbundet bedriver, deltar och stödjer olika 

utvecklingsprocesser inom transport och infrastrukturområdet 
genom att vara drivande, genomföra strategier och aktivt arbeta 
med infrastrukturplanering. Målet med att stödja och vara verksam 
i dessa organisationer och processer är att bevaka Sörmlands och 
medlemmarnas intressen nationellt, regionalt och lokalt. Förbundet 
är delägare i Nyköping Östgötalänken AB, medfinansiär till Biogas 
Öst och aktiviteterna i ”Räta linjen”. 

Uppföljning 
av mål 

Arbetet med våra regionala och storregionala nätverk har fortgått 
under året. En stor vikt har lagts på ”en bättre sits processen” och 
framtagandet av en ny systemanalys tillsammans med sex andra 
län. 

Budget  480 000 kronor 
Utfall 370 500 kronor 
Projektslut 2016-12-31 
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Projekt Attraktiva bytespunkter  
 

Projektmål Målet är att utifrån en nulägesinventering förstå dagens standard, 
hur byten mellan olika transportslag fungerar på bytespunkter i 
länet idag samt framtida investeringsbehov. Projektet skapar 
underlag för regionala kvalitetsmål och hur vi kan utveckla 
attraktiviteten hos befintliga bytespunkter. Projektet skapar 
förutsättningar för ett ökat kollektivtrafikresande och utvecklingen 
av ett hållbart transportsystem. 
 

Uppföljning av 
mål 

Våren 2016 genomfördes en workshop med länets aktörer som en 
del i projektet. Därefter har utredningsarbetet fortsatt. Ett första 
utkast av slutrapport levererades i juli och projektet kommer att 
avslutas något försenat i september 2016.  

Budget  170 000 kronor 
Utfall 116 900 kronor 
Projektslut 2016-07-31 

 
Aktivitet  Genomförande av länsplanen för regional 

transportinfrastruktur 
 

Aktivitetsmål Målet är att, utifrån den årliga beslutade processen, genomföra och 
följa upp den regionala planen i samverkan med Trafikverket, 
kommunerna, kollektivtrafikmyndigheten, länsstyrelsen och 
landstinget. Här ingår också en summering av arbetet med ”En 
bättre sits”. 
 

Uppföljning av 
mål 

Uppföljning och genomförande har under året pågått genom 
löpande kontakter med berörda aktörer såsom kommunerna i länet, 
landstinget, kollektivtrafikmyndigheten och Trafikverket. 

Budget  150 000 kronor 
Utfall 8 700 kronor 
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Aktivitet  Genomförande av regional cykelstrategi för Sörmland 
 

Aktivitetsmål Målet är att aktivt arbeta med processer och projekt i 
genomförandet kopplat till strategiområdena i cykelstrategin. 
Under 2016 fortsätter arbetet med åtgärdsvalsstudier, fysisk 
planering, cykelmätningar och utveckling av Näckrosleden.   
 

Uppföljning av 
mål 

I arbetet med cykelstrategin har fokus legat på att driva på den 
fysiska planeringen av åtgärder. Detta har gjort att flera vägplaner 
tagits fram och åtgärdsvalsstudie har genomförts för samtliga stråk 
utpekade i regionala cykelstrategin. Utöver detta har arbetet med 
utveckling av Näckrosleden fortgått genom avtalsskrivning med 
enskilda väghållare och analyser av nya föreslagna sträckningar. 
Arbetet har skett i nära samarbete med kommunerna.  Arbete pågår 
att digitalisera leden. Ett cykelevenemang i Nyköping har också 
genomförts under året. 

Budget  300 000 kronor 
Utfall 90 000 kronor 

 
 
Projekt Utredningar och övrig verksamhet 

 
Projektmål Målet är att stödja aktuella infrastruktur- och transportfrågor i länet 

genom att delta i olika aktiviteter. Det handlar om att ta fram 
material som stödjer medlemmarnas planering och arbete för att 
utveckla och stärka noder i transportsystemet samt regionala och 
storregionala samband. Här ingår utredningar och 
utvecklingsinsatser kring Skavsta och Ostlänken. 
 

Uppföljning 
av mål 

Våren 2016 arbetades en avsiktsförklaring kring samverkan och 
medfinansiering mellan Stockholm Skavsta flygplats AB, 
Nyköpings kommun och Regionförbundet Sörmland fram. I 
avsiktsförklaringen finns medfinansiering för en samordnare kring 
Skavsta utvecklingsfrågor. Regionförbundet var också behjälplig i 
skrivandet av EU-ansökan under programmet CEF för projektet 
Skavsta Access 2.0.   

Budget  600 000 kronor 
Utfall 101 500 kronor 
Projektslut 2016-12-31 
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Projekt Ny länstransportplan 2018-2029 
 

Projektmål Målet är att ta fram en ny länstransportplan enligt statligt uppdrag. 
Att ta fram planen är ett processarbete framförallt 2016-2017. 
Processen innehåller både kunskapsbyggande, analys, dialog och 
förankring hos länets aktörer.  

Uppföljning av 
mål 

Året började med projektplanering. Därefter togs två analyser fram 
(Uppföljning Länstransportplan 2010-2016 och analys av 
Åtgärdsvalsstudier 2013-2016). Våren 2016 bestod av information 
och förankring av process och metodik i de regionala nätverken. I 
april anordnades en infrastruktur- och kollektivtrafikdag som en 
uppstart på länsplaneprocessen. Därefter följde ett arbete med mål 
och indikatorer och förankring av arbetet fram till juli. Därefter 
planerings, metodik- och processutveckling inför hösten 2016. 

Budget  0 kronor 
Utfall 114 200 kronor 

 

Strategi: Vi skapar en modern IT-infrastruktur i Sörmland 
 
Aktivitet 
 

Bredband/e-förvaltning 

Aktivitetsmål 
 

Aktiviteten har två huvudmål, dels stimulera utbyggnaden av den 
digitala tillgängligheten i form av både fast och mobilt nät, dels 
initiera insatser för utveckling av e-förvaltning i kommunerna och 
landstinget. Samordning av kommunernas arbete med 
bredbandsstrategier kommer att ske genom regionförbundet. 
Förbundet kommer även att, tillsammans med länsstyrelsen, 
fungera som regional bredbandssamordnare.  
 

Uppföljning av 
mål 

Arbetet med att implementera den regionala strategin fortsätter. En 
process pågår tillsammans med länets kommuner i syfte att öka 
utbyggnadstakten av fiberinfrastruktur och mobilt bredband. 
Enkätundersökning hos företagare och invånare, samt 
hindersinventering i den kommunala administrationen är 
genomförd. Även ett samverkansavtal med Telia/Skanova har 
träffats. Inom ramen för strategin har även en analys och underlag 
om samverkan för digital utveckling inom vård och omsorg tagits 
fram. Regionförbundet tillsammans med länsstyrelsen deltar också 
i nationellt nätverk för fiberutbyggnad. 

Budget 880 000 kronor (intäkter 620 000 kronor från Post och 
telestyrelsen, kostnader 1 500 000 kronor). 

Utfall -93 900 kronor (intäkterna överstiger kostnaderna) 
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Mål 3: Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv 
 
 

Strategi: Vi påverkar attityder till entreprenörskap 
 
Aktivitet  Samarbete med Östsvenska Handelskammaren 

 
Aktivitetsmål Målet är att träffa en överenskommelse om samverkan kring 

tillväxtprojekt i länet, bland annat genom insatser för 
internationalisering i sörmländska företag samt följa upp 
genomförda insatser. 
 
Handelskammaren ska genom sina insatser inom området 
näringslivsutveckling medverka till förverkligandet av 
Sörmlandsstrategin 2020. 
 

Uppföljning av 
mål 

Avstämning har skett med handelskammaren skriftligt och 
muntligt. Såväl skriftlig rapportering som möten för avstämning 
har genomförts kvartalsvis. Verksamheten har till stor del bestått 
av insatser kring företags internationalisering. Utbildningsinsatser 
och seminarier för företagen kring export till olika länder har 
genomförts. Ett fortsatt arbete har gällt att samla företag kring det 
kommande bygget av Ostlänken. 

Budget  650 000 kronor 
Utfall 325 000 kronor 

 
Aktivitet  Samarbete med Nyföretagarcentrum 

 
Aktivitetsmål Samverkan kring insatser för ökat nyföretagande i Sörmland. 

 
Uppföljning av 
mål 

Nyföretagarcentrum driver sin verksamhet till stöd för nya och 
blivande företagare. Uppföljning har skett genom avstämningar 
under året. 

Budget  50 000 kronor 
Utfall 46 100 kronor 
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Aktivitet 
 

Ung företagsamhet (UF) 

Aktivitetsmål 
 

Medfinansiera Ung Företagsamhets verksamhet kring UF-
företagande i länets gymnasieskolor. 
 
Visionen för Ung Företagsamhet är att alla elever i Sörmland som 
vill ska ha möjlighet att driva ett UF-företag under sin gymnasietid. 
Ett viktigt arbete för UF är att inspirera fler lärare till att handleda 
ungdomar i företagande.  
 

Uppföljning av 
mål 

Uppföljning har skett genom avstämningar. Ung Företagsamhet har 
som tidigare drivit en verksamhet för att öka intresset och 
kunskapen om företagande och entreprenörskap bland ungdomar. 
Verksamheten har bedrivits på 17 av 20 möjliga gymnasieskolor i 
länet.  

