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Protokollsutdrag 1 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-12-19

§ 218

Kommunplan 2019 - 2022 (KS/2018:524)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer Kommunplan 2019-2022 för Katrineholms kommun. 

Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Ewa Callhammar (L) och Nicklas 
Adamsson (MP) deltar inte i beslutet.

Reservation 
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar 
sig Inger Fredriksson (C) och Sten Holmgren (C).

Särskilt yttrande
Styrelsen medger att Joha Frondelius (KD) får foga ett särskilt yttrande till 
protokollet. Det särskilda yttrande redovisas som bilaga A.

Sammanfattning av ärendet
Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska det i början av varje mandatperiod 
utarbetas en kommunplan. Tillsammans med visionen och översiktsplanen utgör 
kommunplanen kommunens långsiktiga styrdokument för övergripande planering. I 
kommunplanen anges övergripande mål, resultatmål, prioriteringar och 
utredningsuppdrag för hela mandatperioden. Kommunplanen är utgångspunkten för 
kommunens årliga övergripande plan med budget och för nämndernas planer med 
budget. Den är också en del av ägardirektivet till de kommunala bolagen. 

Kommunplanen kommer att följas upp årligen i delårsrapporter och årsredovisningar. 
Indikatorer för uppföljningen av resultatmålen i kommunplanen kommer att 
fastställas av kommunstyrelsen i april 2019 (som en del av planeringsdirektivet inför 
2020). Kommunplanen kommer även att utvärderas i särskild ordning i mitten och 
slutet av mandatperioden. 

Förslaget till kommunplan 2019-2022 har utarbetats gemensamt av 
Socialdemokraterna och Moderaterna och utgör den politiska majoritetens 
gemensamma politiska plattform för de kommande fyra åren.

Ärendets handlingar
 Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande,

2018-12-12
 Attraktion & livskvalitet – Kommunplan 2019-2022
 Nytt ledarskap för Katrineholm – Centerpartiets kommunplan 2019-2022
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Protokollsutdrag 2 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-12-19

Kommunstyrelsens överläggning 
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Lars 
Härnström (M), Inger Fredriksson (C), Ewa Callhammar (L), Sten Holmgren (C), 
Nicklas Adamsson (MP).

Förslag och yrkanden
Inger Fredriksson (C) yrkar avslag till förmån för förslaget till Centerpartiets
kommunplan för Katrineholm 2019-2022, som redovisas som ärendets handling.

Beslutsgång
Ordföranden redogör för propositionsordningen som godkänns av kommunstyrelsen. 
I enlighet med denna ställer han proposition på ordförandens förslag till beslut och 
Inger Fredriksson (C) yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens förslag 
till beslut.

Särskilt yttrande
Joha Frondelius (KD) framför till kommunstyrelsen att han önskar få foga ett särskilt 
yttrande till protokollet, vilket styrelsen medger.
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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Katrin e h o I m 2019 -12-19

Särskilt yttrande 0m antagande av kommunplan 2019-2022

KS/2018:524 - 011

Vi återkommer på kommunfullmäktige ijanuari 2019 med vår syn på kommunplan.

rorusotutRÅor gmN

Vi tar fajten för barnen. Genom att prioritera och satsa på de minsta barnen bygger vi ett gott samhälle och en båttre

framtid för oss alla. Tidig upptåckt av behov och dårmed tidig insats av åtgård gåller i alla högsta grad barn och unga.

FOKUSOMRÅDE UNGA

Vi tar fajten för unga. En av våra största utmaningar år ungdomars tilltro att kunna förändra sin egen framtid.

Föräldrarnas och skolans roll och ansvar har en stor betydelse för utvecklingen av de ungas framtid och skolresultat.

FOKUSOMRÅDE ÄLDRE

Vi tar fajten för äldre. Vård & omsorgsnämndens personalbehov och volymökningar utifrån medborgares behov. Våra

äldre medborgare och personalens hälsa och mående.

FOKUSOMRÅDE STYRSYSTEM

Socialnämnden, bildningsnåmnden och vård & omsorgsnåmnden behöver alltid en behovsanpassad ekonomi för att
fortsätta utvecklingen av nya id6er och arbetssätt inför framtidens skola och omsorg. Styrsystem med för små

ekonomiska ramar kan begränsa utvecklingskapaciteten. Nöjda och trygga medborgare skapar välmående och tillväxt -
I Katrineholm färdas alla väl i livet.

FOKUSOMRÅDE PERSONAL

Med insikt och motivation skapas delaktighet bland personal. Tidig upptäckt, tidig insats på ökade sjukskrivningar inom

personalen 2019 år personalens år!

FOKUSOMRÅDE SÄKERHET

Alltid göra risk och sårbarhetsanalyser vid varje föråndring av klimatet, lokaler och nya byggnader. Ett strukturerat och

evidensbaserat brottsförebyggande arbete i samråd med polisen, socialförvaltning, skolan och kommunens

säkerhetschef.

E

Joha Frondelius KD, ers. i kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSEN 2018-12-12 KS/2018:524 - 011 

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

Kommunstyrelsen

Kommunplan 2019 - 2022 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att fastställa Kommunplan 
2019-2022 för Katrineholms kommun. 

Sammanfattning av ärendet
Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska det i början av varje mandatperiod 
utarbetas en kommunplan. Tillsammans med visionen och översiktsplanen utgör 
kommunplanen kommunens långsiktiga styrdokument för övergripande planering. I 
kommunplanen anges övergripande mål, resultatmål, prioriteringar och 
utredningsuppdrag för hela mandatperioden. Kommunplanen är utgångspunkten för 
kommunens årliga övergripande plan med budget och för nämndernas planer med 
budget. Den är också en del av ägardirektivet till de kommunala bolagen. 

Kommunplanen kommer att följas upp årligen i delårsrapporter och årsredovisningar. 
Indikatorer för uppföljningen av resultatmålen i kommunplanen kommer att fastställas 
av kommunstyrelsen i april 2019 (som en del av planeringsdirektivet inför 2020). 
Kommunplanen kommer även att utvärderas i särskild ordning i mitten och slutet av 
mandatperioden. 

Förslaget till kommunplan 2019-2022 har utarbetats gemensamt av 
Socialdemokraterna och Moderaterna och utgör den politiska majoritetens 
gemensamma politiska plattform för de kommande fyra åren.

Ärendets handlingar
 Attraktion & livskvalitet – Kommunplan 2019-2022

 

Göran Dahlström (S) Lars Härnström (M)
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
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Attraktion & livskvalitet 
Kommunplan 
2019-2022
Kommunstyrelsen 2018-12-19, § 218
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Attraktion & livskvalitet

Syftet med kommunplanen är att visa vad vi 
vill åstadkomma och peka ut riktningen för hur 
Katrineholm och de kommunala verksamheterna 
ska utvecklas under mandatperioden. Tillsammans 
med Vision 2025, Katrineholm – Läge för liv & lust, 
och Översiktsplan 2030 utgör kommunplanen 
grunden för kommunens långsiktiga planering. 

Att ytterligare stärka Katrineholms 
attraktionskraft, både som ort och som 
arbetsgivare, är den kommande mandatperiodens 
huvudfokus. Vi ska locka folk att vilja bo och jobba 
i Katrineholm. Att vilja bygga bostäder, starta 
företag och flytta företag till Katrineholm. Att vilja 
gå i förskola, skola, gymnasium och plugga vidare 
i Katrineholm. Att vilja handla, shoppa, gå ut och 
äta, gå på konferens och turista i Katrineholm. 
Att vilja vara med i föreningar, ta del av kulturlivet, 
idrotta och vara ute i den vackra naturen i 
Katrineholm. Och att vilja ta del av allt annat som 
vår kommun har att erbjuda.

Av högsta prioritet är att kommunen ska 
ta ytterligare steg framåt när det gäller att 
vara en attraktiv arbetsgivare för att trygga 
kompetensförsörjningen i de kommunala 
verksamheterna. Det handlar både om att behålla 
befintliga medarbetare och att vara framgångsrik 
när det gäller att locka ny kompetens. Under de 
kommande åren kommer kommunen behöva 
rekrytera ett stort antal nya medarbetare, både 
för att ersätta dem som går i pension och för att 
möta behovet av mer personal när antalet barn 
och äldre ökar.

Kommunplanen är styrande för kommunens 
årliga övergripande plan med budget och för 
nämndernas planer med budget. Den är också 
en del av ägardirektivet till de kommunala 
bolagen. Varje år kommer resultatmålen i 
kommunplanen att följas upp i delårsrapporter 
och årsredovisningar, med utgångspunkt från 
indikatorer som kommer att fastställas av 
kommunstyrelsen i april 2019 som en del av 
planeringsdirektivet inför 2020. Kommunplanen 
kommer även att utvärderas i särskild ordning 
i mitten och slutet av mandatperioden. 
Kommunplanen är således ett av de viktigaste 
verktygen för att säkra den politiska styrningen av 
de kommunala verksamheterna. 

Även om det finns utmaningar längs vägen som vi 
kommer behöva hantera är det mycket som talar 
för att den positiva utvecklingen för Katrineholm 
kommer att fortsätta. Det finns ett starkt driv 
inom väldigt många områden. Näringslivet växer 
och breddas, bostäder byggs och fler flyttar hit. 
Genom att satsa på ökad attraktionskraft skapar 
vi förutsättningar för tillväxt och livskvalitet. 
Genom att hålla i ekonomin, dra nytta av ny teknik 
och utveckla smartare arbetssätt bygger vi en 
effektivare verksamhet. Och genom att vara en 
arbetsgivare i framkant behåller och lockar vi 
komptensen för att säkra välfärden. På så sätt 
kommer Katrineholms kommun att stå starkt inför 
framtiden. 

För Socialdemokraterna   

Göran Dahlström

Fredrik Olovsson  

För Moderaterna 

 
Lars Härnström

 
Christoffer Öqvist

Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska det i början av varje mandatperiod 
utarbetas en kommunplan. Kommunplan 2019-2022 har tagits fram gemensamt 
av Socialdemokraterna och Moderaterna och utgör den politiska majoritetens 
gemensamma politiska plattform för de kommande fyra åren. 

7



Innehåll 
6 Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

10 Attraktiva boende- & livsmiljöer

14 En stark & trygg skola för bättre kunskaper

18 Trygg vård & omsorg

22 Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv 
26 Hållbar miljö

30 Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

8



Tillväxt, fler jobb 
& ökad egen försörjning

9



Foto: M
ia Fallby 

10



6  |  Kommunplan 2019-2022 Katrineholms kommun

Tillväxt, fler jobb 
& ökad egen försörjning
Fler katrineholmare
Fler invånare, utveckling av näringslivet och ökad 
sysselsättning är avgörande för Katrineholms 
utveckling och för att kunna säkra välfärden när 
den demografiska utvecklingen gör att allt färre i 
yrkesverksam ålder ska försörja allt fler barn och 
äldre. Målet är en fortsatt stabil befolkningsökning 
i Katrineholms kommun, med sikte på 35 500 
invånare 2022 och 40 000 invånare 2030.
 
 
Växande och breddat näringsliv
Katrineholm är en kaxig kommun i Stockholms 
närhet med ett aktivt näringsliv. Nu tar vi nästa 
steg för att fortsätta utveckla näringslivsklimatet i 
samarbete med befintliga företag. Målsättningen 
är att Katrineholms kommun ska få minst 4,0 i 
sammanfattande omdöme i Svenskt Näringslivs 
årliga enkät till företagarna om företagsklimatet. 
Företagen i Katrineholms kommun ska ges bästa 
möjliga förutsättningar att växa och anställa. 
Tillståndsgivning och annan myndighetsutövning 
ska vara snabb och korrekt med en hög 
servicenivå. Handläggningstider ska kortas genom 
ökad digitalisering. Företagens behov ska fångas 
upp genom företagsbesök.

Det proaktiva arbetet med att få fler företag 
och verksamheter i olika branscher att etablera 
sig i Katrineholm ska fortsätta för att skapa fler 
jobb och bredda den lokala arbetsmarknaden. 
Katrineholm behöver ett växande och breddat 
näringsliv som skapar jobb i hela kommunen. 
Förutsättningarna är goda tack vare Katrineholms 
läge och närhet till Stockholm. Kommunen ska se 
till att det finns god tillgång till etableringsmark 
genom strategiska markinköp och samarbete 
med andra markägare. En strategi för 
platsmarknadsföring ska tas fram. Katrineholm 
ska erbjuda företag en naturlig och attraktiv plats 
för etablering och kommunen ska vara aktiv i 
Stockholm Business Alliance och andra nätverk 
som ökar möjligheterna till nyetableringar, både 
nationella och internationella. Katrineholms 
Logistikcentrum ska fortsätta att bidra till fler 
företag och arbetstillfällen. 

Kommunen ska verka för nyetablering av fler 
handelsmöjligheter i hela kommunen, såväl i 
centrum och vid infarterna som på landsbygden. 
Målsättningen är att handeln ska öka även i 
konkurrens med e-handeln. Även besöksnäringen 
ska ha goda möjligheter att utvecklas. 

Arbetet för att öka nyföretagandet ska fortsätta, 
med målet att fler kvinnor och män ska starta 
och driva företag. Unga ska ges kunskap om 
vad det innebär att vara företagare och ungt 
entreprenörskap ska främjas. Gymnasieskolans 
samverkan med Ung Företagsamhet ska fortsätta. 
Entreprenörskap ska uppmuntras och stimuleras 
även i grundskolan och genom KomTek. 

Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga 
för näringslivets utveckling. Katrineholm ska 
konkurrera med kunskap, kompetens och snabb 
omställning på arbetsmarknaden. Kommunens 
vuxenutbildning ska bidra till att tillgodose 
näringslivets behov av kompetens genom att 
tillhandahålla utbildningar på såväl gymnasial som 
yrkeshögskole- och högskolenivå. Organisationen 
ska fokusera på bristyrken och vara snabb att 
ställa om till nya branscher i takt med förändringar 
på arbetsmarknaden. 

Ökad sysselsättning och egen försörjning
Katrineholm ska präglas av företagsamhet, 
jämlikhet och social rörlighet där varje ny 
generation får en chans att forma sitt eget liv. Ett 
starkt näringsliv, goda möjligheter till utbildning 
och tydliga krav på deltagande i arbetslivet är 
grunden för att minska klyftor i samhället för både 
vuxna och barn. Genom utbildning och arbete ges 
möjlighet till egen försörjning, arbetsglädje och 
gemenskap.

Unga människor behöver tidigt få lära sig att 
arbeta. Kommunen ska tillsammans med 
näringslivet aktivt arbeta för att alla ungdomar ska 
kunna få sommarjobb, och garantera att alla får 
möjlighet till sommarjobb minst en sommar under 
gymnasietiden.
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   Resultatmål
• Invånarantalet ska öka till minst 35 500 

personer vid mandatperiodens slut 

• Förbättrat företagsklimat  

• Växande och breddat näringsliv 

• Fler unga entreprenörer 

• Fler arbetstillfällen 

• Ökad sysselsättning 

• Ökad övergång från försörjningsstöd till  
egen försörjning 

• Minskade kostnader för utbetalt 
försörjningsstöd

     Att utreda
 
1. Möjligheter att etablera ett Katrineholm 

Business & Science Center med sikte 
på tjänste- och techföretag, där alla 
företagsstödjande aktörer kan samlas 

2. Möjligheter att skapa ett MakersSpace i 
samverkan mellan kommunen, näringsliv, 
föreningsliv och studieförbund, för att 
stimulera innovation och kreativitet

Kommunen ska skapa bästa möjliga 
förutsättningar för alla i arbetsför ålder att arbeta, 
studera eller delta i andra kompetenshöjande 
aktiviteter. För den enskilde utan jobb är det 
av största vikt att skaffa sig rätt kompetens. 
Kommunen och andra samhällsaktörer ska 
underlätta detta, och samverkan när det 
gäller utbildning och arbetsmarknadsinsatser 
ska utvecklas. För personer med otillräckliga 
kunskaper i svenska ska yrkesutbildning 
kombineras med språkutbildning och arbete eller 
praktik. 

I lämpliga upphandlingar ska kommunen och 
dess bolag pröva att ställa krav på mottagande av 
praktikanter.

Jobb och utbildning ska ersätta försörjningsstöd. 
Kommunen ska ha fokus på att avsevärt 
minska utbetalningarna av försörjningsstöd 
och att människor kommer vidare från stöd 
till arbete och lön. De statliga verktygen i 
arbetsmarknadspolitiken ska användas och 
kommunen ska även verka för att särskilda 
tjänster kommer till stånd för att konvertera 
försörjningsstöd till anställningar. 

12



Attraktiva boende- 
& livsmiljöer

13



Foto: H
anna M

axstad
14



10  |  Kommunplan 2019-2022 Katrineholms kommun

Attraktiva boende- 
& livsmiljöer
Ökat bostadsbyggande
Katrineholm ska fortsätta utvecklas som en attraktiv 
kommun. Kommunen ska ha god planberedskap och 
tillgång till mark och tomter för bostadsbyggande. 
Det är viktigt att det fortsätter byggas bra och 
funktionella bostäder för såväl unga som äldre. 
Vid all nybyggnation ska en variation av olika 
bostadstyper, bostadsstorlekar och upplåtelseformer 
eftersträvas. För att nå kommunens tillväxtmål 
behövs fler bostäder både i centralorten och på 
landsbygden. Kommunens fastighetsbolag KFAB ska 
bidra med nya bostäder och prioritera i bostadskön 
så att unga som bor i Katrineholm garanteras 
möjligheten att flytta hemifrån. KFAB ska också 
bygga ett nytt trygghetsboende för äldre. 

 
Attraktiv stadsmiljö och levande 
landsbygd
Arbetet för att skapa en hållbar och attraktiv stad 
och landsbygd ska fortsätta utifrån från de fastlagda 
strategierna i översiktsplanen. Vi vill bygga en 
sammanhållen, tillgänglig och blandad stad med 
tät stadskärna, attraktiva stadsmiljöer och närhet 
till grönområden. Stad och landsbygd ska utvecklas 
tillsammans, befintliga strukturer stärkas och 
attraktiva livsmiljöer tillvaratas och utvecklas. 
Staden och landsbygden ska vara till för alla. 

Katrineholms kommun är känd för sina blomstrande 
parker och ska fortsätta vara en attraktiv 
trädgårdsstad. Stadsparken ska utvecklas till en 
pärla i centrum. Även närmiljön, såsom skolgårdar, 
lekparker, grönområden, gator och torg, ska värnas. 
Lekplatser ska byggas och rustas upp. Kommunen 
ska fortsätta satsningen på offentlig konst. Vi vill 
också se mer av intressant belysning av byggnader, 
exempelvis Tallåsaulan.

Den gamla genomfartsleden byggs om till en trevlig 
och välkomnande stadsgata. Sportcentrum och 
centrum ska byggas ihop med ett tydligt och attraktivt 
stråk. Vid Stortorgets norra sida ska en byggnad 
uppföras. Stadsdelen Norr ska växa samtidigt som 
attraktivitet och trygghet förstärks. Vid Djulö Backar 
skapas ett nytt attraktivt bostadsområde. Längs 
Kyrkogårdsvägen ska gång- och cykelstråket förbättras 
och vid kanten av Gatstuberg ska en minneslund/
begravningsplats för husdjur anläggas.

 
Kommunen ska stärka förutsättningarna för en 
levande landsbygd och företagande på landsbygden. 
För att det ska bli mer attraktivt att bosätta sig 
på landsbygden behöver det bli enklare att bygga 
nära vatten. Boende på landsbygden ska ges 
ännu bättre tillgång till vård, skola och omsorg. I 
kransorterna ska kommunen skapa förutsättningar 
för naturliga mötesplatser och göra det lättare att 
ta del av kulturutbudet och offentlig konst. För att 
landsbygden ska bli mer tillgänglig för alla, inte minst 
turismen, måste det vara enkelt att hitta till våra 
sevärdheter och därför ska skyltning och information 
om turistmål utökas. 
 

Trygga offentliga miljöer
Det ska vara tryggt och säkert att leva och 
verka i Katrineholms kommun. Den som rör sig i 
Katrineholm ska inte känna sig begränsad av otrygga 
miljöer. Klotter och skadegörelse ska åtgärdas 
skyndsamt. För att öka trygghetskänslan, minska 
risker och öka attraktionen ska belysningen utvecklas 
ytterligare och takten i utbytet av äldre belysning 
öka. Prioritet ska ges åt cykelbanor och områden 
som upplevs otrygga. Kameraövervakningen 
av utsatta platser ska utökas och arbetet med 
trygghetsvandringar fortsätta. Beredskap ska finnas 
för att anställa kommunala poliser om det ges laglig 
möjlighet, eller kommunala ordningsvakter, om det 
är nödvändigt. Den lokala ordningsstadgan ska fullt 
ut använda lagens möjligheter att begränsa eller 
förbjuda tiggeri.

Tillsammans med polisen ska hela den kommunala 
organisationen arbeta mot brottslighet och droger. 
Vi ska vara kompromisslösa i kampen mot 
kriminalitet och ha nolltolerans mot hot och våld. 
Alla brott som begås mot kommunen eller mot 
personer inom de kommunala verksamheterna ska 
polisanmälas. Även arbetet mot våldsbejakande 
extremism ska fortsätta. 

Kommunens arbete med krisberedskap, 
säkerhetsskydd och civilförsvarsfrågor ska ges högre 
prioritet. Kommunen är en del i det civila försvaret och 
har i uppdrag att i händelse av höjd beredskap eller 
krig värna civilbefolkningen, bedriva samhällsviktig 
verksamhet samt vara försvarsmakten behjälplig. 
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   Resultatmål 
• Fler bostäder, med variation mellan olika 

bostadstyper och upplåtelseformer 

• Tryggare offentliga miljöer 

• Resandet med cykel och till fots ska öka 

• Resandet med buss och tåg ska öka 

• Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och 
cykelvägar 

• Alla katrineholmare ska erbjudas fiberbaserat 
bredband senast 2020

 

 

   Att utreda
1. Ett nytt resecentrum och hur centrum kan 

göras mer inbjudande genom att resecentrum 
knyts ihop med Stortorget  

2. Plan för utveckling av området mellan 
Fredsgatan, Kungsgatan och Vingåkersvägen 
(norr om kyrkogården och väster om 
järnvägen), i samverkan med fastighetsägare 

3. Utveckling av innergårdarna i kvarteret 
Näckrosen, för att skapa en attraktiv miljö med 
restauranger och butiker, i samverkan med 
fastighetsägare 

4. Förutsättningar för gång- och cykeltrafik dels 
i Julita mellan Äsköping och kyrkan, dels från 
Strångsjö till gamla Katrineholmsvägen 

5. Kollektivtrafiken på landsbygden, bland 
annat när det gäller möjligheter till nya och 
alternativa trafiklösningar

En god krisberedskap i kommunen, med en tydlig 
och övad krisorganisation och tillräcklig kapacitet när 
det gäller exempelvis reservkraft, bränsle, mat och 
vatten, är grunden även för civilförsvarsarbetet. I allt 
arbete kring trygghet och säkerhet ska kommunen 
ha en nära dialog med räddningstjänsten, polisen och 
andra aktörer. Det brotts- och skadeförebyggande 
rådet har en samordnande roll i arbetet. Även 
föreningsliv och frivilligorganisationer ska involveras.

Säker och funktionell infrastruktur 
Katrineholm ska vara tillgängligt för alla. 
God tillgänglighet ska vara vägledande i all 
fysisk planering. Tillgänglighetsinventeringar ska 
genomföras och tillgängligheten till kommunala 
lokaler ska öka. Tillgänglighet handlar också om 
frångänglighet, att alla miljöer lätt ska kunna 
utrymmas vid krishändelser. 

Trafiksystemet i Katrineholms kommun ska vara 
tillgängligt, hållbart, tryggt och säkert. Det ska vara 
enkelt att transportera sig både inom kommunen och 
till arbetsmarknadsregioner omkring oss. 
Gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik ska 
prioriteras. Trafiksäkerhetsarbetet ska fortsätta med 
fokus på att skapa trygga trafikmiljöer för barn och 
andra oskyddade trafikanter. Fartdämpande åtgärder 
ska införas där det behövs, särskilt vid förskolor och 
skolor och andra viktiga stråk där många går eller 
cyklar. En gång- och cykelbana ska byggas från Bie till 

Katrineholm. I samarbete med Region Sörmland ska 
kommunen påverka Trafikverket och tågoperatörer 
för att säkerställa bättre kommunikationer under 
hela året för både person- och godstrafik. 

Kommunen ska förbättra vägunderhållet och 
skapa en säker gatumiljö. Bilen är viktig som 
transportmedel och parkeringar är efterfrågade, inte 
minst centralt. Möjligheten att parkera ska beaktas 
vid all stadsplanering. Kommunen ska arbeta för en 
effektivare användning av befintliga parkeringsytor 
och fler parkeringsplatser ska tillskapas. 
Ett parkeringshus ska byggas på Norr. 

Tillgång till fiberbaserat bredband är en viktig 
förutsättning både för arbete och fritid och för 
näringslivets utveckling. Katrineholm ska vara en 
modern och attraktiv kommun att bo och verka i och 
kommunen ska fortsätta arbetet med att erbjuda 
en bra digital infrastruktur. Kommunens mål för 
bredbandsutbyggnaden är att alla ska ha möjlighet 
till fiberanslutning före 2020. Vi ska också fortsätta 
verka för att alla delar av kommunen har tillgång till 
mobiltelefoni och radiosändningar.
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En stark & trygg skola 
för bättre kunskaper
Plats för fler barn och elever
Fortsatt utbyggnad av förskolan och skolan är 
högt prioriterat för att möta ökningen av barn och 
ungdomar . Under mandatperioden ska minst 20 
nya förskoleavdelningar öppnas. På längre sikt finns 
planer för ytterligare 50 avdelningar. Två nya skolor 
ska börja byggas, en ny högstadieskola centralt på 
Järvenområdet samt en ny F-6 skola på Norr. Befintliga 
skolor kommer också att behöva byggas ut och 
rustas så de motsvarar de krav som undervisningen 
ställer. Parallellt ska mer personal anställas i förskola, 
fritidshem och skola för att möta de växande behoven 
och på sikt minska gruppernas storlekar. 

