
KALLELSE

Datum
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-06-14 

/EGET_FÖRVALTNING/ Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun Telefon: 
641 80 Katrineholm Telefax: 
www.katrineholm.se E-post:

Sammanträdande organ Kommunstyrelsen

Tid 2018-06-20 kl. 08:15

Plats KTS-salen, Vita Huset

Ärende Beteckning

Information

1. Kommunstyrelsens ansvarsområde
- Allmänt
- Kontaktcenter

2. Ekonomisk utfallsprognos och
personalredovisning för Katrineholms
kommun

3. Lyckliga gatorna

4. Västra stambanegruppen

Ärenden till kommunfullmäktige

5. Beslut om Sörmlandstaxan 2019 KS/2018:257

6. Fastställande av Inriktningsbeslut inför
upphandling av regionaltågstrafik Etapp 2

KS/2018:247

7. Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet verksamhetsplan
och budget 2019 (2020-2021)

KS/2018:256

8. Årsredovisning 2017 för
Samordningsförbundet RAR i Sörmland

KS/2018:246

9. Fastställande av 2019 års budget för
Samordningsförbundet RAR i Sörmland

KS/2018:245

10. Svar på motion om kommunalt ansvar för
fordons- och personskador

KS/2017:508

Ärenden till kommunstyrelsen 

11. Grönplan för Katrineholms stad KS/2017:506

12. Nytt markanvisningsavtal avseende
bostadsbyggnation i Norra stadsdelen inom
del av fastighetgen Gersnäs 3:8 i
Katrineholms kommun

KS/2017:562



KALLELSE

Datum
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-06-14 

/EGET_FÖRVALTNING/ Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun Telefon: 
641 80 Katrineholm Telefax: 
www.katrineholm.se E-post: 

Ärende Beteckning

13. Markanvisningsavtal med Tekniska verken i 
Linköping AB avseende industrimark inom 
del av fastigheten Kerstinboda 3:3 m fl i 
Katrineholm

KS/2018:278

14. Markanvisningsavtal med Finja AB avseende 
industrimark inom del av fastigheten 
Kerstinboda 3:3 m.fl. i Katrineholms 
kommun

KS/2018:279

15. Exploateringsavtal avseende del av fastighet 
Djulö 2:3, Katrineholms kommun

KS/2018:285

16. Köpeavtal avseende fastigheterna Plogen 2:1 
och del av Nävertorp 5:1

KS/2018:288

17. Revidering av och tillägg i kommunstyrelsens 
delegationsordning

KS/2018:283

Anmälningsärenden

18. Anmälan av delegationsbeslut

19. Anmälan av Sveriges Kommuner och 
Landstings cirkulär

20. Meddelanden

Göran Dahlström 
Ordförande



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2018-05-31 KS/2018:257 - 043 
Infrastruktur 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Lars I T Ramstedt 

Kommunstyrelsen

Beslut om Sörmlandstaxan 2019 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighets beslut om att justera priserna i Sörmlandstaxan inför 2019.

Sammanfattning av ärendet
Vid direktionen i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets sammanträde den 3 maj, 
beslutade man att föreslå respektive fullmäktige i Landstinget Sörmland, Eskilstuna 
kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings 
kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun och Vingåkers 
kommun att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets 
beslut dels om att avgiften för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län höjs till 860 
kronor för vuxna och 570 kronor för barn och ungdomar 7 till och med 19 år samt 
studenter till 26 år med start den 1 januari 2019, och dels att befintligt 
studenterbjudande i Sörmlandstaxan från höstterminen 2019 ersätts med samma 
affärsvillkor som för Movingo och hos SL.

Ärendets handlingar
 Protokollsutdrag § 13 Beslut om Sörmlandstaxan
 
Ärendebeskrivning
Beslut om Sörmlandstaxan fattades dels vid direktionens sammanträde den 
16 mars, dels vid direktionens extra sammanträde den 19 april 2016. Handlingar med 
förslag på ärendeskrivning distribuerades sedan till respektive medlemsfullmäktige 
som godkände myndighetens beslut om priser och nivå på rabatter för kommande 
Sörmlandstaxa inklusive skolkort och som följd av det trädde i kraft 1 oktober 
2016. Vid direktionssammanträde den 16 november 2016 togs beslut om att dels om 
att avgiften för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län höjs till 830 kronor 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, och dels att produkten Sommarkort införs i 
Sörmlandstaxan. Även då distribuerades handlingar till respektive medlemsfullmäktige 
som godkände myndighetens beslut om förändringar i Sörmlandstaxan.

För nu gällande prisjustering och i enlighet med tidigare fastställd inriktning ska 
Sörmlands län i stor utsträckning följa SL:s sortiment med avseende på produkttyper 
och priser. Mot bakgrund av ovanstående, och under förutsättning att samtliga 
medlemmar fattar erforderliga beslut i respektive fullmäktige, föreslås direktionen 
besluta att avgiften för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län höjs till 860 kr för 
vuxna och 570 kronor för barn och ungdomar (7 till och med 19 år) samt studenter.
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Nuvarande studenterbjudande i Sörmlandstaxan riktar sig till studenter upp till 26 år 
utan krav på studietakt och har visat sig avvika mot SL:s och Movingos affärsvillkor 
för studenter. Efter översyn föreslås, och främst i syfte att harmonisera affärsvillkor i 
Mälardalen, att befintligt studenterbjudande i Sörmlandstaxan ersätts med samma 
affärsvillkor som för Movingo och hos SL, d.v.s. att det krävs studietakt 75 procent för 
att omfattas av studenterbjudandet istället för ålder upp till 26 år. Mot bakgrund av 
ovanstående, och under förutsättning att samtliga medlemmar fattar erforderliga beslut 
i respektive fullmäktige, föreslås direktionen, att befintligt studenterbjudande i 
Sörmlandstaxan ersätts med samma affärsvillkor som för Movingo och hos SL, d.v.s. 
att det krävs studietakt 75 procent för att omfattas av studenterbjudandet istället för 
ålder upp till 26 år. För att minimera konsekvenserna av införandet är förslaget att 
förändringen sker en bit fram i tiden, inför höstterminen 2019.   

Det kan avslutningsvis noteras att översynen kopplat till ett ytterligare antal 
frågeställningar i Sörmlandstaxan, om zonstrukturen, produkter samt om prisnivåer på 
övriga produkter i Sörmlandstaxan fortgår, i vart fall in på höstterminen.

Lars Ramstedt
Projektchef

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

Kommunstyrelsen

Fastställande av Inriktningsbeslut inför upphandling av 
regionaltågstrafik Etapp 2 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Kommunalförbundet 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut att fastställa MÄLABs Inriktningsbeslut 
inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet ”Fastställande av Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken 
Etapp 2” avser att konfirmera hur MÄLAB ska utveckla den storregionala tågtrafiken 
bortom Övergångsavtalet och Etapp 1, och preliminärt från och med december 2021. 
Inriktningsbeslutet kommer under vintern 2018/2019 att följas av ett 
genomförandebeslut. 

Inriktningen för Etapp 2 har i Sörmland lyfts för beredning under 2017 och 2018 bland 
annat i kollektivtrafikhandläggarnätverket, vid ägarråd och vid direktionens 
sammanträden. I sambandmed sammanträdet den 3 maj 2018 och inför inriktnings-
beslutet kan särskilt noteras att direktionen förde en dialog om vikten av att ha en 
fortsatt hög ambitionsnivå för den regionala tågtrafiken. Vid sammanträdet 
formulerades medskick till Sörmlands ledamöter i MÄLABs styrelse i form av att 
Sörmland ska fortsätta vara en aktiv part i arbetet inom MÄLAB och att där
fortsatt verka för en ökad attraktivitet, stabilitet och utökad turtäthet i tågtrafiken. Det
noterades även att det Samverkansavtal som är tecknat inom ramen för MÄLAB-
samarbetet medger förändringar under avtalstiden.

Mot denna bakgrund har direktionen för Kommunalförbundet Sörmlands 
kollektivtrafikmyndighet den 3 maj 2018 beslutat att föreslå respektive fullmäktige i
Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, 
Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs 
kommun, Trosa kommun och Vingåkers kommun att godkänna Kommunalförbundet 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut att fastställa MÄLABs Inriktningsbeslut 
inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2.

Vid sammanträdet beslutade direktionen även att uppmärksamma medlemmarna om att 
detta Inriktningsbeslut under vintern 2018/2019 kommer att följas av ett 
genomförandebeslut som innehåller beslut om allmän trafikplikt, uppdatering av 
samverkansavtal och uppdrag åt MÄLAB att ingå avtal om allmän trafik samt åt 
Transitio att anskaffa kompletterande fordon.
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Ärendets handlingar
 Protokollsutdrag från direktionens sammanträde i Sörmlands 

Kollektivtrafikmyndighets § 15 – Fastställande av Inriktningsbeslut inför 
upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2 med bilagor

  
Ärendebeskrivning
Ärendet ”Fastställande av Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken 
Etapp 2” avser att konfirmera hur MÄLAB ska utveckla den storregionala tågtrafiken 
bortom Övergångsavtalet och Etapp 1, och preliminärt från och med december 2021. 
Inriktningsbeslutet kommer under vintern 2018/2019 att följas av ett 
genomförandebeslut. 

Bakgrund till beslutet är att de kollektivtrafikansvariga i Stockholm – Mälarregionen 
hösten 2012 ingick en avsiktsförklaring att etablera ny regionaltågstrafik med ett 
storregionalt stomnät för arbets- och vardagsresande. Syftet var att dra nytta av den 
regionala medfinansieringen av Citybanan och bidra till att uppnå de regionala mål för 
transportsystemet, de så kallade EBS-målen, som de länsplane- och 
kollektivtrafikansvariga kommit överens om. Utifrån avsiktsförklaringen ingick de sex 
parterna sedan och inom ramen för MÄLAB-samarbetet under 2014 ett 
samverkansavtal, fattade beslut om allmän trafikplikt samt uppdrog åt MÄLAB att 
teckna avtal om allmän trafik och åt Transitio att anskaffa nya regionaltåg. 

Den trafik som genomförs i Etapp 1 (december 2016 till preliminärt december 2021) 
följer till stora delar avsiktsförklaringen och dess ”Trafikplan 2017”. På samtliga linjer 
med regionaltåg i Sörmland skedde en första utökning av trafiken vid tidtabellsskiftet i 
december 2016. En ytterligare utökning av trafiken planeras till december 2019 
(Svealandsbanan) och december 2020 (Nyköpingsbanan och UVEN) i samband med 
att nya fordon kan sättas i trafik. Trafiken körs nu av SJ och trafikavtalet har 
karaktären av ett övergångsavtal där SJ till en början utför trafiken under eget 
varumärke och med egna tåg men under avtalsperioden ställer om trafiken till Mälartåg 
genom att ta de nya tågen och depån i Eskilstuna i bruk. En annan viktig händelse var 
införandet av nya pendlarbiljetter; i oktober 2017 ersattes de tidigare pendlarbiljetterna 
TiM av Movingo och därmed upphörde kravet på tilläggsbiljett för lokaltrafiken.

För att möta frågan om hur trafiken ska se ut bortom övergångsavtalet, preliminärt från 
december 2021 och när regionen har egna tåg, har MÄLAB och dess ägare under 2016 
och 2017 utrett olika alternativ för kommande utveckling av regionaltågstrafiken såväl 
vad avser själva utbudet som passande affärsmodeller dels för balans mellan 
kommersiell och upphandlad trafik och dels för själva upphandlingen. Även behov av 
bl.a. fordon och depåkapacitet har varit och är fortsatt uppe för övervägande. Detta 
utredningarbete - hur regionaltågstrafiken ska utvecklas för perioden bortom 
övergångsavtalet - har kommit att kallas Etapp 2. 

I enlighet med Samverkansavtalets ramverk och efter utredning av MÄLAB och dess 
ägare under 2016 och 2017 har nu MÄLAB:s styrelse vid sitt sammanträde den 14 
mars 2018 fattat ett inriktningsbeslut som pekar ut de strategiska ramarna avseende 
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trafikutbud, fordonsskaffning, affärsmodell och ekonomi för tiden bortom 
övergångsavtalet. Inriktningsbeslutet måste nu bekräftas av MÄLAB:s ägare.
 För Sörmlands vidkommande innebär detta i likhet med beslutsprocessen inför Etapp 
1 såväl ett beslut i myndighetens direktion som politisk behandling i samtliga 
fullmäktige, vilket för övrigt också kommer att gälla för genomförandebeslutet som 
MÄLAB förväntas ta i december i år och som förväntas komma till fullmäktige för 
behandling under vintern 2018/2019. Besluten om Etapp 2 är i högsta grad strategiska 
och kommer styra utformningen av kollektivtrafiken i Mälardalen för lång tid 
framöver. För att säkerställa en god förankring har beslutsprocessen delats upp i ett 
inriktningsbeslut (detta ärende) och ett genomförandebeslut.

I Etapp 2 har regionen för första gången egna fordon på plats och därmed nya 
förutsättningar. Men större möjligheter medför också större ansvar och förändrat 
gränssnitt jämfört med idag, bl.a. i relation till medborgare och trafikföretag. Detta 
gäller exempelvis Movingo, som kommer behöva utökas med fler produkter, 
försäljnings- och informationssystem och utökad kundtjänst. Samtliga variabler är 
viktiga i ambitionen att vara en aktiv part i utredningar om inför kommande 
genomförandebeslut.

Nedan redovisas inriktningen för trafikutbudet stråk- och linjevis, vardagar respektive 
helger, för Sörmlandspilen och Uven.

Sörmlandspilen: Hallsberg-Katrineholm-Stockholm
Inriktningen är att linjen trafikeras av Mälartåg med varannantimmestrafik, förstärkt 
till timmestrafik morgon och eftermiddag/kväll. För att klara sittplatskapaciteten körs 
ett insatståg enkelriktat morgon i riktning mot Stockholm och eftermiddag/kväll i 
riktning mot Hallsberg. Spårkapaciteten på Västra stambanan är hårt belastad och det 
finns därför en risk att insatståget från Stockholm mot Hallsberg på eftermiddagen inte 
kan köras som en egen avgång utan att något av stomtågen istället behöver köras som 
multipel med dubbla fordon. Resor mellan främst Katrineholm/Vingåker och Örebro 
kommer att underlättas framöver genom Movingo giltigheten i Tåg i Bergslagen-
systemet.  För helger är inriktningen är att linjen trafikeras med varannantimmestrafik 
på sträckan Hallsberg – Stockholm.

UVEN: Sala-Västerås-Eskilstuna-Katrineholm-Linköping/Norrköping 
För Etapp 2 är inriktningen att linjen trafikeras med timmestrafik vardagar på hela 
sträckan Sala – Linköping/Norrköping. Stomtrafiken kompletteras av insatståg som ger 
halvtimmestrafik i högtrafik i båda riktningarna. Mellan Eskilstuna och Västerås 
utökas trafiken ytterligare med insatståg. Omfattningen av trafiken till och från 



TJÄNSTESKRIVELSE 4 (4)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2018-05-23 KS/2018:247 - 390 
Infrastruktur 

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

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

Linköping i Etapp 2 är till del beroende av behovet av anslutningsresor i Linköping 
(till/från Sydsverige samt till/från Västra Götalands och Värmland via Katrineholm).

Förvaltningens bedömning
Trafiken i Etapp 2, kan ses som en fortsättning på satsningarna inom ramen för Etapp 1 
och i övrigt en logisk följd av tidigare fattade beslut. En fortsatt utveckling av den 
storregionala tågtrafiken är en av de mest grundläggande verktygen för många 
storregionala och regionala mål och inte minst för att göra det lätt att Leva, Växa och 
Verka i Sörmland och Mälardalen. 

I Etapp 2 har regionen för första gången egna fordon på plats och med det följer nya 
förutsättningar. Men större möjligheter medför också större ansvar och förändrat 
gränssnitt jämfört med vad som gäller idag, bl.a. i relation till medborgare och 
trafikföretag. Det gäller exempelvis Movingo som kommer att behöva utökas med fler 
produkter, försäljnings- och informationssystem och utökad kundtjänst. Samtliga 
variabler är viktiga i ambitionen att vara en aktiv part i utredningar om inför 
kommande genomförandebeslut.

Med utgångspunkt från tidigare fattade beslut, ingånget Samverkansavtal och i enlighet 
med här framlagt ärende är förslaget till Sörmlands beslutsfattare – från direktionen 
och därefter för vidare hantering upp till medlemsfullmäktige - att fatta erforderliga 
beslut som medför att Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken 
Etapp 2 godkänns. 

Lars Ramstedt
Projektchef

Beslutet skickas till: Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, akten
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MALAB
Mälardalstrafik  AB

PROTOKOLL

fört  vid  sammanträde  nr  12018  med

styrelsen  för  Mälardalstrafik  MÄLAB  AB

onsdag  den 14  mars  2018  kl  13.00  - 16.00

Landstingshuset,  Stockholm

Närvarande

Ledamöterna  Bertil  Kinnunen  (fr  o m g6), Göran  Gumiarsson,  Jan Owe-Larsson  (t  o m g9), Johan  Örjes,
Kristoffer  Tamsons,  Magnus  Leivik  (t  o m jll),  Mats  Gunnarsson  (fr  o m g7), Monica  Johansson,

Sven-Erik  Sah16n,  Sven-Inge  Nylund,  Tomas  Högström,  Tommy  Levinsson

Sttppleanterna  Andreas  Porswald,  Bengt-Åke  Nilsson  (fr  o m g4 t o m glO), Jenny  Ltmdströrn,

Per  Larsson  (t o m g12), Talla  Alkurdi

Tjänstemännen  Arne  Andersson,  Carina  Karlsson,  Christian  Löf  (fr  o m g6), Göran  Gullbrand,

Helena  Ekroth,  Joakim  Liljeberg,  Mårten  Levin,  Olof  Wiklund,  Sofia  Malander,  Sofie  Östkmd,
Sverker  Falk-Lissel,  Tomas  Ahlberg,  Vassilis  Aravidis

% I Godkännande  av dagordning

Styrelsens  ordförande  Kristoffer  Tamsons  öppnade  sammanträdet  och  jöreslagen  dagordning  godkändes.

% 2 Val av justeringsmän

Styrelsen  beslutade

att  utse  Monica  Johansson  till  att  jämte  ordföraride  justera  dagens  protokoll.

% 3 Godkännande  av protokoll  från föregående  sammanträde

Styrelsen  beslutade

att  godkänna  protokoll  från  sammanträde  den  13 december  2017.

% 4 Ärende  4 - Bokslut  för år 2017

Styrelsen  beslutade

att  fastställaårsredovisningförår2017.

% 5 Ärende  5 - Kallelse  till årsstämma  2018

Styrelsen  beslutade

www  malab  se

Mälardalstrafik  MÄLAB  AB * c/o Trafikförvaltningen,  Lindhagensgatan  100 * 105 73 STOCKHOLM  Tel 08 - 686 14 63
E-post info@malab se

Organisationsnummer  556425-0610
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att kalla  till  årsstän'irna  onsdag  den  23 maj  2018  klockan  13.00.

% 6 Ärende 6 - Verksamhetsrapport  nr 12018

Vd  föredrog  ärendet  enligt  de utskickade  handlingarna  där  aktuella  frågor  och  status  för  verksamheten

redovisas.

Vd  informerade  om  att:

o  En  senareläggning  av kvällsavgångar  från  Stockholm  fredag  och  lördag  för  Sörrnlandspilen  och

Nyköpingsbanan  beräknas  orsaka  en merkostnad  om  500  000  kr  per  år. Enligt  beslut  på föregående

styrelsesammanträde  fastställdes  planeringsinriktningen  för  Tågplan  2019  med  förutsättningen  att

ovanstående  senareläggning  av kvällsavgångar  inte  innebär  någon  merkostnad.

o  Leverans  av BRUM  och  Movingo-appen  planeras  ske i månadsskiftet  april/maj  medan  arbetet  med

BoB-integration  som  möjliggör  maskinell  validering  är försenat.

Diskussion  fördes  om  att  det  finns  en stor  efterfrågan  på en senareläggning  av kvällsavgångarna  och  att

förändringen  ska  genomföras  trots  merkostnaden.

Diskussion  fördes  även  om  att  det  finns  ett  stort  behov  av att  införa  ett  skip-stop  tåg  på Svealandsbanan

tidigare  än från  december  2019.  Vd  fick  i uppdrag  att  se över  om  detta  är möjligt.

Styrelsen  beslutade

att  notera  lämnad  inforrnation.

% 7 Ärende 7 - Avtal om giltighet  för Movingo på Ostpendeln samt Tåg i Bergslagen

Vd  f?5redrog  ärendet  enligt  de utskickade  handlingarna.

Diskussion  fördes  om  att  lösningen  för  Ostpendeln  inte  innebär  någon  förbättring  för  pendling  på

sträckan  Stockholm  -  Uppsala  och  att  det  inte  heller  får  kommuniceras  som  en förbättring  på denna

sträcka.

Styrelsen  beslutade

att  uppdra  åt vd  att  ingå  avtal  med  SJ AB  om  giltighet  för  Movingo  på Ostpendeln.

att uppdra  åt vd  att  ingå  avtal  med  SJ AB  om  giltighet  för  Movingo  på Tåg  i Bergslagen,  villkorat

att  erforderliga  trafikpliktsbeslut  fattas  av Region  Västrnanland,  Region  Örebro  län  samt  Region

Östergötland.

att fastsffllla  priser  för  tillkommande  relationer  i enlighet  med  bilaga  1.

7
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% 8 Ärende  8 - Avrop  av optionsår  för Övergångsavtalet

Styrelsen  beslutade

att  uppdra  åt vd  att  awopa  option  om  förlängning  av Övergångsavtalet  med  ett  år  till  december

2021.

% 9 Ärende  9 - Ny grafisk  profil  och nytt varumärkesnamn  för MÄLAB

Vd  föredrog  ärendet  enligt  de utskickade  handlingarna.

Styrelsen  beslutade

att  bolaget  i samband  med  uppdatering  av grafisk  profil  byter  varumärkesnamn  till

"Mälardalstrafik".

%IO Ärende10-Fastställandeavbudgetunderlagförår2019samtpIanår2020-2022

Vd  föredrog  ärendet  enligt  de utskickade  handlingarria.

Styrelsen  beslutade

att fastställa  budgetunderlag  för  år 2019  samt  planår  2020  -  2022.

% 1l  Ärende  I 1 - Inriktningsbeslut  inför  upphandling  av regionaltågstrafiken  Etapp 2

Vd  föredrog  ärendet  enligt  de utskickade  handlingarna.

Diskussion  fördes  om  att  inriktningsbeslutet  är en bra  grund  för  inriktningen  för  Etapp  2 och  att  det  utgör

underlag  för  det  fortsatta  arbetet  med  att  ta fram  ett  mer  detaljerat  underlag  inför  genomförandebeslut  för

Etapp  2.

Vd  fick  i uppdrag  att  göra  redaktionella  ändringarihandlingen  för  ärendet  utifrån  diskussion  på

sammanträdet  och  därefter  inhämta  godkännande  av  justeringarna  från  presidiet  imian  handlingen

skickas  till  ägarna  för  beredning.

Styrelsen  beslutade

att  föreslå  ägari'ia  att  fastställa  förslag  till  inriktningsbeslut  inför  upphandling  av

regionaltågstrafiken  Etapp  2.

att  uppdra  åt vd  att  inleda  dislaissioner  med  SJ avseende  utveckling  av trafiken  Stockholm  -

Uppsala  och  Ostpendeln.

% 12 Ärende 12 - Intresseanmälan  om att överta Reginafordon  för UVEN-trafiken

Styrelsen  beslutade

att  uppdra  åt vd  att  avge  svar  till  Transitio.

www.malab.se
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att  förklara  ärendet  omedelbart  justerat.

% 13 Ärende 13 - Information  från vd

Vd  informerade  om  att:

o  EtteventmedvisningavER1-fordontillsammansmedStadlerplanerasonsdagden27junipå

Stockholm  central.

o  Visning  av tågdepån  för  branschfolk  ocli  specialinbjudna  planeras  torsdag  den  30 augusti.

o  Invigning  av tågdepån  med  visning  av ERl-fordon  sker  lördag  den 1 september.

% 14 Ärende 14 - Övriga  frågor

Då  inga  öwiga  frågor  förekom  avslutade  styrelsens  ordförande  Kristoffer  Tamsons  sammanträdet.

Vid  protokollet

6asiQ:itJ::'ttrJs7
Carina  Karlsson

Justerat  <'!-O'-D""-(i

Kristoffer  Tamsons Monica  Jo

www.malab.se
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Ärende 11 – Inriktningsbeslut inför upphandling av 

regionaltågstrafiken Etapp 2 

Föredragande: Mårten Levin 

Bilaga: 1) PM Förutsättningar för skattning av kostnader, resande och intäkter för 

Mälartåg Etapp 2 

 

Övergångsavtalet med SJ om trafiken på de fyra olönsamma linjer som framöver ska ingå i Mälartåg 

planeras i december 2021 ersättas av ett nytt avtal. Liksom det nuvarande övergångsavtalet kommer 

det nya avtalet vara normerande för övriga avtal, exempelvis avseende linjer där MÄLAB ska söka 

sluta avtal om Movingo-giltighet med kommersiell trafik och Movingos ersättningsmodell. Det finns 

därför behov av en samlad beslutsprocess för hela trafiken från december 2021, framöver kallat Etapp 

2.  

Besluten om Etapp 2 är i högsta grad strategiska och kommer styra utformningen av kollektivtrafiken i 

Mälardalen för lång tid framöver. För att säkerställa en god förankring delas beslutsprocessen upp i ett 

första inriktningsbeslut som därefter följs upp av genomförandebeslut.  

Detta ärende innehåller förslag till inriktningsbeslut, vilket i sig innehåller flera strategiska 

ställningstaganden. 

 Bibehållen övergripande affärsmodell där regionaltågstrafiken i Mälardalen utförs med en 

blandning av kommersiell regionaltågstrafik och mer traditionellt upphandlad trafik under 

varumärket Mälartåg. Biljettsystemet Movingo är sammahållande. 

 Utökning av trafikutbudet uppemot målutbud i tidigare avsiktsförklaring och integrering av 

trafiken Stockholm – Uppsala i trafiken från södra/västra Mälardalen mot Arlanda och 

Uppsala  

 Införande av Region Express-avgångar på Mälarbanan och Svealandsbanan i syfte att korta 

restiderna 

 Upphandling av Mälartåg med bruttoavtal och utökning Movingos biljettsortiment till att 

också omfatta enkelbiljetter 

 Anskaffning av ytterligare fordon genom optionsavrop från Transitios avropsavtal för ER1 

samt om möjligt förhyrning av Reginafordon 

Styrelsen beslutar 

att   föreslå ägarna att fastställa förslag till inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken 

Etapp 2 

att  uppdra åt vd att inleda diskussioner med SJ avseende utveckling av trafiken Stockholm – Uppsala 

och Ostpendeln 
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Bakgrund 

De kollektivtrafikansvariga i Stockholm – Mälarregionen ingick hösten 2012 en avsiktsförklaring att 

etablera ny regionaltågstrafik med ett storregionalt stomnät för arbets- och vardagsresande. Syftet var 

att dra nytta av den regionala medfinansieringen av Citybanan och bidra till att uppnå de regionala mål 

för transportsystemet, de så kallade EBS-målen, som de länsplane- och kollektivtrafikansvariga 

kommit överens om. 

 

1 "EBS-målen" för transportsystemet i Mälardalen, ur Storregional systemanalys september 2016 

Avsiktsförklaringen drog också upp riktlinjer för trafiken skulle genomföras. I detta ingick att främja 

utvecklingen av ett gränslöst och sammanhållet trafikutbud, exempelvis genom ett länsöverskridande 

prissystem. 

Genomförandet av avsiktsförklaringen 

Utifrån avsiktsförklaringen ingick de sex parterna under 2014 ett samverkansavtal, fattade beslut om 

allmän trafikplikt och uppdrog åt MÄLAB att teckna avtal om allmän trafik och åt Transitio att 

anskaffa nya regionaltåg. Landstinget Östergötland gick också in som delägare i MÄLAB.  

I samverkansavtalet preciserades hur avsiktsförklaringens intentioner skulle förverkligas, bland annat 

med affärsmodell och riktlinjer för utformning av den mälardalstaxa som kom att genomföras under 

namnet Movingo och som gentemot resenärerna binder samman Mälardalens olika 

kollektivtrafiksystem. 

MÄLAB har därefter ingått avtal med SJ om trafik och giltighet för Movingo på sex av de sju linjerna; 

de fyra olönsamma Mälartågslinjerna till vilka nya fordon anskaffas för leverans från år 2019, 

Mälarbanan samt för den lokala trafiken Stockholm – Uppsala. Avtal har också tecknats med det 

privata bussföretaget Åkerbergs Trafik för Trosabussen.  

Avtalet om Mälartågslinjerna tecknades först och utgör norm för övriga avtal. Avtalet har karaktären 

av ett övergångsavtal där SJ till en början utför trafiken under eget varumärke och med egna tåg och 

under avtalsperioden ställer om trafiken till Mälartåg genom att ta de nya tågen och depån i Eskilstuna 

i bruk. 
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2 Process med utredningar och beslut inför Etapp 1 

 

Trafiken i Etapp 1 

Den trafik som genomförs i Etapp 1 följer till stora delar avsiktsförklaringen och dess Trafikplan 2017 

med nedanstående avvikelser. 

 Generellt något mindre trafik på Mälartågslinjerna genom att timmestrafik inte körs konsekvent 

hela kvällen till 23 och något mindre trafik med insatståg 

 I avsiktsförklaringen antogs trafiken Stockholm – Uppsala utföras med genomgående trafik från 

Linköping via Nyköping samt från Svealandsbanan. I Etapp 1 utförs istället trafiken Stockholm – 

Uppsala fortsatt av SJ som en egen, lokal linje. Fyra turer per dag trafikerar Arlanda och Uppsala 

från Svealandsbanan och inga turer från Nyköpingsbanan. De genomgående turerna är inte 

integrerade i den lokala stomtrafiken. 

 För relationen Stockholm – Norrköping/Linköping prioriterades den snabba förbindelsen med 

Ostpendeln. Tågen via Nyköping går därför inte till- och från Linköping utan vänder i Norrköping. 

För Mälartåglinjerna skedde en första utökning av trafiken vid tidtabellsskiftet i december 2016. En 

ytterligare utökning av trafiken planeras till december 2019 (Svealandsbanan) och december 2020 

(Nyköpingsbanan och UVEN) i samband med att nya fordon sätts i trafik. 

För Mälarbanan och Stockholm – Uppsala genomfördes trafikutökningen i december 2017. 

Movingo efterträdde TiM 

I oktober ersattes de tidigare pendlarbiljetterna TiM av Movingo och med det upphörde kravet på 

tilläggsbiljett för lokaltrafiken. Jämfört med TiM blev Movingos geografiska utsträckning mindre. 

 SJ valde att profilera om Ostpendeln till InterCity och inte heller tillåta resenärer med TiM-

biljetternas efterföljare Movingo att resa på InterCity-tåg. Därmed försvann möjlighet att resa med 

den snabbare regionaltågstrafiken till från Gävle, Tierp, Norrköping och Linköping. 

 Movingo gäller inte på Tåg i Bergslagen, där TiM tidigare gällde genom avtalen om 

länskortsgiltighet. 
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Efter införandet av Movingo har fortsatta diskussioner förts med SJ och beslut fattats om att inkludera 

Ostpendeln och Tåg i Bergslagen i Movingo. 

Beslutsprocess och tidplan för genomförande av 

Etapp 2 

Hur beslut om och genomförande av kollektivtrafik ska gå till styrs av Kollektivtrafiklagen. 

Innebörden är att befogenheten att besluta om att regional kollektivtrafik ska erbjudas medborgarna, 

beslut om allmän trafikplikt, ligger på de länsvisa organ som har funktion som regional 

kollektivtrafikmyndighet. För länsöverskridande trafik kan flera myndigheter komma överens om att 

en myndighet fattar trafikpliktsbeslut å övrigas vägnar. För regionaltågstrafiken i Mälardalen kom 

ägarna överens om att SLL skulle fatta trafikpliktsbeslutet. 

Uppdraget att handla upp och teckna avtal kan delegeras till ett eget bolag vilket ägarna gjort när de 

gett MÄLAB i uppdrag att genomföra regionaltågstrafiken.  

I likhet med för Etapp 1 är inriktningen att beslut om Etapp 2 fattas samlat för hela trafiken. Det antas 

också att stomnätet även i Etapp 2 består av både samhällsorganiserad trafik under varumärket 

Mälartåg och kommersiell
1
 regionaltågstrafik som sannolikt utförs av SJ som egentrafik.  

Tidplan för beslut och upphandling 

Tidsåtgången för att genomföra en upphandling är totalt ca tre år exklusive eventuella förstudier 

. År 1 Samråd inför Upphandling och framtagande av förfrågningsunderlag 

År 2 Publicering av förfrågningsunderlag, tid för anbudsgivare att lämna 

anbud, utvärdering av anbud samt tilldelningsbeslut 

År 3 Trafikoperatörens förberedelse inför övertagande 

Övergångsavtalet för Mälartåg löper ut i december 2020 men kan förlängas till december 2021 eller 

december 2022. Eftersom de nya ER1-tågen inte är fullt levererade förrän första kvartalet 2021 är 

inriktningen att upphandling av trafiken planeras så att det nya avtalet träder ikraft vid tidtabellsskiftet 

i december 2021. 

Bortre tidsgräns för Mälartågsavtalet och därmed Etapp 2 behöver studeras vidare inför kommande 

genomförandebeslut. Händelser och tidpunkter som kan påverka ett lämpligt avtalsskifte är Ostlänkens 

ibruktagande, när andra avtal löper ut (för att möjliggöra framtida samordnad upphandling med andra 

system) samt när Reginafordonen för UVEN behöver ersättas. 

Då trafikavtalen påverkar varandra, både avseende trafikutbudet och exempelvis modellen för 

ersättning för Movingo, antas process för avtalstecknande av övriga avtal göras parallellt med den för 

Mälartåg. 

                                                      
1
 Med kommersiell regionaltågstrafik avses här regionaltågstrafik som är avtalsreglerad men inte subventionerad. 

Detta innebär att trafikföretaget inte får någon annan ersättning än ersättning för Movingo-giltighet och där 

ersättningsnivån per resenär är likartad mot vad trafikföretaget antas skulle fått i intäkter om företaget istället sålt 

egna biljetter.  
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Först inriktningsbeslut och därefter genomförandebeslut 

Eftersom beslutet om Etapp 2 måste tas i enighet mellan sex län är utgångspunkten att beslutet fattas i 

två steg. Syftet är att säkerställa att eventuella knäckfrågor kommer upp tidigt i beslutsprocessen för 

att därmed undvika tidsnöd längre fram. 

1. Ett inriktningsbeslut som pekar ut de strategiska ramarna avseende trafikutbud, 

fordonsskaffning, affärsmodell och ekonomi. Rekommendation om inriktningsbeslutet fattas 

av MÄLAB:s styrelse och bekräftas av ägarna. Respektive ägare väljer själv på vilken nivå 

ärendet hanteras. 

2. Ett genomförandebeslut, som innehåller beslut om allmän trafikplikt, uppdatering av 

samverkansansavtal och uppdrag åt MÄLAB att ingå avtal om allmän trafik samt åt Transitio 

att anskaffa kompletterande fordon. Beslut om allmän trafikplikt hanteras vanligen av 

nämnder medan uppdrag åt MÄLAB och Transitio fodrar fullmäktigebeslut. Avsikten är att 

MÄLAB i samråd med ägarna, på samma sätt som med detta inriktningsbeslut, ska ta fram ett 

samlat beslutsunderlag inklusive de avtal och uppdrag som behöver beslutas om. 

Nedan redovisas schematiskt tidplan och beslutsprocess. 

 

Inriktningsbeslut för Etapp 2 

Mål och förutsättningar 

Inför inriktningsbeslutet har MÄLAB och dess ägare utrett olika alternativ för trafiken under Etapp 2; 

Trafikplan Etapp 2. Arbetet har utgått från befintliga styrdokument som de regionalt 

kollektivtrafikansvariga beslutat om.  

 Det befintliga samverkansavtalet inklusive avsiktsförklaringen för den trafik som genomförs i 

Etapp 1  

 En Bättre Sits Storregional systemanalys för transportsystemet i Stockholm – Mälarregionen, 

vilken fastställts av organ i de sex länen inklusive de regionalt kollektivtrafikansvariga 

 Mellan SLL och Region Uppsala fastställt planeringsramverk för Uppsala – Stockholm 
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Därutöver har trafikplanen utformats med hänsyn till att trafiken ska ha kapacitet för att möta 

förväntad resandeökning under avtalsperioden och att produktionen är effektiv ekonomiskt och 

kapacitetsmässigt och möjlig att bedriva med en hög kvalitet. 

En Bättre Sits systemanalys 

Den storregionala systemanalysen fastställdes av de sju länen under hösten 2016. Målen för 

transportsystemet är samma som i den tidigare systemanalys som låg bakom besluten om Etapp 1. 

Med stöd i målen har regionen i systemanalysen utpekat en gemensam inriktning för den storregionala 

kollektivtrafiken i tidshorisonten 2030.  

 

Trafiken i målbilden förutsätter vissa tillkommande infrastrukturinvesteringar som inte finns i Etapp 2, 

bland annat att Ostlänken står färdig. Trafiken i Etapp 2 ska därför ses som ett steg på väg mot EBS 

inriktning, exempelvis genom införande av regionala snabbtågsavgångar på delar av sträckorna enligt 

det koncept som i EBS beskrivs som Region Express. 

Planeringsramverk för trafiken Uppsala – Stockholm 

Region Uppsala och Stockholms läns landsting har tillsammans utrett och därefter var för sig beslutat 

om planeringsramverk respektive inriktningsbeslut för regionaltågtrafikens utveckling. Bakgrunden 

till den separata utredningen om trafiken Stockholm – Uppsala var att det när samverkansavtalet 
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tecknades inte var möjligt att fastställa ett exakt trafikutbud, vilket i sin tur berodde på den komplexa 

situationen i stråket med en stor mängd samhällsorganiserad och kommersiell tågtrafik. 

Stockholms läns landsting 

Trafiknämnden i Stockholms läns landsting fastställde i november 2016 planeringsramverk för pendel- 

och regionaltågstrafiken i vilket angavs att regionaltågstrafiken ska utvecklas i riktning mot 

genomgående trafik från södra Mälardalen via Stockholm C och Arlanda till Uppsala. Dock ska 

tågtrafik säkerställas i relationen Uppsala – Knivsta – Märsta. 

Region Uppsala 

Kollektivtrafiknämnden i Region Uppsala beslutade därefter i februari 2017 att MÄLAB ges i uppdrag 

att utarbeta ett förslag till handlingsplan för genomförandet av den nya regionaltågtrafiken mellan 

Uppsala och Stockholm i enlighet med Trafikplan 2017 och den inriktning som MÄLAB:s ägare 

antagit för den storregionala regiontågtrafiken. I handlingsplanen ska förslag föreligga som motsvarar 

det kvarvarande utredningsuppdraget enligt det samverkansavtal som MÄLAB:s delägare i de sex 

Mälardalslänen tecknade år 2013/2014 samt i beslut om Allmän trafikplikt för regional tågtrafik i 

Östra Mellansverige. Nämnden beslutade också uttala att en viktig utgångspunkt är att slå vakt om och 

utveckla hela nuvarande trafikupplägg med en kombination av kommersiell och upphandlad trafik. 

Region Uppsala och Stockholms läns landsting har också parallellt med detta fortsatt studerat den 

samlade trafiken i stråket och den del av arbetet som berör regionaltågstrafiken har inarbetats i detta 

material. 
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Inriktning för trafikutbudet i Etapp 2 

Utgångspunkten för Etapp 2 är att vidareutveckla trafiken i riktning mot den trafik som pekas ut i 

avsiktsförklaringen och En Bättre Sits Storregional systemanalys. 

 Fylla ut kvarvarande luckor i trafikutbudet i syfte att nå stomtrafik med timmestrafik hela 

trafikdygnet ca 06-23 och insatståg i rusningstid ca 3 timmar morgon och eftermiddag/kväll. 

 En generell ambitionshöjning för helgtrafiken 

 Etablera genomgående trafik i Stockholm i syfte att knyta Arlanda och Uppsala närmare södra 

Storstockholm, Östergötland och sydvästra Mälardalen 

 Skapa kortare restider mellan nodstäderna genom att komplettera stomtrafiken med snabbare 

förbindelser som inte stannar på alla stationer. 

 Säkerställa regionala förbindelser motsvarande Ostpendeln i stråket Gävle – Tierp – Arlanda – 

Stockholm – Flemingsberg – Södertälje – Norrköping – Linköping. 

Nedan redovisas inriktningen för trafikutbudet stråk- och linjevis för vardagar respektive helger. För 

fordonsflottan är trafikutbudet vardagar i rusningstid dimensionerande vilket gör att kommande beslut 

om fordonsanskaffning sätter gränserna för vilken trafik som är möjlig att utföra. För mellantrafiktid 

vardagar och helger är möjligheterna större att utöka trafikomfattningen utan att det påverkar behovet 

av att utöka fordonsflottan. 

Delar av trafiken antas kunna utföras kommersiellt, med största sannolikhet av SJ som egentrafik och 

regleras i Movingoavtal. Movingo-avtalen ska reglera, utöver giltighet för Movingo, att övriga 

regionala krav på trafiken uppfylls, exempelvis 

 Trafikutbud, som antal turer, uppehållsmönster, restid mm 

 Fordonsprestanda, som tågens lämpliget för trafiken inklusive tillgänglighet för 

funktionsnedsatta, nödvändig sittplatskapacitet mm 

 Process för löpande utveckling i takt med förändrade behov samt samverkan avseende 

trafikplanering 
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Örebro – Stockholm via Eskilstuna – ”Svealandsbanan” 

För Etapp 2 är inriktningen att linjen trafikeras av Mälartåg med timmestrafik vardagar på sträckan 

Arboga - Stockholm och vidare till och från Uppsala. 

Delsträckan Eskilstuna - Stockholm kompletteras stomtrafiken av insatståg som ger halvtimmestrafik i 

högtrafik i båda riktningarna. 

Morgon och eftermiddag/kväll förlängs timmestrafiken till och från Örebro. Den exakta omfattningen 

av trafiken till Örebro avgörs av resandebehoven sett till det totala trafikutbudet till Örebro och 

resandebehoven till och från Arlanda. 

Region Express-avgångar 

För att korta restiderna mellan nodstäderna Örebro, Eskilstuna och Stockholm kompletteras utbudet av 

stomtrafik och insatståg med Region Express-avgångar. Utgångspunkten är att Region Express-

avgångar körs enkelriktat morgon i riktning mot Stockholm och eftermiddag/kväll i riktning mot 

Örebro. Vare sig ekonomi eller spårkapacitet medger parallell trafik med stomtrafik och Region 

Express-tåg väster om Eskilstuna, varför Region Express-tågen i dessa tidslägen ersätter stomtågen på 

den delsträckan och också gör uppehåll Arboga och Kungsör. 

Som inriktning planeras för tre Region Express-avgångar i vardera riktningen morgon respektive 

eftermiddag. 

För helger är inriktningen att linjen trafikeras med varannantimmestrafik på sträckan Arboga – 

Eskilstuna – Stockholm – Uppsala. Linjen trafikerar normalt inte Örebro och byte sker i Arboga under 

helger. Delsträckan Eskilstuna – Stockholm trafikeras med ytterligare ett antal avgångar i vardera 

riktningen som ger timmestrafik när efterfrågan är störst.  

 Etapp 1 Etapp 2 

Örebro - 

Arboga 

Arboga - 

Eskilstuna 

Eskilstuna 

– Sthlm 

Örebro - 

Arboga 

Arboga - 

Eskilstuna 

Eskilstuna – 

Sthlm 

Antal turer vardera 

riktningen 

vardagar/helger 

8/0 17/8 23/9 13/0 19/8 29/12 

Ungefärligt antal 

fordonskm/år 

240 000 510 000 1 830 000 340 000 530 000 2 110 000 
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Laxå - Stockholm via Västerås – ”Mälarbanan” 

För Etapp 2 är inriktningen att linjen trafikeras med timmestrafik vardagar på sträckan Örebro –

Stockholm. Barkarby station antas öppnas och trafikeras under perioden.  