Budget  275 000 kronor 
Utfall 0 kronor 

 
Aktivitet 
 

Almi IFS 

Aktivitetsmål 
 

Via IFS-verksamheten ska ett flertal företagare med utländsk 
bakgrund få rådgivning så att de kan starta företag. Även 
nystartade företag av denna typ ska få rådgivning. En speciell 
satsning på kvinnor med utländsk bakgrund ingår också. 
 
IFS är en ideell förening som har till uppgift att främja företagandet 
för personer med utländsk bakgrund i syfte att hjälpa och stödja 
dessa att starta eller att utveckla befintliga företag.  
 
Insatserna ska vara långsiktigt hållbara, både för ekonomi, 
jämställdhet och kulturell integration. 
 

Uppföljning av 
mål 

Inom IFS verksamhet finns tre rådgivare. Arbetet med att få till en 
pool av timanställda rådgivare har fortsatt. Med den ska det att gå 
att få rådgivning på fler språk. Bland annat har en rådgivare med 
bakgrund från Eritrea som talar tigrinja och arabiska knutits till 
poolen. 

Budget 900 000 kronor 
Utfall 600 000 kronor 
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Strategi: Vi utvecklar det regionala innovationssystemet med individen i 
fokus 
 
Projekt Robotdalen 

(externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) 
Projektmål Projektet har pågått i drygt tio år som en del av Vinnovas Vinnväx-

program. Projektets områden är fältrobotik, industrirobotik och 
hälsorobotik. 
 
Regionförbundet följer projektet så att det uppnår de mål som 
Vinnova och EU:s regionalfond ställer på projektet. 
 

Uppföljning 
av mål 

Robotdalen arbetar fortsatt med en översyn av organisationsform 
och möjligheter till framtida finansiering, då hittills beviljade 
projektmedel bara sträcker sig till och med 2017. 
 
Under året har hittills genomförts företagsstudier för robotisering 
på fyra sörmländska företag och medel finns för att genomföra 
ytterligare ett antal. Planen är att koppla dem till de behov som 
identifieras via företagsanalyser gjorda av Mälardalen Industrial 
Technology Center (MITC). 
 

Budget  1 500 000 kronor  
Utfall 1 500 000 kronor 
Projektslut 2017-12-31 
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Projekt Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) 
(externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) 

Projektmål Målet är att få till en samverkan mellan företag från hela Sörmland, 
akademi och samhälle inom området industriell teknik. I samarbetet 
ingår industriföretag i Mälardalen och Mälardalens högskola. Målet 
är att planera, finansiera och koordinera utbildnings-, utvecklings- 
och forskningsprojekt tillsammans. 
 

Uppföljning 
av mål 

MITC utgör en plattform för samverkan kring industriell teknik 
mellan näringsliv, utbildning och samhälle. Under vintern 
genomförde MITC, på regionförbundets uppdrag, en analys av 
industriföretag i Katrineholm, Flen och Vingåker, vad gäller 
kompetensbehov och framtida utvecklingsplaner. Motsvarande 
arbete har också påbörjats i Nyköping, Trosa och Oxelösund. 
Baserat på företagens behov planeras sedan insatser med fler 
aktörer involverade, för ökad kompetens och teknikutveckling. 

Budget  500 000 kronor 
Utfall 0 kronor 
Projektslut 2016-12-31 

 
Projekt Teknikcollage, Sydöstra Sörmland 

(externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) 
Projektmål Målet är att följa upp att samverkansprojektet mellan 

regionförbundet, Nyköpings, Oxelösunds, Trosas och Gnestas 
kommuner uppfyller sina mål kring samverkan mellan näringsliv 
och det offentliga, bland annat om behov av kompetens. 

Uppföljning 
av mål 

Deltagande i styrgrupp och strategidag under året. Risk för 
nedläggning till följd av lågt intresse hos arbetsgivare och 
ordförandebyte. Frågan bevakas. 

Budget  100 000 kronor 
Utfall 0 kronor 
Projektslut 2016-12-31 
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Projekt 
 

Sörmlandsfonden 
(externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) 

Projektmål 
 

Sörmlandsfonden ska ge företagare och investerare förutsättningar 
att utvecklas och skapa affärer. Fonden är ett komplement till 
traditionell bankfinansiering. Regionförbundet bidrar till 
administrationen av Sörmlandsfonden tillsammans med 
länsstyrelsen.  

Uppföljning 
av mål 

Regionförbundet bidrar med en mindre summa för utveckling av 
verksamheten.  
 
Affärsnätverket består av 24 kontrakterade ”Sörmlandsänglar” och 
tolv andra affärsänglar. Fonden har under 2016 genomfört två 
”Sörmlandsnästen, i samarbete med länets innovationsnoder och 
kommer att göra ytterligare två under hösten. Två nya investeringar 
har skett under det första halvåret. Sörmlandsfondens ägare har 
fattat beslut om ytterligare fem miljoner kronor i kapital att 
investera. Därmed finns cirka 50 miljoner kronor totalt att investera 
i sörmländska tillväxtbolag. 
 

Budget 100 000 kronor 
Utfall 0 kronor 
Projektslut 2016-12-31 
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Projekt 
 

Genomförande av Sörmlands innovationsstrategi 

Projektmål 
 

Till den framtagna innovationsstrategin har utarbetats ett 
handlingsprogram med beskrivning av insatser och aktiviteter för 
olika insatsområden. Målet är att bygga ett väl fungerande 
innovationsstödsystem som uppmuntrar människor och företag att 
arbeta mera innovationsinriktat, för bättre konkurrenskraft och 
ökad tillväxt samt för att lösa angelägna samhällsutmaningar.  
 
Verksamheten, med länets fyra innovationsnoder som motor, ska 
utvecklas ytterligare och samverka aktivt med varandra, andra 
stödaktörer och med närliggande innovativa och akademiska 
miljöer. Särskilt fokus ska vara på innovationsutveckling i 
befintliga företag och inom den offentliga sektorn. Samverkan 
utökas med grannregionerna och de olika innovativa miljöerna i 
Östra Mellansverige. 

Uppföljning 
av mål 

Hos länets fyra innovationsnoder, som finns i Eskilstuna, 
Nyköping, Strängnäs och Katrineholm, pågår ett 
utvecklingsarbete. Nodernas verksamhet, som tidigare främst 
riktades till enskilda idébärare, ska nu även erbjuda inspiration 
och stöd för innovation i befintliga företag och i offentlig 
verksamhet.  
 
I Nyköping drivs nodarbetet numera internt på näringslivsenheten 
och i Eskilstuna via inkubatorn Create.  
Strong, ett tvåårigt projekt har startats med medel från 
Tillväxtverket. Syftet är att ytterligare utveckla Sörmlands 
innovationssystem samt nodernas samverkan och skapa ett forum 
för gemensam hantering idéer och behov från näringslivet. 
 
En regional plattform med information om företagsservice finns 
nu på verksamt.se/sormland. 

Budget 2 800 000 kronor  
Utfall 1 802 600 kronor 
Projektslut 2016-12-31 
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Aktivitet  Smart specialisering 
 

Aktivitetsmål Det arbete som bedrivits för att identifiera länets styrkeområden 
ska fortsätta. Insatser för att stärka dessa kommer att påbörjas 
under året. 
 

Uppföljning av 
mål 

Arbetet med Smart specialisering för Sörmland har pågått under 
hela året och en strategi med prioriterade styrkeområden kommer 
att föreläggas regionstyrelsen för beslut i början av 2017. Insatser 
inom de föreslagna områdena förbereds under hösten. 
 
Tillsammans med övriga regioner i Östra Mellansverige drivs 
samtidigt ett tvåårigt strukturfondsprojekt. Målet är att koordinera 
ett antal gemensamma styrkeområden över alla fem länen för 
ökad konkurrenskraft. Fyra styrkeområden har utpekats. Planer 
för workshops och kartläggningar av kunskapsnoder, 
innovationsmiljöer, nätverk och andra resurser inom respektive 
område, som kan bidra till utvecklingsarbetet, pågår.  

Budget  1 600 000 kronor 
Utfall 133 200 kronor 

 
 
Strategi: Vi bidrar till att utveckla strategiskt viktiga branscher 
 
Projekt Handlingsprogram för näringslivsutveckling 

 
Projektmål Målet är att utifrån handlingsprogrammet genomföra 

utvecklingsinsatser i samråd med länets näringslivschefer. 
 

Uppföljning 
av mål 

Fokus under det gångna året har legat på att samordna de 
kommunala näringslivsverksamheterna, främst dess chefer. Det 
har handlat om att hitta gemensamma mål, möjligheter, behov och 
problemställningar. Gruppen näringslivschefer har formaliserats 
och strukturerats. Gruppen hittar nu gemensamma aktuella frågor 
att arbeta med.  

Budget  100 000 kronor 
Utfall 18 800 kronor 
Projektslut 2016-12-31 
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Projekt Det regionala turismutvecklingsuppdraget 
 

Projektmål Målet är att följa upp att det regionala uppdraget utförs enligt 
upphandling. I uppdraget ingår fortsatt arbete med 
destinationsutvecklingsarbetet. 
 

Uppföljning 
av mål 

Utföraren uppfyller målen i avtalet. Resultatet får anses som 
mycket bra. Avstämningar sker med täta mellanrum. Den största 
delen av uppdraget handlar om att fortsätta arbetet med 
destinationsutveckling för en utvecklad export. Arbetet med 
Sörmlands marknads- och försäljningskanal 
www.visitsormland.com fortsätter. Detta ansluter direkt till 
destinationsutvecklingsarbetet. Kontakter med agenter och press i 
andra länder har gett resultat liksom det nyligen påbörjade arbetet 
med bloggare. Det är ett av flera steg med att ligga i framkant i 
digitaliseringsarbetet. Arbetet sker i nära kontakt med 
kommunerna. 