Kunskapsfokus, trygghet och studiero 
Förskolan är starten för det livslånga lärandet och 
ska vara trygg, rolig och lärorik. Mindre barngrupper 
ska underlätta för pedagogerna att se varje barns 
förmågor och behov. Forskning visar att tidigt stöd 
ökar barns möjligheter att nå kunskapsmålen i 
grundskolan. Tillsammans med Region Sörmland 
öppnas en familjecentral där öppen förskola, 
socialtjänst, mödravård och barnavårdscentral 
samverkar. Öppna förskolan har även en viktig roll när 
det gäller att stärka barnens språkliga miljö, som är 
av stor betydelse både under barndomen och senare 
i livet. 

Kunskap gör Katrineholm starkare. Alla barn och 
unga ska ges bästa möjliga förutsättningar att klara 
och överträffa kunskapsmålen. Kunskap ska sättas i 
första rummet och resultaten i skolan ska höjas. Höga 
förväntningar och tro på att alla kan lyckas ska möta 
eleverna varje dag. Bra studieresultat kommer av hårt 
arbete och motivation att lära. Ju mer man övar, desto 
bättre blir man. Skolans uppgift är att möta elevernas 
nyfikenhet med en aldrig sinande ström av kunskap 
och kreativitet, från förskolan ända upp genom 
gymnasiet. Alla skolor ska vara bra och likvärdiga och 
föräldrar och barn ska kunna välja den förskola och 
skola som passar deras situation bäst.

Mindre grupper och klasser ska ge mer tid för varje 
barn med sin lärare och öka förutsättningarna för 
studiero. Lärarna ska avlastas från administration för 
att få mer tid till undervisning. 

Möjligheten till läxhjälp, extrastöd och elevhälsa ska 
öka. De särskilda satsningarna på matematik och 
läsning ska fortsätta. Biblioteket och skolbiblioteken 
ska bidra till att stärka barns och elevers läslust, 
läsförmåga och källkritiska kompetens. Lovskolor 
ska genomföras för att ytterligare stärka 
förutsättningarna för alla elever att nå målen. Arbetet 
med att förebygga frånvaro i skolan ska fortsätta. 

Skolan ska vara en bra plats för lärande – kreativt 
och i rörelse vissa stunder, tyst och lugnt för det 
mesta. Elever ska visa respekt för sina lärare och 
för varandra. Föräldrar, lärare, rektorer och annan 
skolpersonal behöver ta ett gemensamt ansvar 
tillsammans med eleverna för ett gott bemötande i 
skolan. Elever och personal ska känna sig trygga. Det 
ska råda nolltolerans mot våld, mobbing, kränkande 
särbehandling och droger i skolan. Alla händelser 
som är eller kan uppfattas som olagliga eller otillåtna 
utanför skolans värld ska anmälas till polis och/eller 
socialtjänst. Skolan ska konsekvent använda sig av de 
disciplinära åtgärder som skollagen medger när det 
krävs för att värna trygghet och studiero.

Personalen är förskolans och skolans viktigaste resurs. 
För att förbättra arbetsvillkoren ska administrationen 
minskas och möjligheterna till kompetensutveckling 
förstärkas. De administrativa uppgifterna för 
pedagoger ska kartläggas och åtgärder tas fram för att 
avlasta pedagogerna, exempelvis genom att anställa 
personer med andra kompetenser så som barnskötare 
och lärarassistenter.

Fritidshemmen ska bidra till ökad kunskap och ge 
extra stöd, läxläsning och möjlighet att prova på 
nya ämnen och fritidsaktiviteter. Både idrotts- och 
estetiska aktiviteter ska erbjudas i samarbete mellan 
fritidshem och föreningsliv. Kulturskolan och KomTek 
ska fortsätta stimulera flickors och pojkars nyfikenhet 
och intresse inom kultur, teknik och naturvetenskap 
och vara ett stöd för skolornas arbete för höjda 
kunskapsresultat.
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Mat och hälsa för goda studieresultat
Att klara skolan är den enskilt viktigaste faktorn 
för barns framtida hälsa. En trygg skolmiljö med 
välfungerande undervisning är därför av stor vikt 
för barns och ungas hälsoutveckling. Förebyggande 
insatser där goda vanor grundläggs tidigt har också 
stor betydelse. Bra mat, fysisk aktivitet och trygga 
miljöer i skolan ökar förutsättningarna för eleverna att 
nå kunskapsmålen och förbättrar hälsan på både kort 
och lång sikt. 

Maten i skolan ska förbättras med elevinflytande, 
duktiga dietister och skickliga kockar. Den ska vara 
god, näringsriktig och klimatsmart. Måltidsmiljöerna 
ska vara inbjudande och trygga, med vuxna från flera 
yrkesgrupper som äter tillsammans med eleverna.

Inspirerande och trygga utemiljöer och planerad fysisk 
aktivitet ska finnas för alla barn och elever. 
Skolor och fritidshem ska sträva efter att utöka tiden 
för motion och idrott. Utemiljön vid förskolor och 
skolor ska utvecklas för att locka till fysisk aktivitet. 
Att vistas i skog och natur är positivt för både hälsan 
och lärandet. Förutsättningarna för friluftsliv och 
utomhuspedagogik i skolan ska stärkas. Vi ska bland 
annat utreda möjligheterna att starta en naturskola, 
som en resurs för att ge alla barn och elever ökade 
möjligheter att upptäcka, uppleva och lära ute i 
naturen.  
 
 
Utbildning för jobb eller fortsatta studier
Arbetet ska intensifieras med att höja utbildningsnivån 
i kommunen. Alla ungdomar ska genomgå 
gymnasieskolan och det ska finnas en bredd av 

gymnasieutbildningar att välja på i Katrineholm. 
Studie- och yrkesvägledningen ska stärkas och vi ska 
aktivt arbeta för att bryta traditionella könsroller på 
arbetsmarknaden. Yrkesprogrammens status ska 
höjas och de ska vara nära knutna till arbetslivet. 
De studieförberedande programmen ska ge 
kunskaper som rustar unga för att klara en avancerad 
universitetsutbildning. Fler av Katrineholms unga ska 
gå vidare till högre utbildning, en målsättning som ska 
prägla hela skolgången.

Det ska vara möjligt att genom hela livet bilda 
och utbilda sig, studera vidare och byta karriär. 
Fler ska kunna läsa universitets-, högskole- och 
yrkeshögskoleutbildningar på hemmaplan. 
Kommunen ska också vara aktiv när det gäller att 
erbjuda yrkesvuxutbildningar. Vuxenutbildningen 
ska fokusera på aktuella och kommande bristyrken, 
exempelvis vård och omsorg, barn och fritid, bygg 
och anläggning, industri och livsmedelsområdet, 
och snabbt ställa om till nya branscher när 
arbetsmarknaden förändras. 

Kommunen ska verka för att nya svenskar snabbt 
lär sig svenska för att komma in i arbetslivet och att 
utbildningen i svenska för invandrare (sfi) kopplas 
ihop med arbetspraktik. Det ska finnas möjlighet 
till ett flexibelt lärande där man kan kombinera 
yrkesinriktade kurser med yrkessvenska och arbete 
eller praktik. För att bredda utbudet, förbättra 
kvaliteten och öka effektiviteten behövs en ökad 
samverkan i regionen.

   Resultatmål 
• Trygg och utvecklande förskoleverksamhet 

• Fler elever ska klara målen i grundskolan och 
nå höga resultat 

• Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan 
och nå höga resultat 

• Ökad trygghet i skolan 

• Mer fysisk aktivitet och utveckling av 
skolmåltiderna ska stärka barns och elevers 
hälsa och studieresultat 

• Fler studerande ska klara målen i kommunal 
vuxenutbildning 

• Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial 
nivå    

   Att utreda 
1. Ändrat regelverk för skolskjutsar, exempelvis 

när det gäller likabehandling av elever oavsett 
huvudman för skolan 

2. Förutsättningar för att skapa fler boenden för 
elever från andra orter som går utbildningar i 
Katrineholm  

3. Möjligheter att förbättra barns språkliga miljö 
genom stöd till föräldrar, exempelvis genom 
digitala hjälpmedel 

4. Möjligheter att starta en frivillig språkskola, där 
barn och ungdomar får möjlighet att utforska 
språk som de ännu inte mött i skolan 

5. Förutsättningar för att starta en naturskola 
och inventering av lämpliga platser för 
utomhuspedagogik, så kallade skolskogar
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Trygg vård & omsorg
Plats för fler som behöver  
omsorg och stöd
Utvecklingen med fler äldre i kommunen kommer 
att fortsätta. I takt med att behoven ökar ska 
äldreomsorgen byggas ut, både när det gäller 
hemtjänst och platser i särskilt boende. Ett nytt 
äldreboende, Dufvegården, ska öppnas med nära 
100 platser och det ska skapas fler demensplatser 
inom äldreomsorgen. Under mandatperioden ska 
också arbete påbörjas med att bygga ett nytt
trygghetsboende för äldre, där äldst går först. 

Även när det gäller boendeplatser inom området 
funktionsstöd fortsätter utvecklingen med 
fler personer med behov av stöd. Planering 
och byggande av nya LSS och SoL-boenden 
ska prioriteras utifrån behovet. Befintliga 
äldreboenden och LSS-boenden ska renoveras 
utifrån de behov som finns av modernisering.

 
Trygghet, delaktighet och livskvalitet 
Kommunen har ett stort socialt ansvar. Äldre 
och personer med funktionsnedsättning ska ha 
en trygg tillvaro med bra omsorg och stöd och 
hög livskvalitet. Varje människa är unik, med 
egna önskemål och intressen. Välfärden ska 
präglas av stor valfrihet, hög kvalitet, ett värdigt 
bemötande och finnas tillgänglig för alla som 
behöver den. Rätten till självbestämmande är 
viktig oavsett ålder. Äldre och personer med 
funktionsnedsättning ska ges stöd anpassat efter 
individens behov. Kommunen ska också underlätta 
för anhöriga som vårdar närstående.

Vi vill ha en äldreomsorg och ett funktionsstöd 
som utgår från det friska, där det är möjligt att 
vara aktiv så länge man orkar och på det sätt man 
vill. Arbetssätten på våra boenden ska utvecklas 
för att öka delaktigheten och ett utvecklingsarbete 
ska prioriteras kring tre breda teman, sociala 
aktiviteter, utomhusaktiviteter och fysisk aktivitet. 
Aktiviteter ska kunna ske under veckans alla 
dagar, i grupp eller individuellt, och verksamheten 
behöver anpassas efter detta. För personer med 
funktionsnedsättning som är i yrkesverksam 
ålder men inte arbetar eller studerar är daglig 
verksamhet viktigt för att främja delaktighet i 
samhället. Habiliteringsersättningen för deltagare  
i daglig verksamhet ska bibehållas.

Arbetet med att ta tillvara digitaliseringens 
möjligheter när det gäller att öka brukarens 
inflytande över sin vardag ska fortsätta inom 
både äldreomsorg och funktionsstöd. Genom nya 
välfärdstekniska lösningar vill vi göra vardagen 
enklare och tryggare och öka den personliga 
integriteten för människor med särskilda behov 
och deras anhöriga. Den generation som nu är på 
väg att uppnå hög ålder är en grupp som är mer 
digital än vad tidigare generationer har varit.  
Ny teknik kan göra det lättare att hålla kontakt 
med nära och kära. Genom ny teknik kan också tid 
frigöras för personalen som är verksamheternas 
viktigaste resurs. Arbetet ska underlättas med fler 
tekniska lösningar för att minska administration 
och stress och arbetsmiljön ska förbättras.

Måltiden är en av dagens höjdpunkter och bidrar 
till både social gemenskap och bättre hälsa för 
brukare inom vård och omsorg. Det aktiva arbetet 
för att minska risken för undernäring ska fortsätta. 
Maten ska vara god, näringsriktig och klimatsmart. 
Måltidsmiljöerna ska utvecklas både när det gäller 
rummets utformning och formerna för måltiderna. 
Brukare ska i ökad utsträckning själva kunna välja 
när de vill äta och ha flera olika maträtter att välja 
mellan. Igelkottens matsal ska byggas om för att 
skapa en mer genuin och intim restaurangkänsla.

Kullbergska sjukhuset är av största vikt både 
för trygghet, näringsliv och för kommunens 
attraktivitet. Samverkan mellan kommunens 
verksamheter och Kullbergska sjukhuset ska 
stärkas.

Sociala insatser för att minska 
utsatthet och utanförskap
Kommunen ska verka för att barn och ungdomar 
växer upp under trygga och goda förhållanden. 
Kommunen ska prioritera förebyggande insatser 
mot ungas missbruk av alkohol och narkotika 
och intensifiera det uppsökande arbetet bland 
ungdomar. Familjer och enskilda med sociala 
problem ska stöttas på ett tidigt stadium. 
Kommunens arbete mot uppfostringsvåld, våld i 
nära relationer och hedersrelaterat förtryck ska 
intensifieras. 
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Inriktningen för socialtjänstens insatser är att 
barns behov alltid ska stå i centrum. I första hand 
ska hemmaplanslösningar och upphandlade 
insatser väljas. Kommunens kostnader för 
placeringar ska minska.

Katrineholms kommun står bakom den regionala 
ANDT-strategin (alkohol, narkotika, doping och 
tobak) med tillhörande åtgärdsplan. Målet är ett 
samhälle fritt från narkotika och doping, minskade 
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol 
och ett minskat tobaksbruk. Alla ska ha möjlighet 
att växa upp och leva utan risk för att skadas 
till följd av sitt eget eller andras bruk av alkohol, 
narkotika, dopningsmedel och tobak. 
Miljöer där barn vistas, exempelvis lekplatser, 
idrottsplatser och badplatser, ska göras rökfria. 

Tillgången till alkohol, narkotika, dopningsmedel 
och tobak ska minska och tillgängligheten till vård 
och stöd av god kvalitet ska öka.

Psykisk ohälsa och missbruk utgör viktiga 
utmaningar som ofta kräver nya lösningar 
och samarbetsformer. En viktig del i ett tryggt 
välfärdssamhälle är möjligheten att komma tillbaka 
när man hamnat snett eller drabbats av problem, 
och att även anhöriga kan få stöd utifrån sina 
behov. Missbruksvård med öppet intag är viktigt 
för att minska sociala problem och utanförskap. 
Budget- och skuldrådgivning ska erbjudas för att 
förebygga och lösa ekonomiska problem. Den som 
vill lämna kriminell verksamhet eller extremism 
ska kunna få stöd och hjälp att ta sig vidare till ett 
normalt liv via socialtjänst och samarbete med 
externa aktörer.  

   Resultatmål  

• Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en 
positiv upplevelse kring bemötande, förtroende och 
trygghet  

• Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare 
inom vård och omsorg 

• Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas 

• Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg 

• Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande 

• Anhörigstödet ska utvecklas 

• Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga 
ska prioriteras  

• Fler ska få en förbättrad situation efter kontakt med 
individ- och familjeomsorgen 

• Öppna insatser och hemmaplanslösningar ska 
användas i ökad utsträckning inom individ- och 
familjeomsorgen 

• Kommunens kostnader för placeringar ska minska 

• Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas 
till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol 
eller narkotika

    Att utreda  
 
1. Mer välfärdsteknik inom vård och omsorg med 

utgångspunkt från brukarnas och verksamheternas 
behov; varje år ska minst två nya tekniska lösningar 
utvärderas
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Ett rikt kultur-, idrotts- 
& fritidsliv
Goda möjligheter till en  
innehållsrik fritid för alla
Ett rikt kultur- idrotts- och fritidsliv har stor 
betydelse för folkhälsan, för identitet och 
sammanhållning bland katrineholmare och för 
att ge alla barn och unga en bra start i livet. 
Det är också en viktig faktor för att locka nya 
invånare och företag till kommunen. I takt med att 
kommunen får fler invånare ska det planeras för 
fler grönområden och skapas goda förutsättningar 
för en aktiv fritid, präglad av frihet, mångfald och 
kvalitet. 

Målet för kommunens folkhälsoarbete är en 
god och jämlik hälsa i hela befolkningen och 
att bidra till att hälsoklyftorna i samhället 
minskar. Alla nämnder har ett ansvar för att 
ett folkhälsoperspektiv införlivas i respektive 
verksamhet. Som en del i folkhälsoarbetet ska 
kommunen verka för jämställda och jämlika 
förutsättningar för en aktiv fritid. Barn och 
ungdomar ska prioriteras.

Föreningslivet är ett viktigt samhällskitt. Kultur, 
idrott och fritidsaktiviteter stärker människor 
och samhälle och ger verktyg att utveckla och 
förändra. Kommunen ska fortsätta att stötta 
föreningslivet och föreningar och studieförbund 
ska ha goda möjligheter att verka i vår kommun. 

Satsningen på fritidsverksamhet för unga 
ska fortsätta. Ungdomstiden lägger grunden 
för ett vuxenliv med självförtroende. Alla 
ungdomar är viktiga, begåvade och har 
kreativa sidor, och ska få möjlighet att göra 
det bästa av sina förutsättningar. Fritidsgårds- 
och eftermiddagsverksamhet ska ha god 
kvalitet och fokusera på barn och ungdomar 
10-16 år. Kommunen ska fortsätta med 
öppen fritidsverksamhet och gatufester i 
bostadsområden samt ordna och ge stöd till 
aktiviteter på skollov. 
 
Goda förutsättningar för friluftsliv är 
positivt för såväl folkhälsa som miljö och 
landsbygdsutveckling. Tillgången och 
tillgängligheten till natur för friluftsliv ska 

förbättras. För att främja ett ökat friluftsliv ska 
vandringsleder och anläggningar för friluftsliv 
inventeras som underlag för prioritering av 
åtgärder och utveckling. Informationen och 
marknadsföringen kring vilka möjligheter till ett 
aktivt friluftsliv som finns i Katrineholms kommun 
ska utvecklas och samarbetet med föreningslivet 
stärkas. I staden ska de gröna miljöerna ge goda 
förutsättningar för rekreation och bidra till ett 
attraktivt Katrineholm. Möjligheterna att skydda 
attraktiva och tätortsnära naturområden ska 
utredas, bland annat med hänsyn till förskolors 
och skolors behov av närbelägna grönområden. 

Ett aktivt kulturliv
Utan kultur blir tillvaron fattigare. Katrineholm ska 
ha ett aktivt kulturliv i alla delar av kommunen. 
Vårt samlade kulturarv ska värnas och ses som 
en resurs. Vi vill att alla kommuninvånare ska 
kunna erbjudas ett kulturliv präglat av kvalitet och 
mångfald. Kommunen ska stimulera, samordna 
och underlätta för alla att ta del av kulturutbudet 
oavsett om man är gammal, ung eller har en 
funktionsnedsättning. Kultur är viktig i livets alla 
skeden och ska ingå som en väsentlig del i många 
av kommunens verksamheter. Kommunen ska i 
första hand stödja kultur för barn och ungdomar. 
Kulturskolan ska ha en bred verksamhet med låga 
avgifter för att öppna kulturen för breda grupper.

Biblioteksverksamheten och kulturhuset Ängeln 
ska vara ett nav för kultur, konst och diskussion. 
Lokstallsområdet ska fortsätta att rustas upp för 
aktivitet, kultur och möten och öppnas för ännu 
fler katrineholmare, bland annat genom att spegla 
Katrineholms tåghistoria.

Investeringsmedel ska avsättas för offentlig 
konst och konsten ska finnas närvarande när 
nya verksamhetslokaler byggs. Nya skolor ska 
berikas med konst som kan användas praktiskt 
och pedagogiskt i olika ämnen och som grund 
för diskussioner hur människor ska vara mot 
varandra. 
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Goda förutsättningar för spontan och 
organiserad idrott
Kommunen ska stimulera insatser som ökar 
människors möjligheter och vilja till motion och 
spontanidrott. Lekplatser ska finnas runt om i 
kommunen med olika teman. I varje kransort och 
stadsdel ska det finnas utegym och motionsspåren 
ska fortsätta att utvecklas. Det ska finnas en 
flyttbar konstfrusen isbana. En multisportarena 
ska uppföras i Forssjö och i samband med att 
Forssjö utökas med fler bostäder planeras en 
ny badplats. De goda möjligheter som finns att 
utveckla Djulöområdet ska tas tillvara, med bland 
annat ett promenadstråk längs stranden och 
längdskidspår på Djulö gärde. 

Två nya idrottshallar ska byggas, Sportcentrum 
utvecklas och fler nya sporter ges plats i lokaler 
och på olika anläggningar. Nya omklädningsrum 
ska byggas på Backavallen och i samma 

byggnad ska personalen få en modern 
arbetsmiljö. Bandyarenan ska moderniseras 
och köldmediet till isytorna ska bytas ut till ett 
modernt och miljö- och hälsovänligt alternativ. 
Ytterligare en konstgräsplan ska anläggas under 
mandatperioden och på längre sikt är målet att det 
ska finnas en plan i varje väderstreck. Kommunen 
ska möjliggöra för idrottsföreningarna att hitta en 
gemensam mötesplats i befintliga lokaler för att 
skapa ett ”Idrottens Hus”.

   Resultatmål
 

• Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och 
fritidslivet 

• Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska 
prioriteras 

• Jämställda kultur-, idrotts- och 
fritidsverksamheter   

     Att utreda
1. Behov och kostnader för att renovera och 

snygga upp Nyhemshallen 

2. Modernisering och ansiktslyftning av 
campingen vid Djulö 

3. Skydd och utveckling av attraktiva och 
tätortsnära naturområden för friluftsliv
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Hållbar miljö
En av de bästa kommunerna på 
miljöarbete
Katrineholms kommun ska fortsätta bedriva ett 
effektivt miljöarbete som ligger i framkant. 
I Katrineholm visar vi hur samhället kan växa och 
utvecklas med ett stort ansvar för miljön. Tillväxt, 
välstånd och demokrati går hand i hand med miljö- 
och klimatförbättringar och främjar framsteg 
som möjliggör en hållbar omställning. Det lokala 
miljöarbetet utgår från de globala målen för 
hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030, som handlar 
om hur världens länder tillsammans ska uppnå en 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld 
till år 2030. 

I miljöarbetet ska Katrineholms kommun 
fortsätta att prioritera områdena klimat, 
vatten, god bebyggd miljö och biologisk 
mångfald. Kommunens kommunikation och 
kunskapsspridning kring miljöfrågor ska stärkas 
för att bidra till ett framgångsrikt miljöarbete. 
 

Minskad klimatpåverkan
Klimatet är vår generations ödesfråga. 
Parallellt med myndighetsutövning och tillsyn 
ska kommunen ge information och råd kring 
miljöhänsyn och energieffektivisering till invånare 
och företag. Vid nybyggnationer ska en lägre 
energiförbrukning än Boverkets norm eftersträvas. 
Takten ska öka i utbytet till mer energieffektiva och 
miljövänliga gatubelysningsarmaturer.

Katrineholms kommun ska aktivt bidra till 
att solelproduktionen ökar. Vid bygglov ska 
information ges om hur det är lämpligast att 
placera byggnader för att få optimal effekt 
av solceller. I kommunens fastigheter ska 
ytterligare solenergi installeras och arbetet med 
energibesparing fortsätta. 

Arbetet med att byta ut fossildrivna kommunala 
fordon till mer klimatsmarta alternativ ska 
fortsätta och elbussar ska införas i stadstrafiken. 
Förtätningen av staden ska fortsätta för minskade 
behov av transporter. Möjligheterna att gå 
och cykla ska förstärkas genom nya gång- och 
cykelbanor. Pendlingsmöjligheterna med tåg ska 
förbättras. Vi vill också främja godstransporter 
på tåg, där Katrineholms Logistikcentrum är en 
tillgång. 

Maten som serveras i de kommunala 
verksamheterna ska vara klimatsmart, lagad 
från grunden och i möjligaste mån baseras på 
svenska, närproducerade och ekologiska råvaror. 
Arbetet med att minska matsvinn ska intensifieras, 
bland annat genom utveckling av en e-tjänst för 
specialkost och frånvaro.

Vid upphandling ska miljökrav ställas på såväl 
varor och produkter som på transporter. 
Kommunens finanspolicy ska revideras för att 
förtydliga att kommunen inte ska investera i 
fossilbranschen.

Rent vatten
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en 
tillgång som måste skyddas. Skyddet av 
grundvattentillgångar måste överordnas 
andra intressen. Tillförseln av näringsämnen 
och föroreningar till sjöar, vattendrag och 
grundvatten ska minimeras, bland annat genom 
ett fortsatt aktivt arbete kring inventering och 
kretsloppsanpassning av små avlopp. 

Dagvattenhanteringen ska förbättras. Dagvatten 
ska i första hand omhändertas lokalt, till exempel 
genom att minimera hårdgjorda ytor och ökad 
växtlighet. Risken för översvämningar och 
utsläpp av föroreningar kan även minskas genom 
utveckling av våtmarker, som samtidigt skapar 
attraktiva områden för rekreation.

Ett projekt ska genomföras för att rena Öljaren 
genom lågflödesmuddring. Projektet, som är 
av nationellt intresse, bidrar till utveckling av ny 
teknik för att åtgärda övergödda sjöar. 