Sträckan Hallsberg - Örebro trafikeras med som minst varannantimmestrafik, där 

varannantimmestrafik också bedrivs vidare till och från Göteborg med uppehåll i Laxå samt orter i 

Västra Götaland. 

Sträckan Västerås – Stockholm kompletteras stomtrafiken av insatståg som ger full halvtimmestrafik 

under en stor del av trafikdygnet. En mindre del av insatstågen körs också Arboga – Västerås.  

Region Express-avgångar 

För att korta restiderna mellan nodstäderna Västerås och Stockholm kompletteras utbudet av 

stomtrafik och insatståg med Region Express-avgångar. Utgångspunkten är att Region 

Expressavgångar körs enkelriktat morgon i riktning mot Stockholm och eftermiddag/kväll i riktning 

mot Västerås. Behovet av Region Express-avgångar kan antas öka när Barkarby station tas i bruk. 

För helger är inriktningen att linjen trafikeras med timmestrafik i vardera riktningen på sträckan 

Örebro – Stockholm. Delsträckan Hallsberg – Örebro trafikeras med minst varannantimmestrafik, som 

i huvudsak också bedrivs vidare till och från Göteborg med uppehåll i Laxå samt orter i Västra 

Götaland. 

 Etapp 1 Etapp 2 

Hallsberg 

– Örebro 

Örebro – 

Västerås 

Västerås – 

Stockholm 

Hallsberg 

– Örebro 

Örebro – 

Västerås 

Västerås - 

Stockholm 

Antal turer vardera 

riktningen 

vardagar/helger 

10/10 18/18 
1)

 28/18 10/10 18/18 
1)

 28/18 

1) Tillkommer 2 turer per riktning Arboga-Västerås vardagar. 

Trafikutbudet i Etapp 2 motsvarar till stora delar den trafik som bedrivs av SJ som egentrafik under 

Etapp 1. Det antas därför att trafiken även i Etapp 2 kan bedrivas av SJ som egentrafik inom ramen för 

ett Movingo-avtal och att trafikutbudet successivt kan utökas vidare under perioden.  

För att förbättra tillgängligheten mellan framförallt Stockholm och Bergslagen är det önskvärt att 

tågen på Bergslagspendeln, som SJ utför åt Tåg i Bergslagen, förlängs som insatståg Västerås - 

Stockholm. Kommande trafikpliktsbeslut bör utformas så att Tåg i Bergslagen kan ingå ett sådant 

avtal. 
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Hallsberg – Stockholm via Katrineholm – ”Sörmlandspilen” 

För Etapp 2 är inriktningen att linjen trafikeras av Mälartåg med varannantimmestrafik, förstärkt till 

timmestrafik morgon och eftermiddag/kväll på sträckan Hallsberg – Stockholm. För att klara 

sittplatskapaciteten körs ett insatståg enkelriktat morgon i riktning mot Stockholm och 

eftermiddag/kväll i riktning mot Hallsberg.  

Spårkapaciteten på Västra stambanan är hårt belastad. Det finns därför en risk att insatståget från 

Stockholm mot Hallsberg på eftermiddagen inte kan köras som en egen avgång utan att något av 

stomtågen istället behöver köras som multipel med dubbla fordon.  

Helger 

Inriktningen är att linjen trafikeras med varannantimmestrafik på sträckan Hallsberg – Stockholm. 

 Etapp 1 Etapp 2 

Hallsberg - Stockholm Hallsberg – Stockholm 

Antal turer vardera riktningen 

vardagar/helger 

12/5 
2)

 13/8 
2)

 

Ungefärligt antal 

fordonskm/år 

1 420 000 1 680 000 

2) Tillkommer 1 tur Katrineholm-Hallsberg vardagar. 
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Sala – Linköping/Norrköping via Västerås och Eskilstuna – ”UVEN” 

För Etapp 2 är inriktningen att linjen trafikeras av Mälartåg med timmestrafik vardagar på hela 

sträckan Sala – Linköping/Norrköping. Stomtrafiken kompletteras av insatståg som ger 

halvtimmestrafik i högtrafik i båda riktningarna. Mellan Eskilstuna och Västerås utökas trafiken med 

insatståg ytterligare. 

Omfattning av trafik till Linköping 

UVEN:s trafik sträckan Norrköping - Linköping motiveras till del av att skapa bytesförbindelser med 

interregionala tåg, vilket förutom resmöjligheter också bidrar till trafikens intäkter.  

 Östergötland <–> Västra Götaland/Värmland genom byte i Katrineholm 

 Västmanland/Sörmland <–> Sydsverige genom byte i Linköping 

Som följd av detta bedrivs i Etapp 1 timmestrafik till och från Linköping trots att det ursprungliga 

beslutet enbart avsåg trafik i rusningstid. Omfattningen av trafiken till och från Linköping i Etapp 2 är 

därför till del beroende av behovet av och intäkter från anslutningsresor. 

 Etapp 1 

Linköping - 

Norrköping 

Norrköping – 

Eskilstuna 

Eskilstuna – 

Västerås 

Västerås – Sala 

Antal turer vardera riktningen 

vardagar/helger 

16/7 19/7 22/8 17/8 

Ungefärligt antal 

fordonskm/år 

450 000 1 240 000 625 000 380 000 

 

 Etapp 2 

Linköping - 

Norrköping 

Norrköping – 

Eskilstuna 

Eskilstuna – 

Västerås 

Västerås – Sala 

Antal turer vardera riktningen 

vardagar/helger 

Ej definierat 23/8 27/12 23/8 

Ungefärligt antal 

fordonskm/år 

 Ej definierat 1 500 000 800 000 510 000 
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Stråket Linköping – Stockholm  

Fram till Ostlänkens färdigställande bedrivs tågtrafiken i stråket längs två banor; regionaltåg via 

Nyköping och regionala direkttåg och interregionala tåg via Katrineholm (dessa tåg stannar som regel 

inte i Sörmland). Trafiken via Nyköping syftar främst till att möjliggöra resande på delsträckor i 

stråket inklusive Nyköping – Stockholm och Nyköping – Norrköping. Vägen via Katrineholm medger 

kortare restider och är därför huvudalternativet för pendling mellan Östergötlands och Stockholm län. 

För Etapp 2 är inriktningen att sträckan trafikeras av Mälartåg med full timmestrafik vardagar på 

Norrköping – Stockholm via Nyköping.  

Delsträckan Nyköping - Stockholm kompletteras stomtrafiken av insatståg som ger halvtimmestrafik i 

högtrafik i båda riktningarna.  

För helger är inriktningen att linjen via Nyköping trafikeras med varannantimmestrafik på sträckan 

Norrköping - Stockholm.  Delsträckan Nyköping – Stockholm trafikeras med ytterligare ett antal 

avgångar i vardera riktningen som ger timmestrafik när efterfrågan är störst.  

 

 Etapp 1 Etapp 2 

Norrköping – 

Nyköping 

Nyköping - 

Stockholm 

Norrköping – 

Nyköping 

Nyköping - 

Stockholm 

Antal turer vardera riktningen 

vardagar/helger 

17/7 19/7 18/8 23/12 

Ungefärligt antal 

fordonskm/år 

600 000 1 100 000 640 000 1 470 000 

Linköping – Gävle via Stockholm ”Ostpendeln” 

SJ:s kommersiella regionaltågslinje Ostpendeln har fram till hösten 2017 kompletterat den ordinarie 

regionala stomtrafiken och erbjudit kortare restider framförallt i relationerna Östergötland – 

Stockholm samt Gävle/Tierp – Uppsala/Stockholm. Utbudet har varit ungefär varannantimmestrafik. 

SJ valde inför Movingo-lanseringen att omprofilera Ostpendeln till InterCity och avstod initialt från att 

lämna anbud om att låta linjen omfattas av Movingo. Därefter har avtal ingåtts om att låta biljetten 

Movingo Alla sträckor generellt gälla även för resor med IC-tåg, inklusive Ostpendeln. De särskilda 

villkoren motiveras av att SJ vill undvika stående och att IC-tågen inte ska nyttjas för kortväga resor 

Stockholm – Uppsala. 

För regionen är det väsentligt Ostpendeln ingår i det regionala trafiksystemet och omfattas av 

Movingos ordinarie regler. Inför Etapp 2 bör ett första steg vara att söka komma överens med SJ om 

att återföra Ostpendeln till den regionala trafiken. Om detta inte visar sig möjligt är inriktningen att 

skapa motsvarande förbindelser genom trafik med Mälartåg. 

Stockholm – Uppsala 

Tågtrafiken i stråket bedrivs i flera parallella regionala och interregionala system. Mellan Stockholm 

och Knivsta finns också alternativa vägar via Märsta respektive Arlanda.  
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Regionaltågstrafiken bedrivs i Etapp 1 till största delen av SJ som egentrafik som en lokal linje mellan 

Stockholm och Uppsala, som från december 2017 vardagar går med halvtimmestrafik dagtid och 

timmestrafik kvällstid. Ca ett tåg per timme, något mer i rusningstid, gör uppehåll i Märsta och 

Knivsta.  

Mellan Stockholm och Uppsala trafikerar i Etapp 1 också fyra tåg per dag från Svealandsbanan med 

uppehåll i Knivsta och Arlanda. Tågen planerades från början så att de skulle kunna vävas in i SJ:s 

egentrafik och ersätta lokala avgångar, men bedrivs istället parallellt utöver den lokala trafiken.  

Stockholm – Uppsala 

För Etapp 2 är inriktningen att sträckan trafikeras med halvtimmestrafik vardagar samt lördagar. På 

söndagar är inriktningen timmestrafik.   

För att förbättra den regionala tillgängligheten mellan södra/sydvästra regionen (inklusive södra 

Stockholm län) och Arlanda och Uppsala är inriktningen att den regionala trafiken i stråket ska 

bedrivas med linjer som är genomgående i Stockholm för att skapa en stomme med halvtimmestrafik 

Södertälje - Uppsala bestående av timmestrafik med Mälartåg till från Örebro/Eskilstuna respektive 

timmestrafik till/från Östergötland. Inför genomförandebeslut bör diskussioner föras med SJ om 

möjligheten att stomtrafiken från Östergötland kan utgöras av SJ:s Ostpendeln.  

För att klara det stora resandet i stråket kompletteras stomtrafiken med insatståg morgon och kväll. 

Inriktningen är att insatstågen körs av Mälartåg, antingen som lokal trafik eller som en förlängning av 

genomgående linjer söderifrån, exempelvis insatståg eller avgångar med Region Express från Örebro 

och Eskilstuna.  

Utgångspunkten är att den samlade trafiklösningen för Stockholm – Uppsala ska bedrivas på ett 

ekonomiskt effektivt sätt, säkerställa en grundtrygghet för den stora volymen pendling i stråket och 

uppfylla de regionala funktionella kraven. 

Trafik via Märsta respektive Arlanda  

För att skapa goda regionala förbindelser till Arlanda är inriktningen är att regionaltåg som är 

genomgående i Stockholm och/eller Uppsala trafikerar Arlanda, medan regionaltåg som trafikerar 

sträckan Stockholm – Uppsala lokalt (t ex insatståg) trafikerar vägen via Märsta.  

I Stockholms läns landstings planeringsramverk för Stockholm – Uppsala anges att tågtrafik ska 

säkerställas i relationen Uppsala – Knivsta – Märsta. En konsekvens av genomgående stomtrafik via 

Arlanda skulle vara att regionaltåg i Etapp 2 trafikerar Märsta i rusningstid, medan resenärerna övrig 

tid hänvisas till resa med byte via Arlanda eller Upplands Väsby.  

Trafikering med tågtrafik Märsta – Knivsta – Uppsala bör därför studeras vidare i en utredning som 

också omfattar trafik med SL-pendeltåg där ett alternativ kan vara att förlänga vissa pendeltåg från 

Märsta till Uppsala. 
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Mälartåg från Svealandsbanan samt lokala 

insatståg 

Etapp 1 Etapp 2 

Stockholm – Uppsala Stockholm - Uppsala 

Antal turer vardera riktning vardagar/helger 2 22/12 
3)

 

Ungefärligt antal fordonskm/år 70 000 1 450 000 

Antal turer regionaltåg ej definierat  ca 14/6 

1) Tillkommer 10 tågpar lördagar. 
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Affärsmodell för upphandling av Mälartåg Etapp 2 

Det nuvarande avtalet för Mälartågslinjerna är ett nettoavtal vari trafikoperatören SJ tar huvuddelen av 

risken för såväl trafikens kostnader som intäkter under avtalsperioden. SJ säljer och prissätter också 

själva alla andra biljetter än Movingo och länsperiodbiljetterna. 

Inför inriktningsbeslutet har en översyn gjorts av vilken avtalsform som är lämplig för Mälartåg vilken 

bland annat inbegripit en dialog med potentiella anbudsgivare i form av en SiU (Samråd inför 

Upphandling).  

Slutsatsen av översynen är att en upphandling av nettoavtal för Mälartåg inte är lämplig. 

Regionaltågstrafiken i Mälardalen genomgår nu en stark utveckling och såväl resandeutveckling som 

politiska behov kan göra det nödvändigt att förändra trafiken under avtalsperioden på ett sätt som idag 

inte kan förutses. För en sådan situation är ett bruttoavtal, i vilket trafikoperatören får betalt för den 

trafik som utförs (kombinerat med incitament för kvalitet och/eller resandeutveckling), mer lämpligt. 

Det bedöms också att upphandling av ett nettoavtal skulle missgynna andra anbudsgivare i förhållande 

till SJ. 

 Både i förhållande till MÄLAB och andra potentiella anbudsgivare bedöms SJ ha överlägsen 

information om intäkter och resande i trafiken, vilket är en avgörande kunskap i en 

upphandling av ett nettoavtal. 

 Det faktum att framförallt SJ under Etapp 2 antas komma bedriva en omfattande egentrafik 

parallellt med Mälartåg utgör en stor och för andra anbudsgivare okontrollerbar risk avseende 

trafikens intäkter, eftersom omfattningen av SJ-trafiken och dess prissättning påverkar hur 

resenärerna fördelas mellan olika linjer. 

En upphandling av ett nettoavtal skulle därmed riskera leda till få anbud och högt anbudspris.  

Inriktningen är därför att upphandling av Mälartåg i Etapp 2 ska göras som ett bruttoavtal av liknade 

typ som nyttjas av ägarna i den länsvisa regionala buss- och spårtrafiken.  

Movingo i Etapp 2 

En konsekvens av ett bruttoavtal är att MÄLAB/Mälartåg kan men också kommer behöva erbjuda ett 

komplett biljettsortiment som även innehåller biljetter för enstaka resor. Denna typ av biljett kan 

erbjudas på olika sätt. 

 ”Mälartågsbiljetter” – biljetter bundna till resor med enbart Mälartåg, på motsvarande sätt som 

SJ:s nuvarande enkelbiljetter 

 ”Movingo-biljetter” – biljetter som följer Movingo-konceptet, dvs att de gäller i såväl lokal 

som regional trafik längs en sträcka oavsett trafikföretag 

 ”Länsbiljetter” – att MÄLAB:s ägares ordinarie ”enkelbiljetter” även gäller på Mälartåg 

Den kraftiga ökningen av försäljning och resande i samband med Movingo-introduktionen indikerar 

att Movingo-konceptet är en välkommen nyhet som ökar kollektivtrafikens konkurrenskraft och 

attraktivitet.  

Inriktningen är därför att i första hand utveckla Movingos biljettsortiment till att också omfatta 

biljetter för enstaka resor eller kortare perioder, som då gäller på såväl Mälartåg som i övrig regional 

trafik. Därutöver kan det finnas behov av att också erbjuda alternativa biljettlösningar, exempelvis 
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möjliggöra för MÄLAB:s ägare att låta länsbiljetter gälla på Mälartåg på samma sätt som 

länsperiodkort gör under Etapp 1. 

Fordonsförsörjning för Mälartåg i Etapp 2 

För trafiken på Mälartågslinjerna i Transitio anskaffat nya fordon av typ ER1, vilka hyrs ut till 

MÄLAB. Anskaffningen har gjorts upp uppdrag av MÄLAB:s (och Transitios) ägare där respektive 

ägare ställt garantier (borgen) för ett visst antal fordon baserat på andel av den planerade trafiken. 

Fordonen är identiska och disponeras av MÄLAB som en gemensam flotta. Kostnaden för fordonen 

betalas indirekt genom att fordonshyran utgör den del av trafikkostnaderna. 

Utöver ER1-fordonen ingår också fyra Regina-fordon i flottan, vilka MÄLAB hyr från Transitio med 

Region Västmanland som borgenär. 

Inriktning med fler Regina-fordon för UVEN 

UVEN-linjen har en delvis annan karaktär än övriga Mälartågslinjer, med mer utspritt resande längs 

linjen och generellt färre resenärer per avgång. Linjen trafikeras idag med mindre motorvagnar av 

typen Regina och X12. De fyra Reginafordonen (och tre av de sju X12-fordonen) hyrs från Transitio. 

Från år 2021 ska X12-fordonen ersättas av ER1-fordon, medan Reginafordonen behålls.  

ER1-fordonen, som är dubbeldäckade med fyra vagnar och 350 sittplatser, är väl stora för UVEN:s 

behov och en trafikering med enbart Reginafordon skulle sänka kostnaderna med ca 4-5 miljoner kr 

per fordon och år. 

Region Uppsala kommer 2019-2020 börja trafikera Upptåget med nya ER1-fordon varvid sex 

Reginafordon blir övertaliga vilka tillsammans med befintliga Reginafordon skulle göra det möjligt att 

trafikera UVEN med tio Reginafordon och en ER1. Övriga ER1-fordon som anskaffats för UVEN, 

som levereras kring årsskiftet 2020/2021, nyttjas istället för trafikutökningen i Etapp 2. 

En konsekvens av rockaden skulle bli att X12-fordonen fasas ut vintern 2020 vilket är ca ett år tidigare 

än planerat. Det kommer också uppstå ett temporärt överskott av 5-6 ER1-fordon under år 2020 och 

det är i så fall lämpligt att nyttja dessa för att tidigarelägga delar av den planerade trafikutökningen i 

Etapp 2. 

Beslut om möjlighet att hyra ytterligare Regina-fordon fattas av Transitio under våren. Om det inte är 

möjligt att tillföra fler Regina-fordon till UVEN bör det övervägas ifall befintliga Regina-fordon 

istället ska ersättas av ER1 eller ER2 (en tre-vagnars version av ER1), för att därigenom minska 

komplexiteten för trafikoperatör och underhållsföretag. 

Fordonsbehov för Mälartåg Etapp 2 

Det totala fordonsbehovet för trafiken med Mälartåg i Etapp 2 är 50 fordon inklusive reservfordon. 

Nedan redovisas en fördelning av fordonen mellan respektive ägare, utifrån respektive ägares 

beräknade andel fordonskilometer i respektive län. UVEN:s delsträcka Linköping – Norrköping är 

exkluderad ur beräkningen på grund av osäkerheten om trafikomfattningen i Etapp 2.  

Fordonsbehov och fördelning kan komma att förändras något i kommande genomförandebeslut, bland 

annat med hänsyn till möjligheten att samnyttja fordon mellan linjer, nya data över 

resandeutvecklingen och storlek på fordonsreserv. 
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 Antal beställda fordon Etapp 1 Antal fordon Etapp 2 

Stockholm läns landsting 12 15 

Kommunalförbundet Sörmlands 

kollektivtrafikmyndighet 

18 21 

Region Uppsala  2 

Region Västmanland 5 7 

Region Örebro 2 2 

Region Östergötland  3 

 

Transitio kan avropa ytterligare fordon så att fordonen finns tillgängliga för trafik till avtalsskiftet i 

december 2021. Det finns fördelar med att ett kompletterande avrop görs direkt, bland annat minskar 

riskerna och projektkostnaderna ifall tillverkningen inte behöver återstartas utan istället kan göras som 

en förlängning av befintlig serie. 

Depåkapacitet i Etapp 2 

Eskilstunadepån projekterades ursprungligen för en flotta om 46 fordon. Inkluderas de åtta fordon som 

Region Uppsala planerar underhålla i depån skulle depån komma att behöva hantera 58 fordon. Inför 

genomförandebeslutet behöver därför utredas om behov finns av att utöka depåkapaciteten, 

exempelvis genom utbyggnad av Eskilstunadepån, byggnation av en ny depå i Uppsalaområdet eller 

att underhålla Reginafordonen i annan befintlig depå. 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-06-14 KS/2018:256 - 042 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Karin Nordén 

Kommunstyrelsen

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
verksamhetsplan och budget 2019 (2020-2021) 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga verksamhetsplan och budget 
2019 (2020-2021) avseende länsgemensam verksamhet och kostnader till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafik myndighet har överlämnat sin 
verksamhetsplan och budget för perioden 2019-2021 avseende länsgemensam 
verksamhet och kostnader. 

Med utgångspunkt i bokslut och linjeresultat för 2017 har Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet i enlighet med förbundsordning och ordinarie 
planeringsprocess företagit samråd med samtliga medlemmar om inriktning av 
verksamhet och budget 2019 (2020-2021). Utifrån genomförda samråd kan konstateras 
att den nu aktuella beslutsversionen av verksamhetsplan och budget 2019 (2020-2021) 
avseende länsgemensam verksamhet och kostnader är i linje med den vid det 
föregående direktionssammanträdet den 1 mars beslutade samrådsversionen gällande 
de länsgemensamma kostnaderna och dess nettokostnad.

Förbundsmedlemmarna har för närvarande inte lämnat sina trafikbeställningar varför 
budgeten endast avser den länsgemensamma verksamheten och kostnaderna. Budget 
som avser trafikkostnader och biljettintäkter justeras och fastställs efter medlemmarnas 
trafikbeställning. Detta ska ske senast vid förbundsdirektionens sammanträde i 
november 2018. 

Ärendets handlingar
 Protokoll från direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, 2018-05-03, 

§2
 Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-2021) avseende länsgemensam 

verksamhet och kostnader
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Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafik myndighet har överlämnat sin 
verksamhetsplan och budget för perioden 2019-2021 avseende länsgemensam 
verksamhet och kostnader, i enlighet med förbundsordningen. 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. 

Karin Nordén
Handläggare

Beslutet skickas till:
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Akten
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Sammanfattning  
Perioden kommer att präglas av att det 2019 med största sannolikhet konstitueras en nybildad 
Region Sörmland, vilken har hög påverkan på myndighetens organisation men lägre påverkan på 
verksamheten i sig. Under planperioden är det därför aktuellt med ett omfattande och detaljerat 
förberedelsearbete i syfte dels att skapa någonting nytt, dels att ge bästa möjligheter till fortsatt 
medborgar- och samhällsnyttofokus genom förändringsprocessen. 

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. 

Inom medborgarperspektivet ska Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet skaffa bättre kunskap om vad 
kunderna efterfrågar för att sedan bättre matcha detta mot tjänsteerbjudanden. Under perioden 
kommer ett uppsökande arbete att bedrivas gentemot företag, organisationer och invånare för att i 
dialog skaffa kunskap om de olika målgrupperna med målet att hitta erbjudanden och tjänster som 
är relevanta och attraktiva. De bästa ambassadörerna är våra befintliga resenärer som 
rekommenderar vår tjänst till andra och insatser för att stärka ambassadörskapet kan behöva göras 
under perioden. Myndigheten kommer dessutom att fortsätta förbättra tjänsten genom att använda 
och utveckla befintliga tekniska system, både vad gäller trafikinformation och köp av produkt. 
Genom att fortsätta kommunicera, och utöka, möjligheten att köpa biljett digitalt kan ombordköp 
minimeras och ge förutsättningar för trafiken att flyta tidtabellssäkert. Enkelhet och tillgänglighet är 
två centrala begrepp för myndighetens kommunikations- och försäljningsarbete de kommande åren.  

Servicecenter Sörmlands målsättning är att kunden upplever ett Servicecenter som karaktäriseras av 
hög servicekänsla, tillgänglighet och ett professionellt bemötande. Dessa egenskaper anser 
verksamheten är framgångsfaktorer som främjar kundnöjdheten och följs upp genom dagliga 
kundundersökningar samt genom statistik från inkommande kundsynpunkter avseende bemötande. 
Servicecenter Sörmland kommer fortsatt under perioden att fokusera på intern kvalitetskontroll, 
coachande ledarskap och måluppfyllelse av servicenivåerna för att i nästa led möta kundernas behov. 
Även Movingo kundservice kommer under perioden fortsatt att följas upp för att säkerställa att 
fastställda servicenivåer hålls.  

Myndigheten kommer vidare att 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 och behålla goda relationer till både resenärer, trafikföretag och förare. 

Inom perspektivet trafikförsörjning präglas perioden fortsatt av tidigare fattade beslut, i och utanför 
länet. Det gäller exempelvis beslut om etablering av Ostlänken, infasningen av nya tåg inklusive 
ytterligare utbudsförbättringar, förberedelser inför ett nytt tågtrafikavtal samt arbetet inom ramen 
för En Bättre Sits.  

Även effekterna av dubbelspårsutbyggnaden på Svealandsbanan kommer under perioden 
medborgare till nytta, inte bara genom att fler tågavgångar börjar trafikera spåren utan att hela 
systemet ges redundans. Reinvesteringar på järnvägen medför dock även fortsättningsvis störningar i 
trafiken, under perioden främst p.g.a. banarbeten på Getingmidjan strax söder om Stockholm C med 
totalavstängningar sommartid som följd.   
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Samtliga busstrafikavtal som myndigheten har i 
Sörmland löper ut inom en treårsperiod mellan 
augusti 2019 och december 2021. Under 
samma period kommer även avtal gällande 
serviceresor i Sörmland, skärgårdstrafik i 
Nyköping kommun samt skolskjutstrafik i flera 
kommuner att behöva upphandlas.  

Arbetet med detta bedrivs inom program Trafik 
2019-2021 som syfte att säkerställa den 
fortsatta trafiken med önskad måluppfyllelse. 
Programmet ska leda till att Sörmlands 
medborgare kan leva, växa och verka genom 
goda resmöjligheter med resor i ett modernt 
kollektivtrafiksystem. Ett urval av övriga 
aktiviteter under perioden är utveckling av den 
regionala tågtrafiken, ökad tillgänglighet till 
kollektivtrafiken genom förstärkt samverkan, 
stärkt koppling mellan kollektivtrafiken och de 
regionala och lokala utvecklingsmålen, 
samordning av allmän och särskild 
kollektivtrafik och utvecklad trafikinformation. 

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. 
Noggrann följsamhet avseende kostnadsutveckling och lagstiftning exempelvis avseende lönenivåer 
och priser för drivmedel är en viktig förutsättning för budget i balans.  

Trafikkostnader är för åren 2019 och framåt indexuppräknade med 3 procent och från och med 2019, 
då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena 
uppräknade med 10 procent.  

Intäkterna förväntas vara i linje med budget 2018. Sörmlandstaxan har inte gett den 
resenärsutvecklingen som myndigheten hoppades på. Den resandeutveckling som länet har drivs i 
stort sätt enkom av rabatterade produkter samt ett ökat användande av periodkort och ger i stort 
ingen ökning av intäkterna. Bedömningen är att denna trend håller i sig under planperioden. 

2019 går vi in i Region Sörmland med oförändrad verksamhet men med ny organisation. Inriktningen 
är att fortsätta arbeta med de värden som gör oss till en attraktiv arbetsgivare då vi tror på att det 
ger de bästa förutsättningarna att hålla medborgar- och samhällsnyttofokus. 
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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. Sörmlands gynnsamma 
läge innebär även fortsatt utmaning 
och den förväntade utvecklingen 
handlar om regionbildning.  

Planperioden inleds med att en nybildad 
Region Sörmland konstitueras vilken har 
hög påverkan på myndighetens 
organisation, men lägre påverkan på 
verksamheten i sig.  

Trafiksystemet kommer fortsätta att utvecklas, främst i relationer till och från Stockholm och 
Södertälje, men även mellan attraktiva noder såsom Eskilstuna-Västerås/Örebro, Nyköping-
Norrköping/Linköping, Flen/Katrineholm/ Norrköping och Strängnäs-Enköping/Uppsala. 

Under 2017 gjordes 11,6 miljoner påstigningar i den busstrafik som upphandlats av myndigheten. Till 
detta kommer drygt 2,9 miljoner påstigande i den regionala och lokala tågtrafiken i Sörmland och 
mer än 400 000 resor i den särskilda kollektivtrafiken. Många perspektiv måste tillgodoses med fyra 
järnvägar som trafikerar länet, busstrafik som varje dag kör knappt 6 000 mil på länets vägar och 
dagligen även drygt 1 000 serviceresor. 

I omvärlden märks en fortsatt 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 även fortsatt får en ökad 
prioritet. Kompletterande strategier som justerad reseförmån, parkeringspolicy, busskörfält och 
vägtullar är exempel på styrmedel till förmån för hållbara transportslag. Den mycket höga 
användningen av förnybara drivmedel i myndighetens verksamhet kommer under planperioden att 
fortsätta öka med avsikt att nå 100 procent förnybara drivmedel 2021.  

Under perioden 2019-2021 kommer även resandet i den allmänna kollektivtrafiken sannolikt att 
fortsätta öka. Om än inte ett mål i sig, så kommer sannolikt resandet även i den särskilda 
kollektivtrafiken att öka. Detta inte minst på grund av länets fortsatta befolkningsökning och 
befolkningens allt längre livsålder. 

Under perioden kommer effekterna av den förändrade affärsmodellen kopplat till Mälardalens 
regionaltågstrafik att bli påtaglig för medborgare. Movingo, namnet på de nya pendlarbiljetterna, är 
sedan 2017 lanserade och i drift och nya tågfordon kommer successivt att införas från och med 2019, 
och trafikera delar av systemet. 

Även effekterna av dubbelspårsutbyggnaden på Svealandsbanan kommer under perioden 
medborgare till nytta, inte bara genom att fler tågavgångar börjar trafikera spåren utan att hela 
systemet ges redundans. Reinvesteringar på järnvägen medför dock även fortsättningsvis störningar i 
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trafiken, under perioden främst på grund av banarbeten på Getingmidjan strax söder om Stockholm 
C med totalavstängningar sommartid som följd.   

Än mer oanade effekter står nationens och regionens kommande stora infrastrukturprojekt 
Ostlänken för och med en planerad invigning långt bortom denna planperiod.  Regionaltågstrafikens 
intressen behöver bevakas så att den nya Ostlänken också får ges nyttor i regionen – och inte bara 
för höghastighetstågen mellan ändpunkterna. En översyn av prioriteringskriterierna och hela 
kapacitetstilldelningen är för övrigt också angeläget för det konventionella järnvägsnätet och en av 
de viktigaste strategiska frågorna under perioden. 

Mer internt på myndigheten kommer ett fortsatt omfattande arbete med upphandlingar att fortgå, 
och under planperioden kommer busstrafik och andra tjänster inom ramen för nya avtal att träda i 
kraft. Även skärgårdstrafiken och serviceresor är åter igen aktuella för upphandling under perioden.   

Andra prioriterade satsningar handlar om att fortsätta arbetet för att säkerställa bland annat 
kundnöjdhet och digitalisering.  Inom ramen för effektiv organisation kommer samordningen av 
trafiken och kringtjänster att utvecklas och så även automatisering av delar inom 
kundinformationssystem. Tankarna om att utreda möjligheterna för, och i mindre skala, testa helt 
nya trafiklösningar och intelligenta trafiksystemlösningar bör kunna genomföras såväl med 
autonoma fordon i sikte bortom planperioden, som med förarledda sådana under densamma.   

Inom det ekonomiska perspektivet kommer myndigheten även inom denna planperiod att ha 
kostnadskontroll och bedriva verksamheten inom den senare beslutade budgeten inklusive eventuell 
annan finansierad verksamhet. 

 

 

Under planperioden 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 och 
fortsatt 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 Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet. 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.  

Myndigheten har tidigare, och pågående, utvecklat ”Kartan” där myndighetens processer har 
identifierats och adresserats. Till stöd finns även myndighetens fastställda policys med tillhörande 
styrande dokument. 

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 årlig process 
Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) är ett 
styrande dokument för att fokusera och följa upp 
myndighetens åtagande och uppgifter.  

En tidig version av Verksamhetsplan och budget 2019 
(2020-21)  upprättas och hanteras vid myndighetens 
första direktionssammanträde årligen. I år skedde det den 1 mars 2018. Denna finns sedan med till 
samråden med medlemmarna, vilka har genomförts under mars och april 2018.  

Den 3 maj 2018 planeras sedan Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) för den 
länsgemensamma verksamheten att fastställas.   

Den 21 november 2018 hanteras sedan den slutliga versionen av Verksamhetsplan och budget 2019 
(2020-21) utifrån de av medlemmarna ingivna trafikbeställningarna.  
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Mål för perioden 2019 (2020-21) 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets vision - LEVA, VÄXA, VERKA - utgår från Sörmlandsstrategins 
övergripande vision. Utifrån visionen återfinns sedan därtill hörande mål för verksamheten i såväl 
myndighetens trafikförsörjningsprogram som i beslutade kvalitetsmål och finansiella mål vilka 
samtliga tre målområden redovisas för närmare i detta avsnitt.  

Måluppfyllelsen följs upp och värderas vid bokslut utifrån en samlad bedömning innehållande, dels 
en kvalitativ beskrivning av måluppfyllelse inom respektive målområde och totalt, dels följande 
redovisade indikatorer och mått för måluppfyllelse per område. En närmare redovisning av 
funktionsmålen återfinns i Trafikförsörjningsprogrammet under Bilaga 1 ”Uppföljning av mål för 
kollektivtrafiken i Sörmland”. 

Som följd av den initierade regionbildningen kommer verksamheten med all sannolikhet planeras 
och följas upp utifrån en annan målstyrningsmodell verksamhetsåret 2019. 

 

Bildtext: Sammanfattande bild av myndighetens bedömda måluppfyllelse för verksamhetsåret 2019 illustreras 
här i form av Huset. Här visas indikatorerna för de fyra funktionsmålen; Funktionell kollektivtrafik, Attraktiv 
kollektivtrafik, Effektiv kollektivtrafik och Tillgänglig kollektivtrafik samt indikatorer för finansiella mål, 
kvalitetsmål och medarbetarmål. Sammantaget är de bedömningsgrund för myndighetens måluppfyllelse. 

Målområde; Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram 
Myndighetens övergripande mål och nyckeltal för kollektivtrafiken återfinns i den målmodell, som 
framgår av trafikförsörjningsprogrammet och som beslutades av direktionen den 12 maj 2017. Det 
övergripande målet formuleras är Kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling. Utifrån detta har 
fyra funktionsmål identifierats, inom vilken kollektivtrafiken ska utvecklas fram till år 2030. 

 Funktionell kollektivtrafik – stödjer regional och lokal utveckling 
 Attraktiv kollektivtrafik – är användarvänlig med hög kvalitet 
 Effektiv kollektivtrafik – är hållbar och samordnad 
 Tillgänglig kollektivtrafik - erbjuder goda resmöjligheter 
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Nedan kan du se mål och mått för måluppfyllelse för verksamhetsåret för respektive funktionsmål. 

 
 

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 

Indikatorer 

(kursiverade 
indikatorer för 
samråd och ett 
antal under 
utveckling) 

Antal påstigande Allmän kollektivtrafik (tåg plus buss) 
Nuläge: kompletteras när tågstatistiken kommer 
Önskat läge 2019: kompletteras 
Önskat läge 2020: 15 000 000  
Önskat läge 2021:kompletteras 
 
Antal resor per invånare (tåg plus buss) 
Nuläge: kompletteras 
Önskat läge 2019: kompletteras 
Önskat läge 2020: 50,3 
Önskat läge 2021: kompletteras 
 
Kundupplevd kvalitet, nöjdhet - se kvalitetsmål 1-4 nedan. 
 
Punktlighet – för tåg- och busstrafiken används olika mätmetoder, siffrorna är 
därmed inte jämförbara.  
 
Tåg (Källa: SJ) (+5 min) 
Punktlighet nuläge: 87% (Svealandsbanan), 89% (Sörmlandspilen)  och 93% och 
(Nyköpingsbanan) 94% (UVEN) 
Önskat läge 2019: 92% 
Önskat läge 2020: 95% 
Önskat läge 2021: 95% 
 
Buss (-1/+3 min) 
Punktlighet nuläge: 78.5 % (2017) 
Önskat läge 2019: 80% 
Önskat läge 2020: 82% 
Önskat läge 2021: 85% 
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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. 

Indikatorer 

(kursiverade 
indikatorer för 
samråd och ett 
antal under 
utveckling) 

Beläggning tåg (mäts senare) 
 
Beläggning Buss 
Nuläge: 8.1 
Önskat läge 2019: 8.2 
Önskat läge 2020: 8.4 
Önskat läge 2021: 8.6 
 
Samordningsvinst i procent(Servicetrafik) 
Nuläge: 21.8 
Önskat läge 2019: 23 
Önskat läge 2020: 25 
Önskat läge 2021:26 
 
Nettokostnad per invånare (enbart busstrafik - upphandlingseffekt påverkar) 
Nuläge: 1135 kr  
Önskat läge 2019: 1240 kr 
Önskat läge 2020: 1360 kr 
Önskat läge 2021: 1400 kr 
 
Nettokostnad per personkilometer (enbart busstrafik - upphandlingseffekt 
påverkar) 
Nuläge: 2.54 kr  
Önskat läge 2019: 2.70 kr 
Önskat läge 2020: 2.90 kr 
Önskat läge 2021: 2.95 kr 
 
Kostnadstäckning (enbart busstrafik - upphandlingseffekt påverkar) 
Nuläge: 32 %  
Önskat läge 2019: 30 % 
Önskat läge 2020: 30 % 
Önskat läge 2021: 30 % 
 
Förnybara bränslen, km (enbart busstrafik) 
Nuläge: 99.1 %  
Önskat läge 2019: 99.2% 
Önskat läge 2020: 99.5%  
Önskat läge 2021: 100% 
 
Förnybara bränslen, km (Särskild Kollektivtrafik) 
Nuläge: 88 % 
Önskat läge 2019: 90 %  
Önskat läge 2020: 95 % 
Önskat läge 2021: 100 % 
 
Energianvändning (enbart busstrafik) 
Nuläge: 3.6 kwh/fordonskm 
Önskat läge 2019: 3.4  kwh/fordonskm 
Önskat läge 2020: 3.0  kwh/fordonskm 
Önskat läge 2021: 2.8  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. 

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 
 
Ny mätning planeras att göras under 2019 
 
Resmöjligheter mellan Sörmland och regionens tillväxtområden och nodstäder 
Metod utveckling pågår, förväntas klar under 2018. 
 
Resmöjligheter till närmaste kommuncenter 
Metod utveckling pågår, förväntas klar under 2018. 
 

 
 

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

och rörlighet 

Indikatorer 

 

Utbudskilometer per invånare 
Nuläge: Kompletteras när tågstatistiken kommer 
Önskat läge 2019: kompletteras 
Önskat läge 2020: kompletteras 
Önskat läge 2021: kompletteras 
 
Fordon, andel tillgänglighetsanpassade ▲ 
Nuläge: 98 %  
Önskat läge 2019: 98% 
Önskat läge 2020: 99% 
Önskat läge 2021: 100% 
 
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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Målområde; Kvalitetsmål  
Standarden i kvalitetsmålen, inklusive det som erfordras för att uppfylla krav på produkt, upprättas 
för relevanta funktioner och nivåer inom organisationen. Kvalitetsmålen står i överensstämmelse 
med kvalitetspolicyn. 

Mål 1 
Kundnöjdheten avseende den allmänna kollektivtrafiken har ökat till 
68 procent år 2021.  

Delmål 2019: 64 procent                        2020: 66 procent                         2021: 68 procent 

Kommentar Kundernas nöjdhet med den allmänna kollektivtrafiken i Sörmland år 2017 var 60 
procent. Motsvarande mått för riket via KOLLBAR var 58 procent. 

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 57 procent år 2021.  

Delmål 2019: 53 procent                         2020: 55 procent                         2021: 57 procent 

Kommentar Allmänhetens nöjdhet med den allmänna kollektivtrafiken i Sörmland år 2017 var 49 
procent. Motsvarande mått för riket via KOLLBAR var 51 procent. 

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

 

Mål 3 Kundnöjdheten avseende Serviceresor har värdet 4,6 av högst 5 
möjliga år 2021.  

Delmål 2019: Värde 4,4                         2020: Värde 4,5                           2021: Värde 4,6                          

Kommentar Kundnöjdheten avseende Serviceresor hade värde 4,17 (83 %) år 2017. Motsvarande 
mått för riket via ANBARO uppgick till 92 procents nöjdhet med resan.   

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 har värdet 4,6 av högst 5 
möjliga år 2021.  

Delmål 2019: Värde 4,4                       2020: Värde 4,5                        2021: Värde 4,6                          

Kommentar Kundnöjdheten avseende bokning av resor hade värde 4,28 (86 %) år 2017. 
Motsvarande mått för riket via ANBARO uppgick till 86 procents nöjdhet med 
bokningen. 

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 2021 till 85.  

Delmål 2019: HME 83                                2020: HME 84                  2021: HME 85                       

Kommentar HME 2017 var 80. HME mätningar genomförs årligen.  

Vision Visionen är att ha ett HME på 100. 

 
Målområde; 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 2019 (2020-2021) 
Medborgarperspektivet  
Medborgarperspektivet speglar resenärer och medborgares behov och önskemål. Myndighetens 
verktyg är bland annat information och kommunikationsinsatser, försäljningskanaler, 
informationskanaler och uppföljning av våra trafikavtal samt relationen till våra trafikbolag för att 
säkerställa att de tjänster som vi erbjuder ger högsta resenärsnytta.  

Verksamheten ska präglas av öppenhet och transparens. Invånare och resenärer ska uppleva att det 
är enkelt att ha insyn i verksamheten och förstå hur de kan påverka. Resenären ska uppleva att det är 
lätt att få information om kollektivtrafiken, att tjänsten är enkel att använda, att det är lätt att 
komma i kontakt med verksamheten och att de får ett gott bemötande. 

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla och allas lika värde ska genomsyra i mötet med samtliga 
resenärer och invånare. Ansvaret för tillgänglighetsfrågor i länet är fördelat på flera olika parter. 
Myndigheten har en roll när det gäller samordning av dessa frågor och samverkan med berörda 
aktörer. För att anpassa gångvägar, hållplatser och terminaler så sker samverkan med kommuner och 
Trafikverket.  

Verksamhetsaktiviteter under perioden 
För att kunna möta resenärers och presumtiva resenärers behov av resande behöver myndigheten 
fortsätta skaffa kunskap om vad resenärer och invånare efterfrågar. Genom olika metoder för 
undersökningar ska vi få en fördjupad kunskap om resenärers och presumtiva resenärers behov och 
drivkrafter 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.  

En metod för att göra detta på ett systematiskt sätt är att göra ett varumärkesarbete, vilket är ett 
verktyg för att göra verksamheten än mer kunddriven. Varumärket är de uppfattningar, känslor och 
tankar omvärlden får när de ser och hör en produkt eller tjänst - bilden av verksamheten, anseendet. 
Ett varumärkesarbete innebär att definiera vilka vi är och vilket behov vi ska fylla. I det arbetet görs 
undersökningar bland invånare och resenärer samt även kartläggningar och workshops internt i syfte 
att ta fram en varumärkesstrategi som definiera vår tjänst och vad vi lovar att leverera till kunden. 
Därefter behöver leveransen säkras, vilket innebär ett förankringsarbete i hela organisationen och 
med alla som möter kunden. Under 2018 görs en förstudie för att komma fram till om och i så fall när 
ett varumärkesarbete bör genomföras. 

Ett uppsökande arbete kommer att bedrivas gentemot företag, organisationer och invånare för att i 
dialog skaffa kunskap om de olika målgrupperna med målet att hitta erbjudanden och tjänster som 
är relevanta och attraktiva. 