Budget  4 000 000 kronor 
Utfall 2 666 700 kronor 
Projektslut 2016-12-31 

 
Projekt Utökat arbete med destinationsutveckling 

 
Projektmål Att fullfölja ett flerlänssamarbete för destinationsutveckling inom 

det geografiska området Sörmland, Uppsala län, Västmanland, 
Örebro län och Östergötland. Att under Almedalsveckan 
presentera och synliggöra Sörmland utifrån det genomförda och 
pågående destinationsutvecklingsarbetet, med slottstema. 
 

Uppföljning 
av mål 

Samtal med övriga län sker regelbundet av utföraren samt 
regionförbundet. Ett par försök gjordes att skapa ett 
femlänsprojekt. Skillnaderna visade sig ännu för stora mellan 
länen. Arbetet har dock fört länen betydligt närmare varandra. Det 
planerade deltagandet i Almedalen under sommaren avbröts då 
medverkan från näringslivet inte blev i den omfattning som 
önskats. Istället fortsatte arbetet med digitaliseringen inom 
näringen. 

Budget  1 000 000 kronor 
Utfall 633 300 kronor 
Projektslut 2016-12-31 
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Aktivitet 
 

Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, basuppdrag 

Aktivitetsmål Att följa upp genomförandet av de politiskt beslutade 
ägardirektiven. 
 
Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga 
små och medelstora företag samt stimulera nyföretagande i syfte 
att skapa tillväxt och förnyelse. Verksamheten ska vara inriktad 
på företagsutveckling genom rådgivning och finansiering med 
utlåning till små och medelstora företag. Här ingår också 
tillväxtrådgivning och samverkan kring detta i Östra 
Mellansverige. 
 

Uppföljning av 
mål 

I basuppdraget i de gemensamma ägardirektiven mellan staten 
och regionen ingår i år tillväxtrådgivning. Almi har med denna 
finansiering gått samman med övriga Almiföretag i Östra 
Mellansverige i en satsning på rådgivning till små och medelstora 
företag och sökt och beviljats pengar från EU:s regionalfond. 
Projektet heter Tillväxtlyftet och genomför företagsrådgivning i 
sörmländska företag. Tre olika program med olika nivåer av 
rådgivning erbjuds de deltagande företagen. Almis övriga 
verksamhet består av olika typer av finansiering till små och 
medelstora företag. 

Budget  5 800 000 kronor 
Utfall 3 829 800 kronor 

 
Aktivitet  Almi, regionspecifikt uppdrag 

 
Aktivitetsmål Att utforma ett regionspecifikt uppdrag kring företagsrådgivning 

för företag i tillverkningsindustrin samt företag som står inför ett 
generationsskifte.   

Uppföljning av 
mål 

Under våren påbörjades ett program för ägarskiften i företag samt 
ett fördjupat arbete med tillväxtrådgivning för företag i 
tillverkningsindustrin. 

Budget  500 000 kronor 
Utfall 333 300 kronor 
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Aktivitet  Almi Invest 
 

Aktivitetsmål Medfinansiering av en gemensam investeringsfond i Östra 
Mellansverige. Fonden riktar sig till företag med tillväxtplaner 
och som är villiga att släppa in främmande kapital och externt 
ägande i verksamheten. Fonden medfinansieras av EU:s 
regionalfond. 
 

Uppföljning av 
mål 

Den nya Almi Invest fond nr 2 har startat. Revolverade pengar 
från fond 1 har nyttjats som medfinansiering i fonden. Fonden är i 
en uppbyggnadsfas och en organisation med mer lokalt 
engagemang håller på att byggas upp. 

Budget  950 000 kronor 
Utfall 633 300 kronor 

 
Aktivitet Insatser för att främja övergången till en koldioxidsnål 

ekonomi 
 

Aktivitetsmål Medfinansiering av initiativ inom området koldioxidsnål 
ekonomi. 
 

Uppföljning av 
mål 

Regionförbundet är sedan tidigare med i två projekt med 
medfinansiering från EU:s regionalfond. Projekten har handlat om 
energieffektivisering i företag och energispill och drivits 
gemensamt i Östra Mellansverige. Ytterligare förstudier har 
kommit igång kring exempelvis kompetenscentrum, infrastruktur 
för laddstolpar och effektivisering av spillvärme. 

Budget  300 000 kronor 
Utfall 19 600 kronor 
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Mål 4: Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer 
 
 

Strategi: Vi prioriterar en hållbar och attraktiv boendemiljö 
 
Aktivitet Regional fysisk planering 

  
Aktivitetsmål Att med utgångspunkt i Sörmlandsstrategin 2020 koppla länets 

utvecklingsarbete till en regional fysisk planering. Detta ska ske 
genom en utvecklad inom- och mellanregional samverkan och 
dialog. Arbetet kommer i hög grad att bygga på en fortsatt 
utveckling av det gemensamma analysarbetet i länet och regionen. 
 

Uppföljning 
av mål 

Det avslutande seminariet i lärprojektet kring regional fysisk 
planering hölls i början av mars, med högt deltagande från såväl 
politik som tjänstemän från länets aktörer, regionala och 
kommunala. Det fortsatta arbetet med regional fysisk planering 
under året sker i samarbete med framtagandet av en ny 
länstransportplan. Detta genom att slå samman kommunernas 
översiktsplaner i ett länsgemensamt GIS (visualisering med hjälp 
av kartor). Arbetet är påbörjat och kommer att slutredovisas 
sept/okt. 

Budget  300 000 kronor  
Utfall 277 500 kronor 
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Aktivitet  Storregionalt planeringssamarbete  
 

Aktivitetsmål Deltagandet innebär att aktivt medverka i den storregionala 
samverkansgruppen för Östra Mellansverige (ÖMS). Målet är att 
verka för och delta i framtagandet av gemensamma storregionala 
planeringsunderlag, som exempelvis Stockholms arbete med 
regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS). 
   

Uppföljning av 
mål 

Stockholms regionala utvecklingsplan, RUFS 2050, med en Östra 
Mellansverige-bilaga (ÖMS) gick ut på samråd under våren. 
Samtidigt påbörjades planeringen inför arbetet med 
utställningshandlingar till RUFS 2050 samt slutgiltigt ÖMS-
dokument. Arbetet med en ny befolkningsframskrivning och ett 
strukturbildsarbete är påbörjat. 

Budget  100 000 kronor  
Utfall 0 kronor 

 

Strategi: Vi skapar förutsättningar för en god och jämlik hälsa hos 
sörmlänningarna 
 
Projekt Plan för jämställd regional utveckling 

 
Projektmål Målet är att utarbeta en ny plan för arbetet med 

jämställdhetsintegrering inom det regionala utvecklingsarbetet. 
 

Uppföljning 
av mål 

Skrivandet av planen har projektsatts och en projektgrupp har 
tillsatts. Planering av möten för hösten har påbörjats. 
På uppdrag av Tillväxtverket har ett projekt påbörjats. Det är 
finansierat av Tillväxtverket. Kunskapsinsamling och 
förankringsarbete har genomförts som kommer att ligga till grund 
för jämställdhetsplanen. En workshop har genomförts för insamling 
av åsikter och förankring i länet av nuläge och behov i fråga om 
jämställdhetsarbete. Möten med nyckelpersoner i regionen har 
skett, i samma syfte. En utredning har tagits fram där 
jämställdhetsintegreringen av det företagsfrämjande systemet 
undersöktes. Baserat på dessa förberedelser har en nuläges- och 
behovsanalys tagits fram, som kommer att fungera som underlag 
för planen för jämställd regional tillväxt. 

Budget  50 000 kronor 
Utfall -162 900 kronor (intäkterna överstiger kostnaderna) 
Projektslut 2016-12-31 
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Projekt Utveckling av landsbygdens näringar, inklusive ”Stolt mat” 
 

Projektmål Målet är att tillsammans med länsstyrelsen koordinera arbetet med 
EU:s landsbygdsprogram och strukturfonder samt regionförbundets 
insatser så att effektiva insatser för att stärka 
näringslivsutvecklingen på landsbygden kan komma till stånd. 
Särskilt fokus ska riktas på maten som en växande näringsgren. 
 

Uppföljning av 
mål 

Samarbetet med länsstyrelsen har fungerat bra med flera 
gemensamma aktiviteter och löpande samtal.  

Budget  0 kronor 
Utfall 30 000 kronor 
Projektslut 2015-12-31 

 
Projekt Politisk beredning för jämlik hälsa  

 
Projektmål Målet med beredningen är att öka kunskapen om hälsosituationen i 

Sörmland och driva frågan om ett minskat gap i fråga om hälsa 
kontra ohälsa. 
 

Uppföljning av 
mål 

Beredningen för jämlik hälsa var i början av året på studiebesök i 
Östergötland för att lyssna till hur arbetet med regionalt 
tillväxtarbete och folkhälsofrågor förs i regionen. 
Beredningen har vidare tagit fram rapporten ”Sörmlandsstrategin -
ett folkhälsodokument?”. I denna rapport görs en genomgång av 
hur Sörmlandsstrategin, dess målområden och vissa specifika 
projekt, relaterar till hälsans bestämningsfaktorer. Rapporten 
kommer under hösten att förankras i länets olika 
fullmäktigeförsamlingar. 

Budget  100 000 kronor 
Utfall 41 600 kronor 
Projektslut 2018-12-31 
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Projekt Stöd till integrationsinsatser i länet 
 

Projektmål Målet är att stimulera till och medverka i insatser som lyfter fram 
integrationen som en tillväxtfaktor. 
 