Utsläppen av läkemedelrester i sjöar och 
vattendrag ska minimeras genom samverkan med 
Region Sörmland. Vid upphandling och användning 
av kemikalier ska kraven skärpas med hänsyn till 
både miljö- och arbetsmiljöaspekter. 
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God bebyggd miljö och biologisk 
mångfald
Ny bebyggelse ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas. Ny bebyggelse ska också alltid leva upp till 
de normer som finns för ett tryggt, sunt och säkert 
boende.

Nedskräpningen ska minska. Möjligheterna till 
återvinning behöver förbättras för att insamlingen 
och återvinningsgraden ska öka. Regeringen 
har beslutat om nya förordningar som innebär 
att hushållen ska få närmare till insamling av 
förpackningar och returpapper. Producenterna 
har fortsatt ansvar för insamlingen. Kommunen 
ansvarar för information till hushållen och ska 
samverka med och ställa krav på Förpacknings- 
och tidningsinsamlingen (FTI). Användandet av 
plastmaterial, såsom engångsartiklar, ska fasas ut 
i de kommunala verksamheterna och ersättas av 
miljövänliga alternativ.

Kommunen ska bedriva ett aktivt 
naturvårdsarbete och verka för stärkt biologisk 
mångfald och goda spridningssamband för 
växter och djur. De gröna miljöerna ska ge goda 
förutsättningar för de ekosystemtjänster som 
naturen levererar, exempelvis matproduktion, 
upplevelser och hälsa för invånare och besökare. 
Grönområden bidrar också till att rena luft 
och vatten, fördröja dagvatten, skydda mot 
erosion, dämpa buller och att ge livsrum för olika 
växter och djur. Biologisk mångfald ska främjas 
genom ökad omvandling av klippta grönytor till 
ängsplanteringar och uppsättning av fler bihotell. 
Kommunen ska vara aktiv när det gäller att 
informera om kommunens naturvärden. 

   Resultatmål
• Ökad andel miljöfordon i kommunens 

verksamheter 

• Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler   

• Ökad solelproduktion 

• Minskade utsläpp av näringsämnen och 
föroreningar till sjöar och vattendrag 

• Nedskräpningen ska minska 

• Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva 
åtgärder och naturskydd 

• Klimatsmartare måltider i kommunens 
måltidsverksamhet

     Att utreda
1. Möjligheterna att öka genomsläppligheten 

på hårdgjorda ytor, exempelvis genom 
användande av hålsten 

2. Möjligheten till vertikala odlingar i centrum 
för att minska klimatpåverkan, buller 
och dagvattenflöden, i samverkan med 
fastighetsägare
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Attraktiv arbetsgivare  
& effektiv organisation
Tryggad kompetensförsörjning 
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
I många sektorer råder arbetskraftsbrist 
och konkurrensen om duktiga medarbetare 
ökar. Rekryterings- och bemanningsfrågorna 
kommer att vara centrala framöver. I alla 
delar av verksamheten ska kommunen arbeta 
aktivt med konkreta insatser för en tryggad 
kompetensförsörjning. Arbetet ska vara inriktat 
på att både behålla och locka nya medarbetare. 
Arbetsglädje, utvecklande jobb, trygghet i 
anställningen och god hälsa i arbetslivet är viktiga 
faktorer.

Alla som är anställda i kommunens verksamheter 
ska ha möjlighet att utvecklas på jobbet, få goda 
möjligheter till kompetensutveckling i yrket 
och uppmuntras att ta sig an nya utmaningar i 
arbetslivet. Kommunen ska stärka det interna 
arbetet med kompetensutveckling för att 
säkerställa att resurser används effektivt och att 
kompetensutveckling sker utifrån ett jämställt 
och jämlikt perspektiv. Utbildningsmöjligheterna 
för kommunens anställda ska utvecklas, 
exempelvis genom betald utbildning inom ramen 
för arbetstiden. Kommunen ska också kunna 
garantera anställning för personer som arbetar 
heltid men som studerar på sin fritid för att läsa in 
viss kompetens.

En transparent, jämställd och jämlik lönepolitik 
med individuell lönesättning, god lönespridning 
och möjlighet till löneförmåner är en viktig 
konkurrensfaktor. Alla medarbetare ska ha en 
heltidsanställning som grund och kunna välja 
tjänstgöringsgrad beroende på var i livet man 
befinner sig. Kommunen ska fortsätta insatserna 
för att minimera delade turer.

Samverkan med näringslivet, Region Sörmland och 
andra myndigheter gällande kompetensförsörjning 
och rekrytering ska utvecklas, exempelvis för att 
möjliggöra så kallade tandemrekryteringar.

Hälsofrämjande arbetsplatser
Arbetet med en hälsofrämjande arbetsplats ska 
stå högt på dagordningen och friskvårdsinsatserna 
ska vidareutvecklas. Fokus ska vara på det 
förebyggande arbetet. Kommunen ska 
stimulera medarbetarna till ökad friskvård. 
Personalföreningen ska stöttas och stärkas i 
syfte att bredda utbudet av förebyggande och 
personalvårdande aktiviteter och uppmuntra fler 
att delta.

Kommunen ska bedriva ett aktivt 
arbetsmiljöarbete med fokus på såväl fysisk 
som psykosocial arbetsmiljö. Inom en rad olika 
yrken, exempelvis lärare, sjuksköterskor och 
socialsekreterare, behöver insatser sättas in för 
att avlasta från administrativa arbetsuppgifter, 
bland annat genom att ta in nya kategorier av 
medarbetare. 

Ledarskapet ska stärkas genom 
kompetensutveckling och kompetensbaserad 
rekrytering. Kommunen ska också stärka 
medarbetarskapet genom kompetensutveckling, 
formell samverkan samt dialog och delaktighet. 
Varje medarbetare behöver ha kunskap om såväl 
sina rättigheter som skyldigheter som anställd.

Effektiv organisation 
Arbetet med att effektivisera den kommunala 
organisationen ska intensifieras. I alla 
verksamheter ska ett utvecklingsarbete ske för 
att se till att personal, lokaler och ekonomiska 
resurser används på bästa sätt. Medarbetarnas 
kreativitet och idéer ska tillvaratas. Den 
kommunala organisationen ska dra nytta av de 
möjligheter som ny kunskap och ny teknik skapar. 
Genom digitalisering och vidareutveckling av 
e-tjänster ska servicen till invånare och företag 
förbättras och den interna effektiviteten öka. 
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Kommunens tillgänglighet och bemötande ska 
fortsätta att utvecklas på bred front, genom bland 
annat e-tjänster, ny webbplats, Kontaktcenter, 
servicepunkter på landsbygden och god 
tillgänglighet per e-post och telefon. 
Parallellt med utvecklingen av fler e-tjänster och 
digitalisering ska arbetet för att öka den digitala 
delaktigheten i alla åldrar fortsätta. 

Kommunens värdegrund – respekt, öppenhet, 
tydlighet och tillit – ska hållas levande i alla 
verksamheter. Jämställdhets- och HBTQ-arbetet 
ska både genomsyra kommunens personalpolitik 
och sätta sin prägel på all kommunal verksamhet.

Samarbetet mellan olika verksamheter inom 
kommunkoncernen och med andra kommuner ska 
öka för att uppnå högre effektivitet. 

Att samverka med andra kommuner och att köpa 
och sälja tjänster till andra kommuner är ett sätt 
att säkra kompetens och kostnadseffektivitet.

Kommunen ska leva upp till kraven på god 
ekonomisk hushållning. Det innebär både att 
säkerställa en ekonomi i balans och att bedriva 
verksamheten på ett ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt sätt. För att detta ska vara 
möjligt måste kommunen ha god framförhållning 
och flexibilitet för ändrade förutsättningar. 
Kommunen måste fatta ekonomiskt kloka beslut 
och prioritera de kommunala kärnuppgifterna. 
Det är nödvändigt att kunna möta framtiden 
genom att ha ett väl fungerande planerings- 
och prognossystem. Arbetet med att utveckla 
uppföljning och redovisning av kommunens 
resultat och kvalitet ska fortsätta.

   Resultatmål
• Säkrad kompetensförsörjning 

• Ökat medarbetarengagemang  

• Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare 

• Kommunens tillgänglighet för invånarna ska 
öka 

• Ökad digital delaktighet  

• Ökad effektivitet genom nya 
samverkansformer internt och externt 

• Resultatet ska uppgå till minst en procent av 
skatteintäkterna 

• Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare 
än skatteintäkterna 

• Avskrivningar ska under mandatperioden inte 
överstiga tre procent av driftbudgeten

 

 

    Att utreda
 

1. Möjligheter att stimulera medarbetare till 
friskvård genom digitala verktyg och möjlighet 
att tjäna in en hälsopremie, utöver det 
friskvårdsbidrag som redan införts 

2. Behov och möjligheter till stärkt samverkan 
med externa parter, exempelvis gällande 
kompetensutveckling/utbildning av 
medarbetare
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Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm
Telefon 0150-570 00 (vardagar kl. 8–17)

www.katrineholm.se

Vision 2025: I Katrineholm är lust den 
drivande kraften för skapande och utveckling 
– för liv, lärande och företagsamhet. Lust 
är passion, vilja, ambition. Det är också det 
lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – 
mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. 
Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för 
handling och förändring.

Katrineholm
Läge för liv & lust
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Centerportiet står för nörodlod politik. En politik dör fler beslut fattas direkt ov mönniskor
sjölva eller nöro de mönniskor som berörs. Det ska inte spelo någon roll om du bor i
Katrineholms centrum eller på landsbygden, din röst ör liko vördefull.

Vi tror på mönniskors egen förmåga och vi vill ge alla moximalo möjligheter i livet. Vi ser ott
vi hor en skyldighet att bruko naturens resurser utan att förbruko dem för kommande

generationer. Vivill se en gemenskop dör allo behövs. Dörför behövs ett nytt ledorskap i
Katrineholm, ett ledorskop som står för ökad frihet och jömstölldhet, för minskad otrygghet

och mot miljöförstöring. Ett ledarskap för medmönsklighet och öppenhet.

Det här är våra utgångspunkter, när vi formar politiken för Katrineholm under planperioden

Katrineholms förmåga att blomstra som kommun avgörs av om det finns företag som ger

jobb och om vi får in alla i samhället. Den som är ny i Sverige och Katrineholm behöver veta

hur svenska samhället fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter som gäller. Därför är

starten en utbildning om detta. Språket är också viktigt. Här är samtal och sång en bra

inkörsport. Snabb ingång i arbetslivet är en bra förutsättning för integrering i samhället.

Katrineholm behöver många olika företag, av olika storlek och i olika branscher. Olikheter

berikar och föder id6er. Kommunen ska vara välkomnande för människor som har id6er. Det

handlar om att se varje människas förmåga. Därför vill vi se att sociala företag, "vi-jobb",

exempelvis kooperativ som växer fram som alternativ och insteg till den vanliga

a rbetsmarknaden.

Även med fler företag inom fler branscher kommer många kommuninvånare att pendla till

sitt arbete. Centerpartiet vill se ett öppnare Katrineholm, där kommunen har kvällsöppet vid

givna tillfällen. Det handlar också om att utveckla e-tjänster och att se till att pendlingen kan

ske smidigt med goda förbindelser med tåg och bussar samt med utökade parkeringar för
pendlare.

Ett företagsamt Katrineholm skapas inte av sig självt. Temadagar i skolan om innovation,

uppfinningar, trafik och odling kan bidra. Kontakten mellan skolan och arbetslivet måste

förbättras.

Alla barn och ungdomar lär inte på samma sätt. Händernas kunskap är viktig. Centerpartiet

vill därför satsa på lärlingsutbildning. Katrineholm har av tradition varit en skolstad. Det är en

position att vara rädd om. Det ska vara möjligt att bo kvar och ändå kunna läsa på högskolan

genom bra studielokaler och teknik i framkant.

D-pl;,''
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Nörodlod politik
Centerpartiets grundsyn är att beslut ska fattas så nära de berörda som möjligt. Detta är

närodlad politik. Det är föräldrarna som bäst vet vilken omsorg som passar deras barn.

Därför ska det finnas många alternativ att välja mellan. Vivill minska gruppstorlekarna för att
ge lärare och elever mer arbetsro.

Skolan har ansvar för att alla får det stöd de behöver för att lära. Vi vill se bättre betyg för

Katrineholms skolor, så att fler elever kan lämna skolan med godkända betyg för att ha de

bästa förutsättningarna för att få ett jobb. lnom planperioden ska skolresultaten höjas. Det

ska ske genom tidiga insatser när det gäller "läsa-skriva-räkna" och kompetensutveckling.

Skolan är hela samhällets ansvar.

För Centerpartiet är kvalitet i välfärden viktigast. Höga krav på kvalitet - skolresultat, service

och omvårdnad - ska vara avgörande för såväl privata som kommunala utförare. Dåliga

resultat är aldrig acceptabla. Men vi gillar valfrihet och olikheter. Alla är olika och har olika

önskningar. Centerpartiet vill att mormor ska kunna välja vem som kommer hem till henne

för att hjälpa till med vardagsomsorgen, var hon vill bo och om morfar ska kunna flytta med.

För att nå kvalitet krävs fler händer i vården och personal som har rimliga arbetsvillkor.

I vår syn på välfärden ligger att människan mår bäst i gemenskap med andra. Ensamhet ska

vara själwald. Samhället måste bygga in gemenskap redan i samhällsplaneringen och

byggandet. Centerpartiet vill att Katrineholm ska uppföra ett "Bertil-bo", ett multihus, där

förskola, skola, senior- och äldreboende byggs in i samma fastighet. Målet är att ge plats för

naturliga möten och gemenskap.

Landsbygd -Vi ser helo Katrineholm
Alla invånare är lika mycket värda att lyssna till. Demokratin måste stärkas genom att

medborgarförslag införs. Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha lika villkor som anställda

och som kommuninvånare.

En tredjedel av Katrineholms befolkning bor utanför staden. Det är rimligt att resurserna

följer befolkningen och att mer investeringar görs utanför staden. Att ge bidrag till enskilda

vägar är en del i detta. Centerpartiet vill förändra principerna för kommunens vägbidrag, så

att de följer Trafikverkets prioriteringar. Vi vill också att vägbidragen ska uppräknas. Center-

partiet anser att en tredjedel av investeringsutrymmet ska läggas på landsbygden och vi vill

landsbygdssäkra alla beslut. Denna inriktning ska inledas under planperioden. I satsningarna

på landsbygden ingår att förstärka kommunens service genom att fortsätta utveckla de

servicepunkter som startades under 201,8.1 dessa förenas kommersiell service med

kommunens service enligt bygdens önskemå|. Vi ser landsbygdsskolorna som resurser i

bygden och avsätter medel som ersättning för detta.

q-
Centerpartet
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Kollektivtrafiken måste utvecklas, så att invånarna enkelt och miljövänligt kan färdas inom

och utom kommungränsen. Detta kommer att kräva fortsatta goda förbindelser, men även

stora mått av nytänkande för att öka servicen och samtidigt begränsa kostnaderna.

Mat och miljö
Den mat som kommunen serverar ska ha som mål att smaka som hemlagat och vi ska ha

svenska krav på maten. lngen dubbelmoralvid upphandlingen, utan lika villkor med så

mycket närodlat som möjligt. Här behövs långsiktiga villkor så att lokala producenter kan

bidra. Mer mat ska kunna lagas så nära de som ska äta den som möjligt. Hemtjänstens

personal ska få tid att laga mat. Det ska gå att laga mat i skolorna och på servicehusen. Tiden

mellan målen, särskilt nattetid (nattfastan) ska minska. Mat är mer än något som ska hamna

i magen. Mat är resultatet av ekologiska samband. Fler behöver känna till sambanden.

Därför vill Centerpartiet att kommunen ska satsa på trädgårdsodling i staden, vid skolor och

genom kolonilotter. Det är viktigt att kunna se sambanden och veta var maten kommer ifrån.

Människans överlevnad bygger på att vi kan skapa en giftfri vardag och ta oss an klimat-

utmaningen. Centerpartiet villta bort farliga kemikalier från vår vardag och vi vill börja

avgiftningen hos barnen i förskola och skola. Ett uppdrag ska därför läggas till Samhälls-

byggnadsförvaltningen för att tillsammans med KFAB genomföra en miljöutredning. När det

gäller klimatet behövs en lokal klimatfärdplan för hur Katrineholm kan bli självförsörjande på

energi och minska utsläppen av koldioxid.

I ett långsiktigt hållbart samhälle måste vi vara rädda om vår matjord. Åkermarken ska

brukas - inte förbrukas. Ett levande kulturlandskap behövs för att knyta samman vår historia

med vår samtid och framtid. Brukade fält kan vara lika lugnande för själen som parkmark. Vi

vill därför särskilt värna om Åsen och om Djulö gärde med all6, aktivt jordbruk och det

värdefulla strövområdet. Vi vill att våra barn och_barnbarn ska kunna glädjas åt naturen och

det öppna landskapet.

Katrineholm mot 2022
Centerpartiet anser att det behövs ett nytt ledarskap för Katrineholm, där ett större ansvar

tas för att bygga trygghet i barnomsorg och skola, för våra äldre och för den miljö som vi

måste vårda för kommande generationer.

Med ett Katrineholm som växer följer nya utmaningar. Nya förskolor, skolor och

äldreomsorg behövs för att möta befolkningstillväxten, liksom det behövs bostäder. I

planeringen av nya äldreboenden, skolor och förskolor, ser vi möjligheterna att förverkliga

"Bertil-bo", ett multihus, där boende, äldreboende, skola och förskola kan samsas under

samma tak. Vi anser också att arbetsmiljön måste förbättras, så att de orimligt höga

sjuktalen kan sjunka. Detta är en förutsättning för att kommunen ska lyckas att rekrytera och

behålla personalen i framtiden.

q-
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Kommunen står inför stora investeringar och utökning av verksamheten i en inte allt för
avlägsen framtid, vilket den ekonomiska planeringen måste ta hänsyn till.

q-
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Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-11-28

§ 196

Delårsrapport  Katrineholms Fastighets AB:s samt 
Katrineholms Industrihus AB (KS/2018:433)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporterna från Katrineholms Fastighets AB och 
Katrineholms Industrihus AB till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus 
AB (KIAB) har lämnat delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2018.

Prognosen för KIAB:s och KFAB:s ekonomiska resultat på helårsbasis är positivt om 
ca 2 mkr före skatt respektive ca 11,7 mkr före skatt.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 201 8-11-05
 Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KFAB, § 40, 2018-10-01
 Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KIAB, § 26, 2018-10-01
 Delårsrapport, 2018-01-01 – 2018-08-31, KFAB
 Delårsrapport, 2018-01-01 – 2018-08-31, KIAB
_________________

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

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

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Axel Stenbeck 

Kommunstyrelsen

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

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

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

 

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Katrineholms Fastighets AB
Katrineholms Industrihus AB
Akt
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Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-11-28

§ 197

Delårsrapport Västra Sörmlands räddningstjänst 
(KS/2018:431)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Västra Sörmlands Räddningstjänst 
till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst har till medlemskommunerna 
överlämnat förbundets delårsrapport för de åtta första månaderna 2018. 
Delårsrapporten innehåller förvaltningsberättelse, måluppföljning samt resultat och 
balansräkningar för den aktuella perioden som visar förbundets ekonomiska ställning 
per den 31 augusti 2018.

Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att Västra Sörmlands 
Räddningstjänst
kommer att uppnå ekonomisk balans för 2018, med ett förväntat resultat på 4 647 tkr 
före balanskravsutredning. Prognosen per helår pekar på ett resultat om 4 tkr. 
Balanskravet bedöms därmed uppfyllas.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-05
 Sammanträdesprotokoll från Västra Sörmlands Räddningstjänst, Dir § 18, 2018-

10-04
 Västra Sörmlands Räddningstjänst: delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2018.
 Utlåtande avseende delårsrapport 2018, Västra Sörmlands Räddningstjänst
 Granskning av delårsrapport 2018 Västra Sörmlands Räddningstjänst 
_________________

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

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-11-05 KS/2018:431 - 041 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Axel Stenbeck 

Kommunstyrelsen

Delårsrapport Västra Sörmlands räddningstjänst 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten från Västra 
Sörmlands Räddningstjänst till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst har till medlemskommunerna 
överlämnat förbundets delårsrapport för de åtta första månaderna 2018. 
Delårsrapporten innehåller förvaltningsberättelse, måluppföljning samt resultat och 
balansräkningar för den aktuella perioden som visar förbundets ekonomiska ställning 
per den 31 augusti 2018.

Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att Västra Sörmlands Räddningstjänst
kommer att uppnå ekonomisk balans för 2018, med ett förväntat resultat på 4 647 tkr 
före balanskravsutredning. Prognosen per helår pekar på ett resultat om 4 tkr. 
Balanskravet bedöms därmed uppfyllas.

Ärendets handlingar
 Sammanträdesprotokoll från Västra Sörmlands Räddningstjänst, Dir § 18, 2018-

10-04
 Västra Sörmlands Räddningstjänst: delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2018.
 Utlåtande avseende delårsrapport 2018, Västra Sörmlands Räddningstjänst
 Granskning av delårsrapport 2018 Västra Sörmlands Räddningstjänst 

 

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Akten

65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst
201 8-1 0-1 I

Kommunfullmäktige i
Katrineholm
Vingåker

Utl&tc:nde su seende del&rsrqpport 2 o 7 I
Revisorema skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är ftirenligt med de mål ftjr den
ekonomiska ftjrvaltningen som direktionen beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen.

Förbundets revisorer Lrar översiktligt granskat Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårs-
rapport per 2018-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på
analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisions-
rapport som utarbetats av PwC.

Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att Västra Sörmlands Räddningstjänst
kommer att uppnå ekonomisk balans ftjr 2018, med ett forväntat resultat pä 4 647 tkr lore
balanskravsutredning. Prognosen per helår pekar på ett resultat om 4 tkr. Balanskravet
bedöms därmed uppfyllas.

Finansiella mål och verksamhetsmål som kan kopplas till god ekonomisk hushållning finns.
Dessa har fastställts av medlemskommunerna som också i sina beslut har lämnat anvisningar
om att rapporteringen till kommunerna ska ligga i linje med uppdragets innehåll och struktur
Vilket innebär att målen skall redovisas på en sammanfattande nivå i den ekonomiska
redovisningen till kommunerna (i årsredovisningen och delårsrapporten).

Revisorerna bedömer att:

1-lanCi.ni. H;ndi.

$-piani)'it

delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala
redovisningslagen,
det finansiella målet gällande resultatet har uppnåtts under perioden och det
prognostiserade resultatet är ftjrenligt med de finansiella målen medlems-
kommunerna beslutat om. Målet kopplat till reinvesteringar går inte uttala sig om då
de inte utvärderas ftirrän i årsredovisningen.
fiirbundets bedömning är atttre av verksamhetsmålen har uppfyllts, två har delvis
uppfyllts och att två av målen inte har uppfyllts. Någon prognos ftr måluppfyllelse
under året lämnas inte i rapporten, varftir vi inte kan uttala oss om detta.

GSTJÅNST

a

a

a
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,. Granskning av deiårsrapport 2o1B

InnehfuUsftrteckning
1.

D

Sammanfattande bedömning

Inledning

Bakgrund

Syfte och revisionsfrågor

Revisionskriterier

Avgränsning och metod

Granskningsresultat

Rätwisande räkenskaper och god redovisningssed

Resultatanalys

God ekonomisk hushållning
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PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
förbundets delårsrapport för perioden 2o18-or.-o1 - 2o18-o8-3r. uppdraget ingår
som en obligatorisk del av revisionsplanen för år zor8.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag
för sin bedömning av om deiårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som direktion-
en faststäilt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till
medlemskommunernas fullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionelia bedömning:

Har delårsrapporlen upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

S arnrnanfatt an de b e dömnir.g

a

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed i öwigt. Bedömningen i delårsrapporlen är att ba-
lanskravet kommer att uppfi{las för år zor8.

Ar resuitaten i delårsrapporten förenliga med de av respektive medlemskom-
muns fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns
förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Resultatet för perioden år 4,6 mnkr (r,5 mnkr), vilket är 3,r mnkr bättre än motsva-
rande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett överskott om 4 tkr
förhåilande till budget.

Vi bedömer att det prognostiserade resultat är förenligt med de finansiella mål som
respektive medlemskommuns fuiimäktige fastställt i budget zor8.

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verlsamhetens progno-
stiserade utfall är delvis är förenlig med de av respektive medlemskommuns full-
mäi<tige fastställda målen i budget zor8.

a

Oltober eor.B
Vdstra Sörmlands räddningstj änst
PwC
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Inledning
z.r. Bukgnmd

Kommuner är slqyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning
(deiårsrapport) för verksamheten från årets början och i revisorernas uppgift ingår
att granska kommunens delårsrapport.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översikflig redogörelse för utvecHingen av
kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god eko-
nomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.

Samma lagstiftning och praxis gäller för kommunalförbund som gäller för kommu-
nelna.

Revisionsobjelt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

z.z SUfte ochreuisionsfrägar
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning
vilken skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmältiges behandiing av
densamma.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

. Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

. lir resultaten i deiårsrapporten förenliga med de av direktionen faststälida
målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen
kommer att uppnås?

z.S Reuisi anskriterier
Följande kriterier anvdnds i granskningen:

. Kommunallag (KL), kap rz

. Lagom kommunal redovisning (KRL), kap 9

. Rådet för kommunal redovisnings rekommendation zz, Delårsrapport

. Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

. Direktionensanvisningaravseendedelårsrapport

2.4 Augrärr.srlrir:eg oeh rnetod
Granskningen av delårsrapporten avgränsas till följande :

Oktober zorS
Västra Sörmlands räddaingstjänst
PwC
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. översi}tlig granskning av det siffermässiga bokslutet per eor8-o8-91,

. förvaltningsberättelsens innehåll,

. hurförbundet redovisar hurvdl det prognostiserade resultatet är förenligt
med målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verlsam-
hetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunalayrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrappor-
tens upprättande.