En utmaning är att nå de resenärer som idag väljer bilen framför kollektivt resande. Myndigheten 
behöver få kunskap om vilka faktorer som påverkar målgruppens transportval. Utifrån det kan 
myndigheten arbeta med olika metoder i syfte att göra kollektivtrafiken attraktiv för denna 
målgrupp. En primär målgrupp är befintliga resenärer. Vi behöver utveckla och förfina tjänsten efter 
befintliga resenärers behov och önskemål. Nya resenärer får vi främst genom att fortsätta utveckla 
trafiken till att bli så attraktiv som möjligt. De bästa ambassadörerna är befintliga resenärer som 
rekommenderar våra tjänster till andra. Insatser för att stärka ambassadörskapet kan behöva göras 
under perioden.    
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Under perioden kommer myndigheten att fortsätta förbättra tjänsten genom att använda och 
utveckla befintliga tekniska system. Genom att fortsätta kommunicera, och utöka möjligheten att 
köpa biljett digitalt, kan köp av biljett ombord minimeras och ge förutsättningar för trafiken att flyta 
tidtabellssäkert. Enkelhet och tillgänglighet är två centrala begrepp för myndighetens 
kommunikations- och försäljningsarbete de kommande åren. Då den digitala utvecklingen går snabbt 
ser vi ett behov av att utveckla Sörmlandstrafikens webbplats till att bli än mer användarvänlig.   

Servicecenter Sörmlands mål är att verksamheten kännetecknas av hög servicekänsla, tillgänglighet 
och ett professionellt bemötande. Dessa egenskaper anser Servicecenter är viktiga för att uppnå 
nöjda kunder. Målen följs upp genom dagliga kundundersökningar samt genom statistik från 
inkommande kundsynpunkter. Servicecenter erbjuder kunder en hög servicenivå med personlig 
kontakt via telefon dygnet runt. Målet är att 80 procent av samtalen ska besvaras inom 60 sekunder 
och 99 procent av alla samtal ska besvaras inom 120 sekunder. Ytterligare servicenivå för att möta 
kundernas behov är att kundsynpunkter ska besvaras med ett första personligt svar inom två 
arbetsdagar.   

Servicecenter Sörmland kommer fortsatt under perioden att fokusera på intern kvalitetskontroll, 
coachande ledarskap och måluppfyllelse av servicenivåerna. Medarbetare i Servicecenter ska ha en 
god kompetens för att utföra verksamhetens uppdrag. Introduktion och utbildning är därför viktiga 
faktorer som ger medarbetare goda förutsättningar i sitt arbete, framförallt vid nyrekrytering. Vidare 
ska Servicecenter Sörmland sträva efter att utveckla interna användarsystem, få fler kunder att 
använda Appen Serviceresor samt se över vilka digitala kanaler som verksamheten ska finnas 
tillgänglig på.  

Movingo Kundservices verksamhet kommer under perioden fortsatt att följas upp för att säkerställa 
att fastställda servicenivåer uppfylls. Under 2018 kommer verksamheten få utökade arbetsuppgifter i 
form av teknisk support när Movingo började säljas i egna försäljningskanaler och mellan 2019-2021 
kan fler arbetsuppgifter bli aktuellt för Movingo Kundservice beroende på hur produkten utvecklas.  

Myndigheten har ett eget försäljningsställe, Station360 i Eskilstuna, som också fungerar som 
informationspunkt till resenärer i allt högre grad. Butiken är traditionellt utformad och här ser vi att 
en modernisering för att möta det allt större informationsbehovet är önskvärt. Butiken arbetar allt 
mer med hjälp till självhjälp genom att guida invånare i användning av och köp i de digitala 
kanalerna.  

Ekonomiska konsekvenser och osäkerheter jämfört med tidigare plan 
För att kunna göra ett systematiskt varumärkesarbete krävs personella och ekonomiska resurser som 
i dagläget inte till fullo är kartlagda. 

Ett behov kommer under perioden att finnas för att förbättra Sörmlandstrafikens webbplats.  

Myndighetens egna fysiska försäljningsställe har ett behov att moderniseras och anpassas mer efter 
kunders behov av information.  
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Målmodell med verksamhetens aktiviteter 2019-2021 för medborgarperspektivet. 
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Trafikförsörjningsperspektivet  
Den regionala kollektivtrafikens uppgift är att erbjuda invånarna tillgänglighet till arbete, studier 
och fritidsaktiviteter. Tågtrafik, landsbygds- och stadstrafik med buss, och anropsstyrd, allmän och 
särskild kollektivtrafik samt skärgårdstrafik utgör det samlade trafikutbudet. En viktig del är 
storregional samverkan med tåg genom Mälardalens trafik AB, MÄLAB och arbete genom 
Mälardalsrådets En Bättre Sits, med en storregional trafikutvecklingsprocess. 
 
Verksamhetsaktiviteter under perioden  
Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram pekar ut mål och inriktningar för den regionala 
kollektivtrafiken fram till år 2030. Det programmet fokuserar i stor utsträckning på kollektivtrafikens 
roll som verktyg för regional utveckling. Programmet visar på en starkare koppling mellan 
kollektivtrafiken och de till regionala och lokala utvecklingsmålen. Programmet betonar också 
behovet av förstärkt samverkan mellan myndigheten och andra aktörer i arbetet med utveckling av 
kollektivtrafiken. 
 
Utvecklingen av den regionala tågtrafiken, Ny Trafik 2017, fortsätter under planperioden med 
leverans av nya järnvägsfordon från år 2019 vilket ger möjligheter för ytterligare utbudförbättringar. 
Samtidigt utgör kapacitetsbristen på järnvägen i kombination med Trafikverkets prioriteringskriterier 
en rejäl risk för utvecklingen av en attraktiv trafik med regionaltåg. Dessa risker behöver tydligt och 
frekvent påtalas och lyftas i storregionala och nationella forum med målet att en översyn att 
tilldelningsprocessen för tåglägen initieras och ökade medel för underhåll- och investeringar. 
Förändringar är nödvändiga för att regionaltågen ska få bra förutsättningar i tilldelningen av 
kapacitet och för full nytta av Ostlänken. Den regionala busstrafiken ska utvecklas med fokus på 
snabbare förbindelser och tätare trafik i stråk med stora resbehov. En viktig del är integrera länets 
busstrafiksystem med tillväxtorter i omkringliggande län, med prioritering av Stockholmsregionen, 
Västerås/Eskilstuna och Norrköping/Linköping. De kommande åren ska arbetet med samordning av 
allmän, linjelagd trafik och särskild, anropsstyrd kollektivtrafik intensifieras. 
 
Fler resor med den allmänna kollektivtrafiken är en av nyckelfaktorerna för att öka städernas 
attraktivitet. Utifrån kommunernas ambitioner för utbyggnad av städerna ska myndigheten utreda 
förutsättningarna för att utveckla linjenätet i stadstrafiken i linje med kommunernas ambitioner. 
 
De senaste åren har en rad åtgärder genomförts för att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken för 
människor med funktionsvariation inte minst genom införandet av nya tekniska system. Under 
planperioden vill myndigheten förstärka samverkan med länets kommuner och Trafikverket i syfte 
att utveckla trafik och infrastruktur för ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken. Andra strategier för 
att nå målen är att stärka kopplingen mellan kollektivtrafik- och bebyggelseplanering, att 
differentiera trafikutbudet och prioritera resurser till stomstråk och strategiska målpunkter, att 
etablera avtalsformer som ger incitament att öka resande och marknadsandel samt att stimulera 
etablering av trafik på rent kommersiell basis. 
 
Samtidigt avslutas 2018 ett utredningsarbete för utvecklingen av tågtrafiken på medellång sikt, det 
vill säga för perioden efter övergångsavtalet. Arbetet under ledning av MÄLAB är ganska brett och 
omfattar förutom trafikfrågor även affärsmodellen. Allt arbete kopplat till den regionala tågtrafiken 
sker i samverkan mellan kollektivtrafikmyndigheter i Stockholm, Uppsala, Sörmland, Östergötland, 
Örebro och Västmanland under ledning av MÄLAB.  
 
Under planperioden 2019 (2020-2021) sker upphandling samt implementering av nya busstrafikavtal 
för hela Sörmland. Först ut är avtalen för områdena södra och västra Sörmland med trafikstart i 
augusti 2019. Därefter följer trafikstart för område norra Sörmland i december 2020 och östra 
Sörmland i december 2021. Detta arbete kommer att prägla planperioden i stor utsträckning och 
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lägga grunden för myndighetens fortsatta arbete de kommande tio åren. Med nya avtal för 
busstrafiken kommer även myndighetens organisation att behöva anpassas för att möta upp ställda 
krav i avtalen. Det kommer att krävas en stor arbetsinsats för att uppstartsarbetet och övergången 
mellan trafikavtal genomförs utan negativ påverkan på trafik och för resenärer.  

Under samma period kommer även nya avtal gällande serviceresor i Sörmland, skärgårdstrafik i 
Nyköping och Trosa kommun samt skolskjutstrafik i flera kommuner upphandlas och implementeras. 
Myndigheten har upphandlat skolskjutstrafik för Nyköping, Strängnäs, Gnesta, Katrineholm och 
Vingåker samt inom ramen för servicereseavtalet mindre delar av Eskilstunas skolskjutstrafik. 
Upphandling av skolskjuts pågår för Nyköpings kommun med trafikstart augusti 2019.  Att 
myndigheten hanterar dessa avtal ger flera möjligheter till att komma i åtnjutande av samordning. 
Det förefaller under planperioden inte aktuellt att myndigheten utökar verksamheten med frågor om 
myndighetsutövning.  
 
Det ovan beskrivna upphandlingsarbetet bedrivs inom program Trafik 2019-2021 som syfte att 
säkerställa den fortsatta trafiken med önskad måluppfyllelse. Programmet ska leda till att Sörmlands 
medborgare kan leva, växa och verka genom goda resmöjligheter med resor i ett modernt 
kollektivtrafiksystem. Januari 2022 beräknas som programmets slutdatum. Programmet ska även 
utforma en kollektivtrafik i Sörmland som upplevs som mycket väl anpassad till kunders behov samt 
samordnad och modern. Trafiken ska vara planerad och utformad så att miljöpåverkan minskar och 
energieffektiviteten ökar. Myndighetens uppdrag att samordna och upphandla trafik i länet ger 
möjlighet till fortsatt samordning mellan den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken, såväl 
avseende trafikens utformning och kringtjänster som bokning, kundtjänst, avtalsuppföljning och 
betallösningar. Utredningen av länets och kommunernas kompletteringstrafik kommer att 
kompletteras med en utredning avseende den allmänna anropstyrda kollektivtrafiken. Detta kommer 
att skapar förutsättningar för ökad beläggningsgrad ombord på fordonen genom att trafikera lågt 
belagda turer med mindre fordon och än bättre samordning. 

För att säkerställa att samtliga avtal följs och att utlovad kvalitet levereras genomförs ett strukturerat 
och adresserat arbete med avtalsuppföljning löpande och kommer så att fortsätta under perioden. 
Dessutom kommer en större utbildningsinsats att bli aktuell inom den särskilda kollektivtrafiken 
under 2020 och 2021 med anledning av att det då är fem år sedan de första förarcertifieringarna 
genomfördes och att det då är dags för en ny certifiering.  

Samtliga fordon i Sörmlands buss- och serviceresetrafik drivs med förnybara drivmedel. I dagsläget 
drivs inte alla fordon inom skolskjuts och skärgårdstrafiken av förnybara drivmedel. Myndigheten har 
och kommer så fortsatt att ställa krav på förnybara drivmedel i Skolskjutsavtalen. I kommande 
trafikavtal för buss har högre buller- och miljökrav ställts för stadstrafiken. Hitintills är tolv eldrivna 
bussar i drift i Sörmland och utvecklingen pekar åt ett sannolikt större antal eldrivna fordon i 
stadstrafiken.  

De senaste åren har befolkningen i Mälardalen vuxit i allt snabbare takt. Regionförbundet Sörmland 
har under vintern 2016/17 tagit fram nya beräkningar gällande den förväntade utvecklingen av 
arbetspendlingen i de starka stråken fram till 2050. Därefter har myndigheten gjort ett arbete med 
att ”översätta” dessa siffror till trafikbehoven. Resultatet utgör underlag för myndighetens och 
MÄLAB:s arbete med etapp två för tågtrafiken men även för andra långsiktiga strategier. 
Utredningsarbetet kring de framtida behoven kommer att fortsätta under planperioden.  
 
Sedan 2015 har myndigheten en fastighetsplan som skapar förutsättningar för att arbeta 
systematiskt med förvaltning av fastigheter som myndigheten är fastighetsägare till. Planen som 
beskriver behoven av åtgärder på 10 års sikt har skapat en bra bild över åtgärder som genomförs 
årligen och vissa även med allvarlighetsgrad. De största utmaningarna de närmsta åren blir 
ventilationssystemen, kompressorer samt asfalttak som behöver bytas. Flera brister, men också 
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energibesparande åtgärder har identifierats. Genom utvecklingen av kollektivtrafiken finns behov av 
att se över depåernas storlek och framtida kapacitet för att kunna tillhandahålla utrymme för en 
fortsatt utveckling av trafiken. Det första steget av utvidgning av Eskilstuna depåns yta har 
genomförts och under planperioden kommer ytterligare steg tas för att framtidssäkra depåns storlek. 
Inom de kommande åren ska energiförsörjningen ses över om möjligheten att bli självförsörjande på 
el med hjälp av solpaneler.  
 
Ekonomiska konsekvenser och osäkerheter jämfört med tidigare plan  
Det förhållandet att Sörmland, genom de olika delprojekten inom ramen för Ny Trafik 2017, under de 
kommande åren får tillgång till egna tågfordon för tågtrafiken innebär nu känd förändrad 
kostnadsbild för tågtrafiken 2018 och framåt. Däremot föreligger viss osäkerhet i kostnadsbilden som 
alltid när grundläggande förändringar genomförs. Även överflyttning av resenärer till tågen medför 
en risk för ökade kostnader i och med att myndigheten ersätter SJ för varje påstigande med 
myndighetens egna periodkort. 
 
Vidare har Trafikverket för avsikt att fortsätta anpassa banavgifterna till den nivå som järnvägslagen 
förutsätter. Inför 2018 infördes en ny passageavgift på sträckan Järna-Gnesta vilket medförde en 
betydande merkostnad för Gnestapendeln och Sörmlandspilen. Kostnadsökningen för 
Gnestapendeln blir dock enbart ettårig då passavgiften efter beslut från Trafikverket försvinner 2019. 
 
Inom planperioden kommer som tidigare beskrivits nya avtal för trafik att tecknas vilket kan komma 
att innebära en förändring av ersättningsmodell och därmed förväntad förändring av kostnadsbilden.  
Vad gäller trafikkostnaderna har dessa i budgeten justerats utifrån indexuppräkning, samt generella 
antaganden om upphandlingseffekter.  
 

 
 

 
  

Målmodell med verksamhetens aktiviteter 2019-2021 för trafikförsörjningsperspektivet. 
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Medarbetarperspektivet 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är en levande och lärande organisation 
med mål att skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling. Våra ledstjärnor är att 
ha kunden i centrum, inta en strategisk ledning av kollektivtrafiken, ta tydligt ansvar för uppdraget 
och skapa en effektiv organisation. 

Vårt arbete kännetecknas av stolthet och engagemang över att bidra till samhällsutvecklingen. 
Våra medarbetare och ledare är vår främsta tillgång för att verksamheten ska nå resultat och 
utvecklas i rätt riktning. Därför är vi en arbetsgivare som ständigt verkar för att ohälsa och olycksfall i 
arbetet förebyggs och att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 
 
Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare. Hos oss är vi måna om varandra, vi har roligt 
på arbetet och vi har en sund balans mellan arbete och privatliv. Vi är lyhörda och visar medkänsla 
med varandra inom myndigheten. Vi vill att våra medarbetare ska trivas och må bra.  

Verksamhetsaktiviteter under perioden 
2019 går vi in i Region Sörmland med oförändrad verksamhet men med ny organisation. Inriktningen 
är att fortsätta arbeta med de värden som gör oss till en attraktiv arbetsgivare då vi tror på att det 
ger de bästa förutsättningarna att hålla medborgar- och samhällsnyttofokus. 

Målarbete 
Arbete med att förtydliga och vid behov revidera varje enhets- och avdelningsmål fortsätter. 
Prioriterat fokus på uppföljning samt de individuella målen.   

Arbete mot diskriminering 
Planen för lika rättigheter och möjligheter med tillhörande aktivitetsplan följs upp och revideras varje 
år. 

Säkrad kompetensförsörjning 
Ledningen ska löpande se över det samlade kompetensförsörjningsbehovet för att kunna arbeta 
strategiskt i frågan. Målet är att verksamheten har den kompetens och den medarbetarvolym den 
behöver för att uppnå myndighetens mål. 

Hållbar arbetsmiljö 
Våra medarbetare ska trivas och må bra. Det är viktigt att hålla i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
och ha närvarande chefer som följer upp detta. Våra lokala avtal ska bidra till god hälsa och 
motiverade och engagerade medarbetare. Vi ska komma överens om vilka tillgänglighetsprinciper 
som ska gälla. Vi ska följa upp sjukfrånvaro, frisknärvaro och genomföra flextidsavstämningar.  

Gemensamma utbildningar 
Förutom återkommande lagstadgade utbildningar såsom brandkunskap och Hjärt- och lungräddning 
(HLR) prioriteras även andra gemensamma utbildningsinsatser i syfte att lära känna varandra och ge 
bra förutsättningar för samverkan och tvärfunktionella arbetssätt.  

Intern samverkan, attraktiv arbetsgivare och trygga medarbetare 
Vi kommer att fortsätta att arbeta för en god intern samverkan i hur vi arbetar tillsammans, i våra 
enhets- och avdelningsmöten, i avstämningar respektive samtal chef och medarbetare samt  i vår 
fackliga samverkan. Vi kommer fortsätta med öppna inbjudningar till frukostmöten oavsett arbetsort 
samt verksamhetsdagar i att brett samla medarbetare.  
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Att vara en attraktiv arbetsgivare kräver engagemang och förståelse i vad medarbetarna ser hos oss. 
Vad gör att medarbetarna rekommenderar oss? Vad är att vara en attraktiv arbetsgivare? Bygg 
vidare på varumärket. 

Vi tror på ett starkt medbestämmande och ett tydligt medarbetarskap där ansvaret för uppdraget 
och tryggheten i att agera är värden som ska känneteckna arbetet. 

Särskilda aktiviteter i aktuell HR-plan kommer även att genomföras inom följande områden: 

• Attraktiv arbetsgivare 
• Professionella och lyhörda ledare 
• Hållbar arbetsmiljö 
• Aktivt medarbetarskap 
• Säkrad kompetensförsörjning 

Ekonomiska konsekvenser och osäkerheter jämfört med tidigare plan  
Personalkostnaden inklusive lönekostnaden är budgeterad utifrån organisationens förväntade behov 
och omfattning.  

Förberedelser och effekt av bildandet av Region Sörmland den 1 januari 2019 medför svårighet att 
uppskatta eventuella ekonomiska konsekvenser.  

 

 

Målmodell med verksamhetens aktiviteter 2019-2021 för medarbetarperspektivet. 
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Ekonomiskt perspektiv  
Under det ekonomiska perspektivet finns information om Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets 
ekonomiska läge, förväntad utveckling under perioden 2019 (2020-21) och risker samt finansiering 
av myndighetens verksamhet. 
Under 2019 fortsätter arbetet för en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. 
Huvudverksamheten tillika huvudkostnaden vid Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är trafik som står 
för merparten av myndighetens kostnader i budget för 2019. Som stöd för denna finns infrastruktur - 
bland annat i form av depåer samt 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. 

Ekonomiskt läge 2017  
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets arbetar, med stöd av de finansiella målen, för att säkerställa en 
långsiktig stabil ekonomi och en trygghet för medlemmarna.  Det ekonomiska utfallet för 2017 visade 
på en budget i positiv balans, och där myndighetens medlemmar har betalt 637 875 tkr  
i medlemsbidrag under året vilket var 12 631 tkr lägre än budgeterat. 

Avseende verksamhetens måluppfyllelse är den samlade bedömningen att Sörmlands 
kollektivtrafikmyndighet i stora delar uppfyller densamma.  

Förväntad utveckling under perioden och risker  
Under perioden förväntas kostnadsrelationen mellan huvudverksamhet och sidoverksamhet i allt 
väsentlighet kvarstå. Samrådsversionen av budget 2019 och plan för 2020-21 avser omfatta en 
möjlighet att bedriva förvaltnings- och trafikrelaterad verksamhet motsvarande nuvarande 
ambitionsnivå och nu kända förutsättningar. I Verksamhetsplan och Budget 2019 (2020-21) har 
uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader för förvaltning och trafikrelaterade 
nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande vad vi uppfattar är 
medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade kostnader för tekniska system och 
försäljningskostnader kopplat till digitalisering.  

Myndighetens länsgemensamma kostnader, förvaltningskostnader och trafikrelaterade 
nettokostnader för den allmänna kollektivtrafiken, samt administrativa kostnader för den särskilda 
kollektivtrafiken fastställs i maj. Kostnaderna fördelas mellan medlemmarna utifrån den andel av 
produktionen medlemmen ansvarar för enligt så kallade fördelningsnycklar. För både den allmänna 
kollektivtrafiken och den särskilda kollektivtrafiken har fördelningsnycklarna uppdaterats utifrån 
utfall 2017.  

Vad gäller trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken justeras dessa utifrån budgeterad 
indexuppräkning samt utifrån medlemmarnas senaste, och respektive, trafikbeställning. För perioden 
2019 (2020-21) görs generellt, och till dess att effekt av trafikbeställningar är kända, endast 
uppräkning utifrån förväntad indexutveckling. Inom planperioden kommer dock även nya avtal för 
trafik att tecknas vilket kan komma att innebära en förändring av ersättningsmodell och därmed 
förväntad förändring av kostnadsbilden. Detta, tillsammans med en eventuell upphandlingseffekt, 
har tagits hänsyn till i budgetarbetet. 

Trafikkostnaderna för tåg inkluderar samtliga kostnaderna relaterade till länets tågtrafik och 
innefattar kostnader till MÄLAB, kostnader till SLL för Gnestapendeln samt den kostnad som betalas 
till SJ då resande med Sörmlandstrafiken periodkort tillåts inom länet. Kostnaden är i enlighet med 
senaste information från MÄLAB samt de avtal myndigheten har med SLL samt SJ. MÄLAB:s 
trafikkostnader förväntas öka de kommande åren i enligt med beslut om utökad trafik. Viss risk för 
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ökade kostnader för periodkortsavtalet med SJ finns p.g.a. ökat resande med länskort på tågen. Från 
och med budget 2018 samlas alla kostnader relaterade till tågtrafiken under trafikkostnader Tåg och 
kostnaderna för banavgifter har flyttats från trafikrelaterade nettokostnader. 

Trafikkostnader för den särskilda kollektivtrafiken förväntas för 2019 ligga i nivå med tidigare 
kommunicerad budget. Inom planperioden kommer dock även nya avtal för trafik att tecknas vilket 
kan komma att innebära en förändring av ersättningsmodell och därmed förväntad förändring av 
kostnadsbilden. Detta, tillsammans med en eventuell upphandlingseffekt, har tagits hänsyn till i 
budgetarbetet. 

I början av 2019 kan myndighetens verksamhet komma gå in i Region Sörmland. Uppgifter i 
Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) kan i och med detta komma att förändras. 

Finansiering av verksamheten 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets verksamhet finansernas av intäkter hänförliga till 
medlemsavgifter allmän kollektivtrafik, medlemsavgifter särskild kollektivtrafik, biljettintäkter, 
skolkortsintäkter samt övriga intäkter såsom reklamintäkter. Från och med oktober 2017 får 
myndigheten även intäkter från Movingo. Intäkterna fördelas i så stor utsträckning som möjligt efter 
faktiskt resande i den lokala busstrafiken hos respektive kommun. 

Biljettintäkterna förväntas i övrigt vara i linje med den tidigare kommunicerade budgeten. Den 
resandeutveckling som länet har drivs i stort sett enkom av rabatterade produkter samt ett ökat 
användande av periodkort och ger i stort ingen ökning av intäkterna. Bedömningen är att denna 
trend håller i sig under planperioden. Sörmlandstaxan har ännu inte gett den resenärsutvecklingen 
som myndigheten hoppades på. Intäkterna är justerade utefter den beslutade följsamheten mot SL-
periodkort. Notera att för planåren 2020 och 2021 har ingen uppräkning skett för biljettintäkterna. 

 

Målmodell med verksamhetens aktiviteter 2019-2021 för ekonomiperspektivet. 
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Ekonomiska tabeller  
Budgetsammanställning - driftredovisning totalt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Driftsredovisning, exl LTS Utfall 2017 Budget 2018 Fastställd Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021
plan 2019

Intäkter (tkr)

Intäkter från medborgarna 106 794 107 418 107 878 107 878 107 878 107 878
Varav
Biljettintäkter 106 238 106 877 107 337 107 337 107 337 107 337
Biljettintäkter landsbygd 52 889 53 331 53 560 53 560 53 560 53 560
Biljettintäkter stadstrafik 53 349 53 546 53 776 53 776 53 776 53 776

Övriga intäkter 556 541 541 541 541 541
Varav
Reklamintäkter 556 531 531 531 531 531
Provisioner 10 10 10 10 10

Intäkter från medlemmarna 690 832 752 172 801 105 798 592 867 406 935 914
Varav
Medlemsavgifter 637 874 699 188 748 121 745 608 814 422 882 930
Skolkort/elevkort 52 958 52 984 52 984 52 984 52 984 52 984

Summa intäkter 797 626 859 590 908 982 906 470 975 284 1 043 791

Kostnader (tkr)

Förvaltningskostnader 52 151 61 856 62 340 61 902 63 256 63 164
Varav
Personalkostnader, intern personal 40 851 46 123 47 874 47 683 48 614 49 584
Arvoden inkl. konsulter 5 458 6 432 6 355 6 186 6 062 4 898
Övrigt kontorsrelaterat 5 842 9 301 8 111 8 034 8 581 8 682

Trafikrelaterade nettokostnader 19 340 22 437 24 961 24 876 27 902 28 560
Varav
Tekniska system 15 517 12 751 14 182 14 044 15 518 15 884
Försäljningskostnader 4 589 8 441 9 720 9 720 10 971 11 294
Infrastrukturkostnader (depåer mm) -1 690 -46 -270 -218 45 -27
Övrigt trafikrelaterat  (stationsavgifter) 924 1 290 1 329 1 329 1 368 1 409

Trafikkostnader 726 135 775 297 821 681 819 690 884 124 952 066
Varav
Landsbygd buss 316 463 328 215 349 422 347 060 373 591 388 901
Stadstrafik 172 538 182 466 189 577 189 577 198 598 214 605
Viten - busstrafik -3 856
Tåg 130 402 147 043 161 552 161 907 186 760 207 251
Viten - tågtrafik -1 686
Anropsstyrd trafik 1 201 1 272 1 341 1 357 1 450 1 512
Serviceresor 108 039 112 791 116 175 116 175 119 660 135 575
Riksfärdtjänst 3 033 3 510 3 615 3 615 4 065 4 222

Summa kostnader 797 627 859 590 908 982 906 468 975 283 1 043 790

Periodens resultat -1 0 0 1 1 1
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Driftsredovisning - allmän kollektivtrafik 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allmänna kollektivtrafiken Utfall 2017 Budget 2018 Fastställd Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021
plan 2019

Intäkter (tkr)

Intäkter från medborgarna 106 794 107 418 107 878 107 878 107 878 107 878
Varav
Biljettintäkter 106 238 106 877 107 337 107 337 107 337 107 337
Biljettintäkter landsbygd 52 889 53 331 53 560 53 560 53 560 53 560
Biljettintäkter stadstrafik 53 349 53 546 53 776 53 776 53 776 53 776

Övriga intäkter 556 541 541 541 541 541
Varav
Reklamintäkter 556 531 531 531 531 531
Provisioner 10 10 10 10 10

Intäkter från medlemmarna 559 868 614 889 658 060 657 101 720 084 772 258
Varav
Medlemsavgifter 506 910 561 905 605 076 604 117 667 100 719 274
Skolkort/elevkort 52 958 52 984 52 984 52 984 52 984 52 984

Summa intäkter 666 662 722 307 765 938 764 979 827 962 880 136

Kostnader (tkr)

Förvaltningskostnader 35 241 43 851 43 592 43 122 44 065 43 769
Varav
Personalkostnader, intern personal 26 084 29 980 31 118 30 994 31 599 32 230
Arvoden inkl. konsulter 4 290 5 531 5 465 5 320 5 214 4 212
Övrigt kontorsrelaterat 4 867 8 340 7 008 6 808 7 252 7 327

Trafikrelaterade nettokostnader 16 361 19 460 20 455 21 955 23 496 24 097
Varav
Tekniska system 12 550 9 800 9 703 11 150 11 139 11 448
Försäljningskostnader 4 577 8 415 9 694 9 694 10 944 11 267
Infrastrukturkostnader (depåer mm) -1 690 -46 -270 -218 45 -27
Övrigt trafikrelaterat (stationsavgifter) 924 1 290 1 329 1 329 1 368 1 409

Trafikkostnader 615 062 658 996 701 891 699 900 760 399 812 269
Varav
Landsbygd buss 316 463 328 215 349 422 347 060 373 591 388 901
Stadstrafik 172 538 182 466 189 577 189 577 198 598 214 605
Tåg 130 402 147 043 161 552 161 907 186 760 207 251
Anropsstyrd trafik 1 201 1 272 1 341 1 357 1 450 1 512
Viten - busstrafik -3 856
Viten - tågtrafik -1 686

Summa kostnader 666 664 722 307 765 938 764 977 827 960 880 135

Periodens resultat -2 0 0 2 1 1
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Driftsredovisning – särskild kollektivtrafik 

 

Särskilda kollektivtrafiken Utfall 2017 Budget 2018 Fastställd Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021
plan 2019

Intäkter (tkr)

Intäkter från medlemmarna 130 964 137 283 143 044 141 491 147 322 163 656
Varav
Serviceresor 128 017 133 773 139 429 137 876 143 252 159 432
Riksfärdtjänst 2 948 3 510 3 615 3 615 4 070 4 224

Summa intäkter 130 964 137 283 143 044 141 491 147 322 163 656

Kostnader (tkr)

Förvaltningskostnader 16 910 18 002 18 745 18 774 19 185 19 389
Varav
Personalkostnader, intern personal 14 767 16 143 16 756 16 689 17 015 17 354
Arvoden inkl. konsulter 1 168 900 890 1 062 1 129 966
Övrigt kontorsrelaterat 975 958 1 100 1 023 1 042 1 069

Trafikrelaterade nettokostnader 2 979 2 980 4 509 2 927 4 412 4 470
Varav
Tekniska system 2 967 2 951 4 479 2 894 4 379 4 436
Försäljningskostnader 12 29 30 33 33 33

Trafikkostnader 111 073 116 301 119 790 119 790 123 725 139 797
Varav
Serviceresor 108 039 112 791 116 175 116 175 119 660 135 575
Riksfärdtjänst 3 033 3 510 3 615 3 615 4 065 4 222

Summa kostnader 130 963 137 283 143 044 141 491 147 322 163 655

Periodens resultat 1 0 0 0 0 0
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Fördelning per medlem 
Sörmlands kommuner och Landstinget Sörmland har ett gemensamt ansvar för länets kollektivtrafik. 
Parterna har tillsammans, och genom myndigheten, åtagit sig att agera för att utveckla 
kollektivtrafiken i länet som ett sammanhållet och integrerat trafiksystem. Inom detta gemensamma 
åtagande har Landstinget ansvaret över länets regionala tågtrafik och den regionala 
stombusstrafiken medan respektive kommun har ansvaret för den lokala trafiken. Myndigheten har 
även upphandlat den särskilda kollektivtrafiken och har en samordnad bokningscentral och 
kundservice för trafiken- Servicecenter Sörmland. 

 

Myndighetens länsgemensamma kostnader, förvaltningskostnader och trafikrelaterade 
nettokostnader för den allmänna kollektivtrafiken, samt administrativa kostnader för den särskilda 
kollektivtrafiken fastställs i maj.  Kostnaderna fördelas mellan medlemmarna utifrån den andel av 
produktionen medlemmen ansvarar för enligt så kallade fördelningsnycklar. För den allmänna 
kollektivtrafiken fördelas förvaltnings- samt trafikrelaterade nettokostnader utifrån andel 
trafikarbete; en nyckel som uppdaterats sedan budget 2018. De nycklar som fördelar den 
administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken har uppdaterats utifrån utfall under 
2017. Orsaken är en, en förändring av både resandet, såväl upp- som nedåt, hos flera av 
medlemmarna men även en förändring av trafikkostnader.   
 
I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade 
kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet 
motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade 
kostnader för tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering. 

I början av 2019 kan myndighetens verksamhet komma gå in i Region Sörmland. Uppgifter i 
Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) kan i och med detta komma att förändras. 
 
 
 
 
 

Kostnadsfördelning totalt
Fastställd 

Totalt (tkr) Utfall 2017 Budget 2018 plan 2019 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

Intäkter 159 752 160 402 160 862 160 862 160 862 160 862
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 52 889 53 331 53 560 53 560 53 560 53 560
Biljettintäkter, Stadstrafik 53 349 53 546 53 776 53 776 53 776 53 776
Skolkort/elevkort 52 958 52 984 52 984 52 984 52 984 52 984
Övriga intäkter 556 541 541 541 541 541

Total nettokostnad 637 875 699 188 748 121 745 607 814 421 882 928

Förvaltningsavgifter 35 241 43 851 43 592 43 122 44 065 43 769
Trafikrelaterade nettokostnader allm 16 361 19 460 20 455 21 955 23 496 24 097
Trafikkostnader 615 062 658 996 701 891 699 900 760 399 812 269
Landsbygdstrafik Buss 316 463 328 215 349 422 347 060 373 591 388 901
Stadstrafik 172 538 182 466 189 577 189 577 198 598 214 605
Tåg 130 402 147 043 161 552 161 907 186 760 207 251
Övrig trafik 1 201 1 272 1 341 1 357 1 450 1 512
Viten -5 542
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 506 912 561 905 605 076 604 115 667 099 719 273

Trafikkostnad Serviceresor 108 039 112 791 116 175 116 175 119 660 135 575
Riksfärdtjänst 3 033 3 510 3 615 3 615 4 065 4 222
Särskild kollektivtrafik adm kostnader 19 890 20 982 23 254 21 701 23 597 23 859
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 130 963 137 283 143 044 141 491 147 322 163 655
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Allmän kollektivtrafik 
Trafikkostnaderna för tåg inkluderar samtliga kostnaderna relaterad till länets tågtrafik och innefattar 
kostnader till MÄLAB, kostnader till SLL för Gnestapendeln samt den kostnad som betalas till SJ då 
resande med Sörmlandstrafiken periodkort tillåts inom länet. Kostnaden är i enlighet med senaste 
information från MÄLAB samt de avtal myndigheten har med SLL samt SJ. MÄLAB:s trafikkostnader 
förväntas öka de kommande åren i enligt med beslut om utökad trafik. Det förhållandet att 
Sörmland, genom de olika delprojekten inom ramen för Ny Trafik 2017, under de kommande åren får 
tillgång till egna tågfordon för tågtrafiken innebär nu känd förändrad kostnadsbild för tågtrafiken 
2018 och framåt. Däremot föreligger viss osäkerhet i kostnadsbilden som alltid när grundläggande 
förändringar genomförs. Även överflyttning av resenärer till tågen medför en risk för ökade 
kostnader i och med att myndigheten ersätter SJ för varje påstigande med myndighetens egna 
periodkort. 

Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik och stadstrafik baseras på medlemmarnas senaste 
trafikbeställningar för 2018. Trafikkostnaderna är för åren 2019 och framåt indexuppräknade med 3 
procent. Från och med 2019, då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till 
berörda trafikområdena, uppräknade med 10 procent.  

Intäkterna förväntas vara i linje med budget 2018. Sörmlandstaxan har inte gett den 
resenärsutvecklingen som myndigheten hoppades på. Den resandeutveckling som länet har drivs i 
stort sätt enkom av rabatterade produkter samt ett ökat användande av periodkort och ger i stort 
ingen ökning av intäkterna. Bedömningen är att denna trend håller i sig under planperioden. 
Intäkterna är justerade utefter den beslutade följsamheten mot SL-periodkort. Inga andra 
prishöjningar är budgeterade.  

Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten.  

Särskild kollektivtrafik 
Trafikkostnader för den särskilda kollektivtrafiken förväntas för 2019 ligga i nivå med tidigare 
kommunicerad budget. Inom planperioden kommer dock även nya avtal för trafik att tecknas vilket 
kan komma att innebära en förändring av ersättningsmodell och därmed förväntad förändring av 
kostnadsbilden. Detta, tillsammans med en eventuell upphandlingseffekt, har tagits hänsyn till i 
budgetarbetet. 
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Landstinget Sörmland 
Landstinget ansvarar för regional landsbygdstrafik med buss, tågtrafik samt för särskild 
kollektivtrafik.  

 

I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade 
kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet 
motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade 
kostnader för tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering. 

Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av budget 2019 (2020-21) har minskat med 
0,6 procent jämfört med budget 2018.  

I budgeten ingår även Landstingets överenskommelse med Gnesta kommun kring Gnestapendeln. 
Överenskommelsen hanteras som en trafikrelaterad nettokostnad och innebär för Landstinget en 
minskad kostnad med 3 400 tkr. 

Allmän kollektivtrafik 
Landstingets biljettintäkter samt intäkter för skolkort för 2019 ligger i linje med budget 2018 då inga 
beslut tagit om förändrad taxa.  
 
Trafikkostnaderna för tåg inkluderar samtliga kostnaderna relaterad till länets tågtrafik och innefattar 
kostnader till MÄLAB, kostnader till SLL för Gnestapendeln samt den kostnad som betalas till SJ då 
resande med Sörmlandstrafiken periodkort tillåts inom länet. Kostnaden är i enlighet med senaste 
information från MÄLAB samt de avtal myndigheten har med SLL samt SJ. MÄLAB:s trafikkostnader 
förväntas öka de kommande åren i enligt med beslut om utökad trafik. Det förhållandet att 
Sörmland, genom de olika delprojekten inom ramen för Ny Trafik 2017, under de kommande åren får 
tillgång till egna tågfordon för tågtrafiken innebär nu känd förändrad kostnadsbild för tågtrafiken 
2018 och framåt. Däremot föreligger viss osäkerhet i kostnadsbilden som alltid när grundläggande 
förändringar genomförs. Även överflyttning av resenärer till tågen medför en risk för ökade 
kostnader i och med att myndigheten ersätter SJ för varje påstigande med myndighetens egna 
periodkort. 

Andel trafikarbete 35,9%
Fastställd

Landstinget (tkr) Utfall 2017 Budget 2018 plan 2019 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

Intäkter 45 401 46 347 46 488 46 484 46 484 46 485

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 31 485 32 610 32 750 32 750 32 750 32 750
Skolkort/elevkort 13 713 13 540 13 540 13 540 13 540 13 540
Övriga intäkter 203 197 197 194 194 194

Total nettokostnad 302 180 332 936 358 917 357 300 398 166 432 253

Förvaltningsavgifter 12 863 16 006 15 911 15 481 15 819 15 713
Trafikrelaterade nettokostnader 4 358 5 722 4 910 5 334 5 912 6 154
Trafikkostnader 267 810 291 642 316 056 315 312 352 668 378 463
Landsbygdstrafik Buss 139 614 144 587 154 492 153 392 165 894 171 198
Tåg 130 402 147 043 161 552 161 907 186 760 207 251
Övrig trafik 5 12 12 13 14 14
Viten - busstrafik -526
Viten - tågtrafik -1 686
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 239 630 267 023 290 390 289 642 327 915 353 846

Trafikkostnad serviceresor 54 497 56 792 58 496 58 496 60 251 68 264
Långa sjukresor 605 997 1 027 1 027 1 155 1 199
Särskild kollektivtrafik adm kostnader 7 448 8 124 9 004 8 135 8 845 8 943
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 62 550 65 913 68 527 67 658 70 251 78 407
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Trafikkostnaderna för den regionala landsbygdstrafiken är baserad på Landstingets senaste 
trafikbeställning för 2018. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent för åren 2019-2021. Från 
och med 2019, då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda 
trafikområdena uppräknade med 10 procent. Övriga trafikkostnader härrör anropsstyrd trafik och är 
baserade på faktiskt utfall under 2017. 

Särskild kollektivtrafik 
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med tre procent jämfört 
med budget 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att upphandlas under perioden 
är vissa kostnader uppräknade med tio procent.  

Den fördelningsnyckel som fördelar de administrativa kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken 
har uppdaterats utifrån faktiskt utfall för 2017 vilket för Landstingets del innebär en lägre andel av de 
administrativa kostnaderna jämfört med budget 2018. 
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Eskilstuna kommun 
Eskilstuna kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss inom Eskilstuna kommun, 
stadstrafik och i den särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst, vissa delar av skolresor samt 
riksfärdtjänst. 

 

I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade 
kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet 
motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade 
kostnader för tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering. 

Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av budget 2019 (2020-21) har ökat med 0,9 
procent jämfört med budget 2018.  

Allmän kollektivtrafik 
Eskilstuna kommuns biljettintäkter samt intäkter för skolkort för 2019 ligger i linje med budget 2018 
då inga beslut tagit om förändrad taxa.  

Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Eskilstuna kommuns senaste 
trafikbeställning för 2018. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Från och med 
2019, då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena 
uppräknade med 10 procent.  

Särskild kollektivtrafik 
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med tre procent jämfört 
med budget 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att upphandlas under perioden 
är vissa kostnader uppräknade med tio procent.  

Den fördelningsnyckel som fördelar de administrativa kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken 
har uppdaterats utifrån faktiskt utfall för 2017 vilket för Eskilstuna kommuns del enbart innebär en 
smärre förändring i andel av total kostnad jämfört med budget 2018.  

Andel trafikarbete 25,7%

Fastställd
Eskilstuna Kommun (tkr) Utfall 2017 Budget 2018 plan 2019 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

Intäkter 58 851 58 864 59 036 59 041 59 041 59 041

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 4 343 4 350 4 369 4 369 4 369 4 369
Biljettintäkter, Stadstrafik 35 587 35 600 35 753 35 753 35 753 35 753
Skolkort/elevkort 18 783 18 780 18 780 18 780 18 780 18 780
Övriga intäkter 138 134 134 139 139 139

Total nettokostnad 140 191 158 241 164 846 165 152 173 062 196 376

Förvaltningsavgifter 8 736 10 871 10 806 11 082 11 325 11 249
Trafikrelaterade nettokostnader 3 827 4 504 4 741 5 301 5 687 5 831
Trafikkostnader 152 118 163 827 168 742 168 742 174 376 193 238
Landsbygdstrafik Buss 32 968 34 518 35 554 35 554 36 773 41 506
Stadstrafik 121 675 129 309 133 188 133 188 137 604 151 732
Viten -2 525
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 105 830 120 338 125 254 126 084 132 347 151 276

Trafikkostnad serviceresor 27 221 30 270 31 179 31 179 32 114 36 385
Riksfärdtjänst 610 587 605 605 680 706
Särskild kollektivtrafik adm kostnader 6 530 7 046 7 809 7 284 7 921 8 008
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 34 361 37 903 39 592 39 067 40 715 45 100
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Flens kommun 
Flens kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss samt 
efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik inom Flens kommun, och i den särskilda kollektivtrafiken 
för färdtjänst. Flen införde även i december 2016 en stadslinje, men då denna linje trafikeras med en 
landsortsbuss hänförs kostnaderna till landsbygdstrafiken. 

 

I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade 
kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet 
motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade 
kostnader för tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering. 

Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av budget 2019 (2020-21) har ökat med 0,7 
procent jämfört med budget 2018.  

Allmän kollektivtrafik 
Flens kommuns biljettintäkter samt intäkter för skolkort för 2019 ligger i linje med budget 2018 då 
inga beslut tagit om förändrad taxa.  

Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Flens kommuns senaste 
trafikbeställning för 2018. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Från och med 
2019, då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena 
uppräknade med 10 procent. Övriga trafikkostnader härrör anropsstyrd trafik och är baserade på 
faktiskt utfall under 2017. 

Särskild kollektivtrafik 
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med tre procent jämfört 
med budget 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att upphandlas under perioden 
är vissa kostnader uppräknade med tio procent.  