Uppföljning 
av mål 

Stöd har getts till skrivandet av två projektansökningar för en 
utlysning av Tillväxtverket.  
En del av regionförbundets arbete har varit att etablera sig och 
skapa förtroende hos kommunerna för vårt arbete inom detta 
område. Medverkan i ett nätverk för integrationsstrateger i 
Sörmland som hålls av Länsstyrelsen har påbörjats under hösten. 
Strategiskt samarbete med Länsstyrelsen kring integrationsfrågor 
har pågått sedan våren. 
Förutom detta har en stor del av arbetet varit att definiera regionens 
roll och möjligheter i frågan. Deltagande i ett lärprojekt anordnat av 
REGLAB inleds under september där regionens roll i 
integratonsfrågan undersöks. Förberedelser görs även för att skapa 
mål för regionens integrationsarbete, och en strategi för att uppnå 
dessa mål. 

Budget  175 000 kronor 
Utfall 26 000 kronor 
Projektslut 2016-12-31 

 

Regionförbundets insatser utöver mål och strategier i Sörmlands-
strategin 2020 
 
 
Projekt Tematisk utvärdering 

 
Projektmål I uppdraget att följa upp Sörmlandsstrategin 2020 ingår att årligen 

göra en tematisk utvärdering av insatser som gjorts över tid inom 
något av strategins målområden. Under 2016 är målet att utvärdera 
den satsning som gjorts inom besöksnäringen i Sörmland under de 
tre senaste åren, genom det så kallade 
destinationsutvecklingsprojektet. 
 

Uppföljning 
av mål 

Planering av upphandling av extern utvärderare har påbörjats. 

Budget  250 000 kronor 
Utfall 91 100 kronor 
Projektslut 2016-12-31 
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Projekt Analyssamverkan i Mälardalen  

 
Projektmål Målet är att fortsätta och ytterligare utveckla det etablerade 

samarbetet med berörda organ i Västmanland, Örebro och 
Östergötland kring regionala analyser. I arbetet ingår även att 
samråda med berörda organ i Uppsala och Stockholms län samt 
relevanta organ på nationell nivå. 
 
Inom projektet hanteras även Sörmlandsbasen, en databas som 
SCB tillhandahåller. 
 

Uppföljning av 
mål 

Samarbetet i Östra Mellansverige har avbrutits och Sörmland 
arbetar vidare på egen hand med analyser och utvärderingar. 

Budget  275 000 kronor (intäkter 515 000 kronor, kostnader 790 000 
kronor) 

Utfall 184 400 kronor 
Projektslut 2016-12-31 

 
Aktivitet  Nätverk för EU-samordnare 

 
Aktivitetsmål Målet är att driva och utveckla nätverket för länets EU-samordnare 

så att de kan stödja medlemmarnas politiker vid internationella 
kontakter på regional nivå och i strukturfondsarbetet. 
 

Uppföljning av 
mål 

Nätverket i Sörmland har träffats en gång under året. Nätverket i 
Östra Mellansverige har också träffats en gång. 

Budget  50 000 kronor 
Utfall 500 kronor 
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Aktivitet  Stödstruktur för ett effektivt nyttjande av EU:s strukturfonder 
 

Aktivitetsmål Målet är att stödja och underlätta för medlemmarna och andra 
aktörer att utnyttja befintliga EU-medel på ett effektivt sätt. En 
stödstruktur med både personella och ekonomiska resurser under 
hela programperioden ska fortsätta att byggas upp inom 
förbundskontoret. Mobilisering av både regionalfondsprojekt och 
socialfondsprojekt ska genomföras i länet och i Östra 
Mellansverige. Kunskap om EU:s möjliga finansieringsformer ska 
finnas på regionförbundet. 
 

Uppföljning av 
mål 

Under året har regionförbundet varit med och finansierat en 
koordinator för arbetet med strukturfonderna i Östra Mellansverige. 
Tillsammans med organisationen RAR har regionförbundet 
genomfört arbete med mobilisering för att skapa fler 
socialfondsprojekt. Detta har lett till att  tre projekt med koppling 
till Sörmland beviljats medel. Projekten är:”Arbetsplatsintegrerat 
lärande” – målgrupp utomeuropeiskt födda för ett arbete i vården. 
Beviljat stöd 6 498 346 kronor. ”IMA/IPS” – Utveckling av 
metoden, Individual Placement Support, mot utvidgade 
målgrupper. Personer med funktionshinder som står utanför 
arbetsmarknaden. Beviljat stöd 8 398 403 kronor. ”Smart industri i 
Östra Mellansverige” – Satsning för bättre matchning mellan 
arbetsmarknadens behov av arbetskraft och utbildningsväsendets 
utbud.  Totalt stöd 12 000 000 kronor varav till Sörmland 2 
000 000 kronor. 
Mobiliseringsarbete för nya projekt har ägt rum under våren. Ett 
välbesökt mobiliseringsmöte på Hedenlunda med workshop 
inledde mobiliseringen. Flera ansökningar är inskickade till ESF-
rådet från länet, beslut väntas i december 2016. 

Budget  2 000 000 kronor 
Utfall 519 100 kronor 

 
Aktivitet  Medlemskap i SEF och AER 

 
Aktivitetsmål Utveckla regionförbundets engagemang och medlemskap i nämnda 

organisationer.  
 

Uppföljning av 
mål 

Medlemskapet i Stockholms europaförening har fortsatt under året, 
regionförbundets politiska representanter och ungdomsdelegater  
har deltagit i AERs summeracademy. 

Budget  250 000 kronor 
Utfall 296 300 kronor 
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Aktivitet  Reglab 
 

Aktivitetsmål Medlemskap och deltagande i det nationella forumet för lärande 
om regional utveckling. I forumet möts bland annat regioner, 
myndigheter och forskare för att lära sig mer. Reglab driver 
gemensamma utvecklingsprojekt och fördjupar de regionala 
analyserna. 
 

Uppföljning av 
mål 

Som medlem har regionförbundet deltagit i Reglabs lärprojekt och 
seminarieserier. Regionförbundet har bland annat deltagit i 
analysarbetet inför ett lärprojekt om integration. 

Budget  100 000 kronor 
Utfall 163 800 kronor 

 
Projekt Ledningskonferens 2016 

 
Projektmål Målet med ledningskonferensen är att öka kunskapen om hur 

Sörmland påverkas av den globala ekonomin, inspirera till 
nytänkande för Sörmland i Stockholm-Mälarregionen samt att 
utveckla relationerna mellan regionförbundet och dess medlemmar. 
Ledningskonferensen kommer att genomföras den 3-5 oktober. 

Uppföljning 
av mål 

Ledningskonferensen, som i år går till Tallinn i Estland, har 
förberetts sedan före sommaren. Inriktningen för konferensen är att 
studera digitaliseringen som väsentlig utvecklingsfaktor för 
samhället i stort men också med särskilt fokus på hur 
digitaliseringen påverkar utvecklingen i kommunerna, landstinget 
och andra offentliga organ på regional nivå. 
Vid augusti månads utgång hade vi 50 personer anmälda. 

Budget 100 000 kronor (externa intäkter 450 000 kronor, kostnader 
550 000 kronor) 

Utfall 25 100 kronor 
Projektslut 2016-11-28 
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Projekt Morgonsoffor 
 

Projektmål Målet är att marknadsföra och öka kännedomen om 
Regionförbundet Sörmland i ett positivt sammanhang när det gäller 
företagande, marknadsföring och regional utveckling i 
Nyköping/Oxelösund, KFV-regionen (Katrineholm, Flen och 
Vingåker) och Gnesta. 
 

Uppföljning av 
mål 

Under årets åtta första månader har det planerade antalet 
Morgonsoffor genomförts vilket innebär fyra soffor i 
Nyköping/Oxelösund, två i KFV-regionen (Katrineholm, Flen och 
Vingåker) och två i Gnesta. Vid Morgonsoffan den 17 maj i Gnesta 
var regionförbundet värdar och då presenterades vår nye 
regiondirektör. 

Budget 100 000 kronor (intäkter 150 000 kronor, kostnader 250 000 
kronor) 

Utfall 171 800 kronor 
Projektslut 2016-12-31 

 
Aktivitet  Kommunikationsplan 2016 

 
Aktivitetsmål Målet med regionförbundets kommunikation är att den ska bidra 

till att regionförbundets vision och mål i Sörmlandsstrategin 2020 
uppnås. 
Detta ska bland annat ske genom att hålla hemsidan uppdaterad 
och aktuell, producera och publicera elva nyhetsbrev, arrangera 
flera mötesplatser under året och därmed stärka varumärket 
Regionförbundet Sörmland. 

Uppföljning av 
mål 

Under försommaren gjordes en extra drive för att öka intresset för 
regionförbundets Facebooksida vilket resulterade i att vi ökade 
antalet följare rejält. Sju nyhetsbrev har publicerats och två större 
nätverksträffar har hållits för kommunikatörerna i länet, 
tillsammans med kommunernas integrationsstrateger. Det första 
hölls i Eskilstuna i maj på temat ”Hur kommunicerar vi 
flyktingfrågan och integrationen i Sörmland”. Det andra hölls i 
Nyköping i mitten av augusti i samband med ”Forum Nyköping – 
för integration och social sammanhållning”. 