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspeltiv
för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild.
Granskningen är översiktlig och omfattar därtör att bedöma ett urval av underlagen
till den information som ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än
här framförda felaktigheter kan förekomma.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfatt-
ning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i öwigt har.

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonom.

Oktober zorS
Västra Sörmlands räcldningstjänst
PwC
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S . Groinskning sresultat
S.r Röttuissnde räkenskaper och god redouis-

ningssed
Den upprättade delårsrapporten omfatLar perioden januari - augusti. Resultatet för
perioden uppgår tiII4,6 mnkr.

Delårsrapporten består av en omfattande förvaltningsberät[else samt resultaträk-
ning, baiansräkning och kassaflödesanalys.

Anvisningar och interna föreskrifter som beskriver vad som skall ingå i delårsrap-
porten har upprättats och fastställts av direktionen.

Förvaltningsberättelsen är utförlig och redovisar de uppgifter som bör finnas enligt
Rådet för kommunai redovisning (RKR) rekommendation RKR zz delårsrapport.
Balanskravsutredning görs avseende perioden, men i likhet med tidigare är görs
ingen bedömning av prognosen för året. Den personalekonomiska redovisningen
lämnar information i tillräcHig omfattning.

Uppgifter om förbundets pensionsförpliktelser och medlemskommunernas åta-
gande för intjänade pensionsförpliktelser går att utläsa i delårsrapporten.

Uppställningsform för resultat- ochbalansräkning regleras i KRL. Detaljerings-
graden kan vara lägre i delårsrapporten än i årsredovisningen. Förbundets upp-
stdllning av resultat- och balansräkning överensstämmer med KRL. I resultaträk-
ning görs dessutom jämföreise med delårsutfallet per 2or7-o8-3o, bokslut2orT,
budget zor8 och prognos för zor8. Noter finns i tiliräcHig omfattning.

Kassaflödesanalysen visar förändringen av likvida medel. Jämförelse görs med mot-
svarande period föregående år.

Enligt RKR rr.4 materiella anläggningstillgångar ska komponentavskriirning tilläm-
pas. Rekommendationen gäller fr.o.m. 2oL4.Av redovisningsprinciperna framgår
att komponentredovisning sedan zor4 skett för nya investeringar i fordon samt att
komponentredovisning för fastigheter kommer att utredas. Detta överensstämmer
inte med rådets rekommendation som anger att även historiska värden ska fördelas
på komponenter. Det innebär att avskrirrningarna kan vara felaktiga. Vi bedömer
dock inte att awikelsen är materiell.

Bed.örnning
I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som
tyder på att förbundets delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god
redovisningssed i öwigt. Bolislutet är väldokumenterat och korLfattade analyser
finns till awikelser mellan åren.

Oktober zor8
Vdstra Sörmlands räddningstjänst
PwC
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Vi har granskat ett urval poster bl.a. periodiseringar som är gjorda i samband med
delårsrapporten och konstaterar att väsentliga poster har periodiserats korrekt.

Utifrån gjord övergripande granskning av räkenskaperna bedömer vi att förbundets
ekonomiska resultat och stdllning per eor8-o8-31 i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer ati den analys som gjorts och de kommentarer som lämnats i allt vä-
sentligt ger information om den ekonomiska situationen och utvecHingen.

S.z R:esulta;na,lys
Prognosen för helåret pekar på ett överskott om 4 tkr i förhållande till budget.

I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första åtta månaderna zor8, jämfö-
relsesiffror från föregående år samt prognos per helår.

Resultatet för perioden'år 4,6 mnkr (r,5 mnkr), vilket är 3,r mnkr bättre än motsva-
rande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett överskott om 4 tkr
förhåIlande till budget.

Under hösten planeras för inköp och öwiga kostnader gällande flytten. Även perso-
nalkostnaderna väntas öka då flytten kommer att kräva ytterligare resurser.

Oltober zor8
\låstra Sörrnlands räddningstjänst
PwC

Verks amhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Avskrivningar
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Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
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S.S God ekor:.CIwa slc }en'rstrråILnilr*g

5.5.1 Finansiella måI
I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot förbundets finansiella måI
som fastställts i budget zor8:

Vi delar direlitionens bedömning att det finansiella målet har uppnåtts under peri-
oden.

Bedörnning

Vår översiktliga granskning visar atL det prognostiserade resultatet är förenligt med
de finansieila måIen medlemskommunerna beslutat om. Målet koppiat tili reinve-
steringar kan vi inte uttala oss om då de inte utvärderas förrän i årsredovisningen.

S.S. 2 MåI för u erkslmheten
De mål som skall redovisas i delårsrapporten och som gäller fr o m r januari zo16 år

MåI för verksamheten, faststäIlda av
direktionen för perio den zor.6-zor9

MåluppfuIlelse, förbundets bedöm-
ning i delårsrapporten

VSR har uppdrag att fortJöpande se över
och anpassa organisationen så att den på
bästa sätt stödjer medlemskommunernas
intentioner för räddningstj änstverksamhet,
säkerstäIler en långsiktig effektiv verksam-
het samt möter framtidens krav.

Förbundet bedömer att målet delvis är
uppfyllt

VSR ska uppfattas som trygghetsskapande
och därigenom bidra till att medlems-
kommunerna är trygga och säkra att leva
och verka i. Arbetet ska vara olyclsföre-
byggande där män, kvinnor, flickor och
pojkars säkerhet står i centrum.

Förbundet bedömer att målet delvis är
uppnått då antalet tillsyner inte nått upp
till målvärdet för perioden.

Antalet personer som skadas eller om-
kommer i olyckor, som föranleder rädd-

Förbundet bedömer att målet inte är
uppt'llt. VSR har inte ensamt ansvar

Oktober zor8
Vdstra Sörmlands räddningstj änst
PwC

Finansiellt måI, fastståillda av di-
rektionen för perioden zor.6-zor9

Utfall i delårsrapport
zor8-o8-3r

MåIuppfrllelse, förbun-
detsbedömning

VSR ska ha ett positir,t årligt resultat. Resultatet var i delårs-
rapporten +6+ZtW.
Målet är upp8'lit.

Enligt prognos kommer
målet även att vara uppfi'llt
vid årets slut, då resultatet
före balanskravsutredning
beräknas bli + tkr.

Reinvesteringar ska ske med förbundets
egna medel

Utvärdering av detta mål
sker i årsredovisningen

6 av7
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ningsinsats, ska öka över tid. gällande det förebyggande arbetet.

VSR ska kontinuerligt se över förutsätt-
ningar för att utvecHa samverkan med
andra kommuner i syfte att öka verksam-
hetens effektivitet och kvalit6 samt uppnå
ökad trygghet och säkerhet för medlems-
kommunernas invånare.

Förbundet bedömer att målet är uppfullt.

Kunskapen och förmågan hos allmänheten
om olycksförebyggande och olyclishantera-
ande åtgärder om olyckor, som kan föran-
leda räddningsinsats, ska kontinuerligt
öka.

Förbundet bedömer att målet är uppfyllt.

VSR s eller som samverkansavtal annan
räddningstjänst, första enhet ska vara
framme vid roo procent av alla olyckor
inom den tid som anges i handlingspro-
grammets förmågekarta.

Förbundet bedömer att målet delvis är
upp$'llt. Resultatet för perioden blev 98,5
procent.

Vid 6o procent av alla olyckor som uppfi'l--
ler kriterierna för räddningstjänst enligt
LSO ska en första insats ske av enskilda.

Förbundet bedömer att målet inte är
uppfyllt. Resultatet för perioden uppgick
till45 procent.

Förbundet har i delårsrapporten med hjälp av olika diagram redovisat och utvärde-
rat hur verksamhetsmålen har uppnåtts. Det lämnas inga prognoser per helår för
måluppfyllelsen.

Bed.örnning

Vår översiktliga granskning visar de tre av målen kopplade till god ekonomisk hus-
hållning uppnåtts, två har delvis uppnåtts och två har ej uppnåtts. Det saknas en
samlad bedömning, av finansiella mål och verksamhetsmål, om god ekonomisk
hushållning kommer att uppnås för zor8.

zorB-ro-r9

Hansson

Oi<tober zor8
Västra Sörmlands räddningstjänst
PwC
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Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-11-28

§ 198

Delårsrapport Vårdförbundet Sörmland (KS/2018:458)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Vårdförbundet Sörmland till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmland har överlämnat sin delårsrapport för perioden januari till 
och med augusti 2018 till kommunstyrelsen och socialnämnden i 
medlemskommunerna för kännedom. 

Resultatet för perioden är minus 39 tkr. Prognosen for helåret pekar mot ett resultat 
om 410 tkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-05
 Delårsrapport för perioden 2018-01 -01– 2017-08-31, Vårdförbundet Sörmland
 Utlåtande avseende delårsrapport 2018, revisorerna i Vårdförbundet Sörmland
 Granskning av delårsrapport 2018, Vårdförbundet Sörmland
 Skrivelse om delårsrapport Vårdförbundet Sörmland
_________________

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

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-11-05 KS/2018:458 - 041 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Axel Stenbeck 

Kommunstyrelsen

Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten från 
Vårdförbundet Sörmland till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmland har överlämnat sin delårsrapport för perioden januari till och 
med augusti 2018 till kommunstyrelsen och socialnämnden i medlemskommunerna för 
kännedom. 

Resultatet för perioden är minus 39 tkr. Prognosen for helåret pekar mot ett resultat om 
410 tkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas.

Ärendets handlingar
 Delårsrapport för perioden 2018-01 -01– 2017-08-31, Vårdförbundet Sörmland
 Utlåtande avseende delårsrapport 2018, revisorerna i Vårdförbundet Sörmland
 Granskning av delårsrapport 2018, Vårdförbundet Sörmland
 Skrivelse om delårsrapport Vårdförbundet Sörmland
 

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Vårdförbundet Sörmland
Akt
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INNEHÄTLSFÖNTECKNING

sid s r'ÖRvRnNINGSBEnÄrrersn

Sid To PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

SidTZ SYSTEMATISKTARBETSNANTÖENBETE

Sid TZ EKONOMTST< ÖVERSIKT

Sid T+ DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

Sid TZ RESULT,TTNENUING OCH PROGNOS

Sid rz BALANSRAKWWC

Sid rS KASSAFLÖOCSN,IPPORT

Sid TA NOTER TILL RESULTATNÄNWING OCH BALANSNÄNNWC

Sid zT BILAGA - REDOVISNINGSPRINCIPER
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Förvaltningsberättelse 2018 - perioden 01 - 08

Vårdfiirbundet - direktion och ledning

Förbundsdirektionen har haft fem ordinarie ledamöter och fem ersättare, en ordinarie ledamot
och en ersättare från varje medlemskommun. Tre insynsråd från Landstinget Sörmland ingår
också i direktionen. Direktionen har haft tre sammanträden under delårsperioden t o m
augusti.

Direktionens arbetsgrupp, som bestått av fem ledamöter - en från varje medlemskommun -
samt ett insynsråd från landstinget under ledning av ordftjranden, arbetar särskilt med
utvecklings- och ftimyelsefrågor fijr ftirbundet. Arbetsgruppen är även beredningsorgan ftir
ärenden inftir direktionens sammanträden.

Vårens möte med Vårdftirbundets ägarelmedlemskommuner var ft)rlagt till Vårnäs i Vingåker
i april. där ftirslaget till budgetramar ftir 2019 redovisades. Beslut fattades om öppet intag till
anhörigprogrammet. Eskilstuna kommun informerade om att man utrett upphandling inom
socialtjänsten i egen regi, Eskilstuna erdöd övriga medlemmar att köpa motsvarande tjänst
som Vårdftjrbundet Sörmland erhåller, direkt från Eskilstuna. Förslag till budgetramar ftir
2019 redovisades, budgetramarna ftir område upphandling lyftes ut och ägarna lämnade
därefter sitt godkännande till ftirslaget och beslutet innebär att den generella anslagsnivån
räknas upp med 3 %.
Information lämnades om resultat och viktigare skeenden inom respektive
verksamhetsområde ftjr det ftiregående verksamhet säret 2017 .

S ammanfattning öv er Vår dft)rb undet S örmlan ds ekonomis ka res ultat och
situation

Den största delen av Vårdftirbundets verksamhet finansieras genom årliga anslag från
medlemskommunema och även genom ett anslag från landstinget ftr avgiftnings-
verksamheten på Vårnäs. Anslagen ger medlemmarna fritt tillträde till ftirbundets olika
verksamhetsområden som behandlingsplatser på Vårnäs och Gläntan, familjerådgivning och
ftirdelaktiga ramavtal inom individ- och familjeomsorgens område.

Verksamheterna vid Vårnäs behandlingshem och Gläntans behandlingshem är även
beroende av intäkterna ftjr de extema patientplaceringama från andra uppdragsgivare, liksom
den ftirlängda behandlingen ft)r kvinnor respektive män, de s k halwägshusen. Det
ekonomiska utfallet ftr Vårnäs och Gläntan bestäms i hög grad av intäkternas storlek i denna
del.

Förbundets delårsresultat är negativt med -39 tkr.

Förbundets gemensamma kostnader - ftirbundsgemensamt - fcirdelas till de fyra kärn-
verksamheterna. Fördelningsgrunden utgår från verksamhetens volym/budgetomslutning.

Sammanlagda delårsresultatet fiir Vårnäs behandlingshem är negativt med -196 tkr.
Huvudskälet till det negativa ekonomiska utfallet ftir verksamheten är främst inskolning av
tvänya rådgivare samt mindre efterfrågan från externa placerare.

Familjerådgivningen visar ett positivt resultat med 98 tkr.

Upphandlingsverksamheten visar ett plusresultat ft)r perioden med 56 tkr
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Gläntans behandlingshem visar ett överskott med 3 tkr.

För helåretz0l9 är den nuvarande bedömningen att resultatet ftir den sammantagna

verksamheten inom ftjrbundet (inklusive finansiella poster) blir positivt med 410 tkr.

Vårdftirbundets ekonomiska ställning är fortsatt stabil och det egna kapitalet kommer
vid årsskiftet att uppnå det finansiella målet om lägst ca LL mkr.

Förbundsgemensamt
Uppföljning av mål fiir 2018

Vårdftirbundet Sörmland skall fortsätta arbetet med kvalitetslednings-systemet ftjr hela

verksamheten. Syftet är att verksamheten har en dokumenterad kvalitet, som har

ftirtroende från omvärlden och kan möta konkurrerande alternativ till Vårdftirbundets
verksamhet.

Samtliga verksamheter inom Vårdftirbundet Sörmland skall tillämpa evidensbaserad praktik.

Vårdftjrbundet Sörmland skall vara en attraktiv arbetsgivare

Uppföljning av målen sker som helhet i årsredovisningen.

Miljömål
Vårdftirbundet Sörmland vill bidra till

i. en hållbar utveckling och ekologisk balans genom att begränsa klimatpåverkan och

arbeta ftirebyggande enligt de miljölagar som finns.

Uppfölj ning av milj amål

Uppftiljning av miljömålen sker i årsredovisningen.

Vårnäs behandlingshem

Våmäs behandlingshem bemannas av 1,0 verksamhetschef, 1,0 programledare, 7,5 rädgivare,
2,0 samordnare, T,6 fastighetsskötare,2,0 sjuksköterskor samt 3,7 köks- och städpersonal.

Vidare köps 0,1 läkarresurs in som extern konsult.
Under de ftirsta 7 månadema har en viss omsättning skett bland personal. En sjuksköterska

har slutat och en ny har skolats in, rekrytering pågår av ytterligare en sjuksköterska.

Rådgivare och sjuksköterskor har haft ca20 timmars handledning under delåret. Kostnaden

ft)r kompetensutveckling har uppgått till 170 tkr under perioden.

Primärbehandlingen vid Vårnäs har under de första åtta månadema genomftirt 4969

vårddygn jämftirt med 5222 under 2017. Genomsnittsbeläggningen är 20,45 patienter per
vårddygn (21,48 under 2017), varav 2133 är patienter som placerarats av externa
uppdragsgivare under samma period (3,05 under 2017). Ca 110 avgiftningar under
perioden jämfort med 770 under 2017.

De extema placeringarna ligger något under budget som är 3,0 patienter/vårddygn.

Patientbeläggningen på den ftirlängda behandlingen ftir män och kvinnor uppgår till 3,9

4
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patienter per vårddygn (budget 6,0) ftr delårsperioden, vilket är lägre i jämftrelse med
samma period 2017 (4,5).

Väntetiden ftr inskrivning har legat på ca 2 veckor under perioden.

Samtliga medlemskommuner är anslutna till det "Öppna Intaget" - Eskilstuna, Flen,
Katrineholm, Strängnäs och Vingåker.

Vårnäs har sedan tidigare ramavtal med Kriminalvården och med ett 60-tal kommuner i den
södra landsdelen.
Därutöver finns samarbetsavtal mellan Våmäs och Ljung & Sjöberg AB, som är en
öppenvårdsverksamhet i Stockholm.
Avtal finns med Valbo behandlingshem ft)r avgiftning och gemensam personal- och
verksamhetsutveckling samt med Malingsbo behandlingshem, främst gällande avgiftning.
Dessa har inte använts under delåret.

Målsättningen att hjälpsökande som ringer till Vårnäs, skall få en tid inbokad ftir att påbörja
behandlingen inom 14 dagar haruppfyllts underperioden.

Vårnäs behandlingshem har intensifierat sin utåtriktade verksamhet med deltagande vid olika
evenemang i våra medlemskomnuner, genom att t.ex delta i "Pride" dagar i Eskilstuna.
Liknande aktiviteter kommer att fortsätta under hösten, däribland" Drogfokus" i Uppsala.

Regelbunden handledning med extem handledare har skett ca en gång per månad under våren
ftjr behandlingspersonal och sjuksköterskor samt ftjr ledningsgruppen fiir Vårnäs.

Alltfler socialsekreterare kommer tillsammans med klienter till s k informationsträffar, där
verksamhetschefen eller programledaren informerar om behandlingen ftir att på bästa sätt
ftirbereda presumtiva patienter ftire en eventuell inskrivning.

Vid två tillf?illen har Vårnäs haft allmänna informationer, fiir socialarbetare och andra
intresserade, om Vårnäs och hur behandlingen går till. Informationstillf;illena har varit
fullsatta varje gång. Vårnäs har ftjr avsikt att ha två informationstillftillen varje termin och vid
önskemål även flera.

I övrigt har informationer skett i olika grupper, exempelvis olika politiska grupper.

Vårnäs har kontinuerlig kontakt med alla avtalskommuner. Det sker främst via mail,
nyhetsbrev och telefonsamtal.

Vårnäs Facebooksida når en allt större krets av personer. Sidan används ftir att kontinuerligt
informera intresserade om verksamheten och allt fler kontaktar Våmäs den vägen. Frågor som
avhandlas handlar om behandlingen, mediciner, anhöriga och alltmer allmän rådgivning till
enskilda och anhöriga i missbruksfrågor.

Uppfi)lj ning av verksamhetsmål

1. Minst 50 % av patienterna som nås genom uppfi)ljningen skall vara aktiva i
sjiilvhjiilpsgrupper ett år efter uvslutad behandling.

Uppföljning görs en gång per år i samband med årsredovisningen.

2. Minst 50 % av patienterna som nås genom uppfi)ljningen skall hu uppnått en
stadigvarande drogfrihet ett år efter avslutad behandling.
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En god eknnomisk hushållning c)r att de flesta patienterna ett år efter avslutad
behandling rir drogfria och har fåttforutsrittningar att leva i enfortsatt drogfri tillvaro,
då det innebrir ett maximerat resursutnyttiande såvcil ur individens som verl<samhetens

och samhallets perspektiv.

Uppföljning görs en gång per år i samband med årsredovisningen.

3. Att genomfi)ra kvalitetsmdtning genom att erbjada samtligu patienter som
genomfi)r primdrbehandlingen möjlighet att besvara en lT-baserud enkdt med

frågestiillningar som miiter hur nöjd patienten iir med behandlingens olika delar.

Att det samlade resultatetfrån kvulitetsmiitningen skall uppgå till minst 75 % av

enkdtens maxpoiing.
Vid delåret upplevde sig 89.8 % av patienterna nöjda med behandlingen. Målet uppnått

4. Minska andelen patienter som uvbryter behandlingen.

Trots mindre antal patienter har antalet avbrott ökat till 6l under delåret jdmfört med

53 avbrott motsvarande tid under 2017. Målet ei uppnått.

S. Öka kompetensen hos vårdgivande personal.
En medarbetare genomgår en utbildning till alkohol/drogterapeut vid Forsafolkhögskola8,
Tre medarbetare kommer att genomgå certifieringsutbildningen under hösten. Målet uppnått.

Styrmått och uppfiiljning
Antal genomftirda vårddygn - 4969 jdmfört med 5222 (2017)

Genomsnittlig dygnsbeläggning - 20,45 jdm/brt med 21,48 (2017)

Väntetiden ftir inskrivning- 14 dagar jrimfört med I4 dagar (2017)

Andelen nöjda patienter/beställare - andelen nöjda patienter rir 89,8 % jtimfort med 82,9 26

(2017)

Antalet genomförda avgiftningar - 110 genomforda avgiftningar jrimfort med 170 (2017)

Kostnad ftir investering i lokaler - 453 tkr jtimfort med 202 tkr (2017)

Kostnad fiir kompetensutveckling - 170 tlcr jcimfort med 101 tkr (2017)

Antal timmar med handledning- 20 timmar jcimfört med 20 timmar (2017)

Gläntans behandlingshem

Gläntans behandlingshem erbjuder unga vuxna 18-26 år med alkohol och drogproblematik
behandling som bygger på lång beprövad erfarenhet och forskning inom beroende.

På Gläntans behandlingshem finns 10 platser, varav 2 är så kallade sviktplatser ftir dem som

har giort behandling och som under en kortare period behöver komma på återbesök.

Placeringstiden är primärt 3 månader och behandlingen är indelad i tre faser. En

introduktionsfas, en behandlingsfas och en utslussfas.

Gläntans behandlingshem erbjuder en möjlighet attlägga grunden till en livsstilsftirändring
som ger ftirutsättningar för ett liv utan droger och kriminalitet. Meningen är att man ska

lämna Gläntans behandlingshem med en stärkt ftirmåga och med nya strategier för att hantera
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tankar och känslor i vuxenlivet. Ett bättre mående där man har fått nya verktyg att hitta ett bra
ftirhållningssätt till sin framtid.

I behandlingsprogrammet ingår nätverksarbete och deltagande i AAAIA grupper. En stor vikt
i arbetet är att finna en tät samverkan med socialtjänsten gällande en god vårdplanering ftir
den unge. Gläntan har även externa aktörer, viktiga i ett tillfrisknande, som kommer till
Gläntan och informerar om sina verksamheter.

Gläntan bedriver en modifierad behandlingsmodell där styrkan i behandlingen är att även ge
utrymme ftjr individuella behov. Målsättning är att samtlig personal inklusive enhetschef skall
vara certifierade i 12-stegsbehandlingens lärprocesser.

En stor del av personalgruppen har egna erfarenheter av en tidigare beroendeproblematik. Det
finns Ml-utbildad personal och tillgång till enskilda KBT-samtal med utbildad
beteendevetare. Haschprogrammet finns ftjr dem som har behov och även tillgång till en
diakon vid behov av samtal i svårare kriser.

Gläntan bemannas av en enhetschef, åtta behandlare och en kock.

Uppfi)lj ning av verks amh ets mål

1. Öka antalet vårddygn.
Medlemskommuner som anvrint Gkintans behandlingshem rir Eskilstuna, Strringnris och Flens
kommuner. Gkintan har ökat externa genom att erbjudaJc;rlangd behandlingfor ungdomar
somfullföljt behandlingen men av olika skril inte kunnat gå hem direh. Ramavtal har tecknats
ned I6 kommuner i Örebro lan.

Genomförda vårddygn under perioden rir I 124 jrimfört med 1424 under 2017. Målet ej
uppnått.

2. Oka informationen och marknadsfi)ringen mot medlemskommunerna
Informationstrciffar i Eskilstuna och Snangncis för chefer och berörda handkiggare.
Fortsatt information kommer att ske löpande genom samverkan med respektive chef
på socialförvaltningarna i medlemskommunerna. Ledningsgruppenför Gkintan med
enhetschefernafrån respektive medlemskommun har träffats 2 gånger under våren. I
samverkan med Vårnris har gemensamma informationstrriffar hållits och planeras
framåt. Målet uppnått.

3. Öka kompetensen hos vårdgivande personal.
Samtliga tillsvidareanstrillda har genomgått CTL-utbildning. Enhetschef har haft handledning
4 gånger under våren. Kostnadfor kompetensutveckling under perioden rir 45 tkr. Målet
uppnått.

4. Förbdttra samverkan med landstinget.
Samverkan med Beroendecentrum i Eskilstunafortsritter ochfungerar vcil. Glcintan har
fortsatt god kontah med Vårdcentralen i Vingåker ifrågor rörande fusisk hcilsa. Målet
uppnått.

Sfyrmått och uppftiljning

Antal medlemskommuner som använder Gläntans behandlingshem - Fortsatt tre
me dl e m s ko mmune r s o m anv cinde r G kint an s b e handl in gs he m
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Antal genomfijrda samverkanstillftillen externt - Enhetschef deltog i Sverige mot Narkotika
under två dagar i maj.

Antalet genomftirda vårddygn - I124 vårddygnicimfört med 1424 (2017)

Väntetiden ftir placering från informationstillfiillet - Vrintetiden har varit mindre cin.fem dagar
under perioden.