Den fördelningsnyckel som fördelar de administrativa kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken 
har uppdaterats utifrån faktiskt utfall för 2017 vilket för Flens kommuns del enbart innebär en 
smärre förändring i andel av total kostnad jämfört med budget 2018.  

Andel trafikarbete 3,6%

Fastställd
Flens Kommun (tkr) Utfall 2017 Budget 2018 plan 2019 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

Intäkter 5 025 4 948 4 960 4 963 4 963 4 963

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 2 879 2 770 2 782 2 782 2 782 2 782
Skolkort/elevkort 2 130 2 162 2 162 2 162 2 162 2 162
Övriga intäkter 16 16 16 19 19 19

Total nettokostnad 19 101 20 915 22 447 22 816 25 033 26 310

Förvaltningsavgifter 1 029 1 280 1 273 1 552 1 586 1 576
Trafikrelaterade nettokostnader 451 531 558 743 797 817
Trafikkostnader 16 451 18 747 20 034 20 036 21 929 22 590
Landsbygdstrafik Buss 16 509 18 720 20 006 20 008 21 901 22 558
Övrig trafik 25 27 28 28 29 32
Viten -83
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 12 906 15 610 16 905 17 367 19 349 20 019

Trafikkostnad serviceresor 5 066 4 169 4 294 4 294 4 423 5 011
Riksfärdtjänst 118 150 155 155 174 181
Särskild kollektivtrafik adm kostnader 1 011 986 1 093 1 000 1 087 1 100
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 6 195 5 305 5 542 5 449 5 684 6 291
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Gnesta kommun 
Gnesta kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss samt 
efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik inom Gnesta kommun, och i den särskilda kollektivtrafiken 
för färdtjänst, skolskjuts och riksfärdtjänst. 

 

I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade 
kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet 
motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade 
kostnader för tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering. 

Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av budget 2019 (2020-21) har minskat med 
0,1 procent jämfört med budget 2018.  

Allmän kollektivtrafik 
Gnesta kommuns biljettintäkter samt intäkter för skolkort för 2019 ligger i linje med budget 2018 då 
inga beslut tagit om förändrad taxa.  

Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Gnesta kommuns senaste 
trafikbeställning för 2018. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Från och med 
2019, då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena 
uppräknade med 10 procent. Övriga trafikkostnader härrör anropsstyrd trafik och är baserade på 
faktiskt utfall under 2017. 

Särskild kollektivtrafik 
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med tre procent jämfört 
med budget 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att upphandlas under perioden 
är vissa kostnader uppräknade med tio procent.  

Den fördelningsnyckel som fördelar de administrativa kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken 
har uppdaterats utifrån faktiskt utfall för 2017 vilket för Gnesta kommuns del enbart innebär en 
smärre förändring i andel av total kostnad jämfört med budget 2018.  

Andel allmänna 3,6%

Fastställd
Gnesta Kommun (tkr) Utfall 2017 Budget 2018 plan 2019 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

Intäkter 3 243 3 118 3 126 3 125 3 125 3 125

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 1 929 1 790 1 798 1 798 1 798 1 798
Skolkort/elevkort 1 293 1 308 1 308 1 308 1 308 1 308
Övriga intäkter 21 20 20 19 19 19

Total nettokostnad 18 224 19 374 21 739 21 696 23 421 24 323

Förvaltningsavgifter 1 318 1 640 1 630 1 552 1 586 1 576
Trafikrelaterade nettokostnader 2 777 2 880 4 115 4 143 4 197 4 217
Trafikkostnader 14 511 14 746 15 757 15 758 17 245 17 762
Landsbygdstrafik Buss 14 528 14 683 15 692 15 691 17 171 17 686
Övrig trafik 67 63 65 67 73 76
Viten -84
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 15 363 16 148 18 377 18 328 19 902 20 430

Trafikkostnad serviceresor 2 194 2 551 2 628 2 628 2 707 3 067
Riksfärdtjänst 182 183 189 189 212 221
Särskild kollektivtrafik adm kostnader 485 492 545 552 600 607
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 2 861 3 226 3 362 3 368 3 519 3 894
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Katrineholms kommun 
Katrineholms kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss, 
stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik inom Katrineholms kommun, och i den 
särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst och riksfärdtjänst. 

 

I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade 
kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet 
motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade 
kostnader för tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering. 

Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av budget 2019 (2020-21) har minskat med 
0,2 procent jämfört med budget 2018.  

Allmän kollektivtrafik 
Katrineholms kommuns biljettintäkter samt intäkter för skolkort för 2019 ligger i linje med budget 
2018 då inga beslut tagit om förändrad taxa.  

Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Katrineholms kommuns 
senaste trafikbeställning för 2018. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Från och 
med 2019, då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda 
trafikområdena uppräknade med 10 procent. Övriga trafikkostnader härrör anropsstyrd trafik och är 
baserade på faktiskt utfall under 2017. 

Särskild kollektivtrafik 
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med tre procent jämfört 
med budget 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att upphandlas under perioden 
är vissa kostnader uppräknade med tio procent.  

Den fördelningsnyckel som fördelar de administrativa kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken 
har uppdaterats utifrån faktiskt utfall för 2017 vilket för Katrineholms kommuns del innebär en viss 
ökning i andel av total kostnad jämfört med budget 2018.  

Andel trafikarbete 5,3%

Fastställd
Katrineholms Kommun (tkr) Utfall 2017 Budget 2018 plan 2019 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

Intäkter 6 087 6 166 6 180 6 179 6 179 6 179

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 1 131 1 110 1 115 1 115 1 115 1 115
Biljettintäkter, Stadstrafik 2 267 2 300 2 310 2 310 2 310 2 310
Skolkort/elevkort 2 658 2 726 2 726 2 726 2 726 2 726
Övriga intäkter 31 30 30 29 29 29

Total nettokostnad 26 457 28 675 30 732 30 686 33 754 35 220

Förvaltningsavgifter 1 938 2 412 2 398 2 285 2 335 2 320
Trafikrelaterade nettokostnader 849 999 1 052 1 093 1 173 1 202
Trafikkostnader 25 909 27 055 28 903 28 911 31 639 32 589
Landsbygdstrafik Buss 19 194 19 937 21 303 21 305 23 316 24 015
Stadstrafik 6 714 6 953 7 430 7 430 8 131 8 375
Övrig trafik 151 165 170 176 192 199
Viten -151
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 22 609 24 300 26 172 26 111 28 968 29 932

Trafikkostnad serviceresor 2 841 3 393 3 494 3 494 3 599 4 078
Riksfärdtjänst 328 296 305 305 343 357
Särskild kollektivtrafik adm kostnader 679 686 760 776 844 853
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 3 848 4 375 4 560 4 575 4 786 5 287



 

Sida 34 av 39 

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

 

I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade 
kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet 
motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade 
kostnader för tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering. 

Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av budget 2019 (2020-21) har ökat med 0,1 
procent jämfört med budget 2018.  

Allmän kollektivtrafik 
Nyköpings kommuns biljettintäkter samt intäkter för skolkort för 2019 ligger i linje med budget 2018 
då inga beslut tagit om förändrad taxa.  

Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Nyköpings kommuns senaste 
trafikbeställning för 2018. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Från och med 
2019, då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena 
uppräknade med 10 procent. Övriga trafikkostnader härrör anropsstyrd trafik och är baserade på 
faktiskt utfall under 2017. 

Särskild kollektivtrafik 
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med tre procent jämfört 
med budget 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att upphandlas under perioden 
är vissa kostnader uppräknade med tio procent.  

Den fördelningsnyckel som fördelar de administrativa kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken 
har uppdaterats utifrån faktiskt utfall för 2017 vilket för Nyköpings kommuns del innebär en viss 
ökning i andel av total kostnad jämfört med budget 2018.  

Andel trafikarbete 14,6%

Fastställd
Nyköpings Kommun (tkr) Utfall 2017 Budget 2018 plan 2019 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

Intäkter 23 568 23 699 23 772 23 772 23 772 23 772

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 4 781 4 700 4 720 4 720 4 720 4 720
Biljettintäkter, Stadstrafik 12 095 12 096 12 148 12 148 12 148 12 148
Skolkort/elevkort 6 611 6 825 6 825 6 825 6 825 6 825
Övriga intäkter 81 78 78 79 79 79

Total nettokostnad 67 058 69 733 75 381 75 561 84 090 87 585

Förvaltningsavgifter 5 110 6 358 6 321 6 296 6 433 6 390
Trafikrelaterade nettokostnader 2 238 2 635 2 773 3 011 3 231 3 312
Trafikkostnader 75 042 77 527 82 842 82 853 90 653 93 374
Landsbygdstrafik Buss 41 066 41 318 44 149 44 154 48 321 49 770
Stadstrafik 33 650 35 522 37 955 37 955 41 529 42 775
Övrig trafik 691 687 738 745 803 829
Viten -365
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 58 822 62 821 68 164 68 388 76 545 79 305

Trafikkostnad serviceresor 6 107 4 832 4 977 4 977 5 126 5 808
Riksfärdtjänst 767 828 853 853 959 996
Särskild kollektivtrafik adm kostnader 1 362 1 252 1 387 1 343 1 460 1 476
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 8 236 6 912 7 217 7 172 7 545 8 280



 

Sida 35 av 39 

Oxelösunds kommun 
Oxelösunds kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss 
och i den särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst och riksfärdtjänst. Från 2016 är linje 815 indragen. 
Som följd av detta återstår enbart linje 615 som är anpassad till skolelevernas behov. 

 

 

I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade 
kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet 
motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade 
kostnader för tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering. 

Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av budget 2019 (2020-21) ligger på samma 
nivå som budget 2018.  

Allmän kollektivtrafik 
Oxelösunds kommuns biljettintäkter samt intäkter för skolkort för 2019 ligger i linje med budget 
2018 då inga beslut tagit om förändrad taxa.  

Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Oxelösunds kommuns senaste 
trafikbeställning för 2018. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Från och med 
2019, då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena 
uppräknade med 10 procent.  

Särskild kollektivtrafik 
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med tre procent jämfört 
med budget 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att upphandlas under perioden 
är vissa kostnader uppräknade med tio procent.  

Den fördelningsnyckel som fördelar de administrativa kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken 
har uppdaterats utifrån faktiskt utfall för 2017 vilket för Oxelösunds kommuns del enbart innebär en 
smärre minskning i andel av total kostnad jämfört med budget 2018.  

Andel trafikarbete 0,1%

Fastställd
Oxelösunds Kommun (tkr) Utfall 2017 Budget 2018 plan 2019 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

Intäkter 698 666 666 666 666 666

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 103 81 81 81 81 81
Skolkort/elevkort 594 584 584 584 584 584
Övriga intäkter 1 1 1 1 1 1

Total nettokostnad 3 634 3 822 4 089 4 037 4 400 4 675

Förvaltningsavgifter 35 44 44 43 44 44
Trafikrelaterade nettokostnader 15 18 19 21 22 23
Trafikkostnader 2 537 2 604 2 782 2 782 3 045 3 136
Landsbygdstrafik Buss 2 539 2 604 2 782 2 782 3 045 3 136
Viten -2
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 1 889 2 000 2 179 2 180 2 445 2 537

Trafikkostnad serviceresor 1 192 1 199 1 235 1 235 1 272 1 441
Riksfärdtjänst 161 191 196 196 221 229
Särskild kollektivtrafik adm kostnader 392 432 479 425 462 467
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 1 745 1 822 1 910 1 856 1 955 2 138



 

Sida 36 av 39 

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

 

I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade 
kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet 
motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade 
kostnader för tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering.  

Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av budget 2019 (2020-21) har minskat med 
0,1 procent jämfört med budget 2018. 

Allmän kollektivtrafik 
Strängnäs kommuns biljettintäkter samt intäkter för skolkort för 2019 ligger i linje med budget 2018 
då inga beslut tagit om förändrad taxa.  

Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Strängnäs kommuns senaste 
trafikbeställning för 2018. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Från och med 
2019, då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena 
uppräknade med 10 procent. Övriga trafikkostnader härrör anropsstyrd trafik och är baserade på 
faktiskt utfall under 2017. 

Särskild kollektivtrafik 
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med tre procent jämfört 
med budget 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att upphandlas under perioden 
är vissa kostnader uppräknade med tio procent.  

Den fördelningsnyckel som fördelar de administrativa kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken 
har uppdaterats utifrån faktiskt utfall för 2017 vilket för Strängnäs kommuns del enbart innebär en 
viss ökning i andel av total kostnad jämfört med budget 2018.  

Andel trafikarbete 8,1%
Fastställd

Strängnäs Kommun (tkr) Utfall 2017 Budget 2018 plan 2019 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

Intäkter 13 153 13 135 13 170 13 170 13 170 13 170

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 4 838 4 610 4 630 4 630 4 630 4 630
Biljettintäkter, Stadstrafik 3 400 3 550 3 565 3 565 3 565 3 565
Skolkort/elevkort 4 870 4 931 4 931 4 931 4 931 4 931
Övriga intäkter 45 44 44 44 44 44

Total nettokostnad 39 580 42 073 44 944 43 700 45 527 47 981

Förvaltningsavgifter 2 879 3 583 3 561 3 493 3 569 3 545
Trafikrelaterade nettokostnader 1 261 1 484 1 563 1 671 1 792 1 838
Trafikkostnader 41 677 42 786 45 317 44 069 45 391 46 947
Landsbygdstrafik Buss 31 035 31 911 34 115 32 868 33 854 35 015
Stadstrafik 10 498 10 683 11 004 11 004 11 334 11 722
Övrig trafik 204 192 198 198 204 210
Viten -60
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 32 664 34 718 37 271 36 063 37 583 39 160

Trafikkostnad serviceresor 5 685 6 098 6 281 6 281 6 469 7 329
Särskild kollektivtrafik adm kostnader 1 231 1 257 1 393 1 356 1 475 1 491
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 6 916 7 355 7 673 7 637 7 944 8 821



 

Sida 37 av 39 

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

 

I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade 
kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet 
motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade 
kostnader för tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering. 

Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av budget 2019 (2020-21) har minskat med 
0,7 procent jämfört med budget 2018. 

Allmän kollektivtrafik 
Trosa kommuns biljettintäkter samt intäkter för skolkort för 2019 ligger i linje med budget 2018 då 
inga beslut tagit om förändrad taxa.  

Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Trosa kommuns senaste 
trafikbeställning för 2018. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Från och med 
2019, då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena 
uppräknade med 10 procent. Övriga trafikkostnader härrör anropsstyrd trafik och är baserade på 
faktiskt utfall under 2017. 

Särskild kollektivtrafik 
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med tre procent jämfört 
med budget 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att upphandlas under perioden 
är vissa kostnader uppräknade med tio procent.  

Den fördelningsnyckel som fördelar de administrativa kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken 
har uppdaterats utifrån faktiskt utfall för 2017 vilket för Trosa kommuns del enbart innebär en viss 
ökning i andel av total kostnad jämfört med budget 2018.  

Andel trafikarbete 1,2%
Fastställd

Trosa Kommun (tkr) Utfall 2017 Budget 2018 plan 2019 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

Intäkter 1 455 1 280 1 282 1 278 1 278 1 278

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 463 440 442 442 442 442
Skolkort/elevkort 981 830 830 830 830 830
Övriga intäkter 11 10 10 6 6 6

Total nettokostnad 9 733 10 720 11 420 10 999 11 974 12 583

Förvaltningsavgifter 670 833 828 517 529 525
Trafikrelaterade nettokostnader 293 345 363 248 266 272
Trafikkostnader 7 387 7 951 8 518 8 494 9 291 9 577
Landsbygdstrafik Buss 7 349 7 885 8 450 8 426 9 221 9 498
Övrig trafik 70 66 68 68 70 79
Viten -32
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 6 895 7 849 8 427 7 980 8 807 9 096

Trafikkostnad serviceresor 2 082 2 131 2 194 2 194 2 260 2 561
Riksfärdtjänst 263 277 285 285 321 333
Särskild kollektivtrafik adm kostnader 493 463 513 539 586 592
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 2 838 2 871 2 993 3 019 3 167 3 487



 

Sida 38 av 39 

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

 

 
I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade 
kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet 
motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade 
kostnader för tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering. 

Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av budget 2019 (2020-21) ligger i nivå med 
budget 2018. 

Allmän kollektivtrafik 
Vingåkers kommuns biljettintäkter samt intäkter för skolkort för 2019 ligger i linje med budget 2018 
då inga beslut tagit om förändrad taxa.  

Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Vingåkers kommuns senaste 
trafikbeställning för 2018. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Från och med 
2019, då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena 
uppräknade med 10 procent. Övriga trafikkostnader härrör anropsstyrd trafik och är baserade på 
faktiskt utfall under 2017. 

Särskild kollektivtrafik 
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med tre procent jämfört 
med budget 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att upphandlas under perioden 
är vissa kostnader uppräknade med tio procent.  

Den fördelningsnyckel som fördelar de administrativa kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken 
har uppdaterats utifrån faktiskt utfall för 2017 vilket för Vingåkers kommuns del enbart innebär en 
viss ökning i andel av total kostnad jämfört med budget 2018.  

 

Andel trafikarbete 1,9%
Fastställd

Vingåkers Kommun (tkr) Utfall 2017 Budget 2018 plan 2019 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

Intäkter 2 273 2 178 2 182 2 182 2 182 2 182

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 938 870 874 874 874 874
Skolkort/elevkort 1 325 1 298 1 298 1 298 1 298 1 298
Övriga intäkter 10 10 10 10 10 10

Total nettokostnad 11 709 12 702 13 607 13 661 14 994 15 623

Förvaltningsavgifter 663 824 820 819 837 832
Trafikrelaterade nettokostnader 290 342 360 392 420 431
Trafikkostnader 11 619 12 113 12 941 12 943 14 161 14 591
Landsbygdstrafik Buss 11 587 12 053 12 879 12 880 14 096 14 519
Övrig trafik 61 60 62 62 66 72
Viten -29
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 10 299 11 101 11 938 11 972 13 237 13 671

Trafikkostnad serviceresor 1 155 1 357 1 398 1 398 1 440 1 631
Särskild kollektivtrafik adm kostnader 255 244 271 292 317 321
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 1 410 1 601 1 669 1 689 1 757 1 952
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-05-30 KS/2018:246 - 041 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Axel Stenbeck 

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet RAR i 
Sörmland 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Samordningsförbundet 
RAR i Sörmlands årsredovisning för 2017, beviljar ansvarsfrihet för dess styrelse och 
de enskilda ledamöterna samt lägger årsredovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2017 
jämte revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport. Enligt 
förbundsordningen ska samordningsförbundet sammanställa en redovisning av årets 
verksamhet. Årsredovisningen ska fastställas av styrelsen och skickas ut till 
medlemmarna.

Årets resultat uppgår till 682 tkr.

Revisorerna bedömer att förbundets styrelse bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt sätt, räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande och uppställda i 
enlighet med kommunal redovisningslag. Vidare, att resultatet sammantaget är 
förenligt med uppställda finansiella och verksamhetsmässiga mål.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen för Samordningsförbundet RAR i Sörmland och 
dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Ärendets handlingar
 Sammanträdesprotokoll från förbundsstyrelsen RAR i Sörmland, § 4, 2018-03-26
 Årsredovisning 2017, Samordningsförbundet RAR i Sörmland
 Revisionsberättelse för år 2017
 Granskning av årsredovisning och interna kontroller avseende 2017 

Samordningsförbundet RAR i Sörmland, Deloitte
 

Axel Stenbeck
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:
Samordningsförbundet RAR i Sörmland
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 
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Axel Stenbeck 

Kommunstyrelsen

Fastställande av 2019 års budget för Samordningsförbun-
det RAR i Sörmland 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa Samordningsförbundet RAR 
i Sörmlands budget för 2019 samt att kommunens medlemsinsats på 466 379 kronor 
beaktas i kommande budgetprocess för 2019.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har gjort en hemställan hos 
medlemskommunerna rörande fastställande av 2019 års budget. Budgeten följer 
samma fördelningsprinciper som tidigare. Förbundets budget för 2019 är sammanlagt 
på 16 000 000 kronor, d v s samma nivå som för 2018.

För Katrineholms del innebär budgeten en medlemsinsats på 466 379 kronor och som 
är beräknad utifrån antal kommuninvånare i åldern 16-64 år per den 1 november 2017. 
Föregående år var Katrineholms medlemsinsats 466 994 kr.  

Ärendets handlingar
Fastställande och hemställan av 2019 års budget för Samordningsförbundet RAR i 
Sörmland. 2018-04-12
Protokoll vid medlemsmöte Samordningsförbundet RAR i Sörmland. 2018-03-26

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet RAR i Sörmland är ett samarbete mellan Sörmlands 
kommuner, landstinget och statliga myndigheter med uppdrag att främja samverkan 
mellan myndigheter och organisationer i länet, som är verksamma inom 
arbetslivsinriktad rehabilitering. De statliga myndigheterna står för 50 % av 
finansieringen, landstinget för 25 % och resterande 25 % fördelas mellan 
medlemskommunerna.

Axel Stenbeck
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:
Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsen

Svar på motion om kommunalt ansvar för fordons- och 
personskador
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motion om kommunalt ansvar 
för fordons- och personskador.
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Marie Sandström Koski 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om kommunalt ansvar för fordons- och 
personskador 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Morten Källström (SD), Mica Vemic (SD), Jan Lilja (SD) och Filip Lindahl (SD) har 
inkommit till kommunfullmäktige med en motion om kommunalt ansvar för fordons- 
personskador. Motionärerna yrkar att kommunen tar fullt ansvar för de personskador 
och fordonsskador som framgent uppstår på grund av bristande underhåll i 
kommunens gatunät.

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Service- 
och teknikförvaltningen konstaterar i beredningen av ärendet att i fall där kommunen 
varit oaktsam, det vill säga åtgärdat en skada inom rimlig tid, kan kompensation utgå 
efter dialog med kommunen eller kommunens försäkringsbolag och den 
skadedrabbades försäkringsbolag. 

Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillägga utöver den beredning 
som gjorts av ärendet inför service- och tekniknämndens ställningstagande.

Ärendets handlingar
 Ordförandens förslag till beslut
 Motion om kommunalt ansvar för fordon- och personskador
 Service- och tekniknämndens protokoll, 2018-02-15, § 15
 

Marie Sandström Koski
T.f nämndadministrativ chef

Beslutet skickas till: Källström, Vemic, Lilja, Lindahl, akten



                                                                            

 
 

 

 

Kommunalt ansvar för fordon- och personskador 

 

Motion om kommunalt ansvar för fordon och personskador på grund av bristande skötsel av gator i 

Katrineholms kommun. 

Till vår kännedom har kommit att skador på däck och fälgar inte alls är ovanligt på grund av så kallade 

”potthål” i gatunätet. Dessa potthål utgör även en överhängande risk för incident för tvåhjulig 

trafikant. Den 18 november 2016 skrev Eskilstuna-Kuriren en artikel som påtalar att bristen på 

underhåll är vanligaste orsaken till cykelolyckor och detta bör rimligtvis även gälla Katrineholm. 

Att inte se allvarligt på det bristande gatuunderhållet är att inte ta hänsyn till skaderisken för varken 

person eller fordonsskador och den extremt förhöjda personskaderisken för förare och eventuella 

passagerare på tvåhjuliga fordon, exempelvis mopedister och cyklister. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna fullmäktige besluta:  

Att kommunen tar fullt ekonomiskt ansvar för de person och fordonsskador som framgent uppstår 

på grund av bristande underhåll av kommunens gatunät. 

 

 

 

SD Katrineholm 

 

Morten Källström  

Mica Vemic 

Jan Lilja 

Filip Lindahl 



Protokollsutdrag 1 (2)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2018-03-15

§ 15

Yttrande - Motion om kommunalt ansvar för fordons- och 
personskador (STN/2018:36)
Service- och teknikförvaltningens beslut
Service- och tekniknämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna i Katrineholm har motionerat om kommunalt ansvar för fordon 
och personskador på grund av bristande skötsel av gator i Katrineholms kommun.  
Sverigedemokraterna förselår fullmäktige besluta att kommunen tar fullt ekonomiskt 
ansvar för de person- och fordonsskador som framgent uppstår på grund av bristande 
underhåll av kommunens gatunät.

Service- och tekniknämndet har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet.

Kommunen har alltid fullt ansvar för kommunens gatunät (gång-/cykelvägar, 
vägar/gator för motorfordon). I kommunens ansvar ingår den dagliga skötseln men 
också mer omfattande och planerat underhållsarbete av gatunätet.

Service- och teknikförvaltningens bedömning
Då kommunens gatunät är omfattande och spritt över en relativt stor geografik yta är 
inte möjligt att vid varje enskild tidpunkt garantera att det inte uppstått någon skada i 
gatunätet. Inträffar det en person- och/eller fordonskada innan kommunen fått 
kännedom om en skada kan det inte jämställas med att kommunen agerat oaktsamt. 
Det enda tillfälle då kommunen via sitt försäkringsbolag kan ta ekonomiskt ansvar för 
person- och/eller fordonskador är om kommunen agerat oaktsamt.
Kommunen kontrollerar gatunätet frekvent och inte sällan får vi allmänhetens hjälp 
när det gäller att identifiera skador i gatunätet. I de fall kommunen inte åtgärdat en 
känd skada i gatunätet i rimlig tid, och skadan sedan inneburit skada på person 
och/eller fordon, kan kommunen under vissa omständigheter och till viss del 
kompensera den drabbade. Detta sker i så fall i dialog med den drabbade direkt eller 
via den skadedrabbades försäkringsbolag och kommunen eller dess försäkringsbolag.

Ärendets handlingar
 Remiss – Motion om kommunalt ansvar för fordon- och personskador

 Motion om kommunalt ansvar för fordon- och personskador

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Leif 
Hanberg (S), Sten Holmgren (C), Anders Forss (S), Fredrik Hermelin (M), Maj-Britt 
Staaf (S), Johnny Flemström (SD) samt avdelningschef Karin Engvall, enhetschef 
Erland Fröjd, arbetsledare Andreas Larsson och förvaltningschef Magnus Gustafsson. 



Protokollsutdrag 2 (2)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2018-03-15

Förslag och yrkande 
Jonny Flemström (SD) yrkar på bifall till motionen.
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på förvaltningens förslag till 
beslut och Jonny Flemströms (SD) yrkande. Hon finner att service- och tekniknämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag.
___________________

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen 
Akten
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Sara Eresund 

Kommunstyrelsen

Grönplan för Katrineholms stad 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad samrådsredogörelse, daterad 

2018-06-20.

2. Kommunstyrelsen beslutar vidare att förslag till Grönplan för Katrineholms stad, 
daterad 2018-06-20, ska ställas ut för granskning. 

Sammanfattning av ärendet
Katrineholm är en småstad med god tillgång på natur nära och i staden, små och större 
parker och gröna stråk som leder mellan dem. Samtidigt är stadens kärna tätbebyggd, 
och i vissa områden brister tillgången och/eller tillgängligheten till rekreationsvänlig 
natur och upplevelserika parker. Nu när staden utvecklas och förtätas i förhållandevis 
hög takt behövs en helhetsbild för att inte riskera att bygga bort gröna miljöer som är 
värdefulla för Katrineholmare, djur och växter. 

Grönplanen är ett vägledande dokument som ska fungera som stöd för en hållbar 
utveckling av Katrineholms stad och dess gröna miljöer. Grönplanens syfte är att ge en 
samlad bild över den grönstruktur som natur, parker och gröna stråk bildar i och 
omkring staden och att ange en riktning för hur den kan utvecklas på ett hållbart sätt i 
framtiden. Grönplanen behandlar både grönstrukturens ekologiska och rekreativa 
värden. Den anger vision, mål och planeringsriktlinjer som ska vägleda arbetet mot en 
stärkt grönstruktur. 

Ärendets handlingar
 Grönplan för Katrineholms stad, granskningshandling, daterad 2018-06-20
 Samrådsredogörelse, daterad 2018-06-20
 
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Grönplan för 
Katrineholms stad. Grönplanen hanteras som ett tematiskt tillägg till Översiktsplan 
2030 – del staden.  Grönplanen ger en översiktlig bild av stadens grönstruktur; av de 
offentliga gröna miljöerna, parkerna och naturen i och omkring staden, och hur den 
kan utvecklas till år 2030. Grönplanen är ett vägledande inriktnings-och 
planeringsdokument.  
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Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2018-06-07 KS/2017:506 - 330 
Plan och Bygg 

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

www.katrineholm.se E-post: Sara.Eresund@katrineholm.se 

Syfte
När Katrineholms stad växer ökar behovet av att kartlägga värdefulla gröna miljöer 
och ta fram en strategi för hur de kan bidra ännu mer till den växande stadens 
attraktivitet och hållbarhet. 

Syftet med Grönplanen är att ge en samlad bild över den grönstruktur som natur och 
parker bildar i och omkring staden och att ange en riktning för hur den kan utvecklas 
på ett hållbart sätt i framtiden. Grönplanen behandlar både grönstrukturens ekologiska 
och rekreativa värden. Den är långsiktig och avsedd att fungera som ett planeringsstöd 
vid utvecklingen av staden och vid investeringar och skötsel av stadens grönska. 

Processen
Beslutet om att ta fram grönstrukturplan togs den 17 november 2014, i samband med 
antagandet av Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun - del staden (se sidan 74). 
Projektet är delvis finansierat med statliga medel för naturvårdssatsningar (s.k. LONA-
bidrag). Ekologigruppen har upphandlats för att genomföra arbetet. 

Grönplanen bygger på en kartläggning av grönområdenas sociala och rekreativa 
värden (baserad på intervjuer med och enkäter till katrineholmsbor, en s.k. 
sociotopkartering) och en inventering av naturvärdena, ekologiskt sett.   

Förslaget av Grönplan Katrineholms stad var ute på samråd under tidsperioden 14 
december 2017 till 28 februari 2018. Under samrådet inkom 22 yttranden varav sex 
utan erinran. Synpunkterna har sammanställts och kommenterats av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i en samrådsredogörelse. Förslaget har sedan 
omarbetas och det reviderade förslaget av planen kan nu skickas ut för granskning. 

Tidplan
Granskning av planen planeras pågå under sommaren 2018 och antagande planeras i 
kommunfullmäktige oktober 2018.

Förvaltningens bedömning
Ärendet har förankrats och granskats internt på tjänstemannanivå efter samråd och 
förslaget bedöms kunna ställas ut för granskning.

Stefan Jansson Sara Eresund 
Chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen Planarkitekt

Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, akten
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Inledning 

Parker, grönområden, naturområden, stränder 
och vattendrag är viktiga delar i en stad. I 
Katrineholm stad fi nns en stor variation av 
gröna miljöer för lek och fritid, avkoppling och 
aktivitet. Denna grönplan har tagits fram för 
att fastställa mål och planeringsriktlinjer för 
Katrineholms gröna miljöer. Planen fungerar som 
ett tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030 - del 
staden.

Grönplanen består av fl era delar och kapitel. 
Efter en genomgång av planens bakgrund och 
varför grönstrukturplanering är viktig beskrivs 
hur grönplanen kopplar till styrdokument och 
riktlinjer på internationell, nationell, regional och 
kommunal nivå. Vidare presenteras hur ekologisk 
kompensation och ett ekosystemperspektiv kan 
användas i den kommunala planeringen. Därefter 
följer vision, mål och planeringsinriktningar 
för grönplanen, följt av en nulägesbeskrivning 
och analys av Katrineholms ekologiska och 
rekreativa värden och av stadens gröna 
karaktärer. För att konkretisera hur mål och 
planeringsriktlinjer kan implementeras har 
utvecklingsåtgärder tagits fram för de olika 
delarna av Katrineholm stad. 

Bakgrund

I Översiktsplan 2030 - del staden 
(Kommunfullmäktige 2014-11-17) fi nns 
uppdraget att ta fram en grönplan för 
Katrineholm. Grönplanen ska fungera som 
ett planeringsunderlag för att identifi era 
utvecklingsstrategier för staden. Planen ska 
även vara ett verktyg för att skapa ett hållbart 
samhälle där hänsyn tas till både ekologiska, 
ekonomiska och sociala aspekter.

Arbetet med en grönplan påbörjades under 2015 
med en naturvärdesinventering (Sweco, 2015 
med underkonsult Janne Elmhag från Adoxa 
naturvård) och senare en sociotopkatering 
(Ekologigruppen, 2016a). Dessa båda karteringar 

ligger till grund för dokumentet “Underlag för 
Katrineholm stads grönplan” som togs fram 
av Ekologigruppen i maj 2016. Kartorna från 
inventeringarna fi nns på sida 8 i detta dokument.

Grönplanen har tagits fram av Ekologigruppen 
tillsammans med tjänstepersoner på kommunen. 
Arbetet inleddes i februari 2017 med ett 
startmöte och workshop har hållits med 
tjänstepersoner i kommunen - april 2017 - och 
politiker och tjänstepersoner i maj 2017. 

Planen ska följas upp och aktualitetsprövas 
samtidigt som översiktsplanen. För att 
grönplanen ska användas aktivt vid planering, 
investeringar och skötsel kommer relevanta 
mål och planeringsriktlinjer att följas upp och 
beskrivas bl a i alla behovsbedömningar enligt 
MKB-förordningen 4 § och i planbeskrivningar 
för detaljplaner. I planbeskrivningarna beskrivs 
även vilka kompensationsåtgärder som planen 
medför.

Varför grönstrukturplanera?

Tillgång till grönområden har stor betydelse för 
människans livskvalitet och ger förutsättningar 
för en god hälsa hos befolkningen. Att vistas 
i naturen ger tydliga hälsoeffekter och har 
visat sig positivt för både den fysiska och 
den psykiska hälsan. Genom vistelser i gröna 
miljöer möjliggörs ökad fysisk aktivitet, 
stressnivåer minskar, koncentrationsförmågan 
ökar och kroppen får tillfälle att återhämta sig. 
Grönområden är också viktiga mötesplatser i 
det offentliga rummet. De kan främja socialt 
deltagande och interaktion mellan människor 
(Boverket, 2010; Statens folkhälsoinstitut, 2009; 
WHO, 2016).

Naturen levererar en rad tjänster som vi 
människor, både medvetet och omedvetet, drar 
nytta av varje dag, så kallade ekosystemtjänster. 
Den biologiska mångfalden av växter, djur och 
gröna miljöer är i själva verket grunden till vår 
välfärd och de gröna miljöerna ger en attraktiv 
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stad att bo i och besöka. Det fi nns därför en stor 
samhällsnytta i att planera grönt, vilket i sin tur 
ger ekonomisk vinning.

Med god planering kan man optimera 
grönstrukturen, som till exempel genom att 
skapa mångfunktionella ytor, det vill säga 
skapa och kombinera många olika värden 
och funktioner på en och samma yta. En 
mångfunktionell grönyta servar oss med fl era 
olika ekosystemtjänster och kan till exempel 
samtidigt som den ger rum för rekreation och 
vila, även dämpa buller, rena luft och vatten, 
fördröja dagvatten och fungera som livsrum för 
olika växter och djur. Genom kartläggningar av 
grönstrukturen får man en bild av vilka områden 
som har många eller unika och omistliga 
funktioner. 

En grönplan är ett verktyg som säkerställer hur 
grönstrukturfrågor hanteras i ett tidigt skede i 
kommunens planering och kan också fungera 
som underlag och vägledning vid utredningar 
och miljökonsekvensbeskrivningar.

Syfte och användning 

Vid planläggning och lovärenden är 
kommunen skyldig att ta hänsyn till allmänna 
intressen knutna till gröna värden, t.ex. 
områden värdefulla för rekreation, friluftsliv, 
landskapsbild samt kultur- och naturmiljö (PBL 
2 kap. MB 3 kap, se bilaga 1).

Grönplanen för Katrineholm stad är ett 
strategiskt och långsiktigt inriktnings- och 
planeringsdokument som visar hur Katrineholms 
gröna offentliga miljöer så som parker, natur, 
platser och gatumiljöer hänger samman och kan 
utvecklas. Planen fungerar som en fördjupning 
av Katrineholms kommuns Översiktsplan 
för staden och är ett planeringsunderlag vid 
fysisk planering. Grönplanen ska även bidra 
till att uppfylla Katrineholm stads vision samt 
nationella miljö- och folkhälsomål. Planen är inte 
juridiskt bindande. Grönplanen är också avsedd 
att användas som underlag för utveckling av 
parker och natur. 

Vid varje enskilt markanspråk bör en avvägning 
göras där grönstrukturens värden vägs mot 
intressen presenterade i andra planer och 
planeringsunderlag. Föreslagna åtgärder är 
tänkta att utföras i takt med att resurser tillförs.

Vad är grönstruktur?

Begreppet grönstruktur, eller grön infrastruktur, innefattar 

all mark som inte är hårdgjord, från välskött park till na-

turområde, trädgårdar, kyrkogårdar, ängs- och betes-

marker, alla vattenmiljöer samt alléer och liknande linjära 

element som kan fungera som sammanlänkande gröna 

stråk mellan områden och målpunkter. I en god planerad 

grönstruktur strävar man efter att de gröna ytorna ska 

hålla en hög kvalitet. Här ska både människor, djur och 

växter kunna trivas och det ska vara enkelt att röra sig 

mellan grönområden utan att hindras av svårpasserade 

barriärer, till exempel järnväg eller stora vägar.

Grönplan eller grönstrukturplan?
Boverkets uppföljning av miljömålet God bebyggd miljö 

visar att det inte fi nns ett enhetligt namn på planer och 

dokument som behandlar grönstruktur. Grönplan eller 

grönstrukturplan hör till de vanligaste benämningarna. 

Boverkets rekommenderar att en grönplan ska ha en 

tydlig koppling till översiktsplanen, ta ett helhetsgrepp 

om stora och små områden samt analysera eventuella 

synergieffekter (Boverket, 2012).

Katrineholms grönstruktur är en viktig del av stadens offentliga rum, 

en plats för avkoppling, möten och aktiviteter. 
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Syftet med grönplanen är att:

• Ge en helhetsbild av Katrineholms gröna 
miljöer

• Öka kunskapen om värdet av gröna miljöer för 
en hållbar och god livsmiljö i Katrineholm

•  Vara vägledande för utveckling av 
Katrineholms gröna miljöer och deras skötsel

Dialog och delaktighet

I arbetet med sociotopkarteringen samt 
rapporten “Underlag för Katrineholm stads 
grönplan” har enkäter och intervjuer med 
invånare i Katrineholm genomförs. Grönplanen 
lutar sig även på de analyser som gjorts i 
samband med Översiktsplanen när det kommer 
till populära platser.  

Denna rapport är en granskningsversion som 
kommer vara utställd under sommaren 2018 och 
förväntas antas under andra halvan av 2018.

Avgränsning

Kartan ovan visar den grönstrukturkarta som 
fi nns i Översiktsplanen. Översiktsplanens 
karta visar Katrineholm stads gröna 
markanvändningar vilka är förtydligade 
i grönplanens karta. I grönplanens karta 
identifi eras även områden där viktiga och svaga 
gröna stråk och samband  behöver stärkas, se 
kartor på sida 31 samt sida 32-33. 

Analys och åtgärdsförslag har begränsats 
till de allmänna grönområden som redovisas 
i Översiktsplan för Katrineholms stad 
samt till planerade exploateringsområden. 
De utpekade exploateringsområdena i 
grönplanens karta baseras på Översiktsplanens 
markanvändningskarta men har reviderats efter 
aktuellt, ungefärligt läge och utbredning. 

Katrineholms grönstruktur enligt Översiktsplan för Katrineholm stad, 

(Katrineholm, 2014)
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Foto: Hanna Maxstad

Kartor från ”Underlag till Katrineholms grönplan” Kartorna redogör för den 
naturinventering och sociotopskartering som genomfördes inför arbetet med grönplanen.
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Planeringsförutsättningar

Planering av Katrineholm stads grönstruktur 
påverkas av lokala förutsättningar och 
övergripande planeringsriktlinjer, från 
internationell till regional nivå. 

Statliga styrdokument

De statliga styrdokument som är centrala för 
den kommunala grönstrukturplaneringen är 
dels de nationella miljömålen. Grönplanen 
kopplar till fl era av miljömålen så som; God 
bebyggd miljö; Ett rikt växt- och djurliv, Levande 
skogar, Ett rikt odlingslandskap och Begränsad 
klimatanpassning.  Fokus ligger på etappmålet 
Betydelsen av den biologiska mångfalden och 
värdet av ekosystemtjänster (miljömål.se, 2017) 
samt riksintressen för exempelvis naturvård eller 
friluftsliv. 

Sedan 2012 syftar miljömålet för en God 
bebyggd miljö bland annat till att ”det fi nns 
natur- och grönområden och grönstråk i 
närhet till bebyggelsen med god kvalitet och 
tillgänglighet” (Boverket, 2012: 9). För att 
uppnå detta rekommenderar Boverket att 
landets kommuner ska ta fram planunderlag i 
eller i anslutning till Översiktsplanerarbetet för 
att skapa bättre planeringsförutsättningar för 
kommunernas grönstruktur. 

Regeringen övergripande folkhälsomål är att 
skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det 
fi nns elva målområden som är vägledande för 
folkhälsoarbetet och de som särskilt relaterar 
till grönplanering är delaktighet och infl ytande 
i samhället, miljöer och produkter samt fysisk 
aktivitet (folkhalsomyndigheten.se, odaterad). 
Rekreation och sociala möten i utomhusmiljö är 
en viktig tillgång för att säkerställa befolkningens 
hälsa och livskvalitet (Statens folkhälsoinstitut, 
2008).

Regeringen beslutade 2012 om tio nationella 
friluftsmål. Utgångspunkten är att ge oss hälsa, 
naturförståelse och regional utveckling. Målen 

handlar bland annat om tillgång till natur och 
friluftsliv, en attraktiv tätortsnära natur och ett 
rikt friluftsliv i skolan. (Naturvårdsverket.se, 
2018)

I arbetet med grönstruktur har även 
Kulturmiljölagen och kulturmiljöprogram 
en roll. Fornlämningar, byggnadsminnen och 
kyrkor återfi nns ofta i eller i anslutning till 
grönområden. Platsers kulturhistoria kan även ge 
en värdefull dimension till hur grönområden ska 
utvecklas eller bevaras.

Nationell lagstiftning

De två viktigaste nationella lagstiftningar som 
kopplar till grönstrukturplanering är Plan- och 
Bygglagen och Miljöbalken. Plan- och bygglagen 
slår fast att behovet av parker, grönområden, 
lekplatser och annan utevistelse ska tas i 
beaktande vid planläggning. Miljöbalken 
reglerar användande och skydd av mark- och 
vattenområden och ska säkerställa att områden 

Internationella konventioner

Två centrala internationella överenskommelser gällande 

grönstrukturplanering är  FN:s Konvention om biologisk 

mångfald samt EU:s landskapskonvention. Konventionen 

om biologisk mångfald togs fram vid Riokonferensen 

om miljö och utveckling 1992 och trädde i kraft 1993, då 

den ratifi cerades av Sverige. Sedan 2010 fi nns även en 

strategisk plan för biologisk mångfald. Planen innehåller 

20 delmål som ofta benämns som Aichimålen och syftar 

till att rädda den biologiska mångfalden och därigenom 

säkra fungerande ekosystem. Sveriges arbete beskrivs 

i regeringens proposition 2013/14 En svensk strategi för 

biologisk mångfald och ekosystemtjänster som syftar till 

att  synliggöra och inkludera ekosystemtjänsters värde i 

samhällsplanering och näringslivsutveckling.

Sedan 2010 har Sverige åtagit sig att följa den europe-

iska landskapskonventionen som syftar till att förbättra 

skydd, förvaltning och planering av landskap i Europa. 

Konventionen är undertecknad av 4 länder och syftar 

också till att främja samarbetet kring landskapsfrågor och 

stärka allmänhetens delaktighet i landskapsplaneringen 

(naturvardsverket.se, 2017a och 2017b)
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med höga natur och kulturvärden ska skyddas, 
och särskild hänsyn ska tas till behovet av 
grönområden i tätorter. I Miljöbalken fi nns 
även skyddslagstiftning såsom strandskydd, 
naturreservat, biotopskydd, fågelskyddsområden, 
Natura 2000-områden etc. För vidare 
information, se bilaga 1 Gällande lagstiftning.