Budget  1 250 000 kronor 
Utfall 521 000 kronor 
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Politisk styrning 
Styrelsen har haft tre sammanträden under den aktuella perioden. Dessa har, förutom 
interna diskussioner och beslut, innehållit information från följande externa aktörer: 
Almi Företagspartner Stockholm-Sörmland AB (Mål 3, utveckling av strategiskt 
viktiga branscher), WSP - en presentation av en tematisk utvärdering om regional 
infrastrukturplanering (övrig insats), samverkanskoordinator Bengt Jansson, om Stolt 
mat i Sörmland (Mål 4), Stockholms läns landstings tillväxt- och 
regionplaneförvaltning Hanna Wiik, om regional utveckling och övergripande 
regional planering i Stockholmsregionen (Mål 4/Regional fysisk planering). 
 
Styrelsesammanträdet i april arrangerades som en 24-timmarskonferens med temat 
”Sörmland i en ny regionbildning”, där även externa parter inbjöds att delta under en 
eftermiddag. 
 
Arbetsutskottet har under perioden haft tre beredande sammanträden inför styrelsens 
sammanträden. 
 
Styrelsen har tre beredningar: 
 

• Beredningen för kompetensfrågor, sju ledamöter:  
Beredningen har under perioden sammanträtt fyra gånger samt gjort ett 
studiebesök på Mälardalens tekniska gymnasium i Södertälje. Beredningen 
har arbetat med frågor rörande yrkesutbildningar, ungas gymnasieavhopp 
samt kopplingar och ökat samarbete mellan utbildning och näringsliv. 

 
• Beredningen för infrastruktur och transporter, nio ledamöter: 

Beredningen har haft tre sammanträden under perioden. Beredningens fokus 
har varit arbetet med länstransportplanen, dels uppföljning och bevakning av 
den nuvarande, dels framtagande av den nya. 
 

• Beredningen för jämlik hälsa, sju ledamöter: 
Beredningen har under perioden sammanträtt tre gånger samt gjort en 
studieresa till Region Östergötland. Beredningen har fokuserat på kopplingar 
mellan Sörmlandsstrategin och hälsans bestämningsfaktorer. 
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Förbundskontoret 
En ny regiondirektör har tillträtt under våren då tidigare chef har gått i pension vid 
halvårsskiftet. 
 
Under våren har utvecklingen av förbundskontorets IT-miljö fortsatt. Syftet är att 
med IT som verktyg stödja regionförbundets arbetsprocesser utifrån tillgänglighet, 
mobilitet och säkerhet och därmed medföra effektivitet. Personalen på region-
förbundet har med tiden fått ett förändrat arbetssätt. De anställda är allt mer mobila 
och arbetar även på andra ställen än på kontoret. Samarbete med regionförbundets 
medlemmar och andra organisationer har ökat och förbundet har projektanställda 
samt konsulter som arbetar direkt in i den ordinarie verksamheten. Regionförbundets 
IT-miljö behöver därför stödja det nya arbetssättet bättre. 
 
Övriga insatser som pågått under 2016 är bland annat en fortsatt utveckling av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och en medarbetarenkät har genomförts i början av 
året. 
 
Från och med 2015 har förbundskontoret påbörjat ett löpande miljöarbete i syfte att 
tydliggöra och successivt minska kontorets miljöpåverkan. Miljöarbetet ska löpande 
följas upp internt i verksamheten och även rapporteras i delårs- och årsbokslut. 
Inledningsvis kommer uppföljningen att göras genom mätning av nedanstående 
miljönyckeltal: 
 
Under perioden januari-augusti har utfallet för nedanstående miljönyckeltal varit: 
 

• Elförbrukning på kontoret: 7 660 kWh 2016, (9 437 kWh 2015). 
 

• Tjänsteresor med bil, kilometerantal:  
- Hyrbilar: 10 923 km 2016, (18 307 km 2015).  
- Privata bilar, politiker och tjänstemän: 50 970 km 2016, (56 306 km 

2015). 
 

• Kopiering och pappersförbrukning på kontoret:  
- Kopiering och utskrift av dokument: 76 334 stycken 2016, (96 259 

stycken 2015, innehåller även skannade dokument).  
- Pappersförbrukning: 50 000 stycken 2016 (62 500 stycken 2015). 

  

161



 

 

 
  

   

   
   

 Sid 34(47) 

Regionförbundets ekonomiska utfall och prognos 
Delårsrapporten visar förbundets ekonomi under tiden januari – augusti innevarande 
år och ett prognostiserat resultat för hela året.  
 
Enligt kommunallagen 8 kap 5 § ska en kommun, varmed jämställs kommunal-
förbund, för sin verksamhet ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning. 
 
Regionförbundets finansiella mål: 
 

• Budget i balans (om inte synnerliga skäl finns). 
• Eget kapital på en nivå som ger finansiell handlingsberedskap, det vill säga  

12 miljoner kronor. 
• Nivån för kassalikviditet (betalningsförmåga på kort sikt) ska överstiga  

100 procent. Avser kvoten kortfristiga fordringar + kassa + bank och 
kortfristiga skulder.  

 
För Regionförbundet Sörmland gäller som finansiellt mål att i enlighet med 
kommunallagen (8 kap 4 §) ha en budget i balans och intäkterna ska därmed 
överstiga kostnaderna. 
 
Undantag från kommunallagens krav att ha en budget i balans och att intäkterna 
därmed ska överstiga kostnaderna, får göras restriktivt om synnerliga skäl finns 
(Kommunallagen 8 kap 5 b §). Synnerliga skäl kan vara ett eget kapital med 
realiserbara tillgångar som överstiger vad som bedöms utgöra rimliga krav på 
finansiell handlingsberedskap. Regionförbundets eget kapital var i årsredovisningen 
för 2015 16,83 miljoner.  
 
Från och med 2015 har den verksamhet inom socialtjänst och delar av hälso- och 
sjukvården i Sörmland som tidigare år ingått i regionförbundets verksamhet, övergått 
till en gemensam nämnd där landstinget är värdkommun. Regionstyrelsen har 
beslutat att regionförbundet under 2016 ska lämna ett ekonomiskt stöd på 2,7 
miljoner till nämnden. Under 2016 kommer en del av det egna kapitalet att tas i 
anspråk för att kunna finansiera stödet till den gemensamma nämnden. En 
grundförutsättning för det var att regionstyrelsen beslutade att frångå det finansiella 
målet om en budget i balans som tidigare antagits för förbundet. Regionförbundets 
budget för 2016 är därför underbalanserad med 1,77 miljoner. 
 
Utfallet för regionförbundet för perioden januari – augusti visar ett underskott på 407 
000 kronor.  
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Helårsprognosen är beräknad utifrån de projekt och aktiviteter som fanns med i 
verksamhetsplanen för året samt de beslut om nya projekt och aktiviteter som tagits 
hitintills under 2016. Bedömningen är att regionförbundets verksamhet kommer att 
visa ett underskott vid årets slut på -1,4 miljoner kronor. Avvikelsen jämfört med den 
underbalanserade budgeten är därmed 370 000 kronor.  Både intäkterna och 
kostnaderna beräknas bli högre än budget. 
 
Det egna kapitalet för perioden är 16,42 miljoner och överstiger därmed det 
fastställda målet på 12 miljoner. Utifrån prognosen i delårsbokslutet, med ett resultat 
på -1,4 miljoner, beräknas det egna kapitalet sjunka till 15,43 miljoner kronor för 
2016. 
 
Kassalikviditeten för perioden är 292 procent och överstiger därmed region-
förbundets finansiella mål på 100 procent. 
 

Huvudverksamhetens ekonomi 
Huvudverksamhetens nettokostnader som ska finansieras med regionförbundets egna 
medel är budgeterade till 19,36 miljoner kronor för hela året (21,79 miljoner kronor i 
kostnader och 2,43 miljon kronor i externa intäkter). Till detta kommer statliga, 
regionala utvecklingsmedel som regionförbundet disponerar för projektverksamhet, 
det så kallade 1:1-anslaget. Dessa medel ingår inte i förbundets budgetomslutning 
utan är en särskild projektbudget där regionförbundet har beslutanderätt över 
anslaget samt administrerar och redovisar utfallet till Tillväxtverket.  
 
Sörmland har under hela regionförbundets tid som regionalt utvecklingsansvarig haft 
ett av landets lägsta statliga anslag (1:1 anslag) för regional utveckling. Detta har 
framförts av regionförbundet till näringsdepartementet som är budgetansvarig för 
anslaget. I år har cirka tre miljoner extra tilldelats länet. Näringsdepartementet ämnar 
permanenta den nya högre nivån.  
 
De extra statliga regionala utvecklingsmedel (1:1-anslaget) som regionförbundet fått 
2016 kommer att användas till regionala projekt inom huvudverksamheten. Projekten 
som får stöd från anslaget finns med i verksamhetsplanen för 2016, främst inom 
målområdena ett och tre i Sörmlandsstrategin. Inrapportering av genomförda och 
förbrukade projektmedel kommer under hösten att göras till Tillväxtverket för att 
regionförbundet ska få del av utvecklingsmedlen.  
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Ekonomisk sammanställning per målområde 
 

Mål Budget 
helår 

Utfall 
period 

Prognos helår Avvikelse 
budget-  
prognos 

Mål 1- I Sörmland 
finns goda 
förutsättningar för 
unga och vuxna att 
utbilda sig och arbeta. 
Arbetsgivare har 
goda möjligheter att 
rekrytera rätt 
kompetens. 
 

3 340 000 672 100 3 400 000 60 000 

Mål 2 - Sörmland har 
starka samband med 
omvärlden. 
 

2 580 000 707 900 2 690 000 110 000 

Mål 3 - Sörmland har 
ett konkurrenskraftigt 
näringsliv. 
 