Kostnad ftir kompetensutveckling - 45 tlv jcimfört med 80 tlcr (2017)

Familjerådgivningen

Vårdftirbundet Sörmland har i uppdrag att bedriva familjerådgivning ftir de fem
medlemskommunerna - Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker.
Familjerådgivningen har mottagningslokaler ftjr samtal i Eskilstuna, Flen, Katrineholm och

Strängnäs. Sökanden från Vingåkers kommun hänvisas till mottagningen i Katrineholm eller
annan ort enligt eget önskemåI.

Familjerådgivningens uppgift är att genom samtal bearbeta relationsproblem och konflikter i
familjerelationer, samt att i samverkan med andra intressenter medverka i kunskaps-

ftirmedling o ch information om samlevnadsfrågor

Under delårsperioden har antalet genomft)rda samtal uppgått till 894 jämftirt med 1086 under

2077. Antalet nya ärenden är 345 jämftirt med377 under 2017.

Totalt antal ärenden, avslutade och pågående, har varit 5I9 jämftjrt med 594 under ftiregående

år. Medelväntetiden ftir att få en tid har under 2018 varit 9 dagar jämfört med 12 dagar under

2017.

Andel klienter som utsatts fcir hot och/eller våld har under perioden varit 40.

Familjerådgivarna har under perioden haft regelbunden handledning.
Kostnaden fiir kompetensutveckling under perioden är 6l tkr jämftirt med
107 tkr (20t7).

Uppft lj n ing av verks amh ets mål

1. Minst 70 % uv klienterna ska upplevu att deras livssituation, gdllande
r elat i o n e n, s k a h a fi) r b öttr at s eft er s a mt al e n me d fa mili er ådg iv ar e.

En god ekonomisk hushållning rir att majoriteten av klienter upplever en

forbatning av sin livssituation efter samtalen då det innebcir ett maximerat
r e sur sutny ttj ande fAr kl i ent e n, v erks amh e t e n o ch s amh ril I e t.

2. Minst 80 % av klienterna ska varu nöjda i kontakten medfamilie-
rådgivningen.

En god ekonomisk hushållning rir att de flesta klienterna rir nöjda i kontakten med

familjerådgivningen då det innebrir ett maximerat resursutnyttjande för klienten,
ver ks amhe ten o ch s amhrille t.

3.Fortsatt samverkan med mödravård samt familje- och barnavårdscentraler
4. Fåfler med relationsproblem att ta en tidig kontaktfi)r rådgivning.

8

Uppfö lj nin g av v er ks amh e t s m ål e n ske r i år sr e dov i s n i n ge n.

117



Upphandlingen

Vårdftjrbundet Sörmland utför den samordnade upphandlingen för medlemskommunernas
räkning, men via avtal deltar även övriga Sörmlandskommuner.

Upphandling av ramavtal görs ftir vårdinsatser inom Socialtjänstens individ- och
familjeomsorg och vid delårsslutet finns sammanlagt 76 gällande ramavtal att tillgå ftr
länskommunerna inom ft)ljande områden:

o Ungdom med missbruk (HVB): 13 ramavtal - avtalstiden sträcker sig till 2018-03-31
Ny upphandling påbörjad. Befintligaramavtal ftirlängda till och med årsskiftet.
Räknar med att tilldelningsbeslut kommer tidig höst 2018.

Ungdom med psykisk ohälsa (HVB): 11 ramavtal - avtalstiden sträcker sig till 2018-
07 -31 . Ny upphandling påbörjad. Befintli ga ramavtal ftirlängda till och med årsskiftet.
Räknar med att tilldelningsbeslut kommer tidig höst 2018.

a

a

a

a

Familjebehandling (utredning av föräldraftirmåga HVB): 7 ramavtal - avtalstiden
sträcker sig till 2019-01-31.

Vuxna med missbruk (HVB): 22 ramavtal - avtalstiden sträcker sig till 2019-10-30

o Konsulentstödd familjehemsvård. 7 ramavtal ftir barn och unga samt 5 ramavtal ftir
vuxna. Avtalstiden sträcker sig från 2017-11-01 till och med 2020-10-31.

Skyddat boende: 8 ramavtal för kategorin kvinnor och män samt 4 ramavtal ftjr enbart
kvinnor. Under året har ett ramavtal i den senare kategorin annullerats på grund av
misskött verksamhet. Avtalen sträcker sig från 20 I 8-01 01 till 2020-12-31 .

En samrådsgrupp är knuten till den samordnade upphandlingen, som består av representanter
for socialtjänsten i samtliga Sörmlandskommuner. I samrådsgruppen behandlas
ftirfrågningsunderlag och då främst kravspecifikationer i alla nya upphandlingar. Dessutom är
gruppen ett forum där ftirslag pänya upphandlingsområden kommer från
kommunrepresentantema. Även erfarenheter av de olika verksamheterna som VFS tecknat
r amav tal med diskuteras.

I samrådsgruppens möten deltar även den konsult som används vid framtagning av
förfrågningsunderlag och annonsering. Därmed är samrådsgruppen även ett forum ftjr
kunskapsutveckling när det gäller Lagen om Offentlig upphandling (LOU).

Samrådsgruppen har haft tremöten under året där aktuell upphandling ftr HVB unga
planerades. Förfrågningsunderlaget och kravspecifikation utarbetades med utgångspunkt i
synpunkter och önskemål som framkom under samråden. Därefter har ingen ny upphandling
planerats.

9
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Uppfi;ljning av verksamheten sker i samrådsgruppen vid de tillfdllen dcir gruppen trriffas
enligt beslutad mötesplanering och redovisas i årsredovisningen

Övriga appdrag

Utbildning

Under 2016 övertog Vårdförbundet Sörmland GSK ehf:s användanättighet och Copy Right av

CTl-utbildningen "Certifiering i Tolvstegsbehandlingens lärprocesser".

Kompetenskravet ftir rådgivare är bla certifiering och certifiering i egen regi garunterar en

långsiktig kompetensftirsörj ning.
Under 2017 startade Vårdftirbundet certifieringsutbildningen och genomftjrde två
utbildningssatsningar. Målet fttr 2018 är att genomftira minst två utbildningssatsningar, enär
genomftird och en är påbörjad.
Vårens utbildning avlöpte väl med fem deltagare. Tre deltagare från Gläntan och två externa.

Deltagarna har önskemål om fler ledarledda träffar vilket vi ska ftirsöka få till stånd framöver.

Dessa utbildningar utvärderas med enklare enkät, samtliga deltagare varit valdigt nöjda med

innehållet.
Utbildaren önskar se fler socionomer på utbildningen från medlemskommunema, detta skulle
underlätta ftjr alla i missbruksarbetet, att få en samsyn runt detta. Kanske kunde det läggas på

en summa på anslagen ftjr våra medlemskommuner och sedan ha ett "öppet intag" ft)r
socionomer som arbetar med människor som har missbruksproblem. Det skulle underlätta och

ftirenkla brobyggandet mellan Vårdftjrbundet Sörmland och kommunema.

Personalekonomisk redovisnin g

Sjukfrånvaro (2018-01- - 08)

Sjukfrånvaroredovisning mm
De anställdas sammanlagda ordinarie
arbetstid, timmar
Total sjukfrånvaro, timmar

2018-08 2017-08

51 355
3 149
6,13 oÄ

51 788
4 032
7,79 o/oTotal ukfrånvaro i %

60 dagar eller mer i procent

av den totala sjukfrånvaron 18,99 % 41,99 olo

Kvinnornas sammanlagda arbetstid, timmar
Total sjukfrånvaro för kvinnor, timmar
Kvinnornas sjukfrånvaro i procent

25 924
1 826
7,04 Vo

26 215
2 106
8,03 %

Männens sammanlagda arbetstid, timmar
Total sjukfrånvaro för män, timmar

25 431
1 322
5,20 o/o

25 573
1 926
7,53 olo

Männens sjukfrånvaro i procent

Kommentar:
Uppgift om sjukfrånvaro uppdelad på åldersgrupper lämnas inte då uppgiftema kan hänforas

till enskilda individer.

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 1,66 procentenheter i jämftirelse med samma

period2077.
Sjukfrånvaron som omfattar 60 dagar eller mer har minskat under samma period med229
procentenheter.
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Den totala sjukfrånvaron ör kvinnor, är under perioden 7,04 yo - en minskning med 0,99
procentenheter - medan den för män är 5,20 o - en minskning med 2,33 procentenheter - i
jämftirelse med samma tidsperiod 2017.

Sjukfrånvaron har generellt minskat i motsats till ftiregående år.

Enligt SCB:s statistik for 2:a kvartalet 2018, har den totala sjukfrånvaron inom kommunal
sektor ökat jämfiirt med samma period 2017.

Vårdftjrbundet Sörmland är en relativt liten organisation med få anställda, vilket gör att
sjukfrånvarostatistiken fluktuerar mycket över tid, då en persons sjukskrivning får stor
betydelse ftjr utfallet.

Kommentsr:
Uppgift om sjukfrånvaro uppdelad på åldersgrupper lämnas inte då uppgifterna kan hänftiras
till enskilda individer.

Reh abiliteringsarb etets atveckling

Enligt SCB:s statistik for 2:a kvartalet 2018, har den totala sjukfrånvaron inom kommunal
sektor ökat jämftirt med samma period 2017.

Arbetsgivaren arbetar aktivt med personal som har återkommande och/eller längre
sjukskrivningsperioder och uppmärksammar detta bl a genom samtal med medarbetaren, ft)r
atthitta stödinsatser som kan minska sjukskrivningama. Exempel på stödinsatser kan vara
besök på arbetsplatsen, kontakt med ftiretagshälsovård etc. För att underlätta en återgång till
arbetet håller arbetsgivaren regelbunden kontakt med medarbetamaunder sjukskrivnings-
perioder. Stödinsatser erbjuds även i ftrebyggande syfte, oftast i form av kontakt med
ftiretagshälsovård.

Rutiner ftir sjukskrivnings- och rehabiliteringsinsatser finns beskrivna i personalpolicyn.

F ör e by g g an de p er s on ulh tils ov år d

Friskvårdspeng om 1 500 kronor per anställd och år används utifrån individuella önskemål
och behov. Skatteverkets rekommendationer ftir detta ftiljs. Majoriteten av personalen tar ut
friskvårdspengen till olika friskvårdsaktiviteter - de vanligaste är besök på badhus, massage
samt som delbetalning av årskort vid gym eller liknande.

Vårdförbundet Sörmland har avtal med ftiretagshälsovård, som främst används vid
ftrebyggande insatser.

Pers on alföriindringar och frumtida p erson alft)rs örj ning

Till Våmäs behandlingshem har en sjuksköterska rekryterats under våren

Ett sätt att väcka intresse ftjr behandlingsarbetet på behandlingshemmet är att ta emot
praktikanter från olika behandlingsassistentutbildningar. En speciell kravprofil finns också ftir
dessa praktikanter, innebärande att de skall ha egen erfarenhet från missbruk, ha en
stadigvarande drogfrihet och vara aktiva i Anonyma Alkoholister respektive Anonyma
Narkomaner. Ett samarbete om behandlingsassistentutbildning pågår med Åsa folkhögskola
där certifieringsutbildningen kan ingå i läroplanen.

Gläntans behandlingshem har rekryterat en rådgivare och familjerådgivningen har rekryterat
två familjerådgivare.
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Systematiskt arbetsmilj öarbete

Skyddsombuden deltar i samverkansgruppens möten - två under våren och två under hösten -

där arbetsmiljöfrågor diskuteras. Arbetsmiljö är en stående punkt på dagordningen ftir alla
arbetsplatsträffar och lednings gruppens möten.

Ekonomisk översikt
Vårdftirbundets ekonomi redovisas nedan ur olika perspektiv utifrån upprättad resultat- och

balansräkning, kassaflödesrapport samt drift- och investeringsredovisning.

Uppföljning av finansiella mål

Finansiellt mål I
Att under 2018 uppnå ett positirtt resultat med lögst 1 % av omsiittningen.
Målet far verksamhetsåren 2019 och 2020fastslås i samband med budgetbeslutetför
respektive år.
Bedömningen är att det finansiella målet att uppnå ett positivt resultat med lägst 1 Yo av

omsättningen kommer att uppfyllas.

Finansiellt mål 2
Det egnu kapitulet skall under plunperioden 2018 - 2020 ei understiga 11 mkn
Målet kan komma att revideras i samband med budgetbeslutenfor respektive
verksamhetsår 2019 och 2020.
Det egna kapitalet, som påverkats av redovisat resultat, uppgår till l5 732 tk'r for
delårsperioden 2018-08. Målet bedöms uppnås i årsbokslutet.

Delårsresultat (perioden 18-01 - 08)

För delårsperioden t o m augusti 2018 redovisar Vårdftirbundet Sörmland ett negativt resultat

med -39 tkr efter avskrivningar och finansiella poster. Inga realisationsvinster eller
realisationsforluster har uppkommit under perioden, vilket innebär att även det justerade

resultatet är -39 tkr.
Våmäs behandlingshem visar ett underskott med -196 tl<r, anledningen är dels att tvä nya
rådgivare har fått introduktion under tre månader vardera, dels att externa placeringar är lägre

än budgeterat. Familjerådgivningen har ett överskott med 98 tkr beroende av en vakans och

upphandlingsverksamheten ett överskott med 56 tkr. Gläntans behandlingshem visar ett
positivt resultat med 3 tkr.
De finansiella posterna visar +69 tkr.

Från det ftirbundsgemensamma kostnadsstället har 2 910 tl<r ftirdelats, vilket inkluderar
ftirbundets samtliga pensionskostnader, till de fyra kämverksamheterna.
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Sammanstdllning av delårsresultut år 2013 - 2018 och helårsresultat år 2013 - 2017

Delårsresultat 2013 2014 2015 20t6 2017 2018
i tkr

- 255 398 3 141 -t 4s7 710 -39

Helårsresultat
i tlcr

- 669 t 044 I 181 I 082 r 374

Ekonomisk balans
Av kommunallagens kommentarer framgår att ett av kraven på god ekonomisk hushållning
(KL 8 kap. 1 $) är - sett över en längre tid - att ha balans mellan inkomster och utgifter.

Årsprognos

I årsprognosen ftir 2018 är den nuvarande bedömningen att det sammanlagda resultatet fijr
Vårdftirbundet blir positivt med 410 tkr.

Resultatet ftjr Vårnäs behandlingshem uppskattas till ca 160 tkr i årsbokslutet.

Resultatet ftjr Gläntans behandlingshem bedöms bli positivt med ca 80 tkr

Familjerådgivningens resultat bedöms bli positivt med ca 150 tkr.

Upphandlingsverksamheten bedöms ge ett överskott med ca 20 tkr.

Verksamhetens intäkter/kostnader
Periodens intäkter är 24 088 tkr och kostnadema är 24 127 tlct.

Avskrivningarna uppgär till 597 tkr.

Bedömningen är att balanskravet uppnås fiir år 2018.

Finansnettot

Finansnettot omfattar ftir perioden finansiella kostnader om -30 tkr.
Kostnaden består av en kreditavgift och administrativa bankavgifter.
Ränteintäkter uppgår till 99 tkr vilket innebär att finansnettot uppgår till 69 tkr

Balansräkningen
Tillgångarna uppgår till28 596 tk och består av anläggningstillgångar 8 537 tkr och
omsättningstillgångar 20 059 tkr.

Det egna kapitalet är 15 732 tkr, varav periodens resultat -39 tkr.

Rörelsekapitalet ftir perioden är 7 195 tkr, då omsättningstillgångarna är 20 059 tkr och de
kortfristiga skulderna uppgår till 12 864 tkr.
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Likviditet

Balanslikviditeten (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder) uppgick vid delårsperiodens

slut 2018-08-31 till 159 %.

Pensionsftirpliktelser

Tidigare pensionsskuld inlöstes vid årsskiftet200812009 och en tjänstepensionsfiirsäkring
tecknades med KPA, ftir berörd anställd personal och pensionstagare, som avser tiden ftire
1998.

För anställda efter 1998 gäller pensionsavtalen (PA-KFS) ftir anställda ftjdda tidigare än 1954

och PA-KFS09 ftjr anställda ftjdda 1954 och senare. För anställda som lyder under avtalet

PA-KFS betalar Vårdftrbundet en årlig premie per anställd till ftjrsäkringsfiiretaget SPP.

Anställda som lyder under avtalet PA-KFSO9 erbjuds att göra ett självständigt val av

pensionsbolag för placering av avtalspremien, vilken administreras av Pensionsvalet.

Dessa premier betalas in löpande av Vårdforbundet till Pensionsvalet.

Framtida åtaganden ft)r pensionsutbetalningar, gällande anställda efter 1998, överlåtes genom

detta till pensionsbolagen.

Delårsperiodens totala kostnader ftir pensionspremier och löneskatt är | 207 tk'r.

Drift- och investeringsredovisning

Driftredovisning

Förbundets gemensamma kostnader omfattar bl a forbundsdirektion, ledningskansli,

revision och forbundets samlade pensionskostnader. Periodens ftirbundsgemensamma
kostnader ftirdelas på verksamheterna med dess respektive storlek (budgetomslutning) som

grund ftir beräkningen.

Den ltirbundsgemensamma kostnaden fördelas på de fyra kärnverksamheterna Vårnäs

behandlingshem (58,3 %o), familjerådgivningen (1 1,6 oÄ), Gläntans behandlingshem (28,3)

samt upphandlingsverksamheten (1,8 %).

Periodens ftirdelade kostnader uppgår till 2 910 tkr.

Driftredovisning i tkr

Driftredovisning och budget
201801-08 samt årsprognos fiir 2018

Budget
intäkter

Verksamhetsområde
Vårnäs behandlingshem* 15 395
Familjerådgivning 3l4l
Upphandling 491

Gläntans behandlingshem 5 879

Redovisad
intäkt

Budget
kostnader

Redovisad
kostnad

Resultat Årsprognos
2018

14 535
3 119

492
5 942

14731
3 021

436
5 939

t5 220
3 t07

485
5 819

160
150
20
80

196
9B

56
3

-39Verksamhetens nettoresultat 23 594 24 088 23 275 24 127
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Kommentar till delårsresultat

Vårnds behandlingshem
Det sammanlagda underskottet ftr Vårnäs behandlingshem uppgår till -196 tkr ftir perioden.
Primärbehandlingen har ett negativt resultat med -10 tkr och halvvägshusen har ett negativt
resultat med -186 tkr.

Orsaken till det negativa ekonomiska utfallet för primärbehandlingen är främst inskolning av
två nya rådgivare. Underskottet for halvvägshusen har ftirklaring i det läga antaletpatienter.

Periodens intäkter ft)r Våmäs består, avseende primärbehandlingen, av anslag med 9 783 tkr
från medlemskommunerna ft)r köpta patientplatser och avgifter med 1 407 tk ftr köpta
platser från extema vårdköpare. Avgifter ftir köpta platser på den ftirlängda behandlingen
uppgår till1256 tkr. Landstingets anslag ftir introduktionsavdelningens avgiftnings-
verksamhet uppgår till I 524 tkr ftir perioden. Därutöver tillkommer övriga intäkter med
400 tlff och försäljningsintäkter från kiosken med 165 tkr.

Primärbehandlingens beläggning och intäkter - periodens utfall jämftirt med planering

Placeringsform Antal vårddygn
Utfall2018-08

Kronor (tkr)
Utfall20l8-08

Antal vårddygn
Planerat 2018-08

Kronor (tkr)
Budget 2018-08

Öppet intag 4 479 11 307 4 867 11 269

Extema plac. 565 I 407 730 1 887

SUMMA 5 222 12 714 5 597 13 156

Kommentar till tabell:

Primärbehandlingens redovisade intäkter av avgifter från extema placerare ftir perioden är
ca 480 tkr lägre jämftjrt med budgeten.
I budgeten har de extema patientplaceringarna bedömts uppgå till 3,0 patienter per vårddygn
(730 vårddygn ft)r perioden). Periodens utfall är lägre än plan.

Patientbeläggningen på halwägshusen för kvinnor och män uppgår till 3,9 per vårddygn (947
vårddygn) under perioden, vilket är väsentligt lägre än den budgeterade beläggningen som är
6,0 per vårddygn.
Fördelningen har utfallit med 0,8 patienterlvärddygn ftir kvinnor och 3,1 patienter per
vårddygn for män.

Avskrivningarna som uppgår till597 tkr är lägre än budgeten (601 tkr).

I ovanstående sammanställning ingår kostnader och intäkter för kiosken på Vårnäs - 176 tkr
respektive + 165 tkr - som bruttoredovisas men ej budgeteras. Detta medfiir en avvikelse vid
jämförelse mellan kostnader/intäkter i budgeten och i redovisningen.

* Budgetenfor Vårnds omfattar primcirbehandling med introduktionsavdelning samt
halwdgshus for kvinnor ochfar mcin. Kostnadenfor avslcrivningar r)r budgeterad med 901 tlcr

för helåret.

15
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Familjerådgivning
Verksamheten har ett överskott med 98 tkr, vilket beror på lägre personalkostnader än

budgeterat på grund av vakant tjänst.

Upphandling
Verksamheten visar ett positivt ekonomiskt resultat med 56 tkr ftir delårsperioden beroende

på att verksamhetens kostnader är mindre än de budgeterade.

Glrintans behandlingshem
Verksamheten visar ett positivt resultat med 3 tkr

Kommentar till årsprognos:

Vårdfi)rbundet totalt
I tertialrapportens årsprognos bedömdes att ett plusresultat med 648 tkr kunde uppnås vid
årets slut. Vid delårsslutet görs en justerad bedömning av årsresultat till410 tkr.

Vår n iis b eh an dlings h em
Intäkterna fiir de avgiftsfinansierade verksamhetsdelarna - externa patientintaget på
primärbehandlingen och halwägshusen - bedöms ftir primärbehandlingen bli lägre än

budget.
För halwägshusen bedöms planeringstalet med 6,0 patienter per vårddygn inte uppnås.

Bedömningen grundas främst på periodens låga antal patienter.

Kostnaderna på primärbehandlingen bedöms ftlja budget.

Den sammantagna verksamhetens resultat för Vårnäs - inklusive avskrivningar - bedöms

vid årsslutet ge ett överskott med ca 160 tkr.

Familjerådgivning
Verksamheten beräknas generera ett överskott i årsresultatet med ca 150 tkr, beroende på

lägre personalkostnader jämftirt med budget.

Upphandling
Verksamheten bedöms vid årsslutet visa ett överskott med ca 20 tkr

Gldntans behandlingshem
Verksamheten beräknas generera ett överskott i årsresultatet med ca 80 tkr.

I nv e st e r i n g s r e dov is n in g
i tkr

201 8-08 Budset 2018 201 7-08

Inventarier
Fastigheten (Vårncis)

Summa:

294
453
747

0

655
655

0

202
202

Kommentar:
Till årets investeringar kommer tillägg göras på grund av att fukt har upptäckts i två
byggnader, i övrigt fullftiljs planen.

t6
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Perioden 2018-01 - 08

Resultatrdkning
Redovisning i tkr
Yer la amhetens int ciher
Ve rlrs amhetens ko stnader
Varav avskrivningar
Ver ks amh etens n etto ko stn ade r
*Ansbg 

rt),r köpt verks amhet
Finansiella intcikter
Finansiella kostnader

Not
I
I
2

I
3

3

2018-08-31
3 865

- 23 599
- 597

- 20 331
20 223

99
-30

2017-08-31
4 617

- 22 870
- 566

- 18 819
19 472

105
-48

Prognos
2018-12-31

6 320
- 35 398

- 895
- 29 973

30 279
148
-44

26 442
15 771

I 374

Budget
2018
7 079

- 36 947
- 9s8

- 30 826
30 279

0
0

*Fotnot: Anslag betalas av ftirbundets medlemskommuner ftir köp av patientplatser inom primiirbehandlingen
på Vårnäs och Gläntan, ftir familjerådgivning och fiir upphandling av ramavtal inom vård- och omsorgsområdet.
Landstinget betalar ett årligt anslag till introduktionsavdelningens abstinensbehandling på Vårnåis som ftir 2018
uppgår till2280tlrr.