Regionala styrdokument

På regional nivå har Länsstyrelsen sedan 2015 
uppdraget att ta fram handlingsplaner för grön 
infrastruktur. I Södermanlands län pågår arbetet 
med att ta fram en handlingsplan som syftar till  
att vara ett ramverk för landskapsplanering av 
offentliga naturvårdsinsatser och ett underlag 
för landskapsplanering i brukande och hållbar 
förvaltning av mark och vatten. Planen ska 
också fungera som kunskapsunderlag för samråd 
och samverkan mellan olika aktörer och ett 
underlag för samhällsplanering och prövning. 
Målsättningen är att handlingsplanerna till 
stora delar ska vara etablerade 2018 och 
länsstyrelserna ska redovisa uppdraget samlat 
till regeringen 1 oktober 2018 (lansstyrelsen.se/
Sodermanland, odaterad).

Översiktsplan 2030 Katrineholms 

kommun

I Översiktsplan 2030 Katrineholm kommun 
- del staden (2014) slås fast att värdefulla 
gröna stråk genom staden ska bibehållas och 
utvecklas i syfte att förbättra framkomlighet, 
tillgänglighet och biologiska samband. Vidare 
anger Översiktsplanen att vid ianspråktagande 
av grönytor vid nybyggnationer ska förlusten 
av grönska kompenseras exempelvis genom 
anläggande av en ny park eller förbättringar av 
den befi ntliga gröna miljön.

Befolkningstillväxt, integration och hållbar 
utveckling är identifi erade i Översiktsplanen 
som utmaningar för kommunen och här spelar 
kommunens grönplan en viktig roll. Då fl er 
invånare innebär ett ökat användartryck och 
slitage på grönstrukturen måste skötsel- och 
underhållsplaner ses över och nya grönområden 
utvecklas. Kommunens grönstruktur kan 

även som demokratiskt och mångfunktionellt 
offentligt rum spela en viktig roll för att stödja 
integration.

I Översiktsplanen för staden är det  
övergripande målet att utveckla en hållbar 
stad. Kopplat till hållbar utveckling kan en god 
grönstrukturplanering bidra på många vis. En 
planering som bidrar till lokal klimatanpassning, 
god luft- och vattenkvalité samt möjlighet 
till produktion av mat, energi och material 
i kombination med bevarad och utvecklad 
biologisk mångfald leder till ekologisk hållbarhet. 
Grönstruktur är även viktigt för social och 
kulturell hållbarhet genom att vara viktiga 
mötesplatser, ha positiva effekter på både fysisk 
och psykisk hälsa samt koppla till kulturhistoria 
genom kulturmiljön och landskapets läsbarhet. 
För stadens grönstruktur är även kommunens 
skogsbruksplan ett viktigt dokument då stora 
delar av skogen i Katrineholm är kommunalt 
förvaltad skog. Skogsbruksplanen är ett politiskt 
antaget dokument.

I Översiktsplanen har sju strategier som ligger 
till grund för utvecklingen av staden formulerats. 
Grönstrukturen, med rätt utveckling, kan ha en 
betydelsefull del i genomförandet av samtliga 
strategier. De sju strategierna: den nära staden, 
den täta staden, staden för alla, den blandade 
staden, den mänskliga gatan, attraktiv stadsmiljö 
och stråkstaden har alla koppling till stadens 
grönstruktur på följande vis:

Den nära staden

I den nära staden har alla som bor och arbetar 
i Katrineholm god tillgång till grönområden 
med hög kvalité. Stadens grönområden bygger 
tillsammans upp ett nätverk som gör att det 
gröna aldrig är långt borta, från den täta 
stadskärnans parker till större sammanhängande 
rekreationsområden.

Den täta stadskärnan

I den täta stadskärnan gör gatuträd, rabatter, 
gröna tak och parker att det gröna alltid är 
närvarande. Då Översiktsplanen slår fast att fl er 
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bostäder och arbetsplatser ska byggas i staden 
är det viktigt att värna de gröna miljöerna och 
stärka kopplingarna mellan dem med nya gröna 
stråk och samband.

Staden för alla

I staden för alla har den gröna strukturen 
en viktig roll som offentligt rum, särskilt 
för grupper som har begränsad tillgång till 
kommersiella offentliga rum som t.ex. barn och 
unga. I Katrineholm ger de stora grönområderna 
på Djulö med plats för idrott, picknick och bad 
möjliggör möten och aktiviteter. Stadsparken 
bidrar med mötesplatser och scen för 
underhållning och de lokala parkerna såsom 
exempelvis Floraparken eller Nävertorpstorg 
utgör gröna vardagsrum. 

Den blandade staden

I Katrineholm bidrar den gröna strukturen till 
en blandad stad genom variation i stadsrum 
och utblickar. Grönområden mellan byggnader, 
bostads- och arbetsplatsområden kan även 
vara viktiga knutpunkter och stödja en god 
integration genom att erbjuda en mångfald av 
olika platser och funktioner där människor möts.

Den mänskliga gatan

Gatuträd, planteringar och parker i Katrineholm 

fyller en viktig funktion för att bidra med en 
mänsklig skala och tydlig rumsindelning av 
gatorna. Längs de många trädkantade gatorna 
bidrar planteringarna till en mer trivsam 
gatumiljö, samtidigt som träden fungerar som 
trafi klugnande element.

Attraktiv stadsmiljö

Katrineholm arbetar aktivt under parollen 
Sveriges lustgård för att skapa en attraktiv 
stadsmiljö som är levande och inbjudande. 
Stadens olika grönområden bidrar med en 
mångfald av platser och aktiviteter, för idrott, 
lek och rofullhet. Välskötta och tillgängliga 
grönområden är viktiga för både Katrineholmare 
och besökare.

Stråkstaden

I Katrineholm är grönstrukturen uppbyggd 
kring fyra tydliga stråk. Skogsåsen, som är 
en trädklädd ås, leder genom stadskärnan. 
Skogsstråket sträcker sig norr om den täta staden 
med rekreationsområden och skogsproduktion. 
Näsnarenstråket går längs Näsnarens strand och 
rymmer höga natur- och kulturvärden kopplade 
till Natura 2000 området. Duveholmsstråket 
går längs Duveholms- och Djulösjöns stränder 
söder om den täta staden med gröna miljöer och 
strandområden.

Den nära stadenDen täta stadskärnan

Ståkstaden Attraktiv stadsmiljö

Staden för alla

Den mänskliga gatan

Den blandade 

stadenstadskärnan
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Kompensation och 

avvägningar

En stor andel av utvecklingen av städer sker 
idag genom förtätning och då grönytor tas 
i anspråk på olika sätt. För att skydda och 
bevara värdefulla grönområden är det därför 
nödvändigt att skapa tydliga regler vid 
planläggning och exploatering. Att på olika sätt 
kompensera för bebyggd grönyta är något som 
har börjat tillämpas de senaste decennierna, både 
internationellt och i Sverige. 

Grundtanken med kompensation är att se 
mark och ekologiska funktioner som en resurs 
och om exploatering riskerar minska eller ta 
bort värden ska dessa kompenseras (Skärbäck, 
1997). Kompensationsåtgärder kan tas fram 
både gällande sociala och rekreativa värden  och 
ekologiska värden. Om t ex delar av en skolskog 
bebyggs behöver detta kompenseras både med 
hänsyn till ekologiska värden och de rekreativa; 
som mötesplats för sociala aktiviteter och som 
plats för naturpedagogik. 

För att vägleda hur man ska kompensera har 
balanseringsprincipen tagits fram. I första hand 
syftar balanseringsprincipen till att undvika 
negativ påverkan på ekologiska och sociala 
värden. För att balanseringsprincipen ska kunna 
tillämpas behöver de sociala och ekologiska 
värdena hos grönstrukturen ha identifi erats,  
genom t ex en naturvärdesinventering eller 
enkäter. Att anpassa lokalisering och utformning 
av projekt är metoder för att undvika negativ 
påverkan. I andra hand ska intrånget och 
påverkan minimeras, även här är det viktigt att 
identifi era värden så att projektet kan utformas 
så att påverkan minimeras. I sista hand då 
påverkan inte kan undvikas eller minimeras 
ska den istället kompenseras genom att nya 
ekologiska eller sociala värden tillskapas. 

Värden som kan kompenseras är 
exempelvis: naturupplevelser, lekmöjligheter, 
grundvattenbildning genom förbättrad 
infi ltration, dammar för groddjur och 

klimatreglering genom plantering av träd 
och annan vegetation. Ytterligare exempel på 
kompensationsåtgärder kan vara att återskapa 
naturmark på före detta bebyggd mark eller ge 
plats för vegetation i samband med bebyggelse 
genom att anlägga takgrönska eller planteringar 
med stor mångfald. Sociala och rekreativa 
värden som kan kompenseras är tillgänglighet 
och tillgång till gröna miljöer för social samvaro, 
aktiviteter, naturpedagogik, tystnad och 
återhämtning.

Trots att ekologiska och rekreativa värden kan 
samspela och stödja varandra kan de inte ersätta 
varandra. En ny lekplats kan t ex inte ersätta en 
artrik biotop.

I Katrineholm slår Översiktsplanen fast att 
då staden och befolkningen växer behövs 
riktlinjer för ekologisk kompensation. Genom 
att identifi era ekologiska och sociala värden och 
utreda behovet av kompensation redan i ett tidigt 
skede av planläggning och exploatering är det 
lättare att få strategier och åtgärder accepterade 
och genomförda. En ytterligare fördel av att 
introducera principer för kompensation tidigt 
i planeringsprocesser är att det underlättar att 
förstå ett projekts verkliga kostnad. Inventeringar 
och anpassning av projekt liksom att ta 
fram och underhålla kompensationsåtgärder 
innebär kostnader och därför är det viktigt att 
ansvar, tidplan, uppföljning och fi nansiering av 
åtgärder fastställs tydligt i avtal, exempelvis i 
exploateringsavtalet.  

I Katrineholm ska lokalt anpassade 
kompensationsåtgärder genomföras vid ny 
och ombyggnation på eller vid grönytor. 
Kompensationsåtgärderna ska bekostas av 
exploatör och ska vara så lika det förlorade 
värdet som möjligt och utföras så nära i tid 
och rum som möjligt. För att säkerställa att 
kompensationsåtgärder utförs är det viktigt att 
ekologiska och rekreativa värden identifi eras och 
kartläggs inom detaljplanearbetet. 
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Principer för kompensation

Använd balanseringsprincipen

Balanseringsprincipen innebär att betydande negativ 

påverkan på ekologiska värden i första hand ska undvi-

kas och i andra hand minimeras. Om detta sedan inte är 

möjligt ska kompensationsåtgärder genomföras.

Allt kan inte kompenseras

Vissa värden tar så lång tid att utvecklas eller kräver 

speciella förhållande för att utvecklas att de inte kan 

kompenseras, exempelvis gamla träd. 

Beakta värden i landskapsskala
Vilket värde som ska skapas på en viss plats bör utgå 

ifrån en behovsanalys gjord på en översiktlig/strategisk 

nivå. Även små ytor och enskilda träd kan vara viktiga för 

spridnigssamband eller landskapsbild.

Värden ska bestå över tid

Kompensationsåtgärder måste kunna bestå över tid. 

För detta krävs att åtgärderna garanteras fi nnas kvar på 

en viss plats och att en skötsel som utvecklar/bevarar 

värdena genomförs.

Nettoförluster får inte uppstå

En detaljerad analys av situationen före och efter en 

exploatering ska genomföras. Om det fi nns färre värden 

efter exploatering (skada) måste åtgärder utföras för 

motverka att en nettoförlust uppstår.

Säkerhetsfaktorer

Kompensationens storlek (i yta eller pengar) behöver 

justeras efter hur lång tid det tar innan värden återskapas 

och hur stor risken är att åtgärderna misslyckas. Detta 

genomförs för att garantera att tillräckliga åtgärder ge-

nomförs för att en nettoförlust inte ska uppstå.

Smart att bevara - svårt att ersätta/nys-
kapa

• Äldre skogsmark med naturligt markskikt och gamla 

träd. Lång leveranstid och komplex sammansättning, 

kan inte ersättas av gatuträd, träd på gårdar eller mindre 

grönytor.

• Naturmiljöer med arter som behöver stora ytor och 

sammanhängande vegetation. Storleken har betydelse, 

kan inte ersättas av mindre parkytor eller gårdsmiljöer 

med vegetation.

• Naturliga stränder kring sjöar och större våtmarker, 

samt äldre sumpskogar. Lång leveranstid och komplex 

uppbyggnad, kan inte ersättas av bryggor eller nyanlagda 

klippta gräsmattor.

• Ovanliga naturtyper eller artförekomster som det fi nns 

för lite av i Sverige är ovanliga av en eller fl era anledning-

ar, ofta med naturliga förutsättningar som är svåra att 

återskapa pga. miljöförändringar eller ändrad markan-

vändning.

Går ofta bra att nyskapa
• Småvatten och öppna, mindre våtmarker. Arter hittar 

ofta nya miljöer om nya småvatten anläggs, viktigt att 

komma ihåg arternas landmiljöer tex för grodor och 

salamandrar.

• Viss gräsmark med blommande växter. Kan till delar 

ersättas av gröna tak och planeringar, men tänk bortom 

”sedummattan”.

• Blommande träd, buskar och perenner. Ersätt med nya 

arter av motsvarande karaktär, de växer ofta fort och kan 

fylla en funktion inom kort, men tänk på blomning hela 

säsongen och undvik alltför förädlade arter med fyllda 

blommor.

• Träd och grönytor för ekosystemtjänster. Träd och 

växtlighet ger ekosystemtjänster, bland annat i form av 

luftrening, temperaturreglering, vattenreglering och miljö-

er för växter och djur.
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Ekosystemtjänster och 

planering

En ekosystemtjänst är en nytta som människor 
får gratis av naturen och defi nieras av 
Naturvårdsverket som ”ekosystemens 
direkta och indirekta bidrag till människors 
välbefi nnande” (Naturvårdsverket, 2017c). 
Rening av luft och vatten, produktion av 
livsmedel och energi och naturupplevelser som 
kan påverka vår hälsa positivt är alla exempel 
på ekosystemtjänster. Under 2012 beslutade 
regeringen om ett etappmål i miljömålssystemet 
som innebär att betydelsen av biologisk mångfald 
och värdet av ekosystemtjänster senast 2018 ska 
vara allmänt kända och integreras i ekonomiska 
ställningstaganden, politiska avväganden 
och andra beslut i samhället där är relevant 
(Miljömål.se, 2017).

Ekosystemtjänster kan delas in i fyra 
huvudkategorier utifrån vilken funktion de 
har: försörjande, reglerande, kulturella och 
understödjande tjänster. Ett och samma

ekosystem kan innehålla fl era olika typer av 
ekosystemtjänster. 

De understödjande ekosystemen levererar inte 
några direkta tjänster till samhället utan är 
istället en förutsättning för att övriga tjänster 
ska fungera. De producerande tjänsterna är 
nödvändiga för vår möjlighet att överleva 
genom att de förser oss med mat, dricksvatten, 
material och energi. De reglerande tjänsterna gör 
miljön motståndskraftig mot oönskade effekter 
av olika typer av förändringar, exempelvis 
översvämningar, luftföroreningar eller skadedjur 
och genom att ekosystemen mildrar effekterna 
och minskar behovet av kostsamma tekniska 
lösningar. De kulturella ekosystemtjänsterna 
bidrar till ökad hälsa och välbefi nnande genom 
att naturen ger oss möjlighet till fysisk aktivitet, 
sinnliga upplevelser, platser för social interaktion 
och andlig inspiration. Vistelse i naturen har även 
en pedagogisk aspekt då det ger oss en förståelse 
för ekosystemens betydelse vilket är viktigt för 
att framtida generationer ska värdera och vårda 
vår miljö.

PRODUCERANDE

• Matproduktion

• Råmaterial (djur och växtfi ber)

• Energi (biobränslen)

• Dricksvatten

• Genetiska resurser

• Biokemikalier, medicin och 

naturmedicin

REGLERANDE

• Rening av vatten

• Flödesreglering och översväm-

ningsskydd

• Erosionsskydd

• Pollinering

• Skadedjursreglering

• Rening av luft

• Reglering av lokalklimat inklusive 

UV skydd

• Bullerdämpning

• Återföring av näringsämnen

• Koldioxidbindning

KULTURELLA

• Rekreation och välbefi nnande

• Turism

• Naturpedagogik

• Identitet, platskänsla och socia-

la relationer

UNDERSTÖDJANDE
• Biologisk mångfald

• Vattencykeln

• Näringscykler

• Jordformation

• Fotosyntes

Ekologigruppens indelning av 

ekosystemtjänster 

vidareutvecklad efter den 

indelning som utarbetats av 

Millennium Ekosystem 

Assessment, ett internationellt 

samarbete kring 

ekosystemtjänster med 95 

länder lett av bland annat FN. 

Tjänster i svart har bedömts 

relevanta inom Katrineholm 

stad och är beskrivna nedan.
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Ekosystemtjänster i Katrineholm

Understödjande tjänster
• Biologisk mångfald (se mål 2.1 på sid 21)

Producerande tjänster

• Matproduktion - Ekosystemen ger oss förutsättningar att 

producera mat. Den största mängden kommer från jord-

bruk i form av grödor, kött och mjölk samt från frukt- och 

bärodlingar. Vi får också mat från sjöar och hav i form av 

bland annat fi sk, och skaldjur, och från skogen i form av vilt, 

fågel, svamp och bär. Även odling för privat konsumtion, i 

villaträdgårdar och på kolonilotter, ger ett bidrag.

Reglerande tjänster

• Rening av vatten - Naturen bidrar med tjänsten vat-

tenrening genom vegetation och andra organismers upptag 

av näringsämnen och nedbrytning av föroreningar. I stort 

sett har all naturmark som inte utsätts eller har utsatts för 

någon störning en renande effekt på det vatten som infi l-

treras eller översilas. Vissa marker har dock större renande 

förmåga än andra, till exempel våtmarker och översväm-

ningsytor, så kallade svämplan. 

• Flödesreglering - Naturområden förser oss med den vik-

tiga tjänsten reglering av vattenfl öden. Tjänsten medför att 

risken för översvämning kan minskas, att erosionsskador 

kan undvikas och att vattenrening kan stärkas. Reglering 

av fl öden sker på de fl esta naturmarker, men vissa marker, 

såsom våtmarker och naturområden på genomsläppligt 

material, har större betydelse för tjänsten. 

• Erosionsskydd - Erosion styrs av vattnets hastighet och 

jordartens känslighet som beror på partikelsammansätt-

ningen, grundvattenförhållanden och topografi n. De mest 

erosionskänsliga jordarterna är fi n- till mellansand, medan 

grövre jordarter såsom grus inte är lika känsliga på grund av 

sin tyngd. Vegetation fungerar som erosionsskydd eftersom 

jordpartiklar binds hårdare till marken med hjälp av väx-

ternas rötter. Markens hydrologiska egenskaper påverkas 

dessutom av att växterna tar upp vatten. 

• Pollinering - Många av våra grödor är beroende av polli-

nering, det vill säga att pollen förs från en växtindivid till en 

annan, för att befruktning skall ske. I Sverige är det främst 

insekter som fungerar som pollinerare. Bland insekterna 

är det främst tama och vilda bin och humlor som står för 

pollineringen, men även blomfl ugor, fjärilar och en rad andra 

insektsgrupper är viktiga pollinatörer

• Reglering av skadedjur -Ekosystemen spelar en viktig 

roll för reglering av skadedjur eftersom de förser oss med 

arter som kan kontrollera antalet skadedjur. En skadereg-

lerare kan vara ett rovdjur, eller en art som konkurrerar om 

samma livsutrymme som skadegöraren, utan att själv göra 

samma skada. Dessa skadereglerare består av en mängd 

olika arter inklusive fåglar, insekter och växter. 

• Rening av luft - Vegetation, särskilt träd med sin stora 

massa av blad eller barr, bidrar till rening av luft. Damm och 

andra partiklar från trafi k, uppvärmning, industri och övriga 

källor fastnar på trädens blad, grenar och stammar. Dessa 

partiklar spolas sedan bort av regn. Vegetation har också 

förmågan att absorbera till exempel ozon, koldioxid och 

kväveoxider. 

• Reglering av lokalklimat - Med klimatreglering menas i 

detta fall hur vegetation kan förbättra lokalklimatet. Vegeta-

tion bidrar till att sänka temperaturen i staden. Temperatur-

skillnad mellan stad och landsbygd, särskilt nattetid, skapar 

en parkbris som gör att svalare luft från landsbygd och na-

turområden kommer in i staden under varma perioder. Även 

enskilda träd i staden har lokalt denna effekt genom att ge 

skugga, genom vattenavdunstning som ökar luftfuktighe-

ten och kyler omgivningen, och genom att deras struktur 

skapar luftströmmar. Träd och vegetation ger skugga och 

UV-skydd, särskilt viktigt på skol- och förskolegårdar då 

barn är mer känsliga för solens strålning än vuxna.

• Bullerdämpning - Naturens bullerdämpande förmåga 

beror främst på hur kuperad terrängen är och hur mycket 

”mjuk” mark naturen rymmer, så som poröst jordlager och 

variationsrik markvegetation. Träd och buskar har också 

en viss bullerdämpande effekt genom att ljuden refl ekteras 

och sprids, samt även i viss mån absorberas. 

Kulturella tjänster (se mål 1.1-1.4 sidor 18- 20)



Foto: Hanna Maxstad



Grönplan för Katrineholm stad  |   17

Övergripande planeringsriktlinjer

Planering och kompensation

• Vid förtätning och annan exploatering utreds i ett tidigt 

skede: vilken påverkan den får på grönstrukturen och hur 

negativ påverkan kan undvikas, minimeras eller kompen-

seras. 

• Vid planläggning ska rekreativa- och ekologiska värden 

identifi eras.

• Områden som identifi erats som särskilt värdefulla med 

höga natur- och rekreationsvärden bör bevaras. 

• Om skador på höga värden inte kan undvikas eller 

minimeras ska dessa kompenseras. Åtgärderna regleras i 

genomförandeavtal, t ex exploateringsavtal och bekostas 

av exploatören. Fastställda kompensationsåtgärder skrivs 

in i planbeskrivningen och i bygglovet hänvisas till exploate-

ringsavtalet. 

• Befi ntliga tysta gröna miljöer värnas. I samband med ny- 

och ombyggnation av vägar, industrier och andra bulle-

rastrande anläggningar utreds påverkan på Katrineholms 

tysta grön- och naturområden och åtgärder vidtas för att 

bevara tystnaden. I stadsmiljö kan tystare miljöer utformas 

genom t ex gröna vegetationstäckta tak och väggar. 

Nya parker och grönområden
• När staden växer och förtätas behöver tillgången på och 

tillgängligheten till parker och grönområden kontinuerligt 

förstärkas och anpassas.  Vid all planläggning och explo-

atering ingår att säkra tillgången på grönområden som 

beskrivs i tabell 1 på sida 18.

• Nya parker och grönområden utformas för att kom-

plettera behoven enligt de yt- och funktionsriktlinjer som 

presenteras i tabell 1 nedan. Finansiering och skötsel ska 

fastställas tidigt i processen. 

Skötsel, drift och reinvesteringar

• Vid planläggning, utformning och skötsel av park- och 

naturområden är utgångspunkten att utgå ifrån de lokala 

naturgivna förutsättningarna för att stärka natur- och rekre-

ationsvärden inom och i anslutning till projektet. 

• Inför beslut om ombyggnad och nyanläggning av parker, 

kommunala naturreservat och andra gröna miljöer tas 

skötselplan samt skötselkostnader fram. En redovisning 

ska fi nnas hur den framtida skötseln kan fi nansieras för att 

bibehålla platsens värden och funktioner.

•  På all kommunägd mark bedrivs ett miljö- och rekrea-

tionsinriktat skogsbruk såsom kontinuitetsskogsbruk och 

övriga skogsägare uppmuntras till det. Stora hyggen und-

viks och biologisk mångfald liksom upplevelsevärden stärks 

genom att äldre skog bevaras. Se faktaruta på sid 23.

Kommentar från Översiktsplanen
Exempel på värdefulla platser att ta hänsyn till är badplat-

ser, picknickplatser, lekytor och skolskogar.

Vision, mål och 

planeringsinriktningar

Grönplanens övergripande vision är att 
grönstrukturen i Katrineholm utvecklas 
kontinuerligt på ett hållbart sätt vilket är i linje 
med Översiktsplanens övergripande mål om 
en hållbar och attraktiv stad. För att uppnå 
detta har två mål formulerats som fokuserar på 
grönstrukturens rekreativa respektive ekologiska 
funktioner. 

Målen är viktiga att arbeta med både vid 
nybyggnation, vid förtätning och vid skötsel och 
utveckling av parker och naturområden. För att 
konkretisera hur målen ska uppnås fi nns delmål 
med tillhörande planeringsriktlinjer beskrivna 
under respektive mål. 

Kommunen har övergripande 
planeringsriktlinjer som både anknyter till 
rekreativa och ekologiska aspekter av den 
kommunala grönstrukturen. Riktlinjerna ska 
användas i detaljplane- och bygglovsprocessen, 
vid nyinvestringar på allmän platsmark i och 
omkring staden samt i förvaltningsskedet.
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Mål 1: De gröna miljöerna bidrar 
till ett attraktivt Katrineholm 
och ger goda förutsättningar för 
rekreation

Delmål 1.1: Katrineholmare har god tillgång 
till varierade park- och naturmiljöer av hög 
kvalitet. 
Alla som bor, arbetar och går i skolan i 
Katrineholm ska ha god tillgång till park och 
naturmiljöer av god kvalité. I Översiktsplanen 
slås fast att alla  invånare ska ha tillgång till ett 
grönområde inom 300 m från sin bostad eller 
arbetsplats. Det fi nns små och stora parker i 
stadens centrala delar och naturområden i närhet 
till staden som ger möjligheter till längre vistelser 
och strövtåg. 

I Katrineholm ska tillgången till bostadsnära 
natur, parker och rekreationsområden vara god 
och vid nyexploatering ska tillgången säkerställas 
genom att kommunens riktlinjer följs, se tabell 1 
nedan. 

Planeringsriktlinjer: 

• Alla som bor och arbetar i Katrineholm ska ha tillgång 

till ett grönområde inom 300 meter enligt beslut i Över-

siktsplanen.

• Vid detaljplaneläggning av nya förskolor, skolor och 

boenden för personer med funktionsvariationer samt för 

äldre bör park eller natur med goda vistelsevärden fi nnas 

inom 100 meter. 

• Vid all planering och exploatering säkerställs att Ka-

trineholms riktvärden för god tillgång på grönområden 

efterlevs, se tabell 1 nedan. Finansiering och skötsel ska 

fastställas tidigt i processen.

• Grönområden som nyttjas av förskolor, skolor och 

äldreboenden bibehålls, tillgängliggörs och stärks. 

Kulturella ekosystemtjänster

Flera rekreationsvärden är direkt kopplade till de kulturella 

ekosystemtjänsterna. Till de kulturella ekosystemtjäns-

terna räknas rekreation och välbefi nnande, turism samt 

identitet, platskänsla och sociala relationer. Grönområden 

som är upplevelserika har också ofta höga estetiska vär-

den samt bidrar till god hälsa genom möjlighet till fysisk 

aktivitet och mental återhämtning. 

Tabell 1. Riktlinjer för närhet och funktion av stadens gröna miljöer, 

fungerar som planeringsriktlinje för alla befi ntliga och planerade 

områden i Katrineholm. 

Typ av område Närhetsmått Beskrivning

Närpark i anslutning till 

förskolor, skolor och boenden 

för personer med funktionsva-

riationer samt för äldre

Inom 100 meter. Barn, äldre och personer med funktionsvariationer 

har extra stort behov av nära och tillgänglig 

grönstruktur. Riktlinjen är särskilt viktig vid 

planläggning.

Närpark om minst 0,3 ha Inom 300 meter från bostaden utan väsentliga 

barriärer såsom trafi kleder eller vatten eller järnväg 

utan passage under eller över.

Närparken är en ofta bostadsnära park och ett grönt 

vardagsrum. Den bör innehålla lekmöjligheter och 

sittmöjligheter, gärna en gräsmatta som inbjuder till 

spring, bollspel och picknick. Plantering behövs inte 

om den är mer naturlik. 

Stadsdelspark Inom 500 meter från bostaden eller arbetsplatsen/

skolan.

Stadsdelsparken ska fungera som en lokal mötes-

plats för de som bor, arbetar eller besöker stadsde-

len. Förutom lekplats och sittplatser samt gräsmatta 

och planteringar bör den innehålla en stor variation av 

aktivitetsmiljöer för olika grupper, som t ex möjligheter 

till evenemang såsom scen, ytor för spontanidrott och 

gröna rum för avkoppling.

Större rekreationsområde Inom 1000 m från bostaden eller enkelt nåbar med 

kollektivtrafi k

Ett större rekreationsområde ger möjlighet till många 

typer av aktiviteter, från promenader till social 

samvaro. Området bör vara stort nog för att kunna 

uppleva rofyllhet, tystnad och skogskänsla.
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Delmål 1.2: Tillgängligheten och tryggheten 
i stadens park- och naturmiljöer är god.

God tillgänglighet till och i stadens park- , 
strand- och naturmiljöer betyder att man kan 
nå gröna miljöer i olika storlekar och med 
olika funktioner till fots och med cykel. Större 
rekreationsområden i närhet av staden ska kunna 
nås med kollektivtrafi k samt ha tillgång till 
parkering. För utformningen av gröna miljöer 
ska fokus vara att platserna kan upplevas med 
alla sinnen (syn, hörsel, doft, smak och känsel) 
särskilt med fokus på barn, äldre och personer 
med funktionsvariationer. 

Offentliga parker, stränder och naturområden 
ska upplevas offentliga med tydliga entréer 
och gränser mot privata mark. Tydliga gränser 
påverkar även den upplevda tryggheten genom 
att områdets läsbarhet förbättras. Andra faktorer 
som påverkar den upplevda tryggheten är om 
platsen är välanvänd, välskött och om den är 
lätt att överblicka och orientera sig på. Närhet 
till service kan också påverka den upplevda 
tryggheten. Överblickbarhet under dagen 
påverkas av utformning och skötseln och under 
natten både av skötsel och belysning. 

Planeringsriktlinjer: 

• Stadens gröna stråk stärks i delar som pekats ut i karta 

på sida 31 och gång och cykelnätet inom staden och ut 

mot omgivande natur och landskap kopplas samman 

och stärks.

• Tillgängligheten med kollektivtrafi k till stadens naturom-

råden stärks där behov fi nns. 

• Vid planläggning läggs särskilt fokus på att säkerställa 

tydliga gränser mellan privat mark, gemensam kvarter-

smark och offentlig mark för att ge tydliga uppdelningar 

och stärka den upplevda offentligheten.

• Allmänt tillgängliga strandzoner tillskapas vid detaljpla-

neläggning längs stränder. För att möjliggöra för bryggor 

och andra anläggningar för tillgänglighet kan strandskyd-

det behöva upphävas i detaljplaneskedet.

• I Katrineholm är målsättningen att stadens gröna 

miljöer är tillgängliga för alla. Kanter och höjdskillnader 

undviks på gångstråk för att underlätta för rörelsehindra-

de och barnvagnar och kontrastbeläggningar och taktila 

material underlättar för synskadade. I de fall exempelvis 

topografi  gör att tillgängligheten blir bristfällig ska så stor 

del av grönområdet som möjligt vara tillgänglig för alla.

• Stadens gröna miljöer utformas för att underlätta 

läsbarhet och orienterbarhet med tydliga gränser, goda 

möjligheter att överblicka  och riktmärken.

• Lekplatser ska utformas för att, så långt som möjligt, 

vara tillgängliga för barn med funtionsvariationer. 

Allmänna gång och cykelvägar längs kvarter gör att gränsen mellan 

det privata och offentliga blir tydligt och är positivt för tillgänglighet 

och trygghet. Referens: Zinkens väg, Stockholm

Mötesplatser för social hållbarhet

Mötesplatser ska utformas som attraktiva och inbjudan-

de miljöer och vara tillgängliga, både fysiskt och mentalt. 

Då ökar förutsättningarna för att de ska fungera. Genom 

bra materialval för markbeläggning och bra lösningar för 

att ta upp nivåskillnader kan man ta sig fram både med 

barnvagn och med rullstol på ett enkelt sätt. Med tydliga 

gränser mellan offentliga och privata ytor skapas en tydlig 

mental tillgänglighet där det inte råder några tvivel om var 

man får röra sig. I ett grönområde med sittplatser, både 

planerade och spontana, fi nns möjlighet att uppehålla 

sig och goda chanser att träffa på någon. Mötesplat-

serna bör vara utformade i mänsklig skala, det vill säga 

möbleras i en skala som gör det trivsamt att vistas där, 

och med hänsyn till väder och vind samt kunna erbjuda 

attraktiva mikroklimat. Framför allt bör mötesplatserna 

erbjuda en positiv sinnesupplevelse genom att vara es-

tetiskt utformade med exempelvis vegetation, vatten och 

ibland även med vackra utblickar.
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Delmål 1.3: I park- och naturmiljöerna fi nns 
en variation av attraktiva platser som up-
pmuntrar till möten. 

Katrineholm stads park- och naturmiljöer är 
viktiga mötesplatser. Grönområden är en viktig 
del av stadens icke-kommersiella offentliga 
rum och ofta är det grönområden som binder 
samman olika bostadsområden. Katrineholms  
gröna miljöer bidrar därför till den sociala 
hållbarheten genom att uppmuntra till möten 
mellan människor av olika ålder, bakgrund, 
livssituationer och intressen. Grönområden 
är även viktiga för integrationen genom 
en stor mångfald av platser och aktiviteter 
som tilltalar olika grupper i samhället. De 
olika grönområdena utanför staden kan på 
ett tydligare sätt länkas samman genom att 
parkmiljöer i staden och rekreativa stråk genom 
staden utvecklas. Genom att samla ytor för 
aktivitet och rörelse ökar genomströmningen av 
människor vilket ger goda förutsättningar för 
spontana möten och social samvaro. 

Planeringsriktlinjer: 

• Katrineholms parker och naturområdens funktion som 

mötesplatser värnas och utvecklas genom god utform-

ning samt variation, uttryck och aktiviteter.

• Park- och naturmiljöerna kompletterar varandra. För att 

stärka stråk och kopplingar kan park- och naturmiljöers 

aktiviteter och funktioner samlas i vissa områden medans 

andra gröna miljöer tillåts vara mer rofyllda. 

• Offentlig konst och medveten gestaltning används för 

att i stadens gröna miljöer skapa attraktiva mötesplatser 

med identitet som ger trygghet och lustfylldhet för kom-

munens invånare.

Olika grupper har olika behov
Vid utformning av gröna mötesplatser är det viktigt 

att komma ihåg att olika grupper har olika behov och 

preferenser. En studie om spontanidrott kommit fram 

till att ca 80 % av alla utemiljöer för ungdomar används 

av killar och att tjejer främst efterfrågar vindskyddade 

”hängmiljöer” (Blomdahl et al., 2012). Välordnade och 

intensivt skötta parker är viktiga för vissa grupper medan 

andra söker lugn och ro. Då barn kan uppskatta ”vilda” 

miljöer att bygga gångar, gömslen och kojor i behöver 

äldre sittmöjligheter och möjligheter att se och träffa 

andra människor (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Ur ett 

barnperspektiv är det viktigt med en variation av anlagda 

och naturliga platser. Ett barn och ungdomsperspektiv 

bör även fokusera på hälso- och säkerhetsaspekter. Barn 

är mer känsliga för föroreningar, UV strålning och mer 

utsatta i trafi ken än vuxna. Därför är det viktigt att barns 

rekreativa miljöer är säkra och erbjuder skugga.

Planeringsriktlinjer: 

• Kommunen arbetar aktivt med att tillgängliggöra och 

målgruppsanpassa information om samtliga grönområ-

den intressanta för när- och upplevelseturism.

• Parkerna och naturområderna namnsätts för att un-

derlätta möjligheten att hitta dit. Kommunen har bra och 

tydlig information på sin hemsida om parker och grönom-

råden och var de fi nns. Digital information på webb och 

app kan eventuellt kompletteras med broschyrer.

• För parkevenemang och aktiviteter ska program och 

aktiviteter tas fram och informeras om. 

Delmål 1.4: Katrineholms gröna miljöer är 
attraktiva och välkända hos Katrineholmare 
och besökare

Katrineholm rymmer vackra naturmiljöer som kan 
bidra till kommunens attraktivitet och identitet. 
Katrineholm har en historia som Lindarnas stad 
och marknadsförs idag som Sveriges Lustgård. 
Genom marknadsföring, skyltning, program 
och aktiviteter kan allt fl er Katrineholmare 
och besökare få njuta av de vackra miljöerna. 
Information och marknadsföring är också viktig 
för att även mindre vana ”naturkonsumenter” ska 
hitta ut i naturen.

Skyltar och lättillgängligt kartmaterial bidrar till att Katrineholmare 

och besökare lättare kan nyttja stadens parker och naturområden.
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Mål 2. De gröna miljöerna ger 
goda förutsättningar för ekosys-
temtjänster genom stärkt biolo-
gisk mångfald och goda sprid-
ningssamband för växter och djur

Delmål 2.1: Katrineholm har en god varia-
tion av naturtyper som främjar biologisk 
mångfald och naturpedagogik

Det fi nns en variation av naturtyper i 
Katrineholms stad som tillsammans skapar 
en biologisk mångfald som är understödjande 
för andra viktiga ekosystemtjänster såsom 
naturpedagogik och pollinering. Skolor och 
förskolor har idag tillgång till miljöer lämpade 
för naturpedagogik som är anpassade till 
respektive ålders behov och kunskapsnivå. 

Genom Katrineholm löper en barrskogsklädd ås, 
det fi nns fl era ädellövsskogspartier, blandskogar, 
ängsmarker, och strand-och vattenmiljöer som 
ger staden en god grund  för biologisk mångfald. 
Inne i de centrala delarna fi nns parker av 
varierande storlekar och både små och stora 
parker utformas och skötts för att stödja en hög 
biologisk mångfald. Runt Katrineholm fi nns 
stora skogsmiljöer vilket gör att skogsbruket har 
stor betydelse för den biologiska mångfalden. För 
att stärka den biologiska mångfalden behöver 
både åsen och skogsmiljöerna runt staden hänga 
samman bättre. Åsen är delvis fragmenterad i 
stadens västra delar och öster om staden riskerar 
logistikområden dela upp skogen. 

Åtgärder för att stärka den biologiska 
mångfalden kan många gånger väcka frågor 
och vara i konfl ikt med det mer ”städade” och 
ordnade natur/parkidealet även om det också 
fi nns många som uppskattar just variationen. 
Därför är det viktigt att informera om biologisk 
mångfald och hur olika miljöer kan stödja 
den så att nyfi kenhet och intresse väcks hos 
allmänheten. 

Planeringsriktlinjer: 

• Höga naturvärden värnas vid planering och skötsel.

• Variationen av naturtyper som uppkommit i stadens 

omväxlande skogs-och öppna kulturlandskap värnas 

och skötts. 

• Markägare och boende i Katrineholm informeras om 

hur de kan bidra till att bevara och stärka den biologiska 

mångfalden.

• Vid bebyggelseutveckling, skötsel av naturmark, 

restaurering och nyanläggande av parkmark tillvaratas 

möjligheten att bidra till kommunens biologiska mång-

fald. Detta kan ske genom exempelvis slåtter och bete, 

varierade planteringar, bärande träd och buskar och 

veddepåer. 

• Vid nyanläggning av parker ska de lokala förutsättning-

arna tas tillvara såsom jordformationer, fl ora och fauna.

• Små parker som domineras av en klippt gräsyta kan få 

stärkt biologisk mångfald genom att skapa bomiljöer för 

fåglar och insekter i snår och bark, perennplanteringar 

och satsa på växter som blommar under olika delar av 

säsongen. Delar av det klippta gräset kan med fördel 

ersättas av ängsplanteringar.

• Katrineholm ska ha en stor variation av stads- och 

gatuträd. Vid nyplantering väljs trädsort för att säkerställa 

diversiteten,  efter de lokala förutsättningarna för plan-

tering och med rätt tillväxt med hänsyn till trafi ksituation 

och trafi ksäkerhet.

• När gatumiljöer byggs eller byggs om ska utveckling av 

grönska vara en viktig aspekt för att underlätta orienter-

barhet, dagvattenhantering och estetiska upplevelser. 
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Faunadepå/Död ved
Död ved är en bristvara i dagens brukade skogsland-

skap, och en värdefull ekologisk resurs och livsmiljö för 

många hotade och skyddsvärda arter. Nedtagna större 

trädstammar och grövre grenar placeras i grupper på 

såväl soliga som mer skuggiga platser, för att kunna 

fungera för fl era artgrupper med olika krav på livsmiljö.

En biologisk mångfald kan stödjas även på en liten yta genom att aktivt plantera bärande träd och buskar eller anlägga våtmarker. Referens-

bilder från Jordbro och Kyrkparken i Järfälla

Faunadepå, referensbild från Värmdö

Biologisk mångfald på liten yta

I Katrineholm fi nns många parker som domineras av en 

gräsmatta vars biologiska mångfald behöver stärkas. 

Detta kan göras genom att plantera bärande träd och 

buskar såsom sälg, rönn, nypon, slån mm så gynnas 

en lång rad organismer – främst insekter och fåglar som 

livnär sig på pollen, frön, nektar och bär. Även bomiljöer i 

snår och bark liksom kontinuerliga födokällor lockar till sig 

fåglar och insekter.
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Slåtter och bete
I Katrineholm fi nns stora ängsytor där 

biologisk mångfald kan stärkas genom 

slåtter och bete. Slåtterängar är en av 

de artrikaste naturtyperna vi har i vårt 

land. På ungefär samma sätt som för 

slåtter innebär bete att vegetationen 

utsätts för en störning som alla arter 

i betesmarken måste anpassa sig till. 

Anpassningen ger en speciell och artrik 

fl ora där många olika överlevnadsstra-

tegier fi nns representerade – lågväxta, 

sträva, illasmakande, låg tillväxtzon 

(gräs), mm. Dessa miljöer lämpar sig 

även för naturpedagogik.

Fårbete i Katrineholm

Miljö- och rekreationsanpassat skogsbruk

I Katrineholm fi nns många tätortsnära skogsmiljöer viktiga 

för rekreation och övriga ekosystemtjänster. För att stärka 

dessa värden bör dagens skogsbruk sträva mot att bli än 

mer miljö och rekreationsanpassat. Där det är lämpligt, nära 

bebyggelse och andra tätortsnära skogsområden tillgängliga 

för friluftslivet, bör skogsbruket bedrivas som kontinuitets-

skogsbruk, något som redan påbörjats på vissa platser i 

kommunen. 

Ett miljö- och rekreationsanpassat skogsbruk innebär 

att skogen brukas utan att slutavverkas genom kalhugg-

ning. Marken är därför kontinuerligt skogbevuxen och ett 

visst minsta virkesförråd ska fi nnas kvar efter avverkning. 

Miljö- och rekreationsanpassat skogsbruk kan även kallas 

kontinuitetsskogsbruk eller hyggesfritt skogsbruk. Genom 

att avverkning sker inom mindre områden eller av vissa 

utvalda kategorier av träd är skogen  hela tiden fl erskiktad 

och består av träd av olika åldrar och storlekar. Detta stödjer 

biologisk mångfald och ekologiska värden då bo- och sprid-

ningsmiljöer inte försvinner. Att skogen i stort sätt behåller 

sitt utseende och karaktär är positivt för rekreationen. 

Läs mer på Skogsstyrelsens hemsida https://www.skogs-

styrelsen.se/mer-om-skog/hyggesfritt/

Blandskog, referensbild från Majorskogen
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Delmål 2.2: Katrineholm har välfungerande 
ekologiska spridningssamband inom sta-
den och ut mot omgivande landskap. 