21 125 000 12 657 700 22 900 000 1 775 000 

Mål 4 - Sörmland har 
hållbara och 
attraktiva livsmiljöer. 
 

725 000 273 200 776 000 51 000 

Övriga insatser 
 

4 375 000 2 035 400 3 642 000 -733 000 

TOTAL 
NETTOKOSTNAD 
 

32 145 000 16 346 300 33 408 000 1 263 000 

 
 

Kommentar till utfall, prognos och budgetavvikelser  
Enligt prognosen kommer vissa projekt inom huvudverksamheten inte att uppnå 
budgeterade kostnader medan andra överskrider budgeten. 

Mål 1 
Inom detta målområde har en mindre budgetavvikelse på 60 000 kronor 
prognostiserats, vilket berör projektet Attraktiv arbetsgivare vård och omsorg. 
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Mål 2 
Hela målområdet beräknas överskrida budget med 110 000 kronor. 
 
Kostnaderna för att ta fram en ny länstransportplan för 2018-2029 har tidigarelagt 
och belastar årets budget med ett större belopp än budgeterat. Detta kommer troligen 
att medföra att nästa års kostnader kan bli något lägre än beräknat. 
 
Insatserna för aktiviteter inom den regionala cykelstrategin kommer inte att komma 
upp i budgeterat belopp.  
 
 
Mål 3 
   
Målområdet beräknas överskrida budget med 1,77 miljoner. I början av året tog 
styrelsen beslut om att en stor del av de extra 1:1-medlen som regeringen tilldelat 
Sörmland skulle användas till insatser inom mål 3.  
 
Arbetet med att ta fram styrkeområden i en smart specialiseringsstrategi både för 
Sörmland och Östra Mellansverige gemensamt har tagit längre tid än beräknat. Detta 
har medfört att de insatser som planerats för att utveckla länets och Östra 
Mellansveriges styrkeområden har försenats ordentligt. En kraftsamling tillsammans 
med länets företagsfrämjande organisationer ska genomföras under årets sista 
månader.  
 
De extra medel som regeringen tilldelade Sörmland via 1:1-medlen ska till stor del 
gå till detta då den tillverkande industrin är ett av de styrkeområden som smart 
specialiseringsarbetet identifierat. En mindre del ska gå till styrkeområdet kring 
livsmedelsproduktion.  
 
Regionalfondens medel för CO2-insatser har generellt inte resulterat i så många 
projekt. Därför har regionförbundet medfinansierat ett flertal förstudier för att få ut 
fondens pengar i regionen och kostnaderna överskrider därför budgeterat belopp. 
 

Mål 4 
Målområdet beräknas överskrida budget med cirka 50 000 kronor. 
 
Arbetet med att hitta regionförbundets roll i länets integrationsarbete har varit svårt, 
bland annat beroende på att förbundets medlemmarna haft fullt upp att lösa akuta 
problemsituationer. En kraftsamling tillsammans med medlemmarna har nu planerat 
att genomföras under årets sista månader. Därefter görs en plan för fortsatt arbete.  
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Vissa kostnader från förra årets visionsarbete ”Sörmland nära Stockholm” har 
redovisats detta år. Regionförbundet har också medfinansierat Sörmlands matdag 
vilket inte var budgeterat. 
 

Insatser utöver Sörmlandsstrategins mål 
Inom detta område kommer budgeterade kostnader totalt sett inte uppnås enligt 
prognosen. En avvikelse på cirka 730 000 kronor beräknas. 
 
De insatser som planerats för stödstrukturen för nyttjande av EUs strukturfonder 
kommer inte att genomföras i den takt som antogs vid budgettillfället. 
 
Årets tematiska utvärdering avseende länets arbete med destinationsutveckling har 
inte påbörjats än. Det fleråriga gemensamma analysarbetet inom Östra Mellansverige 
har avlutats och analytikerna arbetar nu var och en för sig. Analytikerna fortsätter 
dock att träffas för utbyte av erfarenheter.  
 
Ungdomsdelegater och ledamöter i AER har deltagit i ”Summer Academy”. Detta 
var inte budgeterat.  
 
På kommunikationsområdet är prognosen att budgeterade kostnader inte uppnås. När 
det gäller de budgeterade medlen för förbundets relativt nya hemsida har inte 
fortsatta utvecklingskostnader behövts eftersom den har fungerat utomordentligt väl. 
Beträffande planerade event så har det inte orsakat så mycket kostnader som 
beräknat då endast en cykeldag i Nyköping och inte någon annanstans i länet har 
genomförts. Under våren fattades även beslut om att regionförbundet inte skulle delta 
i Almedalens olika arrangemang. 
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Sidoverksamhetens ekonomi 
Regionförbundet Sörmland har mellan åren 2003-2014 varit formell huvudman för 
olika insatser på vård- och omsorgsområdet. Under 2014 genomfördes en utredning 
kring strukturen för samverkan inom socialtjänst och delar av hälso- och sjukvården i 
Sörmland. Utredningens förslag presenterades för regionstyrelsen i juni 2014 och 
efter godkännande skickades den till samtliga huvudmän för antagande av en 
förändring inför 2015. Från och med 2015 ingår verksamheten i en gemensam nämnd 
där landstinget är värdkommun.  
 
Regionförbundet har under 2016 lämnat ett ekonomiskt stöd på 2,7 miljoner till 
nämndens samlade verksamhet. Hela kostnaden ryms inte inom regionförbundets 
ordinarie finansieringsram och är därmed anledningen till det budgeterade och 
prognostiserade underskottet. 
 

Politiska styrningens ekonomi 
Kostnaderna för den politiska styrningen avser sammanträdesarvoden till 
regionförbundets förtroendevalda samt fasta arvoden till styrelsens presidium och 
arbetsutskott. Det inkluderar också arvoden till de tre politiska beredningar som 
tillsats. Övriga sammanträdeskostnader som till exempel lokalhyra samt 
regionförbundets revisorer och representation i Assembly of European Regions 
(AER) ingår också.  
 
För hela året är budgeterat en kostnad på 2,2 miljoner kronor för den politiska 
styrningen och för perioden är utfallet 1,45 miljon kronor. Vid årets slut beräknas 
kostnaden bli i nivå med budget, det vill säga 2,2 miljoner.  
 

Förbundskontorets ekonomi 
Årsbudgeten för förbundskontorets kostnader uppgår till 17,7 miljoner kronor. 
Kostnaden för perioden är 12,59 miljoner kronor, det vill säga cirka 790 000 kronor 
högre jämfört med budgeten för perioden. Vid årets slut beräknas kostnaden bli 
17,95 miljoner, det vill säga 250 000 kronor mer än budget. 
 
De budgeterade personalkostnaderna för perioden uppgår till 9,33 miljoner kronor 
och utfallet är 10,62 miljoner. Helårsbudgeten för personalkostnader är 14 miljoner 
och prognosen för helåret beräknas till 14,75 miljoner. Det beror på dubbla 
lönekostnader vid övergången till ny chef för förbundskontoret samt utebliven extern 
ersättning för personalkostnader eftersom den gemensamma analyssamverkan  inom 
Östra Mellansverige har avlutats i början av året. 
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Antalet tillsvidareanställda vid kontoret uppgår för närvarande till 18 personer, varav 
tolv kvinnor och sex män. Regionförbundet kompletterar också sin fasta bemanning 
med tidsbegränsade anställningar för olika projekt.  
 
Länsstyrelsen har under perioden överfört statliga medel till regionförbundet på 1,33 
miljoner kronor, vilket är beräknat utifrån kostnaden för tre handläggartjänster. 
Övriga kostnader för förbundskontoret som till exempel kostnader för lokaler, 
kontorsmaterial och tjänster är budgeterade till 3,7 miljoner. Utfallet för perioden är 
1,5 miljoner och beräknas i helårsprognosen bli 3,2 miljoner. 
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Budgetavstämning i mkr 
 

Utfall 
period 

Budget 
2016 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budget- 
prognos 

Utfall 
helår 
2015 

Intäkter      
Medlemsavgifter 25,75 38,62 38,62 0,00 37,22 
Ersättning personal Länsstyrelsen 1,33 1,98 2,0 0,02 1,96 
Externa intäkter projekt och 
aktiviteter huvudverksamhet 3,18 2,42 4,20 1,78 3,94 
Sidoverksamhet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 
Övrigt1 0,47  0,30 0,47 0,17 0,21 
Summa 30,73 43,32 45,29 1,97 43,43 
      
Projektfinansiering statliga 
regionala medel 1:1 Tillväxtverket2 5,52 12,78 15,11 2,33 12,48 
       
Summa  5,52 12,78 15,11 2,33 12,48 
      
Summa intäkter 36,25 56,10 60,40 4,30 55,91 
      
Kostnader      
Huvudverksamhet -19,53 -34,57 -37,61 3,04 -38,15 
Sidoverksamhet -2,70 -2,70 -2,70 0,00 -3,08 
Politisk styrning -1,45 -2,20 -2,20 0,00 -2,10 
Förbundskontoret -12,59 -17,70 -17,95 0,25 -17,07 
Övrigt3 -0,39 -0,70 -1,34 0,64 -0,74 
Summa kostnader -36,66 -57,87 -61,80 -3,93 -61,14 
      
Resultat -0,41 -1,77 -1,40 0,37 -5,23 
      

 
 
 
  

                                                 
1 Bland annat ränteintäkter och externa föreläsningar. 
2 Särskild projektbudget. De statliga regionala medlen ingår inte i regionförbundets  
   budgetomslutning. 
3 Bland annat medlemsavgift för Mälardalsrådet, kommunchefsträffar, regionfrågan och utredning av        
FoU. 
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Resultaträkning  (tkr) 
 Delår  Delår  