Balansrdkning
Redovisning i tkr
TILLGÅNGAR
A n I ög g ni n g s ti I lg ån g ar
Mat e r i e lla anl ciggnings til I gångar
F i nans i e I I a ankig gnin gs t i I I gå n g ar
O ms öttni n g s tillg ån g ar
Fönåd
Kortfristigafordringar
Likvida medel
K or tfr i s ti g a p I a c er i n g ar
EGE T KAPITAL, AVSÅTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget lrapital
- dcirav periodens resultat
Avsättningar

Not 2018-08-31
28 596
I 537
8 031

s06
20 059

31

8 674
375

10 979

2017-12-31
26 442
I 387
7 880

507
18 055

31

I 754
3 90s

12 365

4
5

6
7

8
8

9
28 596
15 732

-39

Ansvarsfi)rbindelser I] s83 I 297

...ji.r*.

t7
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Kassuflödesrappott
Redovisning i tkr

Löpande verksamhet
Periodens resultat
Justering fö r av s lvivni ngar
Justering for övriga ej lilwiditetspåverkande poster

Medel från verksamheten före fördndring
av rörelsekapital

0 lvti n g- / mi n s kni n g + k o r tfr i s t i ga fo r dr i ng ar
)hting+ / minskning- kortfristiga skulder
Medel från den löpande verksamheten

I nvesteringsv e r ks umh ete n
Investeringar i materiella anlciggningstillgångar
Försrilj ning av materiella ankiggningstillgångar
Investering i fi nans iella ankiggningstillgångar
För s cilj ning av fi nansiella anlciggningstillgångar
M edel från investeringsv erks amheten

Fin ansiering sv e r ks a m h et en

Nya lån
Amortering av skuld
Minskning I ångfristiga fordringar
M edel från finansieringsverks amh eten

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid årets början (inkl kortfr. plac)
Lilcvida medel vid periodens slut (inkl kortfr. plac)

Noter (Res ultatrrikning och B alunsr äkning)
Not I
Verlrsamhetens intciher och kostnader

2018-08-3r

-6920
2 193

-4 169

-4916
16 270
I I 354

2017-1 2-31

I 374
842

0

2 216

I 978
461

4 655

- 454

- 252
0

- 706

3 949

I2 321
I6 270

-39
597

0

558

- 747

0
0

0
0
0
0

747

0
0

0

0

Intdkter i tkr
Vårdavgifter
Övrist *

2018-08
3 086

779

20 I 7-08
750
867

3

Summu 3 865

2018-08
t8 356
I 576

452
? )11

4 617

20 I 7-08
17 992
I 430

444
? n01

Kostnader i tkr
Personalkostnader
Fastighets- och lokalkostnader
Leasingkostnader
Ve r k c n m h e t c k n.< t n n rl p r
Summu

Ko mmu n/l an ds t i n g s a n s I a g
A ns I ag fr ån me dlems kommuner

23 599 22 869

20 I 7-08
17 992
I 480

2018-08
18 699
I 524Anslap från

Summa 20 223 19 472

18
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*}vriga intciher (v)
Försäljning, kiosk
Avgift Upphandling (avtalskommuner)
Kostersättning, personal
Vattenavgifter
Förs/awerkn skog
Diverse inkomster
CTC
Lönehidras
Summa 779

Not 2

Avskrivningarna cir berciknade på anskaffningsvcirdet. (/ndantaget cir fastigheten Gciringstorp 2:3 (Vårnäs),
som övertogsfrån staten 1983 till en köpeskilling av 0 lcr, dcir en uppslvivning avfastigheten har skett under
1990+alet. Det bolcfArda vcirdet påfastigheten utgörs till största delen av mark.
Påfastighetens byggnadsvcirde görs komponentavslvivningar. Avskrivningstiderna cir 100, 40, 30, 20, 10 och 5
år.

Not 3

Finansiella posterna utgörs av rcinteintdher på 99 tkr och rrinte- och bankkostnader på -30 tkr.

Not 4

De materiella anlciggningstillgångarna är 8 031 tkr.

165
187

154
18

4
32

125
94

Nyansk.vcirde
17 770

Ack.avskrivning
10 86sMark, byggnader och lokaler

7I
Summa 20 480 12 449

Not 5

DeJinansiella anläggningstillgångarna består av andelar i Mellanskog (507 tkr)

Not 6

Avser varor i kiosken (Vårnäs). Inventering sker vid årsskiften.

Not 7

Ko rtfri s tig a fo r dri ng ar
Belopn i tlv 2018-08 2017-12-31
Kundfordringar I 010 665
Övrigt 664 I 086
Summa 8674 1754

Not I Likvida medel

Belopp i lv 2018-08 2017-12-31
Kassa 23 27
Bank 352 3 878
Summu 375 3 905

Ko rtfri s tig a p I acer ing ar

Placeringsfördelare 0 0
Förvaringskonto 0 2 410
Bostadsoblifond* 7029 4446
Obligations-och depåkonto 3 950 5 489
Summa 10 980 12 365

* Bostadsobli fond har ett garanterat vörde påforfallodagen med minst de nominella beloppen

t9

128



Not 9

Eget kapital

Det egna kapitalet för 201 7 uppgick till I 5 77 I tkr i årsbokslutet (utgående balans).

Förändringen av det egna kapitalet utgörs w delårets resultat på - 39 tlv, vilket innebcir
qtt det egna kapitalet uppgår till I 5 732 tlv vid delårets slut.

Not 10

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Personalskatter
Semesterlöneskuld
Förutbetald intciW *

övriot

687
478
573

10 270
856

972
420
573

0
I 706

Summa: 12 864 10 671

* Avser bl.a medlemskommunernas och landstingets anslag samt avtalskommunernas avgifterför
upphandlingsverks amheten s om b etalats för september.

Not 11

Ansvarsförbindelser

Pensionsmedel enligt avtal PA-I(L

Pensionsförpliktelsen inklusive löneskatt för pensioner före I 998 bercilmas 20 I 8-08 till 0 tkr.

Leasingavtal

Vårdförbundets samtliga leasingavtal rir av operationell karalddr. Följande uppgifterfor avtal med löptid> 3 år

foreligger. Fr o m 2006 redovisas enbart leasing- och hyresavtal som har en löptid som överstiger tre år.

Leasingavgifter
Inventarier
Totalt

Inom 5 år
583
583

Efter 5 år
0
0

20
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Redovisningsprinciper Bilagu

Syftet med den ekonomiska redovisningenär att den ska ge en rättvisande bild av
Vårdftirbundet Sörmlands ekonomiska ställning. Vårdftirbundet ftiljer de grundläggande
redovisningsprinciper som anges i den kommunala redovisningslagen och god
redovisningssed.

Gr undl ci g gande r e dov i s ni n gspr i nc iper
Leverantörsfakturor och kundfakturor som avser perioden t o m augusti 201 8 har i allt
väsentligt bokfiirts och belastar resultatet fiir samma period.

Pensionsutbetalningar och premier ftir framtida utbetalningar har redovisats över
verksamheten som en kostnad liksom den särskilda löneskatten.
Semesterlöneskulden regleras i samband med årsbokslutet.

Kapitalkostnader
Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens anskaffnings- eller uppskrivningsvärden.
Avskrivningama sker linjärt, d v s med lika stora belopp under objektens ekonomiska
livslängd. Avskrivningarna påbörjas samma år anskaffning sker.

2t
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Revisorerna i Virdforbundet S<irmland

2018-10-25

Kommunfullmiiktige i
Eskilstuna kommun
Flens kommun
Katrineholms kommun
StriingnZis kommun
Vingikers kommun

Utld,tc:nde suseende del&rsrspp ort 2 07 I
Revisorerna skall beddma om resultatet i delirsrapporten iir ftirenligt med de mil ftjr den
ekonomiska forvaltningen som direktionen beslutat om i Srsbudgeten och flerirsplanen.

Frjrbundets revisorer har <iversiktligt granskat Virdftrbundet SOrmlands delirsrapport per
201 8-08-3 I . En <iversiktlig granskning iir vlsentligt begrdnsad och inriktad pi analys och

mindre pi detaljgranskning. Granskningsresultatet framgir av bifogad revisionsrapport som

utarbetats av PwC.

Resultatet ft)r perioden ar -39 tkr (-710 tkr), vilket ar 749 tkr siimre 6n motsvarande period
loregAende 6r. Prognosen for helAret pekar mot ett resultat om 410 tkr. Bedomningen i

delirsrapporten iir att balanskravet kommer att uppfyllas.

Revisorerna bedcimer att

o fiirbundets delirsrapport i allt v[sentligt iir uppriittad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed i rivriS. Vidare bedcimer vi att den analys som gjorts och de

kommentarer som liimnats i allt vdsentligt ger information om den ekonomiska
situationen och utvecklingen.

o det prognostiserade resultatet iir ftirenligt med de finansiella mil som direktionen
faststiillt i verksamhetsplan med budget 2018-2020.

o utifrin delirsrapportens iterrapportering, verksamhetens prognostiserade utfall delvis
iir ftirenligt med de av direktionen faststiillda milen ftir verksamheten i

verksamhetsplan med budget 201 8-2020.

Revisorerna i Virdftirbundet Siirmland

,p^-
Dinka Hodzic

/t\z'- i ,4(1'
t? nt- t t+al/k/w(./ /u'\\

/Jan-Olaf, Blomsttt
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Elilrilt]
SEMINI

llant'l'1.nr.

Dnr.

li:.i1 1 
L

L,-Dir r l

2018-to-25

För kännedom till
Kommunstyrelsen samt
socialnämnden eller motsvarande i
Eskilstuna
Flen
Katrineholm
Strängnäs
Vingåker

Delarsrapport för perioden eot}-or - - 08 - vårdftirbundet sörmland

Vårdftrbundet Sörmlands ft;rbundsdirektion har vid sammanträde zot8-to -z+ godkänt
bifogade delårsrapport ör.perioden-fianuari - augusti) zo18 for överlämnande ti1 respektive
kommunstyrelse och socialnämnd efer motsvaråde i våra medlemskommuner.

Delårsrapporten innehåller en forvaltningsberättelse med personalekonomisk redovisning
!3-t "pPgift 

om det systematiska arbetsmiljöarbetet. I den ekonomiska översikten återfinns
Vårdforbundets delårsresultat och årsprognos._ I. årsprognosen görs en bedömning av
resultatutfallet vid årets slut, vilket framgår i drift- ächlnvesteiingsredovisninfi.
Delårsrapporten omfattar i övrigt resultaträkning, balansrakning,"kas.un.ia"rriffort samt
noter. I en bilaga återfinns de redovisningsprinciper som tillampäs i delårsrappåi"r,.
Förbundet uppvisar for delårsperioden ett negativt resultat med -cs tkr.
Det sammanla.gda underskottet for Vårnäs behandlingshem uppgår till -rso tkr for perioden.
Huvudskälet till det negativa ekonomiska utfallet ftir"verksamhelen är främst inskolning av
två nya rådgivare samt mindre efterfrågan från externa placerare.

Primärbehandlingens redovisade intäkter av avgifter från externa placerare ligger något
under budget, periodens utfall är 2,33 patienter-per vårddygn planäringstd"t ?Buäg"än ar
3,O patienter per vårddygn.
Patientbeläggningen på den-foriängda behandlingen for män och kvinnor uppgår till 3,9
patienter per-vårddygn ör delårsperioden, vilketär lagre jamört med .u-Åä'p"rio d. c,otz.
Planeringstaiet i budgeten är 6,0 per vårddygn.

Giäntans behandlingshem uppvisar ett överskott med g tkr.
Familjerådgivningen visar for perioden överskott med gg tkr.
upphandlingsverksamheten uppvisar ett överskott med 56 tkr for perioden.

För helåret 901-8 är den nuvarande bedömningen att resultatet blir ett överskott for
forbundet med ca 4ro tkr vilket motsvarar det finansiella målet om ett positivt resultat om
minst 1%.

Vårdftirbundets ekonomillr_a st?illning-vilar på en fortsatt stabil grr.nd och det egna
kapitalet bedöms vid årsskiftet uppnå det fininsiella målet om en-lägsta nivå på
ca ll mkr.
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Förbundet verkar for att ytterligare stärka samverkan med Er som forbundsägare och

medlemmar och ser med stor tillfttrsikt fram mot att vi tillsammans fortsätter att forma och

utveckla verksamheten nu och in i framtiden.

För Vårdftrbundet Stirmland

Torgerd Jansson
Ordörande i
Forbundsdirektionen

Grapenhielm
Förbundschef
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Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-11-28

§ 199

Delårsrapport Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighets (KS/2018:448)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet till handlingarna.

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

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-05
 Direktionen protokoll 2018-10-04 § 2
 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets delårsrapport
_________________

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

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-11-05 KS/2018:448 - 041 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Axel Stenbeck 

Kommunstyrelsen

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

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

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

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Akt
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Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 

DELÅRSRAPPORT 2 
Perioden januari-augusti 2018 

 Omslagsbilder: Matthias Pfeil, Sörmöand 
 
 

Beslutad i förbundsdirektionen den 4 oktober 2018 
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Sålda biljetter i 
appen 

Ökning med 48 % jmf med 
samma period förra året  

 

290 108 

Fria resor  
för skolungdom 

Antal påstigande  
(i snitt 26 resor per kort)  

470 000  

Intäktsutveckling 
  

Försålda produkter exkl. 
skolkort jmf med jan-aug 2017 

 

+ 2,8 % 

Servicecenter 
Besvarade samtal jan-aug 

 

Serviceresor:  
163 898 (+4,5 %) 

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

Movingo:  
4072 (jmf saknas) 

Förnybara 
drivmedel 

Allmänna kollektivtrafiken 

97 % 
Särskilda kollektivtrafiken 

87,2 %  

Antal 
genomförda 
serviceresor 

Jan-aug 
Ökning med 5,6 % 

275 212 

Påstigande 
Gnestapendeln 
Jan–juli (ökning 1 % jmf med 

samma period 2017 

152 000  

Total 
sjukfrånvaro 

 
Jan–aug 2017: 6,5 % 

5,5 % 

Servicecenter 
Trevliga, tillmötesgående 

och professionella 
Högsta betyg är 5 

Jan-aug 2017: 4,79 

4,93 
(Juli 2018: 5,0) 

Hållbart  
Medarbetar-
engagemang 

Maj 2017: 78 
December 2017: 80 

77 

Antal 
medarbetare 
60 % kvinnor, 40 % män 

2017: 70 

73 
  

Ekonomiskt utfall  

33 249 tkr 
 

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

Särskild: 499 tkr 

Påstigande buss 
Inkl. skolkort 

 

7,85 miljoner 
 Ökning med 9 %  

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

 

Nyckeltal  

2018 

Påstigande  
på regionaltåg 

Jan-apr 
Jmf med samma period 2017: 

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

UVEN + 6 % 
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SAMMANFATTNING 

 

Under perioden januari till augusti 2018 har vi framför fokuserat på hållbara resor och nöjda kunder. Perioden 
har dessutom präglats av förberedelser inför den kommande regionbildningen, av möten med kunder via 
Servicecenter Sörmland, Station 360, hos ombud och ombord på våra fordon, upphandlings- och 
uppstartsarbete inom ramen för Program Trafik 2019-2021 samt beslut om inriktningen för framtidens 
tågtrafik bortom 2021. 
 
Vad gäller verksamhetens måluppfyllelse för perioden januari till augusti 2018 är vår samlade bedömning att 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet även fortsatt i allt väsentligt uppfyller en god ekonomisk hushållning. 
Anledningarna till den bedömningen är flera, och återfinns bland annat i en fortsatt ökad resandeutveckling i tåg- 
och busstrafiken. Ytterligare en anledning är en ökad intäktsutveckling samt flera åtgärder för ökad digitalisering. 
 
Även de aktiviteter som genomförts främst inom ramen för målområde funktionell och attraktiv kollektivtrafik, bidrar 
till en positiv måluppfyllelse. Det gäller bland annat aktiviteter inom ramen för Ny Trafik, i form av ett ökat utbud i 
tågtrafiken, byggande och invigning av tågdepå, lansering av Movingo med tillhörande systemtjänster i form av app 
och webb, förvaltande av Movingo Kundservice samt de beslut om Etapp 2 som fattades i delårsperioden, det vill 
säga inriktningen för framtidens tågtrafik bortom 2021. 
 
Antalet påstigande har ökat i alla våra trafikslag, i tågtrafiken, busstrafiken och antal genomförda serviceresor. 
Antalet påstigande på våra regionaltåg i perioden januari till april jämfört med samma period 2017 har på 
Nyköpingsbanan ökat med 16 procent, Svelandsbanan 11 procent, UVEN sex procent och Sörmlandspilen med tre 
procent. Påstigandet på Gnestapendeln i perioden januari till juli jämfört med samma period 2017, har ökat med en 
procent och uppgår till 152 000 påstigande i Gnesta. 
 
Antalet påstigande med buss uppgick under perioden till 7 854 600 vilket motsvarar en ökning på nio procent. 
Exklusive påstigande med skolkort och exklusive påstigande sommarens fria resor uppgår antalet resor till 4 421 000, 
en ökning med tre procent. För landsbygdstrafiken är antal påstigande 2 611 600 vilket motsvarar en ökning på åtta 
procent medan antal påstigande i stadstrafiken är 5 243 000, en ökning om 10 procent. Mellan den 1 september 
2017 och 31 augusti 2018 var antalet resor i busstrafiken 12 287 486. 
 
Antalet serviceresor har i perioden januari till augusti 2018 ökat med 5,6 procent jämfört med samma period 
föregående år och uppgick till 275 212 genomförda resor. Resandeutvecklingen per medlem omfattar ett brett 
spann, från ett minskat resande mellan perioderna hos en medlem med -11,1 procent och upp till ett ökat resande 
med 10,28 procent hos en annan medlem. Mellan den 1 september 2017 och 31 augusti 2018 var antalet 
serviceresor 420 664. Under perioden genomfördes även 2 462 resor med den anropsstyrda allmänna 
kollektivtrafiken med taxi samt 603 resande med skärgårdstrafiken och 196 resor med kompletteringstrafiken.  
 
Kundnöjdheten inom ramen för Servicecenter Sörmlands verksamhet är fortsatt hög under perioden, 
sammanfattningsvis 4,38 på en femgradig skala. Även Servicecenter Sörmlands medarbetare får fortsatt höga betyg. 
På frågan om de som svarar är trevliga, professionella och tillmötesgående ges i genomsnitt betyget 4,93 vilket är 
högre än samma periods föregående år höga resultat om 4,79. Under perioden har Servicecenter hittills besvarat 
163 898 samtal för serviceresor, 28 698 samtal för den allmänna kollektivtrafiken och 4 072 samtal för Movingo 
kundservice. Vårens kundnöjdhetsmätning (NKI) för den allmänna kollektivtrafiken för buss fick ett resultat på 64 
procent och är 4 procent högre än den senaste mätningen från hösten 2017 och då riksgenomsnittet för NKI uppgick 
till 58 procent. 
 
Under perioden har myndigheten fullföljt arbetet inom ramen för Program Trafik 2019-2021. I mars 2018 var det 
trafikstart för nya avtal i TUPP01 Serviceresor Nyköping/Flen (Personbilar Nyköping). Det har även fattats beslut 
under perioden om tilldelning av och tecknande av avtal för trafik i TUPP04 (Skärgårdstrafik Sörmland) och TUPP05 
(Busstrafik i Södra och Västra Sörmland). För trafiken i TUPP06 (Skolskjuts och vissa övriga resor i Nyköping) har 
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tilldelning skett, men något avtal har ännu inte har kunnat tecknas eftersom upphandlingen överprövades. 
Förvaltningsrätten avslog begäran om överprövning i september och avtal kommer därför att kunna tecknas tidigast i 
början av oktober.  
 
Delåret har också präglats av den regionbildning som står för dörren. Myndighetens medarbetare har tagit en aktiv 
roll i de workshops som anordnats för att forma den kommande gemensamma organisationen. De olika 
delprojektgrupperna har utöver det arbetat intensivt och enligt plan för att på bästa sätt förbereda klivet in i en ny 
organisation. En organisation som vi är övertygade kommer att skapa bättre förutsättningar för att på olika sätt 
främja den regionala utvecklingen med hållbarhet i fokus – där kollektivtrafiken är en mycket viktig del.   
 
På tal om hållbar utveckling så startade året bra när vi i samband med Delårsrapport 1 för första gången uppnådde 
100 procents användande av förnybara drivmedel i den allmänna kollektivtrafiken. Resultatet har sedan dess sjunkit 
för att i delårsrapport 2 uppnå 97 procent. Orsaken är leveransproblem av biogas till stadstrafiken i Eskilstuna. Detta 
är så klart ett steg i fel riktning. Myndigheten bevakar dock denna utveckling noggrant för att hitta hållbara lösningar. 
I den särskilda kollektivtrafiken uppgår andelen förnybara drivmedel till 87,2 procent, vilket är en liten minskning. Det 
beror på att vi kör fler fordonskilometer inom ramen för de äldre skolskjutsavtalen där det inte var krav på förnybara 
drivmedel. 
 
Under perioden har vi likt samtliga övriga län i Sverige beslutat att verkställa regeringens satsning på avgiftsfria resor 
för ungdomar. Med start 9 juni 2018 hade ungdomar i hela Sörmlands län möjlighet att resa avgiftsfritt på bussarna. 
Det står nu klart att dessa resor har varit mycket populära. Varje ungdom har i snitt använt sitt kort 26 gånger. Det 
mesta resandet har skett i Eskilstuna, med i snitt 34 resor per kort. Under samma sommarperiod beslutade även 
Katrineholms kommun att deras seniorer, nästan 8 000 personer, skulle få möjlighet att resa avgiftsfritt. 
 
Vad gäller internkontroll under perioden har en sådan genomförts enligt beslutad internkontrollplan. Vid 
internkontrollen identifierades fyra mindre avvikelser som numera är åtgärdade.  
 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets ekonomiska utfall under perioden januari till och med augusti uppgick till 33 
249 tkr vilket kan jämföras med 13 175 tkr för samma period föregående år. Den ekonomiska prognosen efter 
delårsbokslut januari – augusti visar på helår, givet nuvarande trafikbeställning och tidtabell, ett positivt resultat på 
+20 663 tkr jämfört med budget 2018 där både den allmänna kollektivtrafiken och den särskilda kollektivtrafiken 
avviker positivt och prognostiseras för den allmänna till +20 164 tkr  och den särskilda till +499 tkr.  
 
Överlag ses en positiv resande- och intäktsutveckling i den allmänna kollektivtrafiken med buss för perioden. 
Resandet ökar kraftigt, mycket tack vare de fria sommarlovsresorna men vi ser också ett underliggande positivt 
resande i samtliga produktkategorier. Intäktsutvecklingen uppgick under perioden till 2,8 procent. Prognosen för 
trafikkostnader för den allmänna kollektivtrafiken är som helhet drygt 7 000 tkr lägre än budget och cirka 10 000 tkr 
lägre än tidigare lagd prognos. Kostnaden för tågtrafiken står för huvuddelen av avvikelsen och hamnar drygt 6 000 
tkr under budget och drygt 5 000 tkr under tidigare prognos. Indexutvecklingen under perioden har också varit något 
lägre än budgeterat i samtliga trafikavtal, förutom Eskilstunas stadstrafik.  
 
Vad gäller den särskilda kollektivtrafiken indikerar prognosen att kostnaden för serviceresor är lägre än budgeterat 
samt tidigare lagd prognos; drygt 500 tkr lägre än budget och cirka 4 000 tkr lägre än prognos där förklaring ligger i 
att resorna har varit färre än prognostiserat. Detta motverkas dock till viss del av en högre indexutveckling än budget 
och prognos.  
 
Vad slutligen gäller den förväntade utvecklingen för verksamheten kommer Sörmlands kollektivtrafikfrågor och 
övriga regionala utvecklingsfrågor att organiseras genom Region Sörmland från den 1 januari 2019. Det innebär 
bland annat att vårt uppdrag att öka samordningen inom den särskilda kollektivtrafiken och mellan den allmänna och 
den särskilda kollektivtrafiken utrustas med ytterligare en dimension. Infrastruktur och kollektivtrafikfrågor kopplas 
tydligare ihop i ett samlat verksamhetsområde tillsammans med andra nära liggande områden såsom 
samhällsplaneringsfrågor, miljöfrågor, jämställdhetsfrågor, bostadsfrågor, folkhälsofrågor och arbete för 
kompetensförsörjning. Detta tillsammans med en fortsatt nära samverkan med andra aktörer på nationell, regional 
och lokal nivå är avgörande för Sörmlands fortsatta utveckling. 
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Det innebär också att Sörmland, i likhet med grannlänen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro och 
Östergötland, kommer ha sina kollektivtrafikfrågor i sitt landsting. Det kan i sin tur kunna förenkla samverkan och 
skapa förutsättning för stark utveckling.   
 

 
 

 
 

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

Total 

nettokostnad

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

DÅR2/budget

Eskilstuna 158 241 157 013 96 521 155 712 2 529

Flen 20 915 21 479 13 571 21 092 -177

Gnesta 19 374 19 537 10 472 18 930 444

Katrineholm 28 676 28 791 17 528 27 999 676

Nyköping 69 732 71 250 43 322 69 037 695

Oxelösund 3 822 3 875 2 448 3 789 33

Strängnäs 42 072 43 060 26 344 41 965 107

Trosa 10 719 11 179 6 733 10 580 139

Vingåker 12 702 12 807 7 840 12 591 111

Landstinget 332 937 331 069 201 095 316 837 16 101

SUMMA 699 190 700 061 425 874 678 533 20 663

Nettokostnad 

allmän

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

DÅR2/budget

Eskilstuna 120 338 118 144 71 871 116 027 4 310

Flen 15 610 15 638 9 989 15 517 93

Gnesta 16 147 16 269 8 646 15 891 256

Katrineholm 24 300 24 125 14 904 23 684 617

Nyköping 62 820 63 596 38 518 61 446 1 374

Oxelösund 2 000 1 975 1 331 1 974 26

Strängnäs 34 718 34 873 21 334 34 122 595

Trosa 7 849 7 904 4 797 7 471 378

Vingåker 11 101 11 058 6 712 10 760 341

Landstinget 267 022 265 054 162 874 254 854 12 168

SUMMA 561 911 558 634 340 977 541 746 20 164

Nettokostnad 

särskild

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

DÅR2/budget

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

Flen 5 305 5 841 3 582 5 575 -270

Gnesta 3 227 3 268 1 826 3 039 187

Katrineholm 4 375 4 666 2 624 4 315 60

Nyköping 6 912 7 655 4 804 7 591 -680

Oxelösund 1 822 1 901 1 116 1 815 7

Strängnäs 7 354 8 187 5 010 7 843 -488

Trosa 2 870 3 275 1 936 3 109 -238

Vingåker 1 601 1 749 1 128 1 831 -230

Landstinget 65 916 66 015 38 220 61 983 3 933

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

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

Januari 
 

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

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

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

Katrineholmsdepån invigs. 

Autonoma testfordon får börja testköras efter beslut från Transportstyrelsen. 

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

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

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

 

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

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

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

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

Första delen av resenärsstudien TEX genomförs. 

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

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

 

Mars 
Vi blir medlem i föreningen Svensk Kollektivtrafik. 

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

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

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

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

 

April 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Sörmlandstrafiken öppnar en ny kundservicekanal på Facebook. 

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

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

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

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

 

Juni Avtal tecknas för TUPP04, Skärgårdstrafik Sörmland. 

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

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

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

Utredningen om särskilda persontransporter överlämnar slutrapport. 