Ett ekologiskt spridningssamband beskriver 
djurs, insekters, växters och andra organismers 
spridningsmöjligheter mellan en viss naturtyp. 
Ett spridningssamband bedöms fi nnas när 
områden av liknande naturtyp ligger inom 
ett möjligt spridningsavstånd, avståndet 
skiljer sig beroende på art men breda och 
sammanhängande grönstrukturer med så kallad 
hög konnektivitet är grundförutsättningen för 
ekologiska spridningssamband. Blir landskapet 
alltför uppbrutet blir avstånden mellan lämpliga 
livsmiljöer så långa, att det påverkar spridningen 
av arter. Gällande ekologiska spridningssamband 
kallas uppbrutna samband för fragmenterade.  

På en övergripande skala sträcker sig 
Katrineholms grönstruktur genom och runt 
staden vilket är positivt för de ekologiska 
spridningssambanden. Genom staden 
går barrskogsåsen som kan verka som 
spridningssamband för fåglar och vissa insekter. 
Olika typer av ekologiska spridningsamband 
fi nns beskrivna i tabell 2 nedan. 

Ekologiska samband - för vilken art?

Det är svårt att tala om spridningssamband som fungerar 

för alla arter då varje enskild art har sina egna krav på 

spridningsförhållanden. Olika arter reagerar också olika 

på olika typer av barriärer såsom vägar, tät bebyggelse 

avsaknad av rätt naturtyp eller tillräckligt hög kvalitet på 

naturtypen. Läs mer om ekologiska samband och barri-

ärer för olika arter, sid. 41-46 i När, vad och hur ? Svaga 

samband i Stockholms gröna kilar (SLL, 2012). 

Planeringsriktlinjer: 

• Ekologiska spridningssamband (gröna samband) vär-

nas och stärks enligt karta på sida 31.

• Vid exploatering och detaljplaneläggning utreds påver-

kan på ekologiska spridningssamband. Detta säkerställs 

bl a genom att påverkan på ekologiska spridningssam-

band läggs in som punkt i mallen för behovsbedömning-

ar med hänvisning till grönkartan.

• Där viktiga spridningselement fi nns på privat mark 

ska markägaren och boende i området informeras för 

att de ska få möjlighet att bidra till att bevara och stärka 

sambandet. Privata trädgårdar kan vara värdefulla polli-

neringsmiljöer. 

Typ av område Fysisk struktur Beskrivning

Biologiskt 

värdefulla träd och 

platser

Till ytan små 

platser och/eller 

enskilda träd

Även till ytan små element kan ha ett högt värde för den biologiska mångfalden och fungera 

sammanlänkande i spridningssamband. Det kan t.ex. vara äldre träd, små fragment av naturlig 

gräsmark, dammar och trädgårdsodlingar av lång kontinuitet. Vid detaljplanelägning bör dessa 

skyddas, exempelvis genom krav på marklov. Skydd av specifi kt värdefull vegetation bör även 

preciseras i planens syfte. I Katrineholm är äldre gatuträd och små parker och grönytor inne i 

stadskärnan exempel på till ytan små platser som kan vara viktiga länkar i spridningssamband. 

Fragmenterade 

spridningssam-

band 

Smala och 

fragmenterade 

gröna samband

Spridningssamband för arter som har lätt att förfl ytta sig såsom fåglar, rådjur och vissa insekter 

har ofta i tätbebyggda områden vissa luckor eller svagare passager. Dock är detta en mycket 

heterogen grupp, vissa skalbaggar kan förfl ytta sig ca 200 meter för att fi nna föda, humlor ca 2 

km och vissa fågelarter kan till och med ha större revir. 

Skogsåsen och produktionsskogarna norr om stadskärnan är exempel på gröna stråk med luckor 

och delvis låga naturvärden som ändå kan fungera som spridningssamband för dessa arter. 

Vid planering är det viktigt att undvika att fragmentera gröna stråk utan istället stödja dessa. I 

detaljplaneläggning kan detta göras genom att skydda naturmark genom strategisk placering av 

byggnader och införa krav på marklov för trädfällning.

Spridningssam-

band med hög 

konnektivitet

Stora och 

sammanhängande 

gröna samband

För att ett grönt samband ska fungera som ett ekologiskt spridningssamband med hög 

konnektivitet behöver stråket bestå av sammanhängande biotoper (naturtyper) med värdekärnor. 

En värdkärna är ett naturområde som är särskilt rik på arter och är platser som får de högsta 

värdena i en naturvärdesinventering. Värdekärnan kan känna som spridningscentrum för många 

arter. 

Då olika arters trivs i olika typer av biotoper är det viktigt att det fi nns sammanhängande stråk inte 

bara av en typ. I Katrineholm är barrskog och lövskog två av de dominerande biotoperna.   

I planering bör områden med högt eller högsta naturvärde bevaras och vegetation skyddas för att 

bevara sammanhängande stråk av olika typer av biotoper. Längs Djulösjön och Duveholmsjöns 

stränder betyder detta t.ex. att det både behöver fi nnas sammanhängande barrskogsmiljöer och 

lövskogsmiljöer.

Tabell 2. Typer av ekologiska spridningssamnband i Katrineholm
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Planeringsriktlinjer: 

• I detaljplaner bör befi ntliga ekosystemtjänster identifi e-

ras och kartläggas. Där ekosystemtjänster saknas bör på 

platsen lämpliga och möjliga ekosystemtjänster tillskapas.

• Vid bebyggelseutveckling avsätts grönytor som behövs 

för reglerande funktioner, t ex för lokal rening av vatten 

och vattenreglering, och andelen hårdgjord yta begrän-

sas. 

• Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) stödjer 

rening av vatten, fl ödesreglering och erosionsskydd och 

bör ske ytligt för att stödja den biologiska mångfalden.

• I utbyggnadsområden med fl erbostadshus kan mark 

avsättas för odling i olika form. 

• Koloni- och odlingslottsområden och gemensamhets-

odlingar utformas så att de är tillgängliga för allmänheten 

och så att de positivt bidrar till omgivningen..

Delmål 2.3: Katrineholm tar väl tillvara 
tätortens förutsättningar för att leverera 
övriga ekosystemtjänster

Kommunens planering och skötsel av 
natur- och parkmark bidrar till att befi ntliga 
ekosystemtjänster bevaras och stärks och att 
potentialen att utveckla nya ekosystemtjänster 
tillvaratas. Ett sätt att arbeta med 
ekosystemtjänster är att ta fram prognoser för 
vilka ytor som behövs för att fortsatt leverera 
ekosystemtjänster i ett område. Prognoserna kan 
användas som underlag vid bebyggelseutveckling 
för att säkerställa att produktionen av 
ekosystemtjänster inte minskar.  Ytor ska 
exempelvis avsättas för lokal rening av vatten 
och reglering vid höga vattenfl öden, för att ge 
plats för gatuträd längs vältrafi kerade gator och 
tillse att det fi nns tillräckligt med vegetation 
för att undvika värmeöeffekter. Hårdgjorda 
ytor skapar motsatt effekt, som t ex att höga 
vattenfl öden inte tas upp eller fördröjs lokalt och 
bidrar till värmeöeffekter, och bör begränsas. 
Riktlinjer för hantering av dagvatten beskrivs i 
kommunens dagvattenpolicy.

Kulturella ekosystemtjänster liksom biologisk 
mångfald har diskuterats inom mål 1 och 
2.1. Övriga ekosystemtjänster som bedöms 
relevanta att diskutera inom Katrineholm 
stad är matproduktion, rening av vatten och 
fl ödesreglering, pollinering, rening av luft, 
temperaturreglering inklusive UV skydd, 
bullerdämpning och koldioxidbindning. För 
vidare information om ekosystemtjänster i 
Katrineholm, se sidorna 14-15. 



Foto: Hanna Maxstad
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Nuläge - Katrineholms 

gröna strukturer

Grönstrukturen i Katrineholms stad bygger på 
den ås som rör sig genom staden från öst till väst, 
de gröna områden som fi nns längs stränderna 
söder om staden och vid Näsnarens strand samt 
större sammanhängande skogsområden i stadens 
norra och östra del. 

Under 2015 och 2016 gjordes en 
naturvärdesinventering och en 
sociotopinventering och resultat och analys 
av inventeringarna presenteras i Underlag för 
Katrineholm stads grönplan (Ekologigruppen, 
2016b). Rapporten presenterade de ekologiska 
och rekreativa strukturerna i Katrineholm och 
ligger till grund för nedanstående analys. 

I Katrineholm fi nns grönområden fördelande 
över hela tätorten och har olika karaktär, både 
gällande rekreation och naturtyp. De högsta 
naturvärdena är knutna till ett stråk från Djulö 
mot Duvestrand och Backasjöns strand, i kartan 
nedan kallat för Duveholmsstråket.  I stråket 
fi nns områden med blandskog, rena granskogar 
och ädellövskog. Längs åsen fi nns både en del 
naturvärden och stora värden för rekreation. 
I stadens ytterkanter fi nns grönområden som 
rymmer många rekreationsvärden, särskilt söder 
om orten vid Djulö samt vid stadsdel norr men 
också i centrum. Det fi nns stora möjligheter att 
möta andra människor i områden där många rör 
sig.

SKOGÅSEN

TÄT STAD

SKOGS-STRÅKET

NÄSNAREN-STRÅKET

DUVEHOLMS-STRÅKET

Bristområden /
svaga kopplingar

Stråk med höga värden
(blandskog / barrskog)

Stråk med vissa värden
(barrskog)

Analys av de övergripande ekologiska strukturerna i Katrineholm. 

Källa: Ekologigruppen (2016b)
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Ekologiska strukturer

De naturtyper som fi nns i Katrineholm kan 
delas in i tre kategorier: blandskogar längs med 
stränderna, barrskogar med höga naturvärden på 
åsen och produktionsbarrskogar norr om staden, 
alla med olika förutsättningar.

Duveholmsstråket löper längs med 
sjöstränderna i söder och består huvudsakligen 
av blandskogsområden, med delvis höga 
naturvärden, men även påtagliga och vissa 
naturvärden (fördjupning fi nns i karta med 
naturvärdesklasser i Underlag för Katrineholm 
stads grönplan, Ekologigruppen, 2016b). Dessa 
är relativt sammanhängande vilket ger goda 
möjligheter för ekologiska spridningssamband. 
Här fi nns också fl era hävdade äldre kulturmarker 
med höga naturvärden.

Sjön Näsnaren norr om Katrineholm är 
Natura 2000-område enligt fågeldirektivet och 
habitatdirektivet. Sjön är omgiven av naturtyper 
som löv- och sumpskog samt blandskog och 
strandängar. Ytterligare ett område i anslutning 
till Näsnaren, Tornskogen, med äldre blandskog 
är Natura 2000-område enligt habitatdirektivet. 
Här fi nns höga naturvärden och ett mycket rikt 
fågelliv.

Skogsstråket på åsen som går igenom 
Katrineholm utgörs av barrskogar med i stora 
delar höga värden som också kopplar vidare till 
kringliggande större skogsområden. Åsen bryts 
dock av i stadens centrala delar på grund av 
tidigare exploateringar.

Norr och öster om Katrineholm stad utgörs 
skogarna huvudsakligen av produktionsskog 
med relativt låga naturvärden.

Rekreativa strukturer 

Katrineholms främsta rekreativa värden fi nns i 
grönområdena söder om staden, längs vattnen, 
i stadsparken och utemiljöerna kring de stora 
idrottsanläggningarna. De platser som används 
mest frekvent är området kring Djulö gärde, 
skogsåsen genom staden, Backa hage och 
Näsnarens strand vid Catrineholms gård. Djulö 
tillhör Katrineholmarnas favoritområden och har 
stora rekreativa kvaliteter nära vatten och det 
kulturhistoriska landskapet. 

Den sociotopkartering som gjorts 
(Ekologigruppen, 2016a) visar att Katrineholms 
rekreativa värden har en tydlig koncentration 
till de södra delarna och till Stadsparken i 
centrum. I dessa områden fi nns anläggningar 
och målpunkter som lockar många, vilket ger 
potential för möten mellan olika människor 
och grupper. Det är positivt att staden har dessa 
kvaliteter – mycket tack vare vackra landskap 
och aktivitetsmöjligheter som promenadstråk, 
naturmiljöer och bad. 

Samtidigt fi nns det en obalans mellan olika 
områden när det gäller tillgång till rekreation. I 
norr fi nns värdefulla landskapskvaliteter men de 
är inte lika utvecklade och omhändertagna.

Natura 2000-område

Ett Natura 2000-område är ett område som beslutats av 

regeringen utgör skydd enligt EU:s fågel- och habitatdi-

rektiv (79/409/EEG bevarande av vilda fåglar och 92/43/

EEG bevarande av livsmiljöer). Dessa områden behandlas 

som särskilda bevarandeområden enligt 7 kap. 27-29 §§ 

miljöbalken. Alla av regeringen beslutade Natura 2000 

områden har från och med 1 juli 2001 status av riksin-

tresse.

Resultat av sociotopkartering, ju mörkare färg ju högre koncentra-

tion av karterade sociotoper.  Källa: Ekologigruppen, 2016a. 
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Angränsande skogar i öster har också kvaliteter 
för friluftsliv men används inte i lika stor 
utsträckning. 

Skogarna i öst och landskapet norr om staden 
skulle kunna nyttjas av fl er om tillgänglighet 
och befi ntliga rekreationsvärden förstärks. En 
sådan utveckling ökar möjligheterna för att 
alla Katrineholmsbor ska ha nära till natur och 
grönska. Särskilt viktigt är detta i stadens västra 

och nordöstra delar som ligger längst bort från 
de mest uppskattade grönområdena.

Vid nya bebyggelseplaner är det viktigt att 
beakta människors behov av gröna miljöer och 
tidigt planera för god tillgång till natur och 
grönska för både befi ntliga och tillkommande 
bostäder.

Katrineholms många idrottsplatser erbjuder 
möjlighet till bollspel i organiserad form, medan 
mer informell bollek är möjlig i fl era av de 
mindre parkerna och på öppna naturmarker. 
Det fi nns även fem utegym, i Stadsparken, 
Furulidens aktivitetspark (Eriksbergsvägen 36A), 
Strandgården (Halvergatan 3), Nyhemsskolan 
(Bokvägen 3) och på Djulö. Backavallen 
och Värmbol idrottsplats är de två större 
idrottsanläggningarna

Sociotopkartering Katrineholms stad

• En sociotop är ett av människor upplevt värde och 

beskriver vilka aktiviteter som en plats kan bidra med.

• En kartering av hur grönområden inom Katrineholms 

stad används har tagits fram under våren 2016. 

• Här har frågeställningar som aktivitet, upplevelsevär-

den, karaktär och parktyper identifi erats.

• Karteringen har gjorts genom rekreationsinventering i 

fält, enkät och intervjuer av Ekologigruppen.

DJULÖ

NÄSNAREN

RAMSJÖ->
STALLS BACKE

STADSDEL
NORR

CATRINEHOLMS

GÅRD

SKOGÅSEN

KATRINEHOLM
NORDOST

KATRINEHOLM
VÄSTER

CENTRUM-
STRÅKET

DUVEHOLMS-STRÅKET

Områden / stråk
med vissa värden

Områden med höga 
rekreationsvärden

Bristområden

BACKA HAGE

STADSPARKEN

Övergripande rekreativa samband i katrineholm. Källa: Ekologigrup-

pen, 2016
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Dagens grönstruktur

I grönplanekartan har Katrineholms 
grönområden delas in i ett antal kategorier: 
skog, naturpark, gröna stråk, park, 
kulturmiljöområden, gröna samband samt 
stränder och vattenområden. Kategorierna ger en 
bild av områdens fysiska innehåll och karaktär, 
upplevelsevärden, användningsmöjlighet och 
skötselnivåer. Ofta kan rekreativa och ekologiska 
värden stärka varandra – en blomstrande dunge 
med hög biologisk mångfald kan också vara 
ett populärt utfl yktsmål och en gräsplan för 
lek och idrott kan efter ett skyfall fungera som 
en dagvattendamm. I vissa fall kan dock olika 
värden vara motstridiga, exempelvis i vassdungar 
längs stränder där fågellivet kan störas av alltför 
närgångna fl anörer.

Kategorierna är oberoende av grönområdenas  
avstånd till bostäder, arbetsplatser och skolor. 
Under mål 1.1. var fokus istället just närheten 
och funktionen av ett grönområde. En 
bostadsnära park eller natur, en stadsdelspark 
och ett större rekreationsområde kan innehålla 
en eller fl era av de olika karaktärerna. 

Skog

Katrineholms stad är omgiven av fl era 
tätortsnära skogsområden som till stora 
delar har ett produktionssyfte. Det fi nns dock 
områden med höga natur- och upplevelsevärden, 
exempelvis blockstensskogar, kulturbete och 
småbrutna skogslandskap. Om skogarna brukas 
på ett än mer rekreationsanpassat sätt än 
idag kan de rekreativa värden öka med tiden. 
Skogsområden med rekreationsvärden ligger 
främst vid Djulö, Genne, Stohagen och kring sjön 
Näsnaren, men även i mer bostadsnära lägen 
som vid Lasstorp och Gersnäs. De tätortsnära 
skogområdena är viktiga för vardagsmotion och 
används främst för promenader och vandring, 
som t ex Hälsans stig. Skogsområdena i staden 
ger även människor möjlighet att leta sig ut till 
större naturområden utanför staden.

Naturpark

Naturparker är grönområden i staden som 
sköts med låg skötselintensitet men som har 
potentiellt hög användning på grund av sitt läge 
nära bebyggelse. Områdena kan ha stigar eller 
gångvägar men är i övrigt relativt obearbetade. 
Många av dessa grönområden kan upplevas 
som identitetslösa – de saknar ibland namn eller 
särskild karaktär. De används dock fl itigt av 
närboende och har betydelse som skolnära miljö. 
Naturparker kan vara både trädbevuxna, bestå 
av gräsmarker eller andra extensivt skötta öppna 
ytor. Naturparker fi nns exempelvis kring åsen, 
i Gersnäs, Lasstorp, i Strandvägsområdet och i 
Djulö, alla i närheten av bostadsområden. 

Gröna stråk

Katrineholm har fl era värdefulla gröna stråk 
som på en övergripande nivå kan fungera 
sammanbindande såväl för ekologiska och 
rekreativa funktioner. Gröna stråk går ofta 
längs gång- och cykelvägar, trädkantade gator 
och mellan parker och andra grönområden. 
Gatuträd och -planteringar är viktiga för att 
binda samman grönområden och för upplevelsen 
av gatumiljön. Även enskilda stadsträd har en 
klimatreglerande och luftrenande effekt lokalt 
genom att ge skugga, öka luftfuktigheten och 
bidra till luftströmmar. Särskilt värdefulla gröna 
stråk har identifi erats, se karta på sida 31. Svaga 
gröna stråk bör förstärkas.

Park

I staden fi nns fl era parker som sköts mer 
intensivt. Parkerna har ofta anlagda element, 
exempelvis lekredskap, sittplatser, utegym 
och konstnärlig utsmyckning. Huvuddelen av 
parkerna ligger centralt och är generellt sett mer 
etablerade mötesplatser och mer använda än 
naturparkerna. Parkerna som ligger i de centrala 
delarna har en relativt god och jämn geografi sk 
spridning. 
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Kulturmiljöområden

Kulturmiljöområden är områden med tydlig 
koppling till historisk markanvändning, 
exempelvis jordbruksmark i stadsnära lägen 
och områden med kulturhistoriskt intressanta 
byggnader och anläggningar. Hit räknas även 
kyrkogårdar och koloniträdgårdar. De två 
större sammanhängande kulturmiljöområderna 
är Djulö Gärde och Catrineholms gård. Båda 
dessa områden har stor andel jordbruksmark 
vilket uppskattas av många Katrineholmare då 
jordbruksmarken skapar stora landskapsrum. 
Både på Djulö och vid Catrineholms gård 
fi nns byggnader och anläggningar med 
kulturhistoriska värden såsom äldre byggnader 
och alléer. 

Stränder och vattenområden

Katrineholm är omgivet av sjöar med stränder 
och våtmarker. Sjön Näsnaren är ett Natura 
2000 område och söder om staden ligger 
Duveholmssjön och Djulösjön. Till väster om 
staden ligger Luvsjön. 

Exploateringsområden

I analysen av Katrineholms grönstruktur 
har även de exploateringsområden som är 
identifi erade i Översiktsplanen tagits med. 
Detta har gjorts för att visa var framtida 
förändringar i markanvändande kan bidra till 
utvecklingsmöjligheter och utmaningar för 
befi ntlig och framtida grönstruktur. 

Gröna samband

I kartan nedan har särskilt värdefulla gröna 
stråk och gröna samband identifi erats. De är 
värdefulla både ekologiskt och rekreativt sett, 
en sammantagen och vidareutvecklad analys 
av kartorna på sida 27 och 29. I kartan pekas 
ut var de är svaga och bör förstärkas, t ex 
genom ökad vegetation och bättre möjligheter 
för människor att röra sig genom och längs 
dem. Att gröna stråk och samband hänger ihop 
är viktigt för deras funktion som ekologiska 
spridningssamband, se mål 2.2. och tabell 2. 

Analys av starka och svaga samband och stråk i Katrineholms 

grönstruktur. 

Catrineholms Gård

Djulö

Krämbol

Ramsjöhult

Skirstorp



Näsnaren

Catrineholms Gård



Djulö

Stadsparken



Foto: Daniel Hjalmarsson
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Förslag till utveckling av 

befi ntliga grönområden

Katrineholm har många värdefulla grönområden 
som är viktiga att bevara för att skapa en hållbar 
grönstruktur genom staden men också många 
områden som kan behöva förstärkning. Som 
nulägesanalyskartorna på sidorna 27 och 29 
visar behöver de ekologiska värdena stärkas inne 
i stadskärnan, särskilt med hänsyn till biologisk 
mångfald. I nuläget är rekreationsvärdena främst 
knutna till vissa platser och områden. Genom att 
stödja fl er typer av aktiviteter på fl er platser kan 
de rekreativa värdena få en större spridning. 

Baserat på grönplanens mål och 
planeringsriktlinjer har förslag till 
utvecklingsåtgärder tagits fram för respektive 
del av staden. Förslagen är exempel på hur mål 

och planeringsriktlinjer kan implementeras 
för att visa framtida inriktningar på skötsel 
och utformning. Utifrån de föreslagna 
utvecklingsåtgärderna har prioriterade åtgärder 
lyfts fram och markerats med en siffra i 
kartan. Denna prioritering ska endast ses som 
vägledande. Vid planläggning och exploatering 
behöver ekologiska och sociala värden samt 
ekosystemtjänster kartläggas för att säkerställa 
att värden bevaras och kompenseras om negativ 
påverkan inte kan undvikas.  

Inom exploateringsområderna kan det fi nnas 
höga värden som kan behöva utredas vidare och 
tas hänsyn till. 

Grönplanens karta med de olika delarna av staden markerade. 

Siffrorna hänvisar till prioriterade åtgärder för respektive område och 

beskrivs nedan. 
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Prioriterade åtgärder i stadskärnan:

1. Stärk det gröna stråket längs Vasavägen för att skapa 

en tydligare koppling mellan stadens södra och norra 

delar. Förstärkning av ekologiska funktioner med träd och 

planeringar och rekreativt genom gång- och cykelvägar

2. Stärk den biologiska mångfalden även i de små 

parkerna som idag domineras av en gräsmatta med 

exempelvis bärande buskar och träd och fl er bomiljöer 

för fåglar och insekter. Se mål 2.1.

Vidare förslag till implementering av mål och 
planeringsriktlinjer:

• Fler och väderskyddade sittmöjligheter såsom nya 

parkbänkar behövs samt en ökad skötselnivå behövs för 

att parkerna ska bli mer attraktiva mötesplatser. Se mål 

1.3.

• För att skapa mer attraktiva mötesplatser i stadskärnan 

behöver parkerna kompletteras med fl er aktivitetsmöj-

ligheter såsom skate för ungdomar, skridsko på vintern, 

fl er mindre bollplaner. Även mer service efterfrågades i 

intervjuerna under sociotopkaterneringen. Se mål 1.3.

• Genom att utveckla möjligheter till stadsodling stöds 

dels ekosystemtjänsten matproduktion, mål 2.3, den 

biologiska mångfalden och välfungerande spridnings-

samband mål 2.2.

• Genom att utveckla parkerna i stadskärnan med mer 

variation i utformning och skötsel kan möjligheter för 

naturpedagogik stärkas. Se mål 2.1. 

• För att ge parkerna i stadskärnan tydligare identitet 

bör alla befi ntliga och framtida parker och grönrum vara 

namngivna. Informations- och kartmaterial om dem ska 

fi nnas tillgängligt, exempelvis på kommunens hemsida. 

Se mål 1.4.

• För Sveaparken fi nns budget och förprojektering för en 

större förnyelse av parken. Utformningen ska förbättras 

och lekplatsen som slits hårt av den intensiva använd-

ningen bör delvis bytas ut. 

Gröna karaktärer: Park

Stadskärnan - Centrum, Norr och de täta 

delarna av Öster (1 & 2)

I Katrineholms centrala delar fi nns fl era mindre 
parker. Parkerna är stadsmiljöns lunga – ett 
vardagsrum för social samvaro, rekreation och 
lek. Katrineholm är känt som ”Trädgårdsstaden” 
och en mångfalden av blommor, buskar och 
träd ingår i en medveten strävan att skapa en 
god livsmiljö. De centrala parkerna bör rustas 
upp och förstärkas gällande deras innehåll och 
attraktivitet för att kunna uppfylla invånarnas 
behov av mångfunktionella andningshål i staden.

Stadsparken är Katrineholms mest intensivt 
skötta park. Där fi nns det exempelvis utegym, 
konstnärlig utsmyckning, vattenanläggning, 
perennplanteringar och blomprakt. Intervjuer 
i samband med sociotopkarteringen visade att 
Stadsparken är den i särklass viktigaste gröna 
mötesplatsen i staden. Den uppskattas mycket 
tack vare att den är välvårdad och ger många 
möjligheter till aktivitet.

De mindre kvartersparkerna, som exempelvis 
Götaparken och Kullbergsparken, har ett socialt 
och kulturhistoriskt värde. Dock består fl era 
parker huvudsakligen av gräsytor som inte alltid 
lockar till vistelse och bör därför kompletteras 
med funktioner och utrustning för bättre sitt- och 

aktivitetsmöjligheter. Deras biologiska mångfald 
behöver också stärkas genom planteringar 
och skötselåtgärder då inga naturvärden har 
karterats i parkerna i dagsläget (se Underlag för 
Katrineholm stads grönplan, Ekologigruppen 
2016b). Stora delar av stadens centrala delar är 
identifi erat som bristområde i nulägesanalysen 
vilket gör det extra viktigt att de befi ntliga 
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Parker i stadskärnan

• Stadsparken - stadens mest intensiva skötta park som 

pekas ut som den viktigaste gröna mötesplatsen. 

• Kyrkparken - Runt Katrineholms kyrka ligger Kyrkpar-

ken med klippta gräsmattor och uppvuxna träd

• Järnvägsparken - Parken ligger i anslutning till järnvägs-

stationen och anlades 1888. Under pilträden fi nns det 

parkbänkar, det fi nns planteringar och en fontän.

• Sibeliusparken - Ligger vid Sibeliusgatan och består 

av en gräsmatta, uppvuxna träd och ett mindre buskage 

med en sittbänk. 

• Nolnäsparken - Nolnäsparken ligger i direkt anslutning 

till kyrkogården och består av en gräsmatta och uppvux-

na träd. 

• Sveaparken - I Sveaparken, intill Kullbergska sjukhuset 

fi nns Katrineholms största lekpark. 

• Springkällan - Ligger i korsningen Fredsgatan/Drott-

ninggatan invigdes 2000 och är en blommande oas och 

mötesplats i centrum av staden med perenner, häckar av 

liguster och idegran samt träd som gullregn och kärrek.

• Fjärilsparken - Fjärilsparken vid Hantverkaregatans är 

planterad med växter som lockar till sig fjärilar, t.ex. fjärils-

buske, kärleksört, lavendel och hassel.

• Stensättersparken - Gräsmatta, buskar och träd. Kan 

utvecklas med lekfunktioner.

Den skogbeklädda ås som sträcker sig rakt 
igenom Katrineholms stad och till stora delar 
är intakt är mycket viktig för staden. Åsen har 
en viktig roll som landmärke och är populär 
för promenader och motion, den har också 
värde som jordformation och har tidigare 
delvis använts som vattentäckt. Den har höga 
naturvärden kopplat till barrskogen och är viktig 
som det enda större spridningssambandet som 
går igenom stadskärnan. Enligt översiktsplanen 
är åsen viktig för stadens identitet och bör 
stärkas och tillgängliggöras. I och med 
omlokaliseringen av kommunens vattentäkt 
öppnas det upp möjlighet att tillgängliggöra 
ytterligare en del av åsen för allmänheten. I 
dagsläget behöver särskilt åsens västra delar 
längs Vingåkersvägen stärkas.

Gröna karaktärer: Skog, naturpark 

och kulturmiljöområden

Katrineholm stadspark anlades på 1940-talet på ett område som 

tidigare använts vid kreatursaktioner. Parken har med stora 

rhododendronbuskar och azaleagrupper är en omtyckt mötesplats 

med en friluftscen, uteservering, lekpark en aktivitetspark (utegym) 

och en beachvolleyplan. 

parkerna stärks, både när det gäller rekreation, 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Då 
förtätning planeras i de centrala delarna bör de 
befi ntliga parkerna bevaras och stärkas. 

Skogsåsen (3)
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Öster - Sandbäcken, Laggarhult, 

Stohagen och Katrineholms 

logistikcenter (4, 5 & 6)

I stadens östra delar ligger Sandbäcken med 
fl erbostads- och villaområden, småhusområderna 
Laggarhult och Stohagen samt Katrineholms 
logistikcenter. Parkerna i området har generellt 
låg biologisk mångfald då de domineras av stora 
gräsytor. Naturparken Sandbäcksparken har med 
sin rika buskvegetation begränsade möjligheter 
till rekreation.

Laggarhult och Stohagen är småhusområden med 
god tillgång till naturpark och skog mot Stalls 
backe och Ramsjöskogen och promenadslingorna 
mot Ramsjöhult och Sörmlandsleden. Vid 
Katrineholm logistikcenter planeras en utökning 
av logistikområdet med verksamheter och ny 
bebyggelse. Här fi nns produktionsskogsområden 
med låga rekreationsvärden på grund av 
buller, barriärer och långa avstånd till 
bostadsbebyggelse. I nulägesanalysen är området 
kring logistikområdet utpekat som bristområde 
både för ekologiska och rekreationsmässiga 
värden. 

Gröna karaktärer: Park, naturpark och 

skog

Prioriterat åtgärder Skogsåsen:

3. Skogsåsen är det starkaste spridningssambandet 

genom stadskärnan men för att kunna fungera bättre 

som spridningssamband bör åsen stärkas med mer och 

sammanhållen barrskogsvegetation även i stadens västra 

delar. Se mål 2.1, 2.2 och tabell 2. 

Vidare förslag till implementering av mål och 
planeringsriktlinjer:

• Genom att öka tillgängligheten, tillskapa aktivitetsmöj-

ligheter och förbättra belysningen kan tillgängligheten och 

tryggheten på skogsåsen stärkas. Se mål 1.2.

• För att stödja skogsåsen som mötesplats, kopplat till 

mål 1.3 bör naturlek och picknickplatser skapas.

Parker i Öster

• Arboretum - ligger vid Sveavägen. I parken fi nns ett 

100-tal träd och buskträd, bland annat tulpanträd, rosen-

gren, trumpetträd, snödroppsträd, äkta kastanj, magnolia 

samt ett 15-tal olika arter av björk.

• Floraparken - ligger mellan Floragatan och Pilgatan. 

Parken består av en gräsmatta, blandade träd och bus-

kar samt en lekplats med slänggunga, sandlåda och ett 

lekhus med rutschkana. 

• Kullbergsparken - Ligger vid Kullbergsgatan och  täcks 

av en gräsmatta och har fl era storvuxna träd, t ex två 

större granar, men få sociala funktioner (inga sittmöjlighe-

ter och få lekmöjligheter).

• Sandbäcksparken - Ligger vid lokstallarna och är av 

karaktären naturpark. Består av buskage och uppvuxna 

löv och barrträd. De många stigarna genom området 

tyder på att många nyttjar området för promenader.

• Vattentornets naturpark - Består av uppvuxen bland-

skog med många stigar och promenad-och cykelstråk.

Floraparken 
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Söder - Skogsborg och Backa (7 & 8)

Söder om centrum ligger fl er- och 
småbostadsområderna Skogsborg och Backa. 
Här fi nns grönområderna Götaparken, runt 
Skogsbogsskolan och grönområden kring 
Backavallen och Backa hage med motionsslinga 
och Backabadet. Skogsborg är ett småhusområde 
och centralt i området ligger Skogsborgskolan. 
Strax söderut ligger Backavallen som är ett 
idrottsområde med bandybana och fotbolls- och 
friidrottsarena. Enligt sociotopkarteringen är 
Backavallen en viktig målpunkt men den används 
främst för inomhusaktiviteter. 

Prioriterade åtgärder Öster:

4. Då Katrineholms logistikcenter utökas bör möjligheter 

ses över att skapa gröna gator och parker även inom 

området för att stärka tillgången av grönområden till 

arbetsplatserna. Se mål 1.1. Möjligheterna bör även ses 

över för lokalt omhändertagande av dagvatten och gröna 

tak, se mål 2.1 och 2.3

5.  Vid exploatering kring vattentornet i Laggarhult bör 

tillgången till stadens gröna miljöer enligt tabell 1, mål 1.1. 

säkerställas. 

6. Stärk den biologiska mångfalden i parkerna genom 

mer och varierad vegetation som även kan lämpa sig 

som bomiljöer för fåglar och insekter. Se mål 2.1. 

Vidare förslag till implementering av mål och 
planeringsriktlinjer:

• För att stärka parkernas funktion som attraktiva mötes-

platser bör möjligheter till fl er aktiviteter utvecklas samt 

bättre service och tillgänglighet. Vid exploatering bör 

ekologiska och rekreativa värden identifi eras och stärkas. 

Se mål 1.1, 1.2 & 1.3

• För att stärka tillgänglighet, trygghet och attraktiva mö-

tesplatser bör skötsel och utrustning ses över, exempelvis 

skick på bänkar och papperskorgar. Se mål 1.2 och 1.3

• För att motverka igenväxning av naturparker bör möjlig-

heter till bete och slåtter ses över och uppmuntras, detta 

stödjer även den biologiska mångfalden. Se mål 2.1.

• Naturparker såsom Sandviksparken kan få fl er rekre-

ativa värden genom mer utrustning såsom bänkar och 

lekplatser, gärna med inriktning mot naturlek, kopplar till 

mål 1.2 och vidare 2.1 för naturpedagogik.

• Motionsspår och stigar bör ses över och stärkas för att 

öka tillgänglighet och trygghet. Se mål 1.2.

• Skogsbruket i Stalls backe och Ramsjöskogen bör ske 

än mer på ett miljö- och rekreations inriktat sätt, såsom 

kontinutetsskogsbruk. Se mål 2.1.

• I skogen bör motionsspår och stigar bör ses över och 

stärkas för att öka tillgänglighet och trygghet.  Fler sitt-

platser bör placeras längs stråk och stigar. Se mål 1.2.

• Skogen kan få högre rekreativt värde med fl er aktivi-

tetsmöjligheter, exempelvis utegym. Se mål 1.3.

Gröna karaktärer: Parker, naturpark, 

skog och stränder

Parker i Söder

• Götaparken - Parken har gräsytor, lekplats, bollplan 

samt fl era uppvuxna träd och några busksnår.

• Skogsborgsskolan - Kring skolan fi nns naturpark med 

uppvuxna löv- och barrträd.

• Backavallen - Backavallen är ett större idrottsområde 

med fotbollsplan, idrottshallar och tennisbanor.
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Nere vid Duveholmssjön ligger Backa hage 
med park- och naturområde längs med vattnet. 
Här fi nns badbrygga och bollplan. Hälsans 
stig går genom området. Detta är enligt 
sociotopkarteringen ett mycket uppskattat 
område och de satsningar som gjorts med ny 
promenadväg och bro har bidargit till att det 
blivit mer använt. Det är välskött med fi na 
bryggor och utsiktsplats vid vattnet. Mellan 
vattnet och villabebyggelsen fi nns fl era mindre 
grönområden med bland annat bollplan och 
ett skogsområde med kulturbete och blockig 
morän. Vid vattnet fi nns en fi n bruksmiljö som 
knyter an till kulturhistorien och en våtmark. 
Sociotopkarteringen visar att det uppskattas att 
området är belyst på kvällen och att det fi nns 
möjlighet till spontanfotboll.

Prioriterat åtgärder Söder:

7. Kring Backavallen och Skogborgsskolan fi nns na-

turpark och skog med högt användningstryck. För att 

stärka tillgänglighet och trygghet och utveckla dessa 

grönområden till mer attraktiva mötesplatser bör fl er 

aktivitetesmöjligheter skapas och utrustning ses över, se 

mål 1.2 och 1.3

8. Våtmarken vid vattnet har rekreationspotential och kan 

röjas och utvecklas med spänger för att öka tillgänglighe-

ten och tryggheten, Se mål 1.2. 

Vidare förslag till implementering av mål och 
planeringsriktlinjer:

• Se över skötselnivåer och skapa ytterligare möjligheter 

för aktivitet i parkerna, för ökad trygghet bör sly röjas. Se 

mål 1.2 och 1.3. 

• Skogsdungar och trädridåer i utkanten av området kan 

utvecklas för att användas i högre utsträckning, gärna för 

aktiviteter med sportanknytning. Se mål 1.2, 1.3 och 2.1.

• Skogsbruket bör ske på ett än mer rekreations- och 

miljöinriktat sätt, såsom kontinutetsskogsbruk. Se mål 

2.1.

• För att utveckla naturrekreationen och naturpedagogik 

bör en naturlekplats anläggas liksom spår för terräng-

cykling och eventuellt ett utegym. Se mål 1.1, 1.3 och 2.1. 

Med fl er aktiviteter stärks även den upplevda tryggheten. 

Se mål 1.2. 

Nävertorp och Strandvägsområdet 

(9 & 10)

Sydväst om centrum ligger stadsdelen Nävertorp 
och nere vid Duveholmsjöns strand ligger 
Strandvägsområdet. I Nävertorp ligger fl era 
parker, Nävertopsparken, Nävertorps torg, 
Lövängen, Skogsgläntan, Talldungen vid 
Nyhemshallen samt ett delvis upplyst skog- och 
naturparksområde med stora block och en 
motionsslinga ner mot Duveholmsbadet. 

Parker i Nävertorp
• Nävertorpsparken - Belägen vid Kerstinbodagatan i 

Nävertorp. I parken fi nns en lekplats och en fontän.

• Nävertorps torg-  En mindre park, även den utmed 

Kerstinbodagatan. Parken anlades i slutet av 1970-talet. 

Här fi nns sittytor och planteringar.

• Talldungen vid Nyhemshallen - Är av karaktären natur-

park och består av en skogklädd höjd.

• Lövängen - Vid Lövängsgatan ligger Lövängen som 

kan uppfattas som bostadsgård men är allmän och har 

stort socialt värde. Parken täcks av en klippt gräsmatta 

och har fl era uppvuxna björkar. 

• Skogsgläntan - Ligger mitt i ett bostadsområde och 

täcks av en gräsmatta och uppvuxna björkar. Saknar helt 

utrustning och sittmöjligheter.

Gröna karaktärer: Park och naturpark
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Folkliv i Nävertorp

Prioriterade åtgärder Nävertorp:

9. I samband med exploateringen av området vid 

Clastorpsvägen (specifi cerat i Översiktsplanen sida 55) 

bör tillgång till stadens gröna miljöer i mål 1.1 tabell 1 

stäkerställas.

10. Duveholmssjöns strand är en del av det ekologis-

ka spridningssamband som går längs stadens södra 

delar. För att stärka sambandet bör både den rekreativa 

tillgängligheten och den biologiska mångfalden ses över. 

Se mål 1.2 och 2.2

Vidare förslag till implementering av mål och 
planeringsriktlinjer:

• För att stärka parkernas funktion som attraktiva mötes-

platser bör utrustning och aktivitetsmöjligheter ses över, 

särskilt med hänsyn till sittplatser, Se mål 1.2.

• I parkerna kan den biologiska mångfalden stärkas med 

fl er planteringar. Se mål 2.1.

• För att stärka tryggheten och tillgängligheten bör sköt-

seln av naturpark förstärkas. Se mål 1.2. 

• Den skog som fi nns i området ligger mellan bostads-

områden och har stor potential att användas som 

bostadsnära natur. Tillgänglighet, trygghet, sittplatser 

och möjligheter till aktiviteter såsom naturlek bör ses över 

samt möjligheter till naturpedagogik. Se mål 1.1, 1.2, 1.3, 

2.1.

Djulö gärde, Talltullen och Gatstuberg 

(11)

I Katrineholms sydöstra del fi nner vi Djulö 
gärde, Talltullen och Gatstuberg. Vid Talltullen 
pågår arbete med trafi kplatsen för att skapa 
en mer välkomnande entré till staden. Två 
cirkulationsplatser har byggts och trafi kmiljön 
förbättras för gående och cyklister. För att fi ra 
Katrineholms 100-årsjubileum 2017 planterades 
100 körsbärsträd som ska ge blomsterprakt på 
våren och vackra höstfärger. 

Gröna karaktärer: Skog, naturpark, 

kulturmiljöområde, stränder och 

våtmark

Badplatsen på Djulö



42   |   Grönplan för Katrineholm stad

förlängs säsongen för området som utfl yktsmål 
från sommarhalvåret till att det kan nyttjas 
även under resten av året. I samrådet kring 
Katrineholm stads Översiktsplan framkom att 
många vill bevara området som det är med 
jordbruk, friluftsområde och promenader. 

Vid Gatstuberg ligger Skogskyrkogården som 
är ett skogsområde med en  kulturhistorisk 
anknytning till platsen. Skogen ger delvis intryck 
av vild natur och skogskänsla. Vid vattnet fi nns 
mindre båtbryggor. 

Lövåsen, Lasstorp & Gersnäs 

(12, 13 & 14)

Norr om stadens centrala delar ligger 
områderna Gersnäs, Lasstorp och Lövåsen. I 
Gersnäs och Lasstorp utgörs grönstrukturen 
av produktionsskog, betesmark, åkrar med 
åkerholmar, lövskogsområden och en fi n 
enbacke. Betesmarken hotas av igenväxning 
och en del av skogen är nyligen avverkad. Delar 
av landskapet är kuperat med en utsiktspunkt 
på höjden. Det fi nns spår av användning i 
form av upptrampade stigar och ett anlagt 
motionsspår som dock inte är upplyst. Enligt 
Sociotopkateringen uppfattas området som en 
mysig miljö med fi na gångvägar för promenader 
och motion och närhet till koloniodling.

Prioriterade åtgärder:

11. Området kring Djulö hör till de mest använda och 

uppskattade miljöerna i Katrineholm enligt sociotopkar-

teringen. Det är därför viktigt för hela staden att bibe-

hålla och stärka de olika typerna av gröna miljöer här, 

tillgänglighet och trygghet samt mångfalden av aktiviteter 

som erbjuds. Här fi nns stor potential för fl ertalet ekosys-

temtjänster att produceras och området är en viktig del 

av stadens ekologiska spridningssamband. Kopplar till 

samtliga mål.

Vidare förslag till implementering av mål och 
planeringsriktlinjer:

• För att stärka tryggheten och tillgängligheten bör 

skötseln av naturpark förstärkas och möjligheter till fl er 

aktiviteter skapas. Se mål 1.2. 

• Då området är stort och innehåller många typer av plat-

ser och möjligheter till aktiviteter bör gång- och cykelstråk 

ses över för att öka tillgänglighet och trygghet. Se mål 1.1, 

1.2 och 1.3.

• Bibehåll hög skötselnivå vid Djulö badplats och utveck-

la den som besöksmål med eventuell turistverksamhet 

kopplat till platsens historia, kopplar till mål 1.4.

• Se över och utveckla djurhållning och odling för att in-

kludera fl er Katrineholmare, exempelvis genom möjlighe-

ter till stadsodling. Se mål 1.4, 2.1, 2.2 och 2.3.