 Not 2016-08-31 2015-08-31 
    

Rörelsens intäkter mm     
Nettointäkter 1 35 774  35 821  
Övriga rörelseintäkter 2 459  450  

     
Summa intäkter mm  36 233  36 271  

     
Rörelsens kostnader     
Övriga externa kostnader 3 -23 149  -24 594  
Personalkostnader 4 -13 427  -11 654  
Avskrivningar 5 -66  -57  

     
Summa rörelsens kostnader  -36 642  -36 305  

     
Rörelseresultat  -409  -34  

     
Resultat från finansiella poster     
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  14  7  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -12  -12  

     
Summa resultat från finansiella poster  2  -4  

     
Resultat efter finansiella poster  -407  -38  

     
Periodens resultat   -407  -38  

     
     

Balanskravsutredning     
     

Redovisat resultat enligt resultaträkning  -407  -38  
Avgår realisationsvinster, mm  0  0  

     
Justerat resultat enligt balanskrav KRL 4 § 4  -407  -38  
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Balansräkning (tkr) 
 Delår Delår 

TILLGÅNGAR Not 2016-08-31 2015-08-31 
    

Anläggningstillgångar     
Inventarier, datorer och installationer 6 475  180  
Finansiella anläggningstillgångar 7 519  519  
Summa anläggningstillgångar  994  698  

     
Omsättningstillgångar     
Kundfordringar  2 714  2 840  
Övriga fordringar 8 267  488  
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 9 5 698  8 143  
Likvida medel 10 8 655  12 388  
Kortfristiga placeringar 11 6 134  6 135  
Summa omsättningstillgångar  23 469  29 994  

     
SUMMA TILLGÅNGAR   24 463  30 693  

     
SKULDER OCH EGET KAPITAL       

     
Eget kapital 12 16 423  22 018  
- därav periodens resultat  -407  -38  

     
Avsättningar  0  0  

     
Långfristiga skulder  0  0  

     
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder  677  1 082  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 7 363  7 594  
Summa kortfristiga skulder  8 040  8 675  

     
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL   24 463  30 693  

     
Ställda panter     

     
Ansvarsförbindelser     
Pensionsförpliktelser 2016/2015 14 13 791  13 510  
Tillgångar i pensionsstiftelse   12 499  11 062  

     
Regionförbundets leasingavtal är operationella 15 1 186  2 510  
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Kassaflödesanalys (tkr)  Delår Delår 
   2016-08-31 2015-08-31 
    
Likvida medel vid periodens början 1 jan  4 962  20 965  
     
Periodens resultat  -407  -38  
Avskrivningar som belastar detta resultat  66  57  
Summa tillförda medel  -341  19  
     
Förändring av rörelsekapital exkl likvida medel     
Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar  10 142  -5 637  
Minskning (-) eller ökning (+) av kortfristiga skulder  -5 753  -2 910  
Summa förändring av rörelsekapital  4 389  -8 547  
     
Medel från den löpande verksamheten  4 048  -8 529  
     
     
Nettoinvesteringar     
Investeringar i aktier och andelar  0  0  
Investeringar i övriga anläggningstillgångar  -355  -48  
Erhållen likvid vid försäljning av anläggningstillgångar  0  0  
Summa nettoinvesteringar  -355  -48  
     
Finansiering     
Ökning (-) eller minskning (+) av långfristiga fordringar  0  0  
Minskning (-) eller ökning (+) av långfristiga skulder  0  0  
Summa finansiering  0  0  
     
Förändring av likvida medel  3 693  -8 577  
     
     
Likvida medel vid periodens slut 31 aug  8 655  12 388  
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Noter Delår Delår 
  2016-08-31 2015-08-31 

Not 1 Nettointäkter    
 Medlemsavgifter4 25 745  25 296 

 Regionala medel länsstyrelsen 1 331  1 307 
 Uppdragsintäkter och regionala medel 8 697  9 218 
 Summa nettointäkter 35 774  35 821 
     

Not 2 Övriga rörelseintäkter    
 Konferensintäkter 0 105 

 Övriga intäkter 459 344 
 Summa övriga rörelseintäkter 459 450 
     

Not 3 Övriga externa kostnader    
 Lokalkostnader -604  -589  

 Kontors- och förbrukningsmaterial -479  -499  
 Redovisning / revision -295  -262  
 Övriga konsulttjänster -276  -161  
 Konferenser och sammanträden som arrangeras -981  -1 008  
 Datakommunikation, telefon och porto, kopiering mm -266  -442  
 Resekostnader -523  -455  
 Information -444  -419  
 Konsulter för projekt -8 916  -10 199  
 Utgivna bidrag/medfinansiering -9 692  -9 243  
 Förenings- och övriga avgifter -292  -1 007  
 Övriga kostnader -383  -309  
 Summa övriga externa kostnader -23 149  -24 594  
    
    
    
    
    
    
     

                                                 
4  

Medlem Avgift för 2016 
helår (kr) 

Medlem Avgift för 2016 
helår (kr) 

Landstinget Sörmland 30 691 881 Flens kommun 468 275 
Eskilstuna kommun 2 903 764 Trosa kommun 317 662 
Nyköpings kommun 1 490 813 Oxelösunds kommun 303 172 
Katrineholms kommun 950 938 Gnesta kommun 291 875 
Strängnäs kommun 944 061 Vingåkers kommun 255 592 
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Not 4 Personalkostnader    
 Löner och ersättningar till anställda -8 054  -7 255  

 Arvoden, uppdragstagare -757  -665  
 Bilersättningar, traktamenten -252  -218  
 Löner och ersättningar till anställda -9 063  -8 138  
     

 Sociala avgifter enligt lag och avtal -3 198  -2 724  
 Pensionskostnader -635  -447  
 Övriga personalkostnader -531  -345  
 Sociala avgifter och övriga personalkostnader -4 364  -3 516  
 Summa personalkostnader -13 427  -11 654  
    

Not 5 Avskrivningar    
 Årets avskrivningar -66  -57  

 Nedskrivningar 0  0  
 Summa avskrivningar -66  -57  
     

Not 6 Materiella anläggningstillgångar    
 Ingående ack. anskaffningsvärde 806  721  

 Årets anskaffningar 355  48  
 Utrangeringar, försäljningar mm 0  0  
 Utgående ack. anskaffningsvärden 1 161  769  
     

 Ingående ack. avskrivningar -620  -532  
 Årets avskrivningar -66  -57  
 Utrangeringar, försäljningar mm 0  0  
 Utgående ack. avskrivningar -686  -589  
     

 Utgående planenligt restvärde 475  180  
     

Not 7 Finansiella anläggningstillgångar    

 
Aktier i Nyköping-Östgötalänken AB, org.nr. 556612 - 
6636, ägarandel 18,6% 21  21  

 Aktier ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland, 498  498  
 org. nr. 556141-6204, ägarandel 8,5% 519  519  
     

Not 8 Övriga fordringar    
 Regionförbundets skatt 116  162  

 Skattekonto 0  0  
 Ersättning för mervärdesskatt 72  201  
 Övriga fordringar 79  126  
  267  488  
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Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    
 Upplupna intäkter projekt 5 616  8 045  

 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 82  98  
  5 698  8 143  

Not 10 Likvida medel    
 Bankmedel likvidkonto 8 654  12 386  

 Handkassa 2  3  
 Summa 8 655  12 388  
     

Not 11 Kortfristiga placeringar    
 Penningmarknadsfond Mega 6 134  6 135  

     
Not 12 Eget Kapital    
 Ingående eget kapital                                      16 830  22 056  

 Periodens resultat -407  -38  
 Utgående eget kapital 16 423  22 018  
     

Not 13 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter    
 Personalens källskatt -371  -340  

 Upplupna sociala avgifter  -312  -279  
 Semesterlöneskuld och upplupna löner -976  -918  
 Pensionsskuld -351  -323  
 Upplupna kostnader -2 711  -3 675  
 Förutbetalda intäkter 0  0  
 Kundfakturor periodiserade i RD -2 642  -2 059  
 Summa -7 363  -7 594  
        

Not 14 Pensionsförpliktelser    
 Avsatt till pensioner 31 aug 11 099  10 872  

 Löneskatt 24,26 % 2 692  2 638  
 Summa 13 791  13 510  
     

 Pensionsreserv i SKL´s pensionsstiftelse 31 dec  11 499  10 082  
 Insättning i årsbokslut 2015/2014 1 000  980  
 Summa 12 499  11 062  
     

Not 15 Leasingavtal mm    

 
Regionförbundets samtliga leasingavtal är 
operationella 1 186 2 510  

 Inget av leasingavtalen överstiger 3 år   
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Till medlemman~as fullmäktige för Regionfbrbundet Sörmland
Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa och

Vingåkers kommuner samt Landstinget Sörmland

Revisorernas utlåtande om delårsrapport pei• 2016-OS-31

Vi liar granskat RegionförUundet Sörmlands del~rsrapport per dei~ 31 augusti 201G.

Granskt~in~en har utfö~is enligt kommunallagen och enligt god revisionssed.

Kevisorerna ska bedömT om resultatet i delåisrappo~ten är förenligt med de ntål för den

ekonomiska förvaltningen som fiillinäktige beslutat om i verksamhetsplanen och årsbudgeten.

1 vår granskning har vi biträtts av KPMG AB och granskningsresultatet frAmgår av bifogad

revisionsrapport.

V i noterar att delårsrapporten redovisaren återkoppling till verksai~~hetsplanen och
verksamhetsmålen.