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

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

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

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

 

Juli 
Nobinas tester med förarlösa bussar i Kista avslutas. 

 Nya systemtjänster, app och webb lanseras för Movingo. 

 Förslag till tågplan publiceras av Trafikverket. 

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

 

Augusti 
Nya tidtabeller för hösten börjar gälla. 

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

 Uppstart nya avtal TUPP02 Skolskjuts i Katrineolm och Vingåker. 

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

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

 

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

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

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

 Länsrätten i Linköping avslår begäran om överklagan av myndighetens tilldelningsbeslut i TUPP06 
(Skolskjuts och vissa övriga resor i Nyköping). 

159



11 

 

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

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

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

Strategisk samverkan under perioden 

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

 medborgarperspektivet om information, nöjdhet och attityder,  

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

 medarbetarperspektivet om vår kompetensförsörjning samt det  

 ekonomiska perspektivet om vår ekonomiska hushållning och intäktsutveckling. 
 

 
 

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

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

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

    

Ärendekategori Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Summa 

Beröm 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Fråga 184 197 156 116 150 154 0 0 957 

Förbiåkt 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Förseningsersättning 154 238 118 88 172 94 77 180 1121 

Internet 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Klagomål 27 0 0 0 0 0 0 0 27 

Reklamation 53 63 49 29 45 29 0 0 268 

Synpunkt 293 215 267 187 199 127 0 0 1288 

Tillfällig händelse 0 2 3 3 28 143 259 351 789 

Trafikutveckling 0 2 0 0 1 6 23 95 127 

Villkor, Taxa och 
informationsspridning 

0 0 0 0 2 26 74 137 239 

Önskemål 21 0 0 0 0 0 0 0 21 

Tomma 
(Okategoriserade) 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Summa 734 717 593 423 597 579 433 765 4841 

 
 
 
Kundsynpunkter, Serviceresor 
Flest förekommande 1 januari - 31 augusti 2018 

     

Synpunktskategori (slutgiltig 
kategorisering) 

Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Summa 

Bemötande 9 19 26 17 15 11 16 16 129 

Beröm 8 17 17 11 9 9 4 12 87 

Bom 6 10 8 3 2 5 1 4 39 

Borttappat 7 17 14 8 14 14 15 14 103 

Egenavgifter 3 2 10 8 6 3 2 5 39 

Felbokning 4 6 8 3 12 14 13 10 70 

Fordon 8 8 5 2 5 4 9 4 45 

Förare 42 83 89 62 60 49 50 46 481 

Försening 11 31 33 17 31 23 14 10 170 

Legitimering 0 1 0 3 4 1 1 1 11 

Regelverk 5 2 5 15 15 6 6 13 67 

Resan 7 9 2 0 0 0 0 0 18 

Skada 0 4 0 2 4 1 0 0 11 

System 5 2 6 7 0 0 0 0 20 

Övrigt 46 86 65 76 92 77 40 39 521 

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

Observera att en synpunkt kan ha flera kategoriseringar.       1912 
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Samtalsstatistik  

     

1 jan-31 aug 2018 Antal 
inkomna 

samtal 

Antal 
besvarade 

samtal 

< 30 
sek 

30-60 
sek 

1-5 
min 

5-10 
min 

> 10 
min 

Medel kötid, 
min 

Servicenivå 

Serviceresor 179 119 163 898 97 147 21 832 79 
896 

475 1 542 01:19 67,11 % 

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

Allmänna 
kollektivtrafiken 
(trafikupplysning, 
växel och 
linjebeställning) 

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

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

 Resultatet av utredningen kring dödsolyckan på väg 52. 

 Auktion av Handbollskort. 

 Avtalstecknande för upphandlingen av skärgårdstrafik i Nyköping. 

 Tilldelningsbeslut i upphandlingen av busstrafik i södra och västra Sörmland. 

 Avtalstecknande för upphandling av busstrafik i södra och västra Sörmland. 

 Tilldelningsbeslut om Skärgårdstrafik. 

 Fria resor för skolungdomar i hela länet. 

 Om kampanjen Bussogram. 

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

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

Frågor som ställdes vid 
telefonenkäten 

Resandeutveckling 
januari-april 2018 
jmf. med 2017 

       

 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Augusti 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Förarna är trevliga och 
tillmötesgående. 

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

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

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

 

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

Linje Resandeutveckling januari-april 2018 jmf. med 
2017 

Nyköpingsbanan + 16 procent 

Svealandsbanan + 11 procent 

Sörmlandspilen + 3 procent 

UVEN + 6 procent 

 
Linje Resandeutveckling januari-juli 

2018 jmf. med 2017 

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

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

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

Påstigande landsbygd  
per kommun  

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

parantes) 

Förändring jmf med 2017  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Allmänna trafiken, antal fordon  

Nobina Sverige AB (Flen/Katrineholm/Vingåker)             
  

45 

Transdev Sverige AB (Eskilstuna) 
  

80 

Bergkvarabuss AB (Strängnäs)             
  

33 

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

87 

Skärgårdstrafik Nyköping 1 

Totalt  245 + 1 svävare 

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

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

2018 
Diff jämfört 

2017 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antal serviceresor per medlem 1 januari till 31 augusti 2018. 

 
Period 2018 Totalt antal  

genomförda resor 
Andel påbörjade resor i relation till kundens beställda 
avgångstid 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

genomförts för förare inom skolskjutsavtalet.  

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

Område Trafikföretag  Antal fordon 

Eskilstuna AB Trendtaxi 56 

Flen AB Trendtaxi  8 

Gnesta VTV Transport och Taxi AB 18 

Katrineholm Cabonline Region Öst AB 12 

Katrineholm Bergkvara Buss AB 7 

Katrineholm Forssjö Buss AB 5 

Katrineholm Taxi 10000 AB 20 

Nyköping Taxi Nyköping-Oxelösund AB  38 

Nyköping Taxi 10000 AB 7 

Nyköping AB Trendtaxi  9 

Nyköping VTV Transport och taxi AB 2 

Oxelösund VTV Transport och Taxi AB 4 

Strängnäs Keolis Sverige AB 10 

Strängnäs Taxi Strängnäs AB 26 

Trosa VTV Transport och Taxi AB 5 

Vingåker Högstad Produktion AB 5 

Vingåker Knarsta Åkeri i Örebro AB 10 

Totalt   242 

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

Skolkort inkl. elevkort 2 695 100 + 2 % 

30 dagars zon/länskort 1 862 100 + 4 % 

Fria resor  737 900 + 203 % 

Förköp (App, Reskassa) 689 900 + 6 % 

Enkelbiljetter Köp ombord 648 400 -3 % 

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

Lågtrafikkort 312 300 + 40 % 

Movingo 90 900 (ny) 

Övriga  201 0 - 38 % 

Totalt 7 854 600 + 9 % 

176



28 

 

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

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

Under delårsperioden januari till augusti 2018 har arbetet fortsatt med att förvalta och utveckla såväl 
medarbetarsystem som kundnära system. Ofta har det handlat om att öka digitaliseringen och tillgängligheten, 
framförallt genom att  göra informationen mer lättillgänglig. 
 
Betal- och trafikinformationssystem: Möjligheten att kunna läsa BoB-biljetter (biljetter utifrån nationell biljett- och 
betalstandard) i systemet är nu utvecklat och klart. Först ut var möjligheten att läsa Movingobiljetter ombord på alla 
bussar. Näst ut är våra egna app-biljetter. Dessa kommer att implementeras under hösten 2018. Även fortsatt har 
arbete ägnats åt att göra systemet stabilare. Ett antal funktioner kopplade till intäktssäkring och resandestatistik har 
tagits i drift på fler bussar i Sörmland, som exempelvis automatisk trafikanträkning. 
 
Appen för allmänna kollektivtrafiken: Arbete har påbörjats med att anpassa appen till BoB-standarden för att säkra 
intäkter och möjliggöra maskinell validering på samtliga bussar. Detta skapar även förutsättning för att kunna ha 
periodkort och övriga produkter tillgängliga i appen. 
 
Planeringssystem för den särskilda kollektivtrafiken: Utvecklingen fortsätter och under sommaren har en anropsstyrd 
linje testats att helt hanteras i systemet vilket fallit bra ut. Även utveckling för automatisk överföring av statistik till 
systemet BORIS har påbörjats under perioden för att kunna skapa nya möjligheter att kunna följa upp olika 
verksamheter som nyttjar systemet. 
 
Appen och webb för särskild kollektivtrafik: App och webbplats har fortsatt fungerat väl. Löpande förbättringar har 
gjorts på mindre buggar i systemet. 
 
Systemtjänster för Movingo (BRUM): Systemet med app och webb har driftsatts skarpt och varit öppet för försäljning 
sedan 9 juli. Försäljningen har sedan dess ökat stadigt. Utvecklingen av systemet fortsätter i samma takt för att 
arbeta bort buggar och barnsjukdomar som uppstått. 
 
Informationsskärmar för realtid: Tilldelning har gjorts av de båda delarna i upphandlingen kring informationsskärmar 
för realtid. Två leverantörer är utsedda: Axentia och Swarco. Tack vare upphandlingen finns nu smarta skyltar med 
batteriladdning eller nattströmsladdning för avrop tillsammans med traditionella skyltar som drivs av 
permanentström. Första steget pågår för att förse resecentrum och andra större bytespunkter i Sörmland med 
informationsskyltar för realtidsinformation. Ett antal av dessa planeras vara i drift under senare delen av 2018.  
 
Kommunikationsradiosystem: Under perioden har en förstudie genomförts om framtida kommunikations-
radiosystem och en inriktning har antagits om att ansluta oss till RAKEL. RAKEL är ett system för radiokommunikation 
för säkerhetsorganisationerna och Räddningstjänsten i Sverige, främst polis, militärpolis, räddningstjänst, 
ambulansverksamhet, Kriminalvården, SOS-alarmering och kommunal/statlig krisberedskap.  
 
Telefoni: Arbete pågår för att migrera vår telefoni från Region Örebro till D-data på Landstinget Sörmland och under 
perioden har en testmiljö satts upp. Även för de telefonabonnemang som finns för bland annat betal- och 
trafikinformationssystem pågår ett arbete för att dessa överlåts från Region Örebro till D-data. 
 
Projektet BORIS: Arbetet syftar till att anskaffa datalagersystem för att enklare kunna hantera statistik och 
rapportering. Integrationer till betal- och trafikinformationssystemet slutfördes i juni 2018 och överlämnades för 
förvaltning. Implementation till planeringssystemet ALFA kommer att ske under hösten 2018. När telefonin är 
migrerad till Landstinget Sörmland kan en utveckling vara att även införa samtalsstatistik från nya telefonväxeln 
(TeleQ). 
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MEDARBETARPERSPEKTIVET  
Hållbar, professionell och lyhörd 
 
Myndighetens uppdrag har sedan start vuxit och organisationen behöver fortfarande anpassas efter hur 
verksamheten utvecklas. Fokus nu är att förbereda övergång i Region Sörmland den 1 januari 2019 och därför 
prioriterar vi fortsatt säkrad kompetensförsörjning under 2018. 
 
Regionbildningen 
Arbetet med regionbildningen har under perioden utgjort den mest betydande aktiviteten inom 
medarbetarperspektivet.   
 
HR-plan och Plan för lika rättigheter och möjligheter 
Aktiviteterna i HR-plan och Plan för lika rättigheter och möjligheter startades upp i början av april och ska pågå under 
året. Då ska vi hålla diskussioner om kränkande särbehandling och trakasserier och vad det innebär för oss att i varje 
stund motverka och säga nej till dålig jargong samt hur vi kan respektera varandra och behandla varandra lika. Vi för 
också dialog om vad som gör en arbetsgivare attraktiv, vad vi kan göra mer av och vad kan vi förbättra. Slutligen ska 
vi samlas kring vad som driver oss att vara aktiva i vårt medarbetarskap. Det som framkommer i dessa dialoger och 
samtal tar vi med oss i det fortsatta arbetet med vår nya arbetsgivare i Region Sörmland. 
 
Kompetensförsörjning 
Vi fortsätter att se över det samlade kompetensförsörjningsbehovet för att kunna arbeta strategiskt i den frågan. 
Målet med denna kompetensförsörjningsstrategi är att verksamheten har den kompetens och den medarbetarvolym 
den behöver för att uppnå myndighetens mål. Detta bör särskilt ses mot bakgrund av den risk som nämns i 
inledningen av detta perspektiv: ett alltför starkt beroende av vissa nyckelpersoner med expertkompetens. Under 
perioden har vi etablerat ett närmare samarbete kring kompetensförsörjning med landstinget och regionförbundet i 
och med den kommande regionbildningen. 
 
Vi införde ett eget intranät 
Under perioden har vi lanserat myndighetens egen avdelning på intranätet Insidan. Här publicerar vi innehåll som är 
relevant för våra medarbetare och kan fungera som ett stöd i verksamheten. De första funktionerna som lanserades 
under perioden var följande: 
 

 HR-funktion med viktiga dokument och länkar. 

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

 Kommunikationsavsnitt med mediestöd och omvärldsbevakning. 

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

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

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

Kvinnor 6,3 % 6,0 % 

Män 6,9 % 4,8 % 

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

>60 dagar 0,5 % 2,1 % 

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

Sjukfrånvaro  
% av ordinarie arbetad tid  

2018  
Rullande 12 ( sept 2017-aug 2018) 

2017 
Rullande 12 (sept 2016-aug 2017) 

Totalt  5,6 %  7,1 % 

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

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

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

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

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

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

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

Frisknärvaro 1 september-31 augusti 58 % 54 % 

*Frisknärvaro – fem eller färre sjukdagar 

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

Områden HME maj 2017 maj 2018 

Totalt 78 77 

Motivation 80 76 

Ledarskap 84 80 

Styrning 72 73 
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EKONOMISKA PERSPEKTIVET 

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

 

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

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

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

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

Balanskrav  

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

Anläggningstillgångar och investeringar  
Anläggningstillgångarna har värderats till anskaffningsvärdet med avdrag för planmässiga avskrivningar. Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighets avskrivningar för perioden januari till och med augusti uppgår till 3 933 tkr och består till 
största delen av avskrivningar för teknisk utrustning.  
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Soliditet och likviditet 
Soliditeten beskriver hur mycket av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet har vid utgången av mars en soliditet på 26 procent och en likviditet på 97 procent, vilket 
tyder på god kortsiktig betalningsförmåga. Soliditeten har försämrats med 1 procentenhet jämfört med motsvarande 
period föregående år och likviditeten har blivit 8 procentenheter lägre. 

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

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

 Årets resultat ska vara positivt. 

 Verksamheten ska bedrivas inom den beslutade budgeten. 

 Kassalikviditeten ska överstiga 100 procent. 

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

 Positivt resultat.  

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

nuvarande uppdragsvolym inte väsentligen förändras.  

 Kassalikviditeten ska överstiga 100 procent.  

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

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

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

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

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

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

 

Mål för funktionell kollektivtrafik 

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

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

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

 Kollektivtrafiken ska utvecklas för att underlätta utveckling av attraktiva städer och hållbara lokala 
trafiksystem med större andel gång, cykel och kollektivtrafik. 

 

En kollektivtrafik som stödjer regional och lokal utveckling 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Mål för attraktiv kollektivtrafik 
 Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna i Sörmland ska öka. 
 Kollektivtrafiksystemet ska hålla en god kvalitet, vara användarvänligt, sammanhållet och samordnat. 
 Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på enkelhet och bekvämlighet för resenären. 

 

En kollektivtrafik som är användarvänlig med hög kvalitet 

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

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

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

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

periodvis gjort trafiken klart mindre attraktiv.  

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

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

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

Movingobiljetter ombord på alla bussar. 

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

Påstigande januari-augusti 
2018 

Förändring 

Buss 7 854 600 7 178 068 9 % 

Tåg i.u. i.u. i.u. 

Särskild kollektivtrafik 272 212 260 609 6 % 

 
 

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

Buss 26,8 24,8 

Tåg i.u. i.u. 

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

Andel punktliga tåg/linje Januari-juli 2018 

Nyköpingsbanan 89 % 

Svealandsbanan 84 % 

Sörmlandspilen 89 % 

UVEN 89 % 

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

Mål för effektiv kollektivtrafik 

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

ökar och att miljöpåverkan genom emissioner och buller minskar.  

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

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

Beläggning buss 8,3 7,7 

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

Kostnadstäckning buss 31 % 32 % 

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

Allmän kollektivtrafik 97,0 procent 99,1 procent 

Särskild kollektivtrafik 87,2 procent 88,0 procent 

*Siffran avser helårsresultat för 2017 

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

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

*Siffran avser helårsresultat för 2017 
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Tillgänglig kollektivtrafik   
 

Mål för tillgänglig kollektivtrafik 

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

En kollektivtrafik som erbjuder goda resmöjligheter  

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

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

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

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

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

Utbudskilometer per invånare 36,3 36,1 

Andel tillgänglighetsanpassade bussfordon 
allmän kollektivtrafik 

98,4 Data saknas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
Konkreta verksamhetsrisker på en mer övergripande nivå  
 
Medborgarperspektivet  

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

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

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

Trafikförsörjningsperspektivet  

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

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

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

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

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

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

Medarbetarperspektivet  

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

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

 
Ekonomiska perspektivet  

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

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

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

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

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

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

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

 

  

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

2018 2018 2018 2018 budget/DÅR2

Intäkter (tkr)

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

Varav

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

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

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

Övriga intäkter 541 531 10 718 10 971 -10 430

Varav

Reklamintäkter 531 531 278 531

Provisioner 10 10

Fria sommarlovsresor 10 440 10 440 -10 440

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

Varav

Medlemsavgifter 699 188 699 188 459 190 699 188

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

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

Kostnader (tkr)

Förvaltningskostnader 61 856 60 982 37 829 58 437 3 419

Varav

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

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

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

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

Varav

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

Försäljningskostnader 8 441 7 787 4 035 8 297 144

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

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

Trafikkostnader 775 297 778 331 492 139 767 997 7 300

Varav

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

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

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

Tåg 147 043 145 985 89 415 140 658 6 385

Viten - tågtrafik

Anropsstyrd trafik 1 272 1 247 805 1 416 -144

Serviceresor 112 791 116 084 70 485 112 201 590

Riksfärdtjänst 3 510 3 180 1 751 3 268 242

Viten särskild kollektivtrafik -157 -388 -388 388

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

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

 
  

Allmänna kollektivtrafiken Budget DÅR1 Utfall jan-aug DÅR2 Avvikelse

2018 2018 2018 2018 budget/DÅR2

Intäkter (tkr)

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

Varav

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

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

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

Övriga intäkter 541 531 10 718 10 971 -10 430

Varav

Reklamintäkter 531 531 278 531

Provisioner 10 10

Fria sommarlovsresor 10 440 10 440 -10 440

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

Varav

Medlemsavgifter 561 905 561 905 374 603 561 905

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

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

Kostnader (tkr)

Förvaltningskostnader 43 851 41 518 25 067 39 550 4 301

Varav

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

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

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

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

Varav

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

Försäljningskostnader 8 415 7 757 4 060 8 267 148

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

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

Trafikkostnader 658 996 659 067 420 291 652 916 6 080

Varav

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

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

Tåg 147 043 145 985 89 415 140 658 6 385

Anropsstyrd trafik 1 272 1 247 805 1 416 -144

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

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

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

 

 
  

Särskilda kollektivtrafiken Budget DÅR1 Utfall jan-aug DÅR2 Avvikelse

2018 2018 2018 2018 budget/DÅR2

Intäkter (tkr)

Intäkter från medlemmarna 137 283 137 283 84 587 137 283

Varav

Serviceresor 133 773 133 773 82 859 133 773

Riksfärdtjänst 3 510 3 510 1 728 3 510

Summa intäkter 137 283 137 283 84 587 137 283

Kostnader (tkr)

Förvaltningskostnader 18 001 19 465 12 761 18 887 -886

Varav

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

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

Övrigt kontorsrelaterat 958 1 946 1 676 1 810 -852

Trafikrelaterade nettokostnader 2 980 2 700 299 2 816 164

Varav

Tekniska system 2 951 2 670 323 2 786 165

Försäljningskostnader 29 30 -25 30 -1

Trafikkostnader 116 301 119 264 71 848 115 081 1 220

Varav

Serviceresor 112 791 116 241 70 485 112 201 590

Riksfärdtjänst 3 510 3 180 1 751 3 268 242

Viten -157 -388 -388 388

Summa kostnader 137 283 141 429 84 908 136 784 499

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

 
Resultaträkning, belopp i tkr             

 Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet 

Samlad Redovisning   

 Utfall 
jan- aug 

2018 

Utfall jan-aug 
2017 

Utfall jan -     
aug 2018 

Utfall jan - 
aug 2017 

Budget 2018 DÅR2 2018 

       

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

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

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

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

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

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

Finansiella intäkter 62 0 62  -884 940  

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

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

 
Balansräkning, belopp i tkr         

 Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet 

Samlad Redovisning  

 Utfall                         
aug 2018 

Utfall             
2017 

Utfall aug          
2018 

Utfall aug    
2017 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Materiella 25 366 7 571 49 248 42 222 

Finansiella 44 683 40 150 1 200 1 200 

Summa anläggningstillgångar 70 049 47 721 50 448 43 422 

Omsättningstillgångar     

Fordringar 67 980 68 435 68 554 61 935 

Kassa/bank 94 843 75 417 102 218 90 149 

Summa omsättningstillgångar 162 823 143 851 170 772 152 084 

SUMMA TILLGÅNGAR 232 873 191 573 221 220 195 506 

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital 72 301 52 226 59 028 54 074 

varav årets resultat 33 249 13 175 34 386 14 036 

Summa eget kapital 72 301 52 226 59 028 54 074 

Avsättningar för pensioner 3 196 1 980 3 196 1 980 

Skulder     

Långfristiga skulder     

Summa långfristiga skulder     

Kortfristiga skulder 157 375 137 367 158 996 139 452 

Summa kortfristiga skulder 157 375 137 367 158 996 139 452 

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

     

Ställda säkerheter Inga Inga 4 200 Inga 

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

 
 

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

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

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

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

Fördelning per medlem Budget DÅR1 Utfall jan-aug DÅR2 Avvikelse

Totalt (tkr) 2018 2018 2018 2018

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

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

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

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

Övriga intäkter 541 531 278 531 10

Fria sommarlovsresor 10 440 10 440 -10 440

Kostnader 722 306 720 486 455 038 714 228 8 078

Förvaltningskostnader 43 851 41 518 25 067 39 550 4 301

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

Trafikkostnader 658 996 659 067 420 291 652 916 6 080

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

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

Tåg 147 043 145 985 89 415 140 658 6 385

Övrig trafik 1 272 1 247 805 1 416 -144

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

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

Trafikkostnad Serviceresor 112 791 116 241 70 485 112 201 590

Riksfärdtjänst 3 510 3 180 1 751 3 268 242

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

Viten -157 -388 -388 388

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Andel trafikarbete 36,5%

Budget DÅR1 Utfall jan-aug DÅR2 Avvikelse

Landstinget (tkr) 2018 2018 2018 2018

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

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

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

Övriga intäkter 197 194 102 194 3

Fria sommarlovsresor 3 425 3 425 -3 425

Kostnader 313 370 311 822 196 638 305 473 7 897

Förvaltningskostnader 16 006 15 154 9 150 14 436 1 570

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

Trafikkostnader 291 642 290 969 183 546 284 587 7 055

varav

Landsbygdstrafik Buss 144 587 145 202 94 627 144 421 166

Tåg 147 043 145 985 89 415 140 658 6 385

Övrig trafik 12 9 1 5 7

Viten - busstrafik -227 -497 -497 497

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

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

Långa sjukresor 997 850 316 675 322

Administrativa kostnader 8 124 8 322 4 756 7 903 221

Viten -57 -141 -141 141

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

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

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

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

Andel trafikarbete 24,8%

Budget DÅR1 Utfall jan-aug DÅR2 Avvikelse

Eskilstuna Kommun (tkr) 2018 2018 2018 2018

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

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

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

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

Övriga intäkter 134 132 69 132 2

Fria sommarlovsresor 3 373 3 373 -3 373

Kostnader 179 202 177 647 113 967 179 004 198

Förvaltningsavgifter 10 871 10 292 6 214 9 804 1 067

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

Trafikkostnader 163 827 162 669 105 513 164 080 -253

varav

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

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

Viten -625 -1 570 -1 570 1 570

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

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

Riksfärdtjänst 587 520 366 632 -45

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

Viten -39 -134 -134 134

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

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

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

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

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

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

Andel trafikarbete 2,9%

Budget DÅR1 Utfall jan-aug DÅR2 Avvikelse

Flens Kommun (tkr) 2018 2018 2018 2018

Intäkter 4 948 5 016 3 309 5 207 -259

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

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

Övriga intäkter 16 16 8 16

Fria sommarlovsresor 291 291 -291

Kostnader 20 558 20 654 13 299 20 724 -166

Förvaltningskostnader 1 280 1 212 732 1 155 125

Trafikrelaterade nettokostnader 531 552 264 603 -72

Trafikkostnader 18 747 18 890 12 303 18 966 -219

varav

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

Viten -32 -67 -67 67

Övrig trafik 27 27 -33 22 5

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

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

Riksfärdtjänst 150 150 98 115 35

Administrativa kostnader 986 1 128 606 1 007 -21

Viten -5 -18 -18 18

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

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

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

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

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

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

Andel allmänna 3,7%

Budget DÅR1 Utfall jan-aug DÅR2 Avvikelse

Gnesta Kommun (tkr) 2018 2018 2018 2018

Intäkter 3 118 3 210 2 332 3 493 -375

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

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

Övriga intäkter 20 20 10 20

Fria sommarlovsresor 254 254 -254

Kostnader 19 266 19 479 10 978 19 384 -118

Förvaltningskostnader 1 640 1 553 938 1 479 161

Trafikrelaterade nettokostnader 2 880 2 907 338 2 972 -92

Trafikkostnader 14 746 15 019 9 703 14 933 -187

varav

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

Viten -21 -56 -56 56

Övrig trafik 63 72 62 91 -28

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

Trafikkostnad serviceresor 2 551 2 545 1 411 2 370 181

Riksfärdtjänst 183 190 124 181 2

Administrativa kostnader 492 533 299 497 -5

Viten -6 -9 -9 9

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

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

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

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

Andel trafikarbete 5,5%

Budget DÅR1 Utfall jan-aug DÅR2 Avvikelse

Katrineholms Kommun (tkr) 2018 2018 2018 2018

Intäkter 6 166 6 279 4 205 6 582 -416

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 1 110 1 150 714 1 100 10

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

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

Övriga intäkter 30 29 15 29 1

Fria sommarlovsresor 453 453 -453

Kostnader 30 466 30 404 19 109 30 266 200

Förvaltningskostnader 2 412 2 283 1 379 2 175 237

Trafikrelaterade nettokostnader 999 1 040 497 1 136 -137

Trafikkostnader 27 055 27 081 17 233 26 955 100

varav

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

Stadstrafik 6 953 6 957 4 421 6 917 36

Övrig trafik 165 161 96 151 14

Viten -60 -159 -159 159

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

Trafikkostnad serviceresor 3 393 3 574 1 944 3 191 202

Riksfärdtjänst 296 340 238 381 -85

Administrativa kostnader 686 753 455 757 -71

Viten -9 -14 -14 14

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

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

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

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

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

Andel trafikarbete 14,5%

Budget DÅR1 Utfall jan-aug DÅR2 Avvikelse

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

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

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

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

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

Övriga intäkter 78 77 40 77 1

Fria sommarlovresor 1 630 1 630 -1 630

Kostnader 86 520 87 523 55 155 86 953 -433

Förvaltningskostnader 6 358 6 020 3 635 5 735 623

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

Trafikkostnader 77 527 78 762 50 210 78 224 -697

varav

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

Stadstrafik 35 522 35 821 22 884 35 462 60

Övrig trafik 687 706 464 731 -44

Viten -171 -386 -386 386

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

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

Riksfärdtjänst 828 710 364 731 97

Administrativa kostnader 1 252 1 495 816 1 356 -104

Viten -23 -24 -24 24

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

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

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

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

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

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

Andel trafikarbete 0,1%

Budget DÅR1 Utfall jan-aug DÅR2 Avvikelse

Oxelösunds Kommun (tkr) 2018 2018 2018 2018

Intäkter 666 676 387 672 -6

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 81 90 56 90 -9

Skolkort/elevkort 584 585 325 575 9

Övriga intäkter 1 1 1

Fria sommarlovsresor 6 6 -6

Kostnader 2 666 2 650 1 719 2 646 20

Förvaltningskostnader 44 42 25 40 4

Trafikrelaterade nettokostnader 18 19 9 21 -3

Trafikkostnader 2 604 2 590 1 685 2 586 18

varav

Landsbygdstrafik Buss 2 604 2 590 1 685 2 586 18

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

Trafikkostnad serviceresor 1 199 1 301 810 1 260 -61

Riksfärdtjänst 191 180 86 183 8

Administrativa kostnader 432 420 228 379

Viten -7 -7 53

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

Total nettokostnad 3 822 3 875 2 448 3 789 33

219



 