Området vid Djulö gärde består av ett öppet 
odlingslandskap med kulturhistorisk anknytning. 
Djulö allé erbjuder en fi n promenad genom 
landskapet, vandrarhem och hembygdsgård fi nns 
i anslutning till den äldre gårdsmiljön och Djulö 
badplats är en viktig målpunkt i området med 
camping och minigolf. Platsen är ett utfl yktsmål 
som lockar människor från hela kommunen 
med möjlighet till bad, picknick, evenemang, 
beachvolleyboll och mycket mer.

I anslutning till camping, bad och Stora Djulö 
herrgård kan med fördel ett aktivitetsområde 
utvecklas inom det som idag mest består 
av en stor gräsyta. Här fi nns möjlighet att 
erbjuda ett attraktivt utfl yktsmål med något 
för alla åldrar. Plats för lek, spontanidrott, 
grillplats och rekreation kompletterar denna 
del av Katrineholm och de aktiviteter som 
området redan har att erbjuda. Dessutom 

Gröna karaktärer: Skog, naturpark 

och kulturmiljöområden
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I och med anläggandet av det nya bostads- 
och verksamhetsområdet mellan Lasstorp 
och Lövåsen kommer obebyggd mark tas i 
anspråk. Kvar blir en yta ungefär lika stor 
som stadsparken som idag består av gräs och 
buskmark. Här kommer en ny park anläggas 
med möjlighet till spontanidrott, avkoppling och 
lek. Den kan som sådan bli en mötesplats för den 
delen av staden och fungera som en grön oas för 
invånarna. Parken kan även bli viktig som lek 
och utbildningsmiljö för den skola och förskolor 
som planeras i området. 

Längs Vingåkersvägen ligger Kerstinboda och 
Mogetorp, områden som domineras av industri- 
och verksamheter. I Underlag för Katrineholm 
stads grönplan (Ekologigruppen, 2016) pekades 
området ut som bristområde för tillgång och 
tillgänglighet till grönstruktur. Vingåkersvägen 
och järnvägen är betydande barriärer. De 
värden som fi nns här är framförallt Mogetorps 
koloniträdgård samt en tallmosse med höga 
naturvärden (Sweco, 2015). Kolonilotterna 
erbjuder odlingsmöjligheter, och tallmossen 
kan erbjuda promenader och svamp- och 
bärplockning. Området ligger dock vid järnvägen 
på baksidan av industrier och är bullerstört 
vilket minskar den rekreativa potentialen. 

Prioriterade åtgärder Lövåsen, Lasstorp, 
Gersnäs

12.Det gröna sambandet norr om staden (se karta  på 

sida 31) behöver stärkas både som ekologiskt sprid-

ningssamband och rekreationsområde. Kopplingen till 

Catrineholms gård behöver stärkas. Se mål 1.1. och 2.2.

13. Då en stor andel grönyta kommer tas i anspråk för ny 

bebyggelse (se ÖP sida 53) bör tillgång till stadens gröna 

miljöer enligt tabell 1, bidrar till att mål 1.1. säkerställs.

14.I Lasstorp planeras en ny naturpark på området som 

tidigare varit en soptipp. Då den nya naturparken har 

potential att vara viktig för hela den norra delen av staden 

bör den utformas med höga ambitioner kring tillgäng-

lighet och trygghet och följa riktlinjerna för tillgång till 

stadens gröna miljöer, se tabell 1, mål 1.1. och 1.2.  

Förslag till implementering av mål och plane-
ringsriktlinjer:

• Den skog som fi nns i området ligger nära och mellan 

bostadsområden. Skogsbruket bör vara än mer rekre-

ativt- och miljömässigt inriktat för att stärka skogens 

funktion som bostadsnära natur, biologisk mångfald, som 

spridningssamband och för övriga ekosystemtjänster. Se 

mål 1.1, 2.1, 2.2 och 2.3.

• För att hindra igenväxning bör bete och slåtter använ-

das för skötsel av naturparksmarken. Se mål 2.1. 

• För tillgänglighet och trygghet bör motionsspår och 

stigar utvecklas tillsammans med sittplatser, utrustning 

och möjligheter till aktiviteter för att stödja skogens och 

naturparkens funktion som attraktiv mötesplats. Se mål 

1.2 och 1.3.

Gröna karaktärer: Skog och 

kulturmiljöområde

Prioriterade åtgärder:

15. Vid framtida utveckling av området bör tillgänglig-

heten till Mogetorp kolloniområde samt Tallmossen ses 

över. Här har vi stora rekreativa och naturvärden som kan 

bli resurser i en växande stad. Se mål 1.1, 1.2 och 2.3. 

I anslutning till området fi nns rika och välbevarade sten-

åldersboplatser, dessa ska lyftas fram och ses som en 

tillgång i grönstrukturen.

Kerstinboda och Mogetorp (15)
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Sociotopkarteringen visade att koloniområdet är 
uppskattat som en plats inte bara för odling utan 
också för att promenera och umgås med andra.

Genne, Luvsjön & Värmbol (16)

Gröna karaktärer: Skog, naturpark 

och kulturmiljöområden

Prioriterade åtgärder Genne, Luvsjön & Värmbol

16. Vid fortsatt exploatering bör tillgången på stadens 

gröna miljöer säkerställas. Se tabell 1, mål 1.1 och 1.2.

I anslutning till området fi nns rika och välbevarade sten-

åldersboplatser, dessa ska lyftas fram och ses som en 

tillgång i grönstrukturen.

Vidare förslag till implementering av mål och 
planeringsriktlinjer:

• Det fi nns stora grönområden som kan tillgängliggöras 

med fl er gångvägar, stigar och sittmöjligheter. Se mål 1.1 

och 1.2.

• Vid Backasjön har våtmarken vid vattnet rekreationspo-

tential och kan röjas och utvecklas med spänger, kopplar 

till mål 1.2 samt 2.1 då platsen har potential för naturpe-

dagogik. 

I stadens västra delar ligger områderna Genne, 
Luvsjön och Värmbol. Områderna består av 
småhusbebyggelse omgivet av jordbruksmark 
och skog. Längs Backasjön och Luvsjön fi nns 
stränder och mindre våtmarker. I Genne och 
Värmbol fi nns mindre grönområden vid vatten 
och mellan villabebyggelse med bland annat 
bollplan och ett skogsområde med kulturbete 
och blockig morän. Nere vid Backasjön fi nns en 
fi n bruksmiljö som knyter an till kulturhistorien 
och en våtmark. Sociotopkarteringen visar att det 
uppskattas att området är belyst på kvällen och 
att det fi nns möjlighet till spontanfotboll.

Kring Luvsjön har ett småhusområde växt 
upp sedan år 2000 och den fjärde etappen 
av exploateringen är på gång. Den nya 
exploateringen ställer krav på att park och 
naturmiljöer anpassas för att klara en ökad 
användning.

Gröna karaktärer: Skog, naturpark,, 

stränder och våtmark

Nordväst om staden fi nns ett öppet odlings- och 
beteslandskap med ekhagar, alléer och äldre 
gårdsmiljöer. Fågeltornet Tornstugan och en 
anlagd naturstig fi nns också i området. Enligt 
sociotopkarteringen uppskattas lugnet och 
landsbygdskänslan. 

Catrineholms gård & Näsnarens strand 

(17)
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Näsnarens Natura 2000 område

Näsnaren är en av Sörmlands artrikaste fågelsjöar och 

inrättades som Natura 2000 området år 2000. Nära 

200 arter har observerats inklusive häckande havsörn, 

rördrom och stora grupper salskarake. Sjön är grund och 

näringsrik och kantas av stora vassbälten.

De av länstyrelsen i Södermanland identifi erade hoten 

mot området inkuderar:

• Orenat dagvatten från Katrineholm och intilliggande 

industriområden

• Näringsämnen från intilliggande jordbruk

• Igenväxning av strandzonen pga ex upphävd hävd

• Exploatering av strandområdet

• Ökat friluftsliv med båttrafi k, sportfi ske och bad som 

riskerar störa strandhäckande fåglar

Picknickplats vid fågeltornet vid Näsnaren

Prioriterade åtgärder Catrineholms gård & 
Näsnarens strand

17. För att stärka tillgängligheten och tryggheten bör 

promenadmöjligheter förbättras liksom tillgänglighet till 

vattnet. Området har stor potential för naturpedagogik 

med äldre skog, kulturmiljöområden och ett Natura 2000 

område. Se mål 1.2 och 2.1.

Förslag till implementering av mål och plane-
ringsriktlinjer:

• Kulturlandskapet med jordbruk och utblickar är viktigt 

att bibehålla för att stärka området som besöksmål. Se 

mål 1.3 och 1.4.



Foto: Hanna Maxstad
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Fortsatt arbete

Under  sommaren 2018 kommer grönplanen 
ställas ut för granskning och den beräknas antas 
under andra halvan av 2018.

Föreslagna inventeringar och 

utredningar:

• Kommunen bör ta fram en övergripande 
skötselplan för alla kommunala grönområden. 

• Ett lokalt anpassat verktyg för att beräkna 
lämplig mängd, funktion och kvalitet på 
grönytor i exploateringsprojekt bör tas fram. 

• Kommunen bör göra en 
ekosystemtjänstkartläggning för att visa vilka 
ekosystemtjänster som nyttjas i staden idag, var 
det fi nns områden med ekosystemtjänster att 
nyttja mer och vilka behov det fi nns att 
genomföra åtgärder för att öka naturens 
möjlighet att bidra med ekosystemtjänster.

• Grönplanen slår fast att kompensation ska 
göras om grönytors ekologiska eller rekreativa 
värden inte kan undvikas eller bevaras vid 
exploatering. För att detta ska implementeras 
kontinuerligt bör diskussionen kring 
kompensation lyftas i all planering.  

• För bättre information och orienterbarhet i 
stadens gröna miljöer bör informations- och 
kartmaterial för stadens grönstruktur tas fram. 

Uppföljning

Planen ska följas upp årligen i samband med 
årsredovisning i Bygg-och miljönämnd. Eftersom 
grönplanen är kopplad till Översiktsplan – del 
staden ska den aktualitetsprövas samtidigt.
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Bilaga 1 Gällande 

lagstiftning 

utdrag ur Plan- och bygglag (PBL) 2010:900 

2 kap. Allmänna och enskilda intressen

1 § Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas 

till både allmänna och enskilda intressen.

2 § Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller 

förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och 

vattenområden används för det eller de ändamål som områ-

dena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge 

och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från 

allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna 

om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. 

miljöbalken ska tillämpas.

3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- 

och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankom-

munala och regionala förhållanden främja

1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande 

utformning av bebyggelse, grönområden och kommunika-

tionsleder,

2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och 

användbar för alla samhällsgrupper,

3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi 

och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt,

4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och

5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de 

intressen som anges i första stycket 1–5. Lag (2013:867).

4 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller för-

handsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att 

bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig 

för ändamålet.

5 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhands-

besked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk 

lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn 

till

1. människors hälsa och säkerhet,

2. jord, berg- och vattenförhållandena,

3. möjligheterna att ordna trafi k, vattenförsörjning, avlopp, 

avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhälls-

service i övrigt,

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar 

samt bullerstörningar, och

5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver 

tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt 

med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen.

6 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna 

lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och place-

ras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med 

hänsyn till

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 

platsen och intresset av en god helhetsverkan,

2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot 

trafi kolyckor och andra olyckshändelser,

3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa 

verkningarna av stridshandlingar,

4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda 

klimat- och hygienförhållanden,

5. möjligheterna att hantera avfall,

6. trafi kförsörjning och behovet av en god trafi kmiljö,

7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller oriente-

ringsförmåga att använda området, och

8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanord-

ningar.

Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska 

bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, 

miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar 

och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befi ntliga 

karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.

7 § Vid planläggning enligt denna lag ska hänsyn tas till be-

hovet av att det inom eller i nära anslutning till områden med 

sammanhållen bebyggelse fi nns

1. gator och vägar,

2. torg,

3. parker och andra grönområden,

4. lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse, och

5. möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och 

kommersiell service.

8 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna 

lag ska byggnadsverk som placeras under markytan i skälig 

omfattning utformas så att det inte försvårar användningen av 

marken ovanför.

9 § Planläggning av mark och vattenområden samt lokalise-

ring, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och 

ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsed-

da användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanord-

ningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller 

omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa 

och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

10 § Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag 

ska miljökvalitetsnormerna i 5 kap. miljöbalken eller i föreskrif-
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ter som har meddelats med stöd av 5 kap. miljöbalken följas.

11 § Planläggning och annan prövning enligt denna lag som 

avser en användning av ett mark- eller vattenområde som 

också har prövats eller ska prövas enligt annan lag ska sam-

ordnas med det andra arbetet, om det lämpligen kan ske.

Utdrag ur Miljöbalk (MB) 1998:808
3 kap. Grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden
1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de 

ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn 

till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företrä-

de skall ges sådan användning som medför en från allmän 

synpunkt god hushållning.

2 § Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast 

obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra 

ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder 

som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.

3 § Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från 

ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgär-

der som kan skada naturmiljön.

4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 

eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose vä-

sentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodo-

ses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom 

att annan mark tas i anspråk. 

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så 

långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 

ett rationellt skogsbruk.

5 § Mark- och vattenområden som har betydelse för rennä-

ringen eller yrkesfi sket eller för vattenbruk skall så långt möjligt 

skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas 

bedrivande. 

Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfi s-

ket skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som 

har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras natur-

värden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall 

så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt ska-

da natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter 

och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljö-

vården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses 

i första stycket.

7 § Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla äm-

nen eller material skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder 

som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa.

Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material 

som är av riksintresse skall skyddas mot åtgärder som avses 

i första stycket.

8 § Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för 

anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, 

energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller av-

fallshantering skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 

kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana

anläggningar.

Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses 

i första stycket skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 

försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

9 § Mark- och vattenområden som har betydelse för totalför-

svaret skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt motverka totalförsvarets intressen.

Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs 

för totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder 

som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 

anläggningarna.

10 § Om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för fl era 

oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det eller de ändamål 

som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning 

med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs 

området eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret 

skall försvarsintresset ges företräde.

Beslut med stöd av första stycket får inte strida mot bestäm-

melserna i 4 kap.



Foto: Hanna Maxstad
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Dnr: PLAN.2015.3 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

tillhörande 

Grönplan för Katrineholm stad

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2018-06-20 

SAMRÅDETS UPPLÄGG 
Planförslaget har samråtts med berörda fastighetsägare och myndigheter under tidsperioden 14 
december 2017 till 28 februari 2018. Handlingarna har funnits tillgängliga på kulturhuset Ängeln 
och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1. Handlingarna har även funnits 
tillgängliga på kommunens hemsida och information om planen har lagts ut på sociala medier, 
där det också funnits chans att kommentera. Medborgardialog har hållits på Kulturhuset Ängeln 
den 16 och 18 januari 2018.  

Plansamrådet har varit annonserat i Katrineholms Kuriren 14 december 2017. 

INKOMNA YTTRANDEN 
Inkomna yttranden har sammanställts och kommenteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen 
nedan. Skrivelserna finns tillgängliga i sin helhet på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Yttranden utan synpunkter 

1. Västra Sörmlands räddningstjänst 2018-02-15 
2. Trafikverket 2018-02-14 
3. Socialnämnden 2018-02-21 
4. Kulturnämnden 2018-02-28 
5. Villaägarna Västra Sörmland 2018-02-28 
6. Lantmäteriet 2018-01-19 

Yttranden med synpunkter

 7. 2018-01-20 

Privatpersonen menar att de östra stadsdelarna (Laggarhult) glömts bort i den gröna planen. 
Laggarhult har haft bra tillgång på fina friluftsområden men de börjar allt mer naggas i kanten på 
grund av exploatering. Logistikcentrum växer och inkräktar på före detta skogsområden där 
skidspår tidigare har dragits, grustaget tar sin plats med buller och sprängningar och Eriksberg 
avverkar skog i allt större omfattning utan att hänsyn tas till friluftsaktiviteter (Stalls Backe och 
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områdena till och runt Ramsjöhult). Skidspåren och vandringsstigarna blir färre och 
skogsområdena minskar, menar privatpersonen som även tar upp kvarteret Havsörnen som 
exempel på ett centralt skogsparti i Laggarhult som avverkas på grund av exploatering. Som följd 
av exploateringen på Havsörnen ska en riktigt gammal ek och flera större tallar tas bort där det 
idag finns steglits, nötväckor, domherrar, hackspettar och andra fågelarter enligt personen.  

Det finns för få lekplatser i Laggarhult, menar personen. I kvarteret Havsörnen fanns det runt 
1974 en lekplats som togs bort utan att ersättas och väl skötta och genomtänkta lekplatser lyser 
med sin frånvaro i Laggarhult. De som finns har fallfärdiga gunghästar från parkens begynnelse 
(runt 1974), en risig sandlåda och inte mycket mera. Privatpersonen frågar sig om kommunen 
räknar med att dagens barn inte behöver lekplatser utan föredrar mobiltelefoner och datorer? Var 
finns då målsättningen att locka barnen till lek och utevistelser? Personen tar upp att fina och 
genomtänkta lekplatser byggs upp i t ex Stockholm och att det inte bara behövs tjusiga miljöer 
vid trafikplatser som Talltullen (den är jättefin!), utan lite pengar borde även gå till barnens 
utemiljö. 

Privatpersonen poängterar att en grön plan för Katrineholm inte bara bör behandla parker i 
stadskärnan och promenader till Djulö och fågeltorn utan även områden i stadens utkanter t ex 
skid- och vandringsspår mot t ex Ramsjöhult. Personen menar att det den hårda avverkningen för 
ett par år sedan vid Stalls Backe och Ramsjöskogen vilket innebär att tillgången till naturpark och 
skog inte längre är god där. Lederna har försvunnit under ris och stubbar. Vilken upplevelse är 
det att vandra eller åka skidor över ett hygge?- frågar sig personen.  

I yttrandet ställs även frågan om vad som menas med produktionsskog med låga 
rekreationsvärden. I dessa skogar löper många vandrings- och skidleder och andra leder som t ex 
"blå spåret" som är viktiga för många Laggarhultsbor. Frågan om vad som händer när Eriksberg 
tar ner skogen mellan rondellen vid Glysas grav och fram till Stalls Backe tas upp. Personen har 
fått uppgift om att den skogen ägs av Eriksberg, att den ligger i farozonen för avverkning om 5 år 
och blir förskräckt inför tanken på hur det blir när den skogen avverkas då många motionsstigar 
och Sörmlandsleden löper genom skogen. Det blir inte heller någon vacker infart mot 
Katrineholm. Avverkning av skog i Katrineholms närhet bör göras på ett hänsynsfullt sätt med 
tanke på att det många gånger är friluftsområden. 

Det föreslås i yttrandet att Katrineholms kommun köper torpet Ramsjöhult med omgivande skog 
för att säkerställa naturaktiviteter för barn och vuxna. Katrineholms kommun behöver ett 
friluftsområde värt namnet och många vill ut och vandra i skogen, plocka bär och svamp, tälta 
och idka friluftsliv.  

Enligt yttrandet bör kommunen satsa på ny kompetens vad gäller ekologi och andra "gröna" 
frågor så att nya idéer omsätts i verkligheten och inte bara hamnar som fina ord på ett papper. 
Personen tillägger att skyltar på Duveholms herrgård som begränsar allemansrätten bör tas ned, 
parkområden etc. är till för alla för att rasta vid och äta sin matsäck i.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar    
Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar synpunkten om att de östra stadsdelarna glömts bort i 
planen men kan inte se att detta är helt korrekt med tanke på beskrivningen av Öster på sidan 38 
och framåt, där t ex det tas upp att skogsbruket i Stalls backe och Ramsjöskogen bör ske mer 
miljö-och rekreationsanpassat etc. När det gäller privata skogsägares skogsbruk kan inte 
kommunen göra mer än att uppmuntra till att utföra det mer miljö-och rekreationsanpassat. Viss 
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del av skogsmarken på Öster ska eller har exploaterats nyligen men de mest ostörda och 
värdefulla skogarna för rekreation och djurliv kommer fortsatt att bevaras enligt översiktsplanen.  

Kommunen har tidigare lagt ned lekplatser i villaområden av besparingsskäl, just för att det är 
kostsamt att underhålla, sköta och utöva kontinuerlig tillsyn av dem. Det är viktigt att lekplatser 
finns där behovet är som störst och framöver kommer en kartläggning av det framtida behovet av 
lekplatser i kommunen att tas fram. I villaområden som Laggarhult anses behovet av lekplatser 
vara lägre än i områden med flerbostadshus. I Laggarhult finns lekvänliga skogspartier och 
lekmöjligheter i de privata trädgårdarna.  

Förslaget om att kommunen köper torpet Ramsjöhult med omgivande skogar har förmedlats 
vidare till Mark-och exploatering.   

På kommunen finns redan idag tjänster med kompetens inom ekologi och gröna frågor och de 
arbetar aktivt med investeringsprojekt och bidragsansökningar för framtida projekt för att stärka 
kommunens grönstruktur.  

Det bör nämnas att det finns ett politiskt beslut om att ta fram en strategisk plan för friluftslivet i 
kommunen, den kommer även behandla rekreationsområden utanför staden. Planen beräknas 
kunna tas fram och beslutas under 2018.   

8. Vård och omsorgförvaltningen 2018-01-30 

Vård- och omsorgsförvaltningen har, inom ramen för samrådsprocessen, tagit del av 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Grönplan för Katrineholm stad. Följande synpunkter 
lämnas härmed: 

 Planens första mål talar om goda förutsättningar för rekreation för alla
kommuninnevånare, bl.a. i form av närparker med tillgänglig grönstruktur vid boenden
för äldre och personer med funktionsvariationer, förskolor och skolor. Vård- och
omsorgförvaltningen vill peka på att förutsättningen för att detta mål ska kunna nås, är att
det finns en generell tillgänglighet med t.ex. fasade trottoarkanter samt andra
tillgänglighetsanpassningar, så att alla kommuninvånare kan ta sig till de tillgängliga
grönytorna.

 I planen lyfts behovet och vikten av lekplatser men den nämner inte tillgänglighet på
lekplatser, för barn med funktionsvariationer. Genom lek och fritidssysselsättningar
utvecklas barn både socialt, känslomässigt, språkligt, intellektuellt och motoriskt. Att leka
med andra barn ger en känsla av delaktighet och tillhörighet.

 Till vissa av trädgårdarna som finns i anslutning till kommunens särskilda boenden har
allmänheten tillträde. Så är även tänkt med den trädgård som planeras runt Dufvegården.
Om man t ex äter lunch på restaurangen kan man därefter flanera i trädgården. På så vis
skulle dessa trädgårdar kunna omfattas av Grönplanen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar    
Samhällsbyggnadsförvaltningen håller med om att det är viktigt med en god generell 
tillgänglighet till grönområdena, där det är möjligt och särskilt till närparkerna som många 
gånger ligger närmast bostaden. På sidan 19 finns en planeringsriktlinje om att stadens gröna 
miljöer ska vara tillgängliga för alla, så långt som möjligt.  
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Planeringsriktilinjerna kommer ses över med hänsyn till att lekplatser ska utformas för att så 
långt som möjligt vara tillgängliga för barn med funktionsvariationer.  

Gröna miljöer som ingår i olika kommunala verksamheter, som t ex gårdar vid äldreboenden och 
skolgårdar är ett viktigt komplement till de allmännt tillgängliga grönområdena. Eftersom de är 
anpassade till respektive verksamhet och allmänhetens användning av dem på vissa sätt är 
villkorad, t ex till vissa tider, inkluderas de inte i grönplanen.  

9. 2018-02-04 

Personen tar upp att skogspartiet mellan Luvsjön och Sjöholms gamla skola är en favoritplats i 
Katrineholm. Där har personen med sina barn plockat mängder av svamp, på ett myller av 
upptrampade stigar. Hen ser skogen som ett existerande rekreationsområde, som borde bevaras, 
som en tillgång i stadens fortsatta exploatering. En annan favoritplats är Krämbolsskogen.  

I yttrandet tas det upp att Krämbolsskogen inte ingår i vare sig i ÖP för Stad eller ÖP för 
landsbygd och har på så vis ramlat mellan stolarna (läs: planerna). Den ingår inte heller i 
Grönplanen trots att det är det stora grönområdet för de västra stadsdelarna och rymmer mycket 
aktivitet. 

Personen undrar varför man väljer att lägga ett grönt stråk utmed väg 52 (sid 31 i 
samrådshandling: grönplan för katrineholms stad) Kan det inte bli problematiskt med en passage 
för tex rådjur utmed en hårt trafikerad väg? Är inte bättre att ta tillvara det gröna stråk som i 
nuläget existerar (sid 27 i samrådshandling: grönplan för Katrineholms stad)? 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar   
Samhällsbyggnadsförvaltningen antar att det skogsparti som avses är det som delvis planläggs 
för nya bostäder. Även om skogsområdet minskar till fömån för nya bostäder kommer delar av 
skogen fortsatt att bevaras och vara allmänt tillgänglig efter planläggning. 

Grönplanen har begränsats till stadens grönområden och de större rekreationsområdena utanför 
staden, såsom Krämbolsskogen, ligger utanför avgränsningen. Det är i staden som 
exploateringstrycket är som störst och därför behöver grönområdenas värden kartläggas där 
först. Med denna avgränsning har planen kunnat tas fram inom rimlig tid och den stämmer på så 
sätt även med Översiktsplanens avgränsning. På sida 31 nämns angränsande områden, Krämbol, 
Catrineholms gård och Ramsjöhult, i kartan och den redovisar gröna stråk till dessa områden. 
Nästa steg i grönplanerbetet är att ta fram en kommunövergripande grönplan.  

Det gröna stråket längs med väg 52 på sidan 31 är ett befintligt stråk som går längs med Åsens 
fortsättning i väster, samma stråk markeras som mörk grönt och benämns ”skogåsen” i kartan 
på sidan 27. För just rådjur kan vägen vara en barriär och ett problem spridningsmässigt medan 
det för andra arter av växter och djur, t ex fröspridda växter kan spridning fungera över och 
längs med väg 52.  Det spridningssamband som finns i förlängningen av Karosserigatan och 
söder om industriområdet vid Vingåkersvägen, kan ha betydelse för växters och djurs spridning 
men i och med att det är uppstyckat av åkrar så är det inte lika tillgängligt för människor. Det är 
alltså inte ett grönt stråk eftersom det inte fungerar tillräckligt väl för rekreation.   
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10. 2018-02-14 

I yttrandet tas det upp att det enda naturområdet- "Malinboda kullen" - som ligger centralt i 
Laggarhult blivit exploaterat och ska bebyggas. Platsen har sedan personen flyttade till 
Laggarhult 1973 varit en plats för barnen, för deras lek och för rekreation. Då fanns det en 
lekpark med gungor och karuseller. På vintern utnyttjades backen till pulka- och skidåkning. 
Promenadstigarna över kullen har gjort det möjligt att slippa gå utefter bilvägarna. Förr fanns 
bänkar där man kunde sätta sig ned och se ut över dalen. Man kunde från huset se årstidens 
växlingar bland växtligheten. Personen ser med stor saknad att det försvinner miljöer som det har 
varit en stor tillfredställelse att leva i och önskar att så mycket som möjligt av kullens växtlighet 
bevaras och att det anläggs en lekpark och att det sätts ut bänkar att sitta på. 

Personen ifrågasätter vad man som enskild boende kan påverka när kommunen bestämmer och 
inga gemensamma krafter försöker att påverka besluten. 

I Grönplanen beskrivs också Vattentornets naturpark som består av uppvuxen blandskog med 
många stigar och promenad-och cykelstråk. Personen menar att det är en sanning med 
modifikation och att parken mer liknar en urskog med eftersatt skötsel, gallring samt rensning av 
stigarna som växer igen behövs. Personen frågar om det stämmer att även Vattentornets 
naturpark ska byggas? Och var finns tabell 1 i Grönplanen? 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar    
”Malinbodakullen” har varit detaljplanelagd för bostäder sedan 1972, även om planen inte har 
realiserats. Med den nya detaljplanen bevaras ett större område som natur än med den gamla 
detaljplanen. Fyra ädellövträd skyddas i detaljplanen och avverkning av träd inom området med 
större stamdiameter än 15 cm behöver föregås av marklov, vilket ger ytterligare skydd mot 
oönskade åtgärder i kullens grönska. En ny lekplats är i nuläget inte aktuell på kullen, frågan om  
bänkar längs med gång-och cykelbanan lämnas vidare till ansvarig inom kommunen.  

I Översiktsplan 2030- del staden är ett område söder om vattentornet utpekat som möjligt 
utvecklingsområde för bostäder. Tabell 1 finns på sidan 18 i grönplanen.  

11. 2018-02-19 

Personen tar upp skogen mellan Luvsjön och Sjöholms Skola som sin favoritplats utomhus i 
Katrineholm. Personen saknar att Krämbolsskogen inte inkluderats i Grönplanen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar    
Grönplanen har begränsats till stadens grönområden och de större rekreationsområdena utanför 
staden, såsom Krämbolsskogen, ligger utanför avgränsningen. Det är i staden som 
exploateringstrycket är som störst och därför behöver grönområdenas värden kartläggas där 
först. Med denna avgränsning har planen kunnat tas fram inom rimlig tid och den stämmer på så 
sätt även med Översiktsplanens avgränsning. På sida 31 nämns angränsande områden, Krämbol, 
Catrineholms gård och Ramsjöhult, i kartan och den redovisar gröna stråk till dessa områden. 
Nästa steg i grönplanerbetet är att ta fram en kommunövergripande grönplan.  
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2018-02-21 12. 

Personen lämnar följande synpunkter på planen:  
 Överlag känns planen luddig med ord som målsättning och bör istället för ett tydligt och

rakt besked. Exempelvis på sid. 12 "I Katrineholm är målsättningen att genomföra lokalt
anpassade kompensationsåtgärder .. " där borde det stå att så ska ske.

 Definiera mänsklig skala, ytterligare en otydlig skrivelse som i ett senare skede kan tolkas
hursomhelst.

 I Grönplanen står mycket skrivet om hur växtlighet är bra både för människor och
biologisk mångfald. Därför tycker jag att det ska finnas ett förbud mot plastgräs i
gaturummen, inskrivet i Grönplanen. Något annat vore ju att underminera hela grunden
som Grönplanen är uppbyggd på.

 Grönplanen måste kompletteras till att omfatta tätbebyggda områden utanför stadskärnan.
1/3 av kommunens befolkning bor inte i staden.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar    
Grönplanen är ett vägledande dokument och anger därför mål och riktlinjer för hur 
grönstrukturen ska utvecklas. Den anger inte absoluta krav då det inte finns något lagstöd för att 
göra det. Planen ska dock ge raka besked över vilka riktlinjerna är. Formuleringen på sidan 12 
kommer att ses över.  

Vad mänsklig skala är i förhållande till mötesplatser kommer att förtydligas.  

Det är idag svårt att ersätta plastgräs och gummiasfalt i vissa sammanhang som på lekytor med 
högt slitage och där tillgängligheten ska vara hög för alla, användningen av dessa material bör 
begränsas av miljöhänsyn men kommunen kommer fortsatt att använda dem där det är 
nödvändigt tills det kommer nya alternativ.  

Det är i staden som exploateringstrycket är som störst och därför behöver grönområdenas 
värden kartläggas där först. Med denna avgränsning har planen kunnat tas fram inom rimlig tid. 
Nästa steg i grönplanerbetet är att ta fram en kommunövergripande grönplan.  

13. Yttrande över samråd Grönplan för Katrineholms stad (STN/2017:123)

Service- och tekniknämnden ställer sig bakom förslaget till Grönplan för Katrineholms stad och 
föreslår att nästa steg är att ta fram en Grönplan även för landsbygden. 

Service- och tekniknämnden har tagit del av Samråd Grönplan för Katrineholms stad. Grönplanen 
är en fördjupning av översiktsplanen för Katrineholms stad och ska fungera som ett vägledande, 
långsiktigt planeringsdokument för gröna miljöer. Grönplanen har tagits fram av tjänstemän samt 
förtroendevalda i Katrineholms kommun med stöd av konsulter. I de delar den nya Grönplanen 
påverkar service- och tekniknämndens ansvar för drift och underhåll behöver utrymmet för 
driftskostnaderna justeras. Nämnden noterar att barn- och jämställdhetsperspektiv har beaktats i 
framtagandet av Grönplanen. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar   
Nästa steg i arbetet är att ta fram en grönplan som tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030 – del 
landsbygd. 

14. Centerpartiet i Katrineholm 2018-02-23 

Centerpartiet delar grönplanens syfte att slå vakt om och utveckla stadens grönytor, som en del i 
att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Det är viktigt att värna dessa ytor av många skäl, som 
ekologiska transportsträckor, som ekosystemtjänstproducenter och som må bra-miljöer för 
människor.  

Vi uppskattar målet att alla ska ha tillgång till en grönyta inom 300 meters avstånd och att målet 
ska vara att tillgången ska vara oförändrad, det vill säga att ytor som tas i anspråk ska 
kompenseras med andra. Vi delar helt åsens betydelse för Katrineholm och för katrineholmarna. 

Vi har dock några konkreta synpunkter på planen:  
I beskrivningarna av Djulö, bland annat på sidan 10 i planen, saknas Djulös betydelse som 
gångstråk (Djulö allé) och rekreationsvärdet i att ha ett stadsnära jordbruk.  

Centerpartiet anser att formuleringen ”I Katrineholm är målsättningen att genomföra lokalt 
anpassade kompensationsåtgärder vid ny och ombyggnation på eller vid grönytor” (sidan 12) är 
svag. Huvudlinjen måste vara att de ska ske och att undantagen ska vara mycket begränsade.  

När det gäller ekosystemtjänster saknar Centerpartiet en skrivning om ett plastgräsförbud i 
gaturummet, då plast varken renar eller reglerar regnvatten och inte heller bidrar till insektslivet.  

”Mötesplatserna bör vara utformade i mänsklig skala” (Sid 19). En otydlig formulering, vad 
menas med det? Vem sätter normen? För någon kan en ödslig plats vara omänsklig, för andra 
upplevs ensamheten som en tillgång.  

Vi anser att det är viktigt att uppmuntra och utveckla stadsodling, vilket framhålls i planen. (Sid 
36).  

Grönplanen måste självklart kompletteras med en plan för tätbebyggda områden utanför 
stadskärnan.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar    
Djulö som rekreationsområde och gångstråk beskrivs på sida 42 i planen.  Formuleringen 
gällande kompensationsåtgärder och ”mänsklig skala” ses över.  

Det är idag svårt att ersätta plastgräs och gummiasfalt i vissa sammanhang som på lekytor med 
högt slitage och där tillgängligheten ska vara hög för alla, användningen av dessa material bör 
begränsas av miljöhänsyn men kommunen kommer fortsatt att använda dem där det är 
nödvändigt tills det kommer nya alternativ. 

Nästa steg i arbetet är att ta fram en grönplan som tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030 – del 
landsbygd. 
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15. Naturskyddsföreningen 2018-02-23 

Föreningen vill inledningsvis säga att det är mycket positivt att kommunen tagit fram ett förslag 
till grönplan för Katrineholms stad och hoppas att planen kan bidra till att bevara, utveckla och 
nyskapa områden som är värdefulla för den biologiska mångfalden och invånarnas möjlighet tull 
rekreation och positiv utevistelse.  

Enligt den naturvärdesinventering som bland annat ligger till grund för planförslaget, saknas 
området med högsta naturvärden. Höga naturvärden har påträffats i några få områden. Därför bör 
områden med påtagliga naturvärden bedömas som värdefulla och värda att bevara, då de kan 
utveckla höga naturvärden. 

Ur naturvårdssynpunkt har det betydelse om kulturmarken utgörs av åkermark eller 
naturbetesmark. Naturbetesmarker har ofta ett högt naturvärde och exploatering av 
naturbetesmark bör undvikas och i annat fall kompenseras.  

Den tätortsnära skogen bör inte klassas som produktionsskog utan bedöms som rekreationsskog. 
Skötseln av den tätortsnära skogen bör utgå från ekologiska och sociala värden.  

Utmed Bievägen, vid motionsspåret, har avverkning utförts på ett sätt som betydligt minskat 
områdets attraktionskraft. Detta bör kompenseras i någon form. I planen har koloniområdet invid 
Lasstorp markerats som exploateringsområde. Det är angeläget ur såväl ekologisk som social 
synpunkt att koloniområdet bevaras.  

Som framhålls i inledningen av planförslaget, är en antagen grönplan inte bindande. Därför är det 
särskilt viktigt att en handlingsplan tas fram, med specifika, tidsatta och budgeterade åtgärder.  

Slutligen vill föreningen påpeka att kartmaterialet kan uppfattas som otydligt på grund av små 
skillnader mellan vissa färger. Vissa stavfel förekommer också i texten. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar    
I de övergripande planeringsriktlinjerna på sida 17 anger planen följande gällande skogsbruk: 
På all kommunägd mark bedrivs ett miljö- och rekreationsinriktat skogsbruk såsom 
kontinuitetsskogsbruk och övriga skogsägare uppmuntras till det. Stora hyggen undviks och 
biologisk mångfald liksom upplevelsevärden stärks genom att äldre skog bevaras. Miljö- och 
rekreationsinriktat skogsbruk beskrivs i faktarutan på sid 23. 

Ett arbete pågår på kommunen med en Masterplan för de norra stadsdelarna, i det arbetet 
kommer rekreationsbehovet på norr att ses över.  

Exploateringsområdet är felaktigt inritat i kartan och kommer att ändras. 

Redaktionella ändringar ses över. 
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16. 2018-02-24 

Jag delar grönplanens syfte att slå vakt om och utveckla stadens grönytor, som en del i att skapa 
ett långsiktigt hållbart samhälle. Det är viktigt att värna dessa ytor av många skäl, som eklogiska 
transportsträckor, som ekosystemtjänstproducenter och som må bra-miljöer för människor. 
Växtlighet har även en pedagogisk funktion för att visa årstidsväxlingar.  

Bra målsättning att alla ska ha tillgång till en grönyta inom 300 meters avstånd och att målet ska 
vara att tillgången ska vara oförändrad, det vill säga att ytor som tas i anspråk ska kompenseras 
med andra. Vi delar helt åsens betydelse för Katrineholm och för katrineholmarna.  

Några konkreta synpunkter på planen: 
I beskrivningarna av Djulö, bland annat på sidan 10 i planen, saknas Djulös betydelse som 
gångstråk (Djulö allé) och rekreationsvärdet i att ha ett stadsnära jordbruk.  

Formuleringen ”I Katrineholm är målsättningen att genomföra lokalt anpassade 
kompensationsåtgärder vid ny och ombyggnation på eller vid grönytor” (sidan 12) är svag. 
Huvudlinjen måste vara att de ska ske och att undantagen ska vara mycket begränsade.  

När det gäller ekosystemtjänster saknas en skrivning om ett plastgräsförbud i gaturummet, då 
plast varken renar eller reglerar regnvatten och inte heller bidrar till insektslivet.  

”Mötesplatserna bör vara utformade i mänsklig skala” (Sid 19). En otydlig formulering, vad 
menas med det? Vem sätter normen? För någon kan en ödslig plats vara omänsklig, för andra 
upplevs ensamheten som en tillgång.  

Jag anser att det är viktigt att uppmuntra och utveckla stadsodling, vilket framhålls i planen. (Sid 
36).  

Grönplanen måste självklart kompletteras med en plan för tätbebyggda områden utanför 
stadskärnan.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar   
Se kommentaren under punkt 14. 

17. 2018-02-25 

En favoritplats i västra Katrineholm 
Vår favoritplants är helt klart Krämbolsskogen där vi tillbringar mycket tid. Där finns en mycket 
varierad skog med stor artrikedom som alltid är intressant att vara i och ta del av. Området har 
etablerade stigar i de sk Krämbolsleden och här finns också Krämbolsstugan. Den hänger också 
samman med promenadstigar och mindre grusvägar som gör det möjligt att ta större rundor. Vi är 
även glada för att kommunen har öppnat upp den fina gångvägen över vattenkraftverket som ger 
oss ytterligare valmöjligheter för dagliga promenader. 

Krämbolsskogen saknas 
Jag saknar Krämbolsskogen i Grönplanen. Den uppfyller exakt det som ni i tabell 1 beskriver: 



Granskningshandling 
10(18) 

Större rekreationsområde 
Inom 1000 m från bostaden eller enkelt nåbar med kollektivtrafik 
Ett större rekreationsområde ger möjlighet till många typer av aktiviteter, från promenader till 
socialsamvaro. Området bör vara stort nog för att kunna uppleva rofyllhet, tystnad och skogskänsla. (tabell 
1, sid 18 i GP) 

Den finns inte med trots att den ansluter direkt till stadens västra bostadsområden och trots att 
den är det enda stora grönområdet för de västra stadsdelarna. Där träffar vi alltid många andra 
som också promenerar, springer, cyklar, vandrar, rider, orienterar, lajvar eller plockar svamp och 
bär. Den finns inte ens med i samma utsträckning som Ramsjöhult, som lyfts upp trots sitt mer 
perifera läge från bostadsområdena. 

Det är viktigt att Krämbolsskogen tas upp tydligt i Grönplanen. Det är också viktigt att det 
beskrivs hur den hänger samman med staden, och hur stråken ska anknyta till andra stigar och 
småvägar. 

Även om Krämbolsskogen av någon anledning(?) ligger utanför det område som anges i 
Översiktsplanen (ÖP) så är de flesta som rör sig där faktiskt boende i just de områden som ingår i 
ÖP. Att Krämbolsskogen inte ingår i ÖP för Stad och dessutom inte i ÖP för landsbygd, ger ett 
intryck av att den har fallit mellan stolarna. Oavsett anledning så är det en brist i planeringen. 

Grönområden som saknas i Katrineholm idag 
I Luvsjö & värmbolsområdet finns bitar av åkermark kvar. De är så små att de inte kan utgöra 
något större förlust i jordbrukssynpunkt, men de stänger av möjligheten för oss som bor här att 
fritt röra oss emellan områdena och att mötas. Låt Luvsjöområdet bli en park runt sjön och ån, 
med bostäder runt omkring istället för åkermark. Bevara också områdets befintliga skogsmark. 
Ovanstående är viktigt för att Grönplanens uttalade ambition ska kunna uppnås. I planen angett 
enligt följande: 

Prioriterade åtgärder Genne, Luvsjön & Värmbol 16. Vid fortsatt exploatering bör tillgången på stadens gröna 
miljöer säkerställas. Se tabell 1, mål 1.1 och 1.2. (sid 44 i GP) 

Grönområden som kan utvecklas i Katrineholm 
Framförallt är det viktigt med fina grönområden, både parker och naturområden mellan 
bostadsområdena i staden som kan utgöra inbjudande passager till fots och på cykel mellan olika 
bostadsområden och för att knyta samman olika grönområde med varandra. På så vis möjliggör 
de längre cykel-, promenad och joggingrundor – som inte genast tar slut vid en stor väg, tomtark 
eller åker. 

Det behövs ett tänkande som inte bara är att lägga in gröna små klickar i staden utan också tänka 
på att för att det ska bli väl utnyttjat så måste det planeras som rundor. Alla vill springa cykla och 
promenera i rundor, inte fram-och-tillbaks längst samma stig. 
Risken finns att nya bostäder planeras utan att ta hänsyn till ovanstående. Det enda om vårt 
område som nämns i planen är: 

Kring Luvsjön har ett småhusområde växt upp sedan år 2000 och den fjärde etappen av exploateringen är på gång. 
Den nya exploateringen ställer krav på att park och naturmiljöer anpassas för att klara en ökad användning. (sid 44 i 
GP) 

Grönt stråk/gröna samband 
Det gröna stråk/gröna samband som löper längsmed väg 52 västerut mot Vingåker har små eller 
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inga möjligheter att kunna fungera som gröna stråk/grönt samband. Länsvägen omges på båda 
sidor av industrier och mark för kommande industrier och den planerade placeringen av gröna 
stråket/gröna sambandet längsmed länsväg 52 är därför högst tveksam. Det ekologiska 
spridningssambandet har dåliga förutsättningar med den planerade placeringen. Och självklart 
blir det rekreativa värdet mycket lågt på grund av störande trafik och industriverksamhet. I 
grönplanen finns en insikt om detta och det gröna sambandet är på kartan (sid 31 i Grönplanen) är 
utmärkt som svagt. Det finns så vitt vi kan bedöma heller inga förutsättningar för att det skulle 
kunna förbättras genom att åtgärder vidtas. Bättre då att hålla sig till den tidigare planering som 
presenteras på sid 7 i Grönplanen. Där går grönstråket över skogsmark och åkermark och som 
grönt samband skulle fungera det alldeles utmärkt utan några särskilda åtgärder. Med små 
åtgärder skulle det också kunna tillgängliggöras bättre rekreativt. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar    
Grönplanen har begränsats till stadens grönområden och de större rekreationsområdena utanför 
staden, såsom Krämbolsskogen, ligger utanför avgränsningen. Det är i staden som 
exploateringstrycket är som störst och därför behöver grönområdenas värden kartläggas där 
först. Med denna avgränsning har planen kunnat tas fram inom rimlig tid och den stämmer på så 
sätt även med Översiktsplanens avgränsning. På sida 31 nämns angränsande områden, Krämbol, 
Catrineholms gård och Ramsjöhult, i kartan och den redovisar gröna stråk till dessa områden. 
Nästa steg i grönplanerbetet är att ta fram en kommunövergripande grönplan.  