Den helårspragnos soon lämnas i delåisrapporten bedöitier att förbundet konune~• att gå med

ett underskott om ca 1 400 tkr år 216 och ~nansietlt mål för året är fastställt tiU ett

underskott om 1 770 tkr.

Vi noterar att det prognostiserade underskottet har bedömts utifrån förutsättning att det inte

beslutas om att }~åböija några nya projekt under hösten.

Vigör följande bedömning.

• Delårsrlpporten är upprättad i enlighet med lagen om ko~tununal redovisning.

Nyköping 201 G-/~ —/~

~ , '~

Marta Beugtssdr~ `~"'°~--. Leif Jt s
,~, ~ ~?

Av Landslr'ugel Sörmland zrlsecicla revisorer•

..~ ~_~

Gustaf Wachtn~eister

Till utltrta►tdet hör bilagun: Revisia7sbilr~idels rapport 2016-09-30
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1/~PMG
Regio~tförbttndet Sö~~~illand

Granskning delårsrapport 2016
2016-09-30

1. Inledning

Granskningen av Regionfärbundets Sörmlands delårsrapport per 31 augusti 2016 har varit
översiktlig ocl~ inriktats på rapportens inneh'~II samt den dokumentation som finns upprättad som
underlag.

2. Delårsrapport - Finansiella och vei•ksamhetsmässiga må1
Detåisrappoiieil ska innehålls eii översiktlig redogörelse ~7ir utvecklingen av förUundets
verksamhet ocl~ resultat sela❑ föregående räkenskapsårs utgång. Kommunallagen angel• att
förvaltningsberättelsen i delårsi~appo~~ten ska innehålla iy~pgiftei• oi~i hta• de finansiella ocl~
verksa~ul~etsmässiga målen avseende god eko~ionlisk hushållning uppfyllts. Lagen ställer därför
krav på att buci~eten ska inneh~lla finansiella må1 samt mål och riktlinjer för verksamheten.

T3udgeten för innevarande herr har fastställt finansiellt infil till att förbundet ska redovisa ett
underskott på ] 770 tkr. Vidare ska verksamhetens kostnader Hållas inom givna ekonomiska
ca~uar.

Resultatet i delårsrapporten visar på ett underskott om ca 407 tkr. Det I~elårsresultat som
redovisas som prognos i delårsrapportei~ visar på ett wideiskott om ca 1 400 tkr vilket #r något
bättre än det budgeterade resultatet.

Som fra►ngår av förvaltningsberättelsen så är det budgeterade underskottet besltatat med
beaktande av förbundets styrka egna kapital och att målkapitalet uppfylls. Vi bedömer därfZir att i
ansprfikstagna medel, i budgeten och prognosen, ligger inom ramen föc målet för god ekonomisk
hushållning och att finansiellt mål därmed uppfylls.

eget kapital från tidigare år uppgår till 16 830 tkr. Årets prognostiserade underskott om 1 400 tkr
skulle innebära ett utgående eget kapital för 2016 om 15 430 tkr att jämföra med det fastställda
målkapitalet om ] 2 Q00 tkr. Vår Uedömning är att förbtmdets egna kapital €ir fortsatt starkt.

Rapporten visar på en återkoppling till verksamhetsplanen och verksamhetsmilen.

Vi bedö►~~er att delårsrapporten ger en ~~ättvisande bild av Regionförbundets resultat och stälLiing.
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Lag agn kommu~~al redovisning och god
redovisningssed.

Eskilstuna som ovan
KPMG AB

J

Anders Thin
Auktoriserad revisör

Regionf~rbundet delårsrapport 2016 KPMG rapportering.doc

Q 2016 KPMG AB, the Swedish member firm of KPMG
International, a Swiss cooperative. All rights reserved.



Katrineholm 2017-01-17 

Motion angående arbetsmiljön inom 
barnomsorgen  
Studier visar att utbrändhet och ljudtrötthet är vanligare inom barnomsorgen än inom andra 
yrken. Om arbetsmiljön är dålig för personalen kan vi utgå från att den också är dålig för barnen.  
Därför anser vi att det är hög tid att särskilt utreda arbetsmiljön på kommunens förskolor. 

År 2011 genomfördes en studie av Fredrik Sjödin m.fl. i Umeå. Den slog fast att de höga 
stressmiljöerna i förskolan slår hårt mot personalens hälsa och att det finns mer ljudtrötthet och 
allmäntrötthet än i andra yrken, detta tillsammans med oroande höga stressnivåer, som höjs redan 
innan de går till jobbet och sjunker inte förrän sent på kvällen. Det borde vara högt prioriterat av 
varje arbetsgivare att motverka detta.  

Enligt Lärarförbundets förra ordförande Eva-Lis Sirén är det nästan dubbelt så vanligt med 
stressrelaterade sjukdomar för förskollärare och lärare i fritidshem än jämfört med andra 
yrkesgrupper. Enligt statistik från Försäkringskassan var det 2014 nästan dubbelt så vanligt med 
sjukskrivningar för psykiska diagnoser för personal inom barnomsorgen än för arbetsmarknaden i 
sin helhet. Ökningen är 27% på bara fem år.  

Under våren 2016 låg Katrineholms kommun på 19,8 barn per avdelning/grupp i snitt. 
Skolverkets allmänna rekommendationer är sex till tolv barn mellan ett och tre år, och nio till 15 
barn för barn mellan fyra och fem år. Häri återfinns med stor sannolikhet orsaken till varför 
personalen blir ljudtrötta, därför är minskade barngrupper ett viktigt verktyg i arbetet mot en 
lugnare arbetsmiljö för alla inblandade.  

Barnens tre första år lägger grunden för utvecklingen resten av livet. Det har att göra med 
kognitiv utveckling men även emotionell utveckling. Relationen mellan personalen och barnen är 
det som måste stå i centrum. För att små barn ska kunna knyta an behöver personalen ha tid för 
vart och ett utav dem.  

Storleken på barngrupper påverkar arbetsmiljön och synpunkter om problem med låg 
grundbemanning och stora barngrupper behöver tas upp i dialoger.   

Arbetsmiljösituationen i förskolan är både en fråga om barnens uppväxtvillkor och om goda 
arbetsvillkor för kommunens medarbetare. Om Katrineholms kommun menar allvar med att vara 
en attraktiv arbetsgivare är det vår skyldighet att se till att arbetsmiljön är god.  
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Kristdemokraterna föreslår Kommunfullmäktige att uppdra till bildningsnämnden 

Att genomföra en genomgripande utredning av arbetsmiljösituationen inom kommunens alla 
förskolor, där bland annat ljudtrötthet, stress och luftkvalité ska mätas  

Att utifrån utredningen snabbt återkomma med relevant åtgärdspaket som minskar de 
arbetsmiljöproblem som identifieras 

Att i samma syfte minska barngruppernas storlek 

Katrineholm 17/1 2017 

Marian Loley  Joha Frondelius 

Ledamot bildningsnämnden/fullmäktige Gruppledare/ ledamot i fullmäktige 
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Katrineholm 2017-01-26

Motion till kommunfullmäktige om den politiska organisationen.

Motivering

Sedan arvodeskommittén avskaffades finns det inte längre någon oberoende, självständig, 
politisk arena för att föra samtal om den politiska organisationens arbetsformer och 
ersättningar. Det är en stor brist. Som det varit de två sista valperioderna har t.ex. 
oppositionen fått en ”pott” att hantera internt mellan oppositionspartierna. Det har inte varit 
bra utan vi anser att arvoderingarna ska tagas fram av tvärpolitisk arvodeskommitté innan 
valet.

Inför kommande mandatperiod är det viktigt att slå fast spelreglerna för den politiska 
organisationen. Det behöver läggas fast principer för gruppledarnas arbetsförhållanden och 
ersättningar samt övriga ersättningar som utgår. Denna diskussion ska vara klar i god tid före 
valet, så att principerna är tydliga och inte förändras efter valdagen för att anpassas till 
valutslaget.

Uppdraget att utföra genomgången ska göras av en tvärpolitisk arvodeskommitté, som senast 
ska ha ett förslag klart till kommunfullmäktige våren 2018.

Yrkande

Tillsätt en ny tvärpolitisk arvodeskommitté, vars första uppdrag är att utreda den politiska 
organisationen enligt motionens intentioner. Arbetet ska vara klart så att kommunfullmäktige 
kan anta förslaget våren 2018

Katrineholm 26 januari 2017

Ewa Callhammar Joha Frondelius Inger Fredrikssson
Liberalerna Kristdemokraterna               Centerpartiet

Ylva G Karlsson Tony Rosendahl
Miljöpartiet Vänsterpartiet
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1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-02-03 
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  
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna.

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut fjärde kvartalet 2016
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS.

Vid fjärde kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut:
Äldreomsorg – särskilt boende 14 (11 kvinnor, 3 män)
(varav 6 beslut var verkställda vid rapporteringstillfället – 3 kvinnor och 3 män)
Omsorg till personer med funktionsnedsättning LSS  4 (3 kvinnor, 1 man)
(varav 2 beslut var verkställda vid rapporteringstillfället – 2 kvinnor)

Ej verkställda gynnande beslut, fjärde kvartalet 2017 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) för fjärde kvartalet 2016.

För fjärde kvartalet 2016 finns 2 (två) gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Dom
Förvaltningsrätten i Linköping har den 8 februari 2017 meddelat dom i mål om 
laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut 21 november 
2016. Förvaltningsrätten avslår överklagandet om utbetalning av partistöd till 
Liberalerna.
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