Det gröna stråket längs med väg 52 på sidan 31 är ett befintligt stråk som går längs med Åsens 
fortsättning i väster, samma stråk markeras som mörk grönt och benämns ”skogåsen” i kartan 
på sidan 27. För just rådjur kan vägen vara en barriär och ett problem spridningsmässigt medan 
det för andra arter av växter och djur, t ex fröspridda växter kan spridning fungera över och 
längs med väg 52.  Det spridningssamband som finns i förlängningen av Karosserigatan och 
söder om industriområdet vid Vingåkersvägen, kan ha betydelse för växters och djurs spridning 
men i och med att det delas upp av åkrar så är det inte lika tillgängligt för människor. Det är 
alltså inte ett grönt stråk eftersom det inte fungerar tillräckligt väl för rekreation.   

18. Sörmland vatten 2018-02-26 

VA 
Under ”Kommunala styrdokument” på sidan 10 bör dagvattenpolicyn och handlingsplan för 
dagvatten vara med. 

Under ”delmål 2.3 ” på sidan 25 bör det hänvisas till riktlinjer i dagvattenpolicyn. 
Siffrorna på kartan på sidan 35 är svåra att se, förtydliga.  

I dokumentet bör det framgå att områden som är utpekade som grundvattenförekomst enligt 
vattendirektivet inte får påverkas negativt av infiltration m.m.  

En ordlista i slutet av dokumentet vore bra. 

Renhållning 
s.5 under rubriken ”bakgrund” stycke 2:
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- I första stycket sista meningen står ” hållbart samhälle där hänsyn tas till både ekologiska,
ekonomiska och sociala aspekter”. Här skulle ni kunna lägga till/sammanfatta förtydliga
dessa som Agenda 2030. Det ger mer tyngd åt i texten och gör att dokumentet upplevs
som ett framtidsdokument.

- Inom parentesen står Ekologigrppen…d et fattas ett u.

s. 6 under rubriken ”Syfte och användning” stycke 1.
- I miljöbalkens 15;e kapitel framgår kommunens ansvar för insamling, hantering och behandling
av hushållsavfall, bortsett från det avfall som omfattas av producentansvar. Kommunen är
skyldig att ha en renhållningsordning. En renhållningsordning består av en avfallsplan samt
föreskrifter av avfallshantering i kommunen och är styrande för avfallshanteringen.
- Ett exempel är att Katrineholms kommun antagit en ny avfallsplan som bland annat innehåller
mål och åtgärder kring nedskräpning.

s. 7 under rubrik ”Dialog och delaktighet” stycke:
- Sidan saknar sidangivelse.

s.9 under rubriken ”Statliga styrdokument” och framför allt under rubriken Nationell lagstiftning
nämns miljöbalken men önskvärt att lyfta fram/förtydliga den av kommunen beslutade
avfallsplan.

Strategiska styrdokument 2;a stycket. 
- Agenda 2030 är idag vedertaget inom hållbarhet och bör nämnas likväl som miljömål

”god bebyggd miljö” m.fl.
Nationell avfallsplan 

- Här beskrivs den nationella avfallsplanen

s.10 under rubriken ”kommunala styrdokument”
- se tidigare synpunkter avseende avfallsplanen. Den kan vara viktig att lyfta fram även under
denna rubrik då den är beslutad av Katrineholms kommun och bör därför fungera som ett
komplement/tematiskt tillägg till ÖP.

s.11 under rubrik ”Attraktiv stadsmiljö”:
- I avfallsplanen finns mål och åtgärder kring nedskräpning. Detta kan lyftas fram som viktigt för
att skapa en attraktiv stadsmiljö för boende och besökare.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar    
Redaktionella ändringar enligt synpunkterna ses över. Grönplanen är ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen och förvaltningen anser inte att övriga styrdokument som dagvattenpolicy och 
avfallsplan behöver beskrivas i denna plan. 

19. Länsstyrelsen i Södermanlands län 2018-02-28 

Ett förslag till grönplan för Katrineholm stad har inkommit till Länsstyrelsen för samråd enligt 
3 kap 10§ och 3 kap 23§ Plan- och bygglagen (PBL). Grönplanen är ett tematiskt tillägg av 
gällande översiktsplan, del staden, som antogs 2014. Rubriken på grönplanen bör ändras så att 
detta tydligt framgår.  
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Sammanfattning 

Länsstyrelsen anser att kommunen har tagit fram en ambitiös och väl genomarbetad grönplan 
som behandlar både rekreativa och ekologiska värden. Om de mål och riktlinjer som finns i 
planen följs kommer både de rekreativa och ekologiska värdena i staden att stärkas. 
Länsstyrelsen vill trots detta lämna en del synpunkter på planens innehåll och utformning.  

Grönplanen redovisar kopplingar till statliga, regionala och kommunala styrdokument samt till 
nationell lagstiftning. Här saknas dock tydliga kopplingar till några av miljömålen samt till 
friluftslivsmålen, kulturmiljölagen och kulturmiljömålen.  

Det vore önskvärt att kommunen lägger in kartor i grönplanen som visar resultaten från de 
karteringar som genomförts av naturvärden och sociotoper. Detta skulle underlätta förståelsen 
av grönplanen.  

Länsstyrelsen rekommenderar vidare att kommunen tydliggör i vilken grad de olika 
grönområdena i staden långsiktigt ska bevaras och utvecklas, gärna på en karta. Genom att 
tydliggöra sina prioriteringar inför framtidig användning av mark- och vattenområden kan 
kommunen underlätta kommande detaljplanering och även prövningen av andra ärenden. 
Grönplanen skulle även bli mer lättläst för allmänheten.  

För att få en komplett bild av planeringen av kommunens grönstruktur rekommenderar 
Länsstyrelsen att kommunen tar fram ett motsvarande tematiskt tillägg av översiktsplanen, del 
landsbygd.  

Kommunen föreslår i inledningen att småvatten och våtmarker kan skapas. Planeringen bör 
sammanfalla med att lösa de dagvattenproblem som finns vid stora regnmängder.  

Lagskyddade fornlämningar samt de kulturmiljöer som är skyddade enligt kulturmiljölagen och plan- 
och bygglagen eller beskrivna i kulturmiljöprogram, kan tydligare lyftas fram som en tillgång i de 
gröna miljöerna. 

Synpunkter planeringsförutsättningar  

Under planeringsförutsättningar (s. 9) beskrivs grönplanens koppling till statliga, regionala och 
kommunala styrdokument samt till nationell lagstiftning. Enligt beskrivningen regleras 
grönstrukturplaneringen främst genom PBL och miljöbalken (MB).  

Grönplanen redovisar kopplingar till miljömålen ”God bebyggd miljö”och ”Ett rikt växt- och 
djurliv”, men saknar tydliga kopplingar till flera berörda miljömål så som ”Levande skogar”, 
”Ett rikt odlingslandskap” och ”Begränsad klimatanpassning”.  

Vidare redovisas kopplingar till folkhälsomålen, medan det saknas kopplingar till de tio 
nationella friluftslivsmålen där kopplingen till ”Attraktiv tätortsnära natur” är självklar. 
Friluftslivsmålen beslutades av regeringen 2012 och har som utgångspunkt att ge oss hälsa, 
naturförståelse och regional utveckling. Målen handlar bland annat om tillgång till natur och 
friluftsliv, en attraktiv tätortsnära natur och ett rikt friluftsliv i skolan och har starka kopplingar 
till grönplanen. http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-
Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Friluftsmalen/  

Länsstyrelsen vill även framhålla kulturmiljölagen (KML), som reglerar fornlämningar, 
byggnadsminnen och kyrkor, eftersom dessa ofta återfinns i genom KML lagskyddade 
grönområden. Platsernas kulturhistoria ger ytterligare en värdefull dimension av de positiva 
hälsoeffekter som grönområdena ger människor, inte minst genom att ”de kan främja socialt 
deltagande och interaktion mellan människor” (s. 5). Friluftslivsmålen framhåller i flera fall 
kulturmiljön och samverkar väl med de nationella kulturmiljömålen.  
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Synpunkter naturmiljöer och friluftsliv 

Grönplanen bygger på de övergripande planeringsriktlinjerna från översiktsplanen och planen 
kopplar på så sätt bra ihop med översiktsplanen.  

I inledningen till grönplanen vore det önskvärt att man la in kartor som visar resultaten från de 
karteringar som genomförts av naturvärden och sociotoper, som det hänvisas till i texten. 
Läsaren skulle då få en tydligare uppfattning om förekomsten av värdefulla grönområden i 
staden och därigenom få ett bättre helhetsintryck av utgångsläget för grönplanen.  

En av kärnfrågorna vid förtätning och annan exploatering är på vilket sätt befintliga 
naturvärden, eller rekreativa värden, tas till vara och utvecklas om det finns motstående 
intressen. Av de övergripande planeringsriktlinjerna framgår det att ”områden som identifierats 
som särskilt värdefulla med höga natur- och rekreationsvärden bör bevaras”. Det står även att 
befintliga tysta gröna miljöer bör värnas. Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen här 
tydliggör sina prioriteringar inför framtidig användning av mark- och vattenområden, gärna på 
en karta. Det finns exempel på kommuner som tagit fram kartor som visar hur grönområdena, 
små som stora, ska prioriteras enligt skalan: Inget exploateringsintrång/Värdet ska 
bevaras/Hänsyn ska tas till värdet. På så sätt kan kommunen underlätta kommande 
detaljplanering och även prövningen av andra ärenden. Grönplanen skulle även bli mer lättläst 
för allmänheten.  

Det är positivt att det för delmål 1.2 och 2.2 har tagits fram planeringsriktlinjer för att arbeta 
med grön infrastruktur (Tillgängligheten och tryggheten i stadens park- och naturmiljöer är god 
och Katrineholm har välfungerande ekologiska spridningssamband inom staden och ut mot 
omgivande landskap). Länsstyrelsen vill understryka vikten av att kommunen arbetar 
systematisk med detta för att få till en långsiktigt funktionell grönstruktur både för människor, 
växter och djur. I detta sammanhang är det även viktigt att arbeta med kopplingarna till 
landskapet utanför staden, det vill säga utanför den gräns som behandlas i denna grönplan. För 
att få en komplett bild av planeringen av kommunens grönstruktur rekommenderar 
Länsstyrelsen att kommunen tar fram ett motsvarande tematiskt tillägg av översiktsplanen, del 
landsbygd.  

Länsstyrelsen arbetar för närvarande med att ta fram en regional handlingsplan för grön 
infrastruktur i Södermanlands län. Planen ska skickas på remiss i april och kommer beslutas till 
hösten. I handlingsplanen kommer det finnas länsövergripande underlag som ska underlätta och 
stärka bland annat kommunernas arbete med grön infrastruktur.  

I tabell 1 framgår det av riktlinjerna att det i anslutning till förskolor och skolor m.m. ska finnas 
närparker inom 100 meters avstånd. Detta är en positiv inriktning som ger goda förutsättningar 
för rekreation. Vid planläggning av helt nya bostadsområden där det ska byggas förskolor eller 
liknande vore det önskvärt om man, om möjligt, la till rätta för ett ännu närmare avstånd till 
närmsta naturområde, då detta ytterligare skulle underlätta människors möjligheter till 
rekreation.  

Grönplanekartan på s. 31 - 32 visar olika grönområden som omfattas av planen. De gröna 
färger som valts för Park respektive Skog är svåra att som läsare skilja åt.  

I kartan på s. 31 visas en analys av starka och svaga samband och stråk i Katrineholms 
grönstruktur. I det efterföljande kapitlet, s. 35, har staden delats in ett antal delområden som 
senare beskrivs utifrån förslag till utveckling av befintliga grönområden. Det vore önskvärt med 
en ännu tydligare koppling mellan dessa kartor, det vill säga att kommunen tydligare visar hur 
man avser att bevara och utveckla starka respektive svaga gröna samband inom de olika 
delområdena. Vissa delar av de prioriterade stråken på s. 31, särskilt i de norra och östra 
delarna av staden, finns inte med i något av delområdena på s. 35, vilket ger en brist i 
helhetsbilden.  
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Länsstyrelsen vill uppmuntra kommunen till att lägga in ett grön infrastruktur-perspektiv när 
man arbetar med utvecklingen av enskilda grönområden. Till exempel kan man göra detta på 
Djulö, där det finns flera områden med ädellövskog med höga eller påtagliga naturvärden. Inom 
området finns även en allé och fristående, skyddsvärda ädellövträd. Utöver att arbeta med 
skötsel av befintlig ädellövskog/ädellövträd kan man försöka utveckla värdena kring Djulö 
genom att plantera nya ädellövträd på lämpliga platser. Plantorna kan behöva hägnas in för att 
förhindra betesskador. På sikt kan detta bidra till att förbättra möjligheten för bevarandet av den 
biologiska mångfalden kopplade till ädellövträd på Djulö.  

Synpunkter vattenmiljöer  

Kommunen poängterar vikten av att bevara naturliga stränder, detta är viktigt för den biologiska 
mångfalden i sjöar och vattendrag. Stora delar av strandlinjerna kring Katrineholm är 
exploaterade. Inventeringar av den biologiska mångfalden behöver även göras i vattenområden 
där sådan är knapphändig. I Näsnaren finns en vattenväxt-inventering gjord av Länsstyrelsen, 
men den har gjort enstaka nedslag, en mer heltäckande inventering kan vara värdefull. För att 
höja förståelsen för värden i vatten kan även informationsskyltar sättas upp.  
Kommunen föreslår i inledningen att småvatten och våtmarker kan skapas. Var kommer detta 
ske? Planeringen bör sammanfalla med att lösa de dagvattenproblem som finns vid stora 
regnmängder. Dagvattendammar kan göras som vackra miljöer. Dagvattenåtgärder behöver 
även genomföras som minskar utsläpp av antracen, TBT och PFOS till Näsnaren så att 
miljökvalitetsnormen för kemisk status kan nås. Om flera mål nås genom samma åtgärd blir det 
kostnadseffektivt för kommunen. Länsstyrelsen vill understryka att inga främmande och 
eventuellt invasiva arter bör sättas ut i dammar och våtmarker. Projekt med mer eller mindre 
lyckade resultat finns att lära av med utsättning av hotade natearter i andra delar av Sverige, se t 
ex Handlingsplan för spetsnate i Göteborg stad: 
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2013/20
13-38.pdf.

Synpunkter kulturmiljö  
Natur- och kulturarv spelar roll för hur människor upplever sin livskvalitet i staden. Det kan 
också ha stor betydelse för en stads attraktionskraft för besökare och företag. Det biologiska 
kulturarvet är ett perspektiv som har utvecklats under de senaste åren och som är centralt för 
förståelsen av sambanden mellan människa och natur.  
Grönplanen hyser en medvetenhet om att gröna värden ofta återfinns på platser med höga 
kulturmiljövärden, att grönstruktur är viktigt för social och kulturell hållbarhet och att 
grönområden ofta har en koppling till kulturhistoria genom kulturmiljön och landskapets 
läsbarhet. Dock skulle kulturmiljöer, t ex de som är skyddade enligt kulturmiljölagen och plan- 
och bygglagen eller beskrivna i kulturmiljöprogram, kunna lyftas fram på ett tydligare sätt som 
en tillgång i de gröna miljöerna.  
Hur kopplingen mellan de gröna miljöerna och kulturmiljöerna kan stärkas, skulle kunna 
utvecklas, t ex i de fyra stråk som grönstrukturen är uppbyggd kring.  
Kulturmiljölagen skyddar fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkor. Dessa miljöer har ofta 
även höga naturvärden. Grönplanen har mycket att vinna på att ta ett helhetsgrepp på dessa 
miljöer så att de till exempel kan tillgängliggöras för allmänheten utifrån ett brett perspektiv.  
Byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser är ofta omgivna av träd eller annan vegetation 
som är värdefulla ur ett kulturellt, miljömässigt och socialt perspektiv. Förutom Djulö gärde 
och Catrineholms gård finns områden med höga kultur- och naturvärden i staden, som 
Katrineholms kyrka med Kyrkparken, Nävertorpskyrkan, Katrineholms gamla kyrkogård och 
Skogskyrkogården – kulturhistoriska miljöer som också har höga naturvärden och är gröna 

oaser i stadsmiljön. 
1 
I närheten av Järnvägsparken ligger två av stadens byggnadsminnen,

Järnvägsstationen och Gamla posthuset.  
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De lagskyddade fornlämningarna, bla Katrineholms rika stenåldersmiljöer, bör lyftas fram i 
grönplanen. Regionalt intressanta stenåldersboplatser återfinns framför allt i planområdets 
västra del, men lösfynd vittnar om att hela samhället varit en attraktiv boplatsmiljö för omkring 
6500 år sedan. Genom att väga in rika och väl bevarade fornlämningsmiljöer i planerad 
grönstruktur för staden kan samordningsvinster göras och undersökningskostnader unvikas. 
Länsstyrelsen föreslår att de fyra bevarade stenåldersboplatserna i väster inkluderas i 
åtgärdsområdena 15 Kerstinboda och Mogetord och 16 Grenne, Luvsjö & Värmbol. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar    
Rubriken ses över för att det ska framgå att Grönplanen är ett tematiskt tillägg till Översiktsplan 
2030 – del staden. Avsnittet planeringsförutsättningar ses över enligt Länsstyrelsens synpunkter. 

Kartorna från förarbetet med naturvärden och sociotoper läggs till för tydligheten.  

Kommunen väljer att inte göra någon prioritering av de olika grönytorna.  

Kommunens avsikt är att ta fram en grönplan som tematiskt tillägg även till Översiktsplan 2030 – 
del landsbygd.  

När det gäller småvatten, våtmarker och dagvatten har kommunen tagit fram en handlingsplan 
för dagvatten där efterarbetet med åtgärder pågår.   

Under prioriterade åtgärder kommer fornlämningarna som tillgång inom grönstrukturen 
beskrivas.  

20. Vattenfall Eldistribution AB    2018-02-12 

Vattenfall har en 145kV luftledningar inom och runt Katrineholms tätort, en karta bifogas.  

Till viss del passerar ledningarna inom grönområdet.  

Där det finns skog håller Vattenfall en öppen ledningsgata, skogsgata, där röjning sker med 
jämna intervaller. I samband med detta tas även så kallade riskträd i anslutning till ledningar ned. 

Vattenfall önskar att det i framtagen handling bekräftas att Vattenfalls önskemål ovan finns med 
vi planering av grönområden inom område där Vattenfall har sina 145 kV luftledningar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar    
Grönplanen är ett vägledande dokument och anger därför mål och riktlinjer för hur 
grönstrukturen ska utvecklas. Vid mer detaljerad planering tas hänsyn till ledningar. 
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21. 2018-01-15 

Jag bor på Norr och sitter med i styrelsen Rönnens samfällighets Bievägen. Vi har diskuterat den 
Gröna planen i vår styrelse och är positiva till tankarna. Vi ser dock i dag att det ser rätt ”stökigt” 
ut kring det gamla motionsspåret på norr, nedsågade träd har inte tagits bort och spåret har växt 
igen. Vi ser att när de byggs nya bostadsområden på norr kommer motionsspåret med 
intilliggande skoga att ha ett stort värde. Vi skulle vilja att man såg på detta område med ett högt 
rekreationsvärde och att motionsspåret renoveras och att skogen röjs upp för att öka detta värde. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar    
På kommunen pågår ett arbete med en masterplan för de norra stadsdelarna som ska vara klar i 
slutet på 2018. Planen kommer bland annat behandla frågan kring rekreation i stadsdelen.  

22. 2018-01-08 

Jag är ordförande för Lasstorps Koloniföreningen och som jag förstår berörs av denna grönplan. 
Jag vill gärna ha en träff med er för att diskutera koloniföreningens roll i denna plan. Idag är alla 
lotter upptagna. Med en ökad bebyggelse på Norr kommer trycket på stadsnära odlingar öka och 
vi har därför stort behov av att expandera. Vår förening ligger mitt i ett rekreationsområde och 
det är vi enbart positiva till. Då våra medlemmar och även flanörer vandrar på området och 
gångstigar mot Bievägen finns det behov av belysning av dessa gångvägar både inne på vårt 
område och anslutande gångvägar.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar    
Kommunen kontaktar koloniföreningen för diskussion om framtiden. 
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ÄNDRINGAR I FÖRSLAGET 

Grönplan 
 Att Grönplanen är ett tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030 – del staden har tydliggjorts

i rubriken på framsidan.
 En planeringsriktlinje har lagt till på sida 19 om att lekplatser ska utformas för att så långt

som möjligt vara tillgängliga för barn med funktionsvariationer.
 Planeringsförutsättningarna har kompletterats med miljömål, friluftsmålen och

kulturmiljölagen.
 Kartorna från förarbetet med naturvärden och sociotoper har lagts till under kapitlet

inledning, på sida 8.
 Rubrikerna under kapitlet ”Förslag till utveckling av befintliga grönområden” har

kompletterats med siffror för tydlighetens skull.
 Kartan på sida 32 & 33 har justerats gällande exploateringsområde på norr.
 Prioriterade åtgärder för område 15 och 16 på sida 43 & 44 har kompletterats med vikten

av att lyfta fram fornlämningarna i området som en tillgång.

I övrigt har endast redaktionella ändringar och förtydliganden gjorts i planen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm den 20 juni 2018. 

Sara Eresund  Erik Bjelmrot 
Plansamordnare Avdelningschef 

Påbörjad av: 
Therese Lindgren 
Planarkitekt 
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Lars-Herman Larsson 

Kommunstyrelsen

Nytt markanvisningsavtal avseende bostadsbyggnation i 
Norra stadsdelen inom del av fastigheten Gersnäs 3:8 i 
Katrineholms kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisat markanvisningsavtal.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-23, § 46, att godkänna ett markanvisningsavtal 
med Sjötorps Förvaltning AB avseende byggnation för bostadsändamål inom del av 
fastigheten Gersnäs 3:8. Efter ett inledande programarbete har bygg- och 
miljönämnden 2017-06-14 beslutat ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan för nya bostäder i Norra stadsdelen inom den aktuella fastigheten. 
Syftet med planuppdraget är att möjliggöra för en ny stadsdel i området med ca 400 
nya bostäder. Finansieringen av detaljplanen sker genom att exploatören bekostar 
planen.

Sedan planarbetet påbörjats har förutsättningarna för såväl planering som kommande 
exploatering förändrats. Dels försenas detaljplanearbetet så att detaljplan kan beräknas 
föreligga för antagande först vid 2019 års utgång. Dels behöver planområdet förändras 
med hänsyn till ny placering av skola och förskola och dels kommer genomförandet att 
fördyras på grund av markförhållanden. Sammantaget innebär de nya förutsättningarna 
att det tidigare ingångna markanvisningsavtalets aktualitet har upphört. Avtalets 
giltighet har också upphört formellt sett.

De förändrade förutsättningarna beror till ingen del på Exploatören. Samtidigt är 
exploatörens åtaganden i planeringen betydelsefulla varför det är angeläget att förnya 
exploatörens option i ett nytt markanvisningsavtal, som också omfattar det förändrade 
planområdet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har med Sjötorps Förvaltning AB upprättat ett nytt 
markanvisningsavtal som ger exploatören ensamrätt att förhandla med kommunen om 
exploateringen och markförvärv under en tid av två. I avtalet knyts kommande 
köpeskilling på marknadsmässiga villkor till de byggrätter detaljplanen kommer att 
innehålla för flerbostadshus respektive villatomter. Byggrättspriserna indexregleras 
också. Var tredje villatomt ska dessutom disponeras av kommunen för att kunna 
erbjudas kommunens tomtkö.

Ärendets handlingar
 Markanvisningsavtal, 2018-06-05
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Lars-Herman Larsson
Senior advisor

Beslutet skickas till:
Sjötorps Förvaltning AB
Akten
Samhällsbyggandsförvaltningen
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Kommunstyrelsen

Markanvisningsavtal med Tekniska verken i Linköping AB 
avseende industrimark inom del av fastigheten 
Kerstinboda 3:3 m fl i Katrineholms kommun 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat markanvisningsavtal.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska verken i Linköping AB driver kraftvärmeverket inom den egna fastigheten 
Cisternen 1 i Katrineholm. I takt med att bolagets verksamhet utökas och utvecklas har 
bolaget behov av ny mark för verksamhetens kommande utveckling. 

Lämplig mark för denna expansion finns inom grannfastigheterna Kerstinboda 3:2, 
Kerstinboda 3:3, Kerstinboda 3:4 och Nävertorps 5:1, vilka ägs av Katrineholms 
kommun. Det aktuella markområdet, som beräknas omfatta ca 20 000 kvadratmeter, 
utgör enligt gällande översiktsplan huvudsakligen ett förändringsområde lämpligt för 
”störande verksamhet” och industri. För kommande användning för industriändamål 
behöver området detaljplaneläggas.  

Eftersom ett helhetsperspektiv behöver anläggas för såväl närmast berörda 
verksamheters som hela områdets utveckling kommer det detaljplanearbete som ska 
inledas även att syfta till önskad utveckling av de fastigheter som ägs av och den 
verksamhet som bedrivs av Finja AB inom området.

En förutsättning för hela områdets utveckling är att nuvarande Energigatan utgår som 
allmän gata och ersätts av ny infartsgata från Högmossevägen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har med Tekniska verken i Linköping AB upprättat ett 
markanvisningsavtal som ger bolaget ensamrätt att förhandla med kommunen om 
exploateringen och markförvärv under en tid av två år från och med kommunstyrelsens 
godkännande av avtalet. Avtalet reglerar också vissa grundläggande frågor rörande 
detaljplan, exploateringsavtal och marköverlåtelse.

Ärendets handlingar
  Markanvisningsavtal 2018-06-01
 
Lars-Herman Larsson
Senior advisor

Beslutet skickas till:
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Kommunstyrelsen

Markanvisningsavtal med Finja AB avseende industrimark 
inom del av fastigheten Kerstinboda 3:3 m.fl. i 
Katrineholms kommun 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat markanvisningsavtal.

Sammanfattning av ärendet
Finja Prefab AB, som är ett dotterbolag till Finja AB, bedriver tillverkning och 
försäljning av prefabricerade betongprodukter inom de egna fastigheterna Cisternen 3 
och Garveriet 1 i Katrineholm. I takt med att verksamheten utökas och utvecklas har 
bolaget behov av ny mark för kommande expansion. 

Lämplig mark för denna expansion finns inom grannfastigheterna Kerstinboda 3:3 och 
Kerstinboda 3:2, vilka ägs av Katrineholms kommun. Det aktuella markområdet, 
överslagsmässigt beräknat till ca 40 000 kvadratmeter, utgör enligt gällande 
översiktsplan huvudsakligen ett förändringsområde lämpligt för ”störande verksamhet” 
och industri. För kommande användning för industriändamål behöver området 
detaljplaneläggas.  

Eftersom ett helhetsperspektiv behöver anläggas för såväl närmast berörda 
verksamheters som hela områdets utveckling kommer det detaljplanearbete som ska 
inledas även att syfta till önskad utveckling av fastigheten Cisternen 1 som ägs av 
Tekniska verken i Linköping AB.

En förutsättning för hela områdets utveckling är att nuvarande Energigatan utgår som 
allmän gata och ersätts av ny infartsgata från Högmossevägen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har med Finja AB upprättat ett markanvisningsavtal 
som ger bolaget ensamrätt att förhandla med kommunen om exploateringen och 
markförvärv under en tid av två år från och med kommunstyrelsens godkännande av 
avtalet. Avtalet reglerar också vissa grundläggande frågor rörande detaljplan, 
exploateringsavtal och marköverlåtelse.

Ärendets handlingar
 Markanvisningsavtal, 2018-06-11
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Kommunstyrelsen

Exploateringsavtal avseende del av fastigheten Djulö 2:3 i 
Katrineholms kommun, Djulö Backar 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisat exploateringsavtal, samt delegera till mark- 
och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen, fastigheterna Djulö 2:3 m.fl. 
Katrineholm, antogs av Katrineholms kommunfullmäktige under våren 2017.
Del av de byggrätter som detaljplanen ger möjligheter till ska utvecklas av Byggline 
AB. Grunden för det anges i det markanvisningsavtal som parterna tidigare upprättat 
och som godkänts av kommunstyrelsen den 2016-11-30, § 208. 

Exploateringen omfattar 3 områden med möjlighet stycka av upptill 5 tomter för 
småhus bebyggels och ska genomföras av exploatören i enlighet med lagakraftvunna 
detaljplanen. Exploatörens ansvar för genomförandet regleras med sedvanliga villkor i 
ett mellan parterna upprättat exploateringsavtal.

Mark- och exploateringschefen har med Byggline AB upprättat ett exploateringsavtal 
som reglerar exploateringens genomförande.

Exploateringsavtalet är villkorat av kommunstyrelsens godkännande.

Ärendets handlingar 
• Exploateringsavtal 2018-04-03
• Illustration Djulö Backar
• Detaljplan Djulö Backar 

Mats Lundevaller
Mark- och exploateringschef

Beslutet skickas till:
Byggline AB
Akten
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2018-06-13 KS/2018:XXX 
Tillväxt och utveckling 

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

www.katrineholm.se E-post: Mats.Lundevaller@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Mats Lundevaller 

Kommunstyrelsen

Köpeavtal avseende fastigheterna Plogen 2:1 och del av 
Nävertorp 5:1 Katrineholms kommun, Äldreboende 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisat köpeavtal, samt delegera till mark- och 
exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen för äldreboende i kvarteret Plogen vid Stora Malmsvägen berör fastig-
heterna Plogen 2:1 m.fl. i Katrineholm, laga kraft 2018-03-08, och medger bebyggelse 
för äldreboende. Avsikten är att Köparen ska utveckla de delar av byggrätterna som 
detaljplanen ger möjlighet till. Detta avtal har upprättats som en del i Köparens 
genomförande av den aktuella delen av detaljplanen. 

Exploateringen omfattar 1 område, vilket uppgår till ca 12 240 m2. Köparen (KFAB) 
har för avsikt att utöka befintliga äldreboende med ytterligare 96 platser. Avsikten är 
att inom området bygga. Köparens ansvar för genomförandet motsvarar detaljplanen 
och att avstyckningen av fastigheten fullföljs.

Mark- och exploateringschefen har med KFAB upprättat ett köpeavtal som reglerar 
köpets genomförande.

Exploateringsavtalet är villkorat av kommunstyrelsens godkännande.

Ärendets handlingar
• Köpeavtal 2018-06-13
• Detaljplaneskiss för Plogen 2, Karta förslag till avstyckning 

Mats Lundevaller
Mark- och exploateringschef
Beslutet skickas till:
KFAB
Akten
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-06-11 KS/2018:283 - 002 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Marie Sandström Koski 

Kommunstyrelsen

Revidering av och tillägg i kommunstyrelsens 
delegationsordning 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om följande revideringar av och tillägg i kommunstyrelsens 
delegationsordning:

• Under delegater och ersättare
o Kommunchef ändras till kommundirektör
o Mark- och exploateringsingenjör ändras till mark-och exploateringschef
o IT-chef ändras till digitaliserings- och kommunikationschef

• Beslut om anvisande av hämtningsplats för avfall i kärl enligt 19 § föreskrifter om 
avfallshantering delegeras till förvaltningschefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen med mark- och exploateringschefen som ersättare. 
Beslut fattas efter samråd med renhållaren.

• Ansvar för att systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs delegeras till 
kommundirektören (KLF) och förvaltningschefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF). Fördelning tillåten.

• Ansvar för att systematiskt brandskyddsarbete genomförs delegeras till 
kommundirektören (KLF) och förvaltningschefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF). Vidaredelegering tillåten. 

Sammanfattning av ärendet
Delegationsordning behöver revideras avseende benämningar på delegater och 
ersättare. Följande förändringar föreslås:
Kommunchef ändras till kommundirektör
Mark- och exploateringsingenjör ändras till mark-och exploateringschef
IT-chef ändras till digitaliserings- och kommunikationschef

Vidare förslås ett tillägg gällande anvisande hämtningsplats för avfall i kärl. 
Hushållsavfall hämtas normalt vid tomtgräns till den fastighet där avfallet uppkommer. 
Avsteg från detta föreskrivs i 19 § kommunens föreskrifter om avfallshantering. 
Kommunstyrelsen (den renhållningsansvariga nämnden) kan anvisa hämtningsplats 
utanför fastigheten i syfte att möjliggöra för renhållaren att fullgöra sin 
bortforslingsskyldighet när godtagbara hämtningsförhållanden inte kan uppnås inom 
fastigheten. 

Kommunstyrelsen förslås delegera anvisande av hämtningsplats för avfall i kärl enligt 
19 § föreskrifter om avfallshantering till förvaltningschefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen med mark- och exploateringschefen som ersättare. 
Beslut fattas efter samråd med renhållaren.
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-06-11 KS/2018:283 - 002 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Inom området arbetsmiljö och brandskydd föreslås att kommunstyrelsen delegerar till 
kommundirektören att ansvara för att systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs 
(fördelning tillåts) samt att ansvara för att systematiskt brandskyddsarbete genomförs 
(vidaredelegering tillåts).

Marie Sandström Koski
T.f nämnadministrativ chef

Beslutet skickas till: kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, 
akten
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-05-23 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Anmälan av delegationsbeslut 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomi- och 
personalchefen Susanne Sandlund att under semesterledigheten, 25 juni – 29 juli, 
förordna följande personer som ekonomi- och personalchef.

Ekonomi Personal
Vecka 26, 25 juni – 1 juli Istvan Biro Maria Strid Persson
Vecka 27, 2 juli – 8 juli Istvan Biro Maria Strid Persson
Vecka 28, 9 juli – 15 juli Istvan Biro Håkan Sundqvist
Vecka 29, 16 juli – 22 juli Istvan Biro Håkan Sundqvist
Vecka 30, 23 juli – 29 juli Ewa Flood Maria Strid Persson
(KS del § 70.)
Dnr KS/2018:1-029

Avskrivning av fordran:
Med stöd av kommunstyrelsens beslut om rätt att å kommunstyrelsens vägnar 
handlägga vissa ärenden beslutar ekonomichefen då upprepade krav visat sig 
resultatlösa att avskriva följande
Avgift Summa Beslutsdatum och paragraf
Vård- och omsorgsavgift 78 725:- 31 maj 2018, § 62
Barnomsorgsavgift 35 652:- 31 maj 2018, § 62
Tillsynsavgift avlopp   3 480:- 31 maj 2018, § 62
Årsavgift miljöbalken   1 740:- 31 maj 2018, § 62
Musikskoleavgift      900:- 31 maj 2018, § 62
Skrotning av bil 31 800:- 31 maj 2018, § 62
Bokning av lokal   1 400:- 31 maj 2018, § 62
Återbetalning av arvode   2 732:- 31 maj 2018, § 62
Lösen av dator      800:- 31 maj 2018, § 62
Ej återlämnade böcker   3 264:- 31 maj 2018, § 62
Reparation av dator   1 169:- 31 maj 2018, § 62
Ej återlämnad dator   3 496:- 31 maj 2018, § 62
Tillsynsavgift 18 127:- 31 maj 2018, § 62
Bokning av lokal      800:- 31 maj 2018, § 62
Dnr KS/2018:2-040

Kommundirektör Sari Eriksson beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förordna 
nedanstående personer att utöver egen befattningen upprätthålla tjänsten som 
kommundirektör.
 Förvaltningschef Per-Olof Millberg Den 1-8 juli 2018
 Ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund Den 30 juli-12 augusti 2018
Övriga tider finns kommundirektör Sari Eriksson tillgänglig.
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-05-23 
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 

Säkerhetschef Peter Henriksson förordnas att utöver egen tjänst upprätthålla 
befattningen som krisledningschef den 4-8 juli 2018 och den 4-12 augusti 2018. 
Övriga tider är kommundirektör Sari Eriksson krisledningschef. (KS del § 69.)
Dnr KS/2018:5-029

Tilldelningsbeslut däck & däckservice. Dnr TI 2017-1103:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar 
upphandlingskoordinatorn Ann-Kristin Löfstig Panzar att tilldela Däckia AB 
kommande avtal gällande däck och däckservice. (KS del § 27.)

Tilldelningsbeslut årlig säkerhetsbesiktning för lekredskap och platser för lek, mm. 
Dnr TI 2017-1006e:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar 
upphandlingskoordinatorn Ann-Kristin Löfstig Panzar att tilldela FRG 
Lekplatsbesiktning AB kommande avtal gällande årlig säkerhetsbesiktning för 
lekredskap och platser för lek, m.m. för Katrineholms kommun. (KS del § 28.)

Tilldelningsbeslut service och reparationer av medicinteknisk utrustning och 
hjälpmedel. Dnr TI 2017-1281:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar 
upphandlingskoordinatorn Ann-Kristin Löfstig Panzar att tilldela Invacare AB 
kommande avtal gällande service och reparationer av medicinteknisk utrustning och 
hjälpmedel i Katrineholms kommun. (KS del § 29.)

Tilldelningsbeslut kall och varm catering. Dnr TI 2017-1272:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar 
upphandlingskoordinatorn Ann-Kristin Löfstig Panzar att tilldela ComMat AB kall 
catering och Hotel Statt i Katrineholm varm catering för Katrineholms kommun. (KS 
del § 30.)

Tilldelningsbeslut trä- och byggvaror. Dnr TI 2018-1018:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar 
upphandlingskoordinatorn Ann-Kristin Löfstig Panzar att tilldela Bygg & Interiör i 
Katrineholm AB kommande avtal gällande trä- och byggvaror för Katrineholms 
kommun, Katrineholms Industrihus AB och Västra Sörmlands Räddningstjänst. (KS 
del § 31.)

Tilldelningsbeslut entrémattor. Dnr TI 2018-1148:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar 
upphandlingskoordinatorn Ann-Kristin Löfstig Panzar att tilldela Berendsen Textil 
Service AB för Katrineholms kommun. (KS del § 32.)

Tilldelningsbeslut AV-produkter med tillhörande tjänster Dnr: TI 2017-1107:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar 
upphandlingskoordinatorn Ann-Kristin Löfstig Panzar att tilldela Britt i Västerås AB 
kommande avtal gällande AV-produkter med tillhörande tjänster. (KS del § 44.)

Tilldelningsbeslut Djulöbackar exploatering. Dnr TI 2017-1054:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar 
upphandlingskoordinatorn Ann-Kristin Löfstig Panzar att tilldela Skanska AB 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-05-23 
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 

kommande avtal gällande exploatering Djulöbackar i Katrineholms kommun. (KS del 
§ 48.)

Tilldelningsbeslut lokalvård. Dnr TI 2017-1230:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar 
upphandlingskoordinatorn Ann-Kristin Löfstig Panzar att tilldela Winab 
Företagsservice AB kommande avtal gällande lokalvård område väster och område 
öster i Katrineholms kommun. (KS del § 49.)

Tilldelningsbeslut kemtekniska produkter för storkök. Dnr: TI 2017-1211:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar 
upphandlingskoordinatorn Ann-Kristin Löfstig Panzar att tilldela Rekal Svenska 
Aktiebolag kommande avtal gällande kemtekniska produkter för storkök. (KS del § 
50.)

Tilldelningsbeslut service och reparation av medicinteknisk utrustning. Dnr. TI 2018-
1025:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar 
upphandlingskoordinatorn Ann-Kristin Löfstig Panzar att tilldela Etac Sverige AB 
kommande avtal gällande service och reparationer av medicinteknisk utrustning i 
Katrineholms kommun. (KS del § 51.)
Dnr KS/2018:133-000

Hälsoprofilsbedömning 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomi- och 
personalchefen Susanne Sandlund att Katrineholms kommun ingår avtal med Feelgood 
gällande hälsoprofilsbedömningar för personal arbetandes på KLF. (KS del § 33.)
Dnr KS/2018:135-021

Samarbetsavtal - upphandlingar Telge Inköp:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomi- och 
personalchefen Susanne Sandlund att Katrineholms kommun ingår avtal med Telge 
Inköp AB gällande att genomföra upphandlingar åt Katrineholms kommun samt 
utbilda och ge stöd i upphandlingsfrågor. (KS del § 34.)
Dnr KS/2018:137-021

Förmånsdatorer samt tillbehör:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomi- och 
personalchefen Susanne Sandlund att Katrineholms kommun ingår avtal med LAN 
Assistans Sweden AB gällande 42 st förmånsdatorer samt tillbehör. (KS del § 35.)
Dnr KS/2018:138-028

Förmånscyklar samt tillbehör:
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomi- och 
personalchefen Susanne Sandlund att Katrineholms kommun ingår avtal med LAN 
Assistans Sweden AB gällande 17 st förmånscyklar samt tillbehör. (KS del § 36.)
Dnr KS/2018:139-028
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

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

Hälsoverktyget Formgivaren - Proformia Hälsa AB 
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomi- och 
personalchefen Susanne Sandlund att ingå avtal med Proformia Hälsa AB gällande 
hälsoverktyget Formgivaren. (KS del § 45.9
Dnr KS/2018:172-021

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Bidrag till Katrineholmsklassikern:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 13 000 kronor till genomförandet av Katrineholmsklassikern i Katrineholm. 
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 65.)
Dnr KS/2018:252-045

Bidrag till Mångkulturell festival 2018:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till Kulturföreningen DuD för genomförandet av 
Mångkulturell festival den 11 augusti 2018 i Katrineholm. 
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 66.)
Dnr KS/2018:262-045

Bidrag till sommarverksamhet/cirkusskola 2018 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja 28 000 
kronor i bidrag till Frisksportklubben Björken, Södermanlands Frisksportsdistrikt för 
genomförande av sommarverksamhet/cirkusskola 2018. 
Bidraget tas ut kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 67.)
Dnr KS/2018:269-045

Bidrag till lokalhyra 2018 - Eritreanska föreningen:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 34 000 kronor till lokalhyra till Eritreanska föreningen i Katrineholm. 
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 68.)
Dnr KS/2018:275-045
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-06-11 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 
18:20 Feriejobb/sommarjobb 2018



1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-06-11 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Meddelanden 
Protokoll och protokollsutdrag
Energikontoret i Mälardalen AB har översänt protokoll från styrelsemöte 2018-03-13.
Handl nr 2018:1359

Energi kontoret i Mälardalen AB har översänt protokoll från ordinarie årsstämma 
2018-05-29.
Handl nr 2018:1360

KFV Marknadsföring AB har översänt protokoll från årsstämma 2018-05-23.
Handl nr 2018:1773

Landstinget Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med Nämnden för 
samverkan kring socialtjänst och vård 2018-06-01.
Handl nr 2018:1432

Vård- och omsorgsnämnden har översänt protokollsutdrag från sammanträde 2018-06-
07, § 65 – Utseende av dataskyddsombud för vård- och omsorgsnänden.
Handl nr 2018:1462

Delårsrapport
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet har översänt delårsrapport 1, 
perioden januari-mars 2018.
Dnr KS/2018:255-041

Övrigt
Energikontoret i Mälardalen AB har översänt årsredovisning för räkenskapsåret 
2017-01-01—2017-12-31. Lekmannarevisorerna konstaterar i sin granskning att de 
inte sett någon anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter.
Handl nr 2018:1361
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