71 
 

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

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

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

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

Andel trafikarbete 8,2%

Budget DÅR1 Utfall jan-aug DÅR2 Avvikelse

Strängnäs Kommun (tkr) 2018 2018 2018 2018

Intäkter 13 135 12 853 8 520 13 364 -229

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 4 610 4 610 3 002 4 610

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

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

Övriga intäkter 44 43 23 43 1

Fria sommarlovsresor 736 736 -736

Kostnader 47 853 47 726 29 854 47 487 366

Förvaltningskostnader 3 583 3 392 2 048 3 231 352

Trafikrelaterade nettokostnader 1 484 1 544 738 1 687 -203

Trafikkostnader 42 786 42 790 27 068 42 568 218

varav

Landsbygdstrafik Buss 31 911 32 028 20 110 31 758 153

Stadstrafik 10 683 10 634 6 968 10 760 -77

Övrig trafik 192 188 105 165 27

Viten -60 -115 -115 115

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

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

Administrativa kostnader 1 257 1 389 861 1 431 -174

Viten -13 -26 -26

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

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

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

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

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

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

Andel trafikarbete 1,9%

Budget DÅR1 Utfall jan-aug DÅR2 Avvikelse

Trosa Kommun (tkr) 2018 2018 2018 2018

Intäkter 1 280 1 365 1 094 1 577 -297

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 440 475 374 550 -110

Skolkort/elevkort 830 880 598 900 -70

Övriga intäkter 10 10 5 10

Fria sommarlovsresor 117 117 -117

Kostnader 9 129 9 269 5 891 9 048 81

Förvaltningskostnader 833 789 476 751 82

Trafikrelaterade nettokostnader 345 359 172 392 -47

Trafikkostnader 7 951 8 121 5 243 7 904 47

varav

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

Övrig trafik 66 66 37 59 7

Viten -36 -67 -67 67

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

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

Riksfärdtjänst 277 240 94 203 74

Administrativa kostnader 463 556 336 558 -95

Viten -3 -10 -10 10

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

Total nettokostnad 2 871 3 275 1 936 3 109 140

223



 

75 
 

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

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

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

Andel trafikarbete 1,9%

Budget DÅR1 Utfall jan-aug DÅR2 Avvikelse

Vingåkers Kommun (tkr) 2018 2018 2018 2018

Intäkter 2 178 2 260 1 662 2 491 -313

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 870 940 658 975 -105

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

Övriga intäkter 10 10 5 10

Fria sommarlovsresor 156 156 -156

Kostnader 13 279 13 318 8 374 13 251 28

Förvaltningskostnader 824 785 474 747 77

Trafikrelaterade nettokostnader 342 357 171 390 -48

Trafikkostnader 12 113 12 176 7 729 12 113

varav

Landsbygdstrafik Buss 12 053 12 124 7 677 12 037 16

Övrig trafik 60 57 72 96 -36

Viten -6 -20 -20 20

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

Trafikkostnad serviceresor 1 357 1 466 885 1 368 -11

Riksfärdtjänst 67 166 -166

Administrativa kostnader 244 283 182 303 -59

Viten -3 -5 -5 5

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

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

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

Katrineholms kommun.

Enligt senaste rapporten från Rädda barnen lever nästan vart femte barn i Katrineholm i 

ekonomisk utsatthet. Katrineholm har fortsatt att sjunka på den listan och ligger nu på plats 

286 av 290 kommuner.  Fattigdom för svenska barn innebär att inte ha råd att följa med på 

skolutflykten, att ha så trångt hemma att man träffar sina kompisar ute, att inte kunna följa 

med kompisar på bio, att inte ha med sig matsäck till skolan när skolan kräver det, att inte 

kunna lära sig att spela ett instrument eller att vara med i fotbollsklubben. 

I mars 2013 motionerade vi från Vänsterpartiet om att kommunen skulle göra en utredning 

av barnfattigdomen i kommunen och att utredningen skulle presentera konkreta förslag på 

hur man kan mildra effekterna av barnfattigdomen. Några månader senare bifölls motionen. 

I augusti 2015 presenterades sen utredningen på kommunstyrelsen men inte för 

kommunfullmäktige som hade beslutat om utredningen.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga utredningen om barnfattigdom i Katrineholm till

handlingarna och uppdra till kommunledningsförvaltningen att arbeta vidare i enlighet

med utredningens intentioner. Man beslutade vidare att en återrapportering kring arbetet 

med att mildra effekterna av ekonomisk utsatthet/barnfattigdom skulle göras till 

kommunstyrelsen i oktober månad 2015 i samband med att kommunstyrelsen behandlar 

övergripande plan med drifts- och investeringsbudgetar för 2016–2018 för Katrineholms 

kommun men så skedde aldrig.

Utredningen i sig var väl genomarbetad där man bland annat beskrev vad som gjordes i 

kommunen då och man presenterade ett antal punkter på åtgärder som kan vidtas: Man 

påpekade samtidigt på behovet av resurser för att genomföra en del av åtgärderna. Samtliga 

nämnder var också positiva till framtagandet av en handlingsplan. Bland annat föreslogs:
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 En grupp med representanter från varje förvaltning tillsätts för att kartlägga

situationen i Katrineholm och i syftet att samlas kring framtagandet av

handlingsplan för arbetet kring arbetet med implementering av

barnkonventionen

 Gruppen, som leds av socialförvaltningen inventerar vad som görs i

respektive förvaltning

 Möjlighet till kompetensutveckling med fokus på frågor som rör barns

rättigheter/barnfattigdom erbjuds till förtroendevalda och tjänstemän

 Alla nämnder genomför kommunfullmäktiges beslut från januari 2012, att ”Alla

ärenden ska belysas utifrån barnperspektivet/barnkonventionen”.

 Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut om att alla ärenden skall belysas ur

ett barnperspektiv

 Alla förvaltningar använder sig av barnchecklistor inför beslut

 Socialförvaltningen ser över sina riktlinjer så att barn i familjer med

försörjningsstöd verkligen ges möjligheter till att betala medlemsavgifter i

föreningar, kunna utöva idrott, tillgodose behov av exempelvis glasögon (det

utrymme som redan finns kanske kan utökas något)

 Socialförvaltningen utvecklar barnambassadörens arbete

 Socialförvaltningen erbjuder fler platser på sommarläger

 Förvaltningarna ser över avgiftsbelagda aktiviteter och eventuella insamlingar

vid aktiviteter för att inte sådana skall vara hinder för deltagande

Tyvärr verkar det som att arbetet mot barnfattigdomen sen dess i kommunen har gått i stå. 

Katrineholm tillhör bottenligan i Sverige när det gäller barn som bor i familjer med 

ekonomisk utsatthet. 
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Våra frågor är:

1. Vad har majoriteten för handlingsplan för att minska barnfattigdomen i 

kommunen?

2. Hur många och vilka av ovanstående punkter från förstudien har implementerats?

3. Om några av ovanstående punkterna inte har implementerats, varför har så inte 

skett?

4. Majoriteten lägger stor vikt vid Svenskt Näringslivs företagsranking. Hur ser 

majoriteten på Rädda barnens ranking?

Tony Rosendahl (V) Anita Johansson (V) Thomas Selig (V)

Katrineholm 31/10 - 2018
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande 

Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) samt Thomas Selig (V) har ställt en 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S). 
Interpellationen lyder:

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström om 
barnfattigdomen i Katrineholms kommun.

Enligt senaste rapporten från Rädda barnen lever nästan vart femte barn i 
Katrineholm i ekonomisk utsatthet. Katrineholm har fortsatt att sjunka på den listan 
och ligger nu på plats 286 av 290 kommuner.  Fattigdom för svenska barn innebär att 
inte ha råd att följa med på skolutflykten, att ha så trångt hemma att man träffar sina 
kompisar ute, att inte kunna följa med kompisar på bio, att inte ha med sig matsäck 
till skolan när skolan kräver det, att inte kunna lära sig att spela ett instrument eller att 
vara med i fotbollsklubben. 

I mars 2013 motionerade vi från Vänsterpartiet om att kommunen skulle göra en 
utredning av barnfattigdomen i kommunen och att utredningen skulle presentera 
konkreta förslag på hur man kan mildra effekterna av barnfattigdomen. Några 
månader senare bifölls motionen. I augusti 2015 presenterades sen utredningen på 
kommunstyrelsen men inte för kommunfullmäktige som hade beslutat om 
utredningen.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga utredningen om barnfattigdom i Katrineholm 
till handlingarna och uppdra till kommunledningsförvaltningen att arbeta vidare i 
enlighet med utredningens intentioner. Man beslutade vidare att en återrapportering 
kring arbetet med att mildra effekterna av ekonomisk utsatthet/barnfattigdom skulle 
göras till kommunstyrelsen i oktober månad 2015 i samband med att 
kommunstyrelsen behandlar övergripande plan med drifts- och investeringsbudgetar 
för 2016–2018 för Katrineholms kommun men så skedde aldrig.

Utredningen i sig var väl genomarbetad där man bland annat beskrev vad som gjordes 
i kommunen då och man presenterade ett antal punkter på åtgärder som kan vidtas: 
Man påpekade samtidigt på behovet av resurser för att genomföra en del av 
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åtgärderna. Samtliga nämnder var också positiva till framtagandet av en 
handlingsplan. Bland annat föreslogs:

• En grupp med representanter från varje förvaltning tillsätts för att kartlägga
situationen i Katrineholm och i syftet att samlas kring framtagandet av
handlingsplan för arbetet kring arbetet med implementering av
barnkonventionen

• Gruppen, som leds av socialförvaltningen inventerar vad som görs i
respektive förvaltning

• Möjlighet till kompetensutveckling med fokus på frågor som rör barns
rättigheter/barnfattigdom erbjuds till förtroendevalda och tjänstemän

• Alla nämnder genomför kommunfullmäktiges beslut från januari 2012, att ”Alla
ärenden ska belysas utifrån barnperspektivet/barnkonventionen”.

• Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut om att alla ärenden skall belysas ur
ett barnperspektiv

• Alla förvaltningar använder sig av barnchecklistor inför beslut

• Socialförvaltningen ser över sina riktlinjer så att barn i familjer med
försörjningsstöd verkligen ges möjligheter till att betala medlemsavgifter i
föreningar, kunna utöva idrott, tillgodose behov av exempelvis glasögon (det
utrymme som redan finns kanske kan utökas något)

• Socialförvaltningen utvecklar barnambassadörens arbete

• Socialförvaltningen erbjuder fler platser på sommarläger

• Förvaltningarna ser över avgiftsbelagda aktiviteter och eventuella insamlingar
vid aktiviteter för att inte sådana skall vara hinder för deltagande

Tyvärr verkar det som att arbetet mot barnfattigdomen sen dess i kommunen har gått i 
stå. Katrineholm tillhör bottenligan i Sverige när det gäller barn som bor i familjer 
med ekonomisk utsatthet. 

Våra frågor är:

1. Vad har majoriteten för handlingsplan för att minska barnfattigdomen i 
kommunen?

2. Hur många och vilka av ovanstående punkter från förstudien har 
implementerats?
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3. Om några av ovanstående punkterna inte har implementerats, varför har 
så inte skett?

4. Majoriteten lägger stor vikt vid Svenskt Näringslivs företagsranking. Hur 
ser majoriteten på Rädda barnens ranking?

Tony Rosendahl (V) Anita Johansson (V) Thomas Selig (V)
Katrineholm 31/10 – 2018
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Svaret lyder:

1. Vad har majoriteten för handlingsplan för att minska barnfattigdomen i 
kommunen?

De åtgärder som beslutats att vidta för att mildra effekterna av ekonomisk utsatthet i 
Katrineholm framgår av den förstudie om barnfattigdom som behandlades på 
kommunstyrelsens sammanträde den 26 augusti 2015, § 168.  

För att utjämna skillnader mellan de rikaste och de fattigaste barnfamiljerna arbetar vi 
också aktivt för att uppnå resultatmålen;

 Andel kvinnor och män med eftergymnasial utbildning ska öka.
 Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen 

försörjning ska öka.
 Fler anvisade till Vididakt ska gå vidare till studier eller arbete.
 Sommarjobb till alla elever efter årskurs ett på gymnasiet.

Utöver detta ser vi behov av ytterligare långsiktiga insatser för att såväl mildra 
effekterna av ekonomisk utsatthet som att minska barnfattigdomen. En utveckling av 
näringslivet är viktigt. Ett starkt näringsliv bidrar till fler arbetstillfällen och ökade 
skatteintäkter. Allt fler företag etablerar sig i kommunen och expanderar samtidigt 
som nya statliga jobb är på ingång och vi bygger bostäder. Tillgång på bostäder är 
nödvändig för att personer ska kunna etablera sig och utveckla sina liv, men också för 
att arbetsmarknaden ska fungera.

En utveckling av näringslivet som skapar tillväxt och fler arbetstillfällen samt goda 
möjligheter till vidareutbildning för vuxna, är således avgörande villkor i arbetet med 
minskad barnfattigdom och en förbättrad levnadssituation för utsatta familjer.

2. Hur många och vilka av ovanstående punkter från förstudien har 
implementerats?

Alla nämnder ska belysa sina ärenden från ett barnperspektiv 
Perspektivet efterfrågas i remisser till respektive nämnd och beaktas i beredningen av 
respektive ärende. 

Barnchecklistor
Flera förvaltningar arbetar med varianter av checklistor. Vård och 
omsorgsförvaltningen har en väl utarbetad riktlinje kring hur barnkonventionen ska 
beaktas i beslut, där det bland annat anges att det ska kontrolleras om beslut innebär 
att barns och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter beaktas. 
Bildningsförvaltningen arbetade tidigare med en checklista kring hur 
barnkonventionen uppfylldes. En utvärdering gjordes som visade att barn inte fått 
uttrycka sin mening inför beslut, vilket lett till att ett samverkansråd med elever som 
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träffas inför varje nämndmöte inrättades. Inom arbetsmarknadsområdet fattas 
myndighetsbesluten på socialförvaltningen (utifrån bland annat barnperspektivet) och 
besluten verkställs av Viadidakt. Perspektivet finns också med vid utförandet av 
åtgärder, till exempel inom arbetsmarknad. Socialförvaltningen har gjort stickprov av 
utredningar för kontroll av om det som anges i checklistan uppfylls. Socialnämnden 
har också riktlinjer för att konkritisera barnperspektivet i handläggningen av 
ekonomiskt bistånd och att tjäna som stöd för den praktiska tillämpningen i det 
dagliga arbetet.  

Icke avgiftsbelagda aktiviteter
Rutiner har upprättats vid bildningsförvaltningen för att tydliggöra skollagens krav 
om att endast ”ringa avgift” får tas ut. Alla barn och elever får I-Pads/datorer. Bland 
aktiviteter som ordnats kan läxhjälp, frukostprojekt, öppen kulturskola på lördagar 
samt skolfam (särskild stöttning till barn i familjehem) nämnas. En annan aktivitet 
som nämns är ”summercamp”, det vill säga sommarlovsaktiviteter för barn i olika 
bostadsområden.

Ett viktigt exempel på en kommunövergripande åtgärd med avgiftsfri 
fritidssysselsättning för barn och unga är ”Lyckliga gatorna”. 

Socialtjänstens riktlinjer
Familjer med ekonomiskt bistånd har möjlighet till medel för barns fritid inom ramen 
för riksnormen efter beslut från regeringen från 2015/16 och framåt. Därmed ska 
normen kunna täcka kostnader för aktiviteter. Trots detta har bistånd beviljats till 
sommarläger vid ett par tillfällen. Barn får i princip alltid behov av glasögon 
tillgodosett under förutsättning att vårdnadshavaren sökt landstingsbidraget för detta, 
även bågar. I samband med vräkningar sker samverkan med bostadsbolag, inga barn 
ska hamna på gatan.
Familjers försörjningsstöd minskas inte när ungdomar får betalt sommarjobb.

3. Om några av ovanstående punkterna inte har implementerats, varför har 
så inte skett?

Arbetet vad gäller flera av områdena har varit pågående under en tid, men har sedan 
av olika anledningar stannat av. Det är viktigt med kontinuitet i arbetet och ett omtag 
kan behöva göras, bland annat vad gäller utveckling av barnambassadörens arbete 
samt möjlighet till kompetensutveckling med fokus på frågor som rör barns 
rättigheter/barnfattigdom för förtroendevalda och tjänstemän.
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4. Majoriteten lägger stor vikt vid Svenskt Näringslivs företagsranking. Hur 
ser majoriteten på Rädda barnens ranking?

Vi tar resultatet från Rädda barnens ranking på högsta allvar. Att leva i en familj som 
har det dåligt ställt påverkar barnets hela vardag och kan leda till en utsatthet även in i 
vuxen ålder. Frågan om barnens situation är av stor betydelse. 

Vi gläds av resultatet av svenskt Näringslivs företagsranking. Ett starkt näringsliv 
leder till ökade arbetstillfällen, vilket ger en framtidstro att allt fler får möjlighet till 
en egen försörjning. 

Enskilda insatser och aktiviteter för att minska effekterna av barnfattigdom är viktigt. 
Det ger barnen en ökad delaktighet i samhället och utanförskapet kan tillfälligt 
mildras. De enskilda insatserna och aktiviteterna minskar emellertid inte 
barnfattigdomen som sådan. Det väsentliga är tillgången till arbetstillfällen, alltså 
möjligheten för individen att komma ut på arbetsmarknaden och få en egen 
försörjning. För att kunna förbättra resultatet från Rädda barnens undersökning, är 
således resultatet från näringslivsrankingen i allra högsta grad avgörande.  

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-12-19

§ 219

Godkännande av investeringar Katrineholm Vatten och 
Avfall AB (KS/2018:539)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringar inom Katrineholm Vatten 
och Avfall AB.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Katrineholm Vatten och Avfall AB:s ägardirektiv (punkt 5) framgår att 
kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser större investeringar i 
bolagets anläggningar (>200 prisbasbelopp).

Bolaget önskar i en skrivelse godkännande av två planerade investeringar som 
beräknas kosta 94 miljoner kronor respektive 70 miljoner kronor. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-12
 Skrivelse Katrineholm Vatten och Avfall AB – godkännande av större 

investeringar
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-12-12 KS/2018:539 - 340 
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

Godkännande av investeringar Katrineholm Vatten och 
Avfall AB 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna investeringar 
inom Katrineholm Vatten och Avfall AB.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Katrineholm Vatten och Avfall AB:s ägardirektiv (punkt 5) framgår att 
kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser större investeringar i 
bolagets anläggningar (>200 prisbasbelopp).

Bolaget önskar i en skrivelse godkännande av två planerade investeringar som 
beräknas kosta 94 miljoner kronor respektive 70 miljoner kronor. 

Ärendets handlingar
 Skrivelse Katrineholm Vatten och Avfall AB – godkännande av större 

investeringar
 

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen har inga synpunkter på bolagets önskan om investering.

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Katrineholm Vatten och Avfall AB
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Handläggare: Stefan Carpman  
 
Katrineholm 11 december 2018 Kommunfullmäktige i Katrineholm 

Godkännande av större investeringar 
Enligt Katrineholm Vatten och Avfall AB:s ägardirektiv (punkt 5) framgår att Kommun-
fullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser större investeringar i bolagets 
anläggningar (>200 prisbasbelopp). 
 
Härmed önskas detta godkännande inhämtas gällande följande två investeringar: 
 
Installationer och utökad kapacitet i Katrineholms vattenförsörjning 
 
Grundvatten från åsen vid Forssjö uppvisar ökande halter av järn, mangan och sand när vat-
tenuttagen ökar. Detta skapar högre driftskostnader genom avlagringar i vattenverkets anlägg-
ningar samt ger vattnet sämre kvalitet.  
 
Samtidigt har bolaget utrett vattenverkets kapacitet på lång sikt och kommit fram till att denna 
behöver höjas med tanke på stadens prognos gällande invånare, framtida etableringar och ett 
generellt utökat uttag av dricksvatten för anslutna fastighetsägare. 
 
Genom att installera en anläggning mellan åsen och vattenverket får vi en barriär som filtrerar 
bort sand och partiklar samt reducerar järn och mangan till nivåer som gör att dricksvattnets 
kvalitet kan vidmakthållas trots ökad produktionsnivå. Samtidigt med installationen planeras 
för en utökning av lågreservoaren med 1000 m3 för att vara dimensionerad för en framtida ka-
pacitetshöjning, upp till 23 000 m3/dygn. Dagens vattenverk är dimensionerad för en produkt-
ion om 16 000 m3/dygn. Bolaget arbetar också med en förändrad vattendom som möjliggör 
större vattenuttag från berörda områden. 
 
Installationerna beräknas kosta 94 miljoner kronor och planeras att göras under 2019-2020. 
  
Projekt rötkammare vid Rosenholms reningsverk 
 
Befintlig slambehandlingsanläggning vid Rosenholms reningsverk är gammal, sliten 
och uppfyller ej framtida krav på hygienisering av slam. Efter en utredning har föl-
jande övergripande åtgärder föreslagits: 
 

• Rivning befintlig rötkammare, gasklocka och carport 
• Uppförande av slamlager inkl. överbyggnad vid gamla kemsteget 
• Uppförande av 2 st. rötkammare inkl. mellanbyggnad för maskinutrustning 
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• Uppförande av 1 st. efterrötkammare 
• Befintliga rötslamlager rustas upp 
• Byggnad för mottagning av ”problemslam” 
• Installation av ny maskinutrustning, t.ex. pumpar, omrörare och värmeväxlare 
• Installation av ny gasutrustning och ev. gasuppgraderingsanläggning 
• Nya slam- och gasledningar 
• Kraftmatning, styr-  och elinstallationer 

 
Med de installationerna som föreslagits erhålls en modern rötkammare som uppfyller 
hygieniseringskraven och som också hjälper oss att producera mer gas till fordons-
bränsle. Bolaget har ansökt och har av Naturvårdsverket erhållit ett klimatinveste-
ringsstöd för projektet om 20,25 miljoner kronor. Totalt exklusive bidraget beräknas 
installationerna kosta 70 miljoner kronor varför bolagets nettoinvestering blir ca 50 
miljoner kronor. 
 
Styrelsen har på styrelsemöten fattat beslut att för egen del godkänna investeringarna 
enligt ovan. Investeringarna kommer delvis att finansieras genom gjorda överskott 
inom VA-verksamheten och som reserverats till investeringarna. Avgifterna kan dock 
komma att behöva höjas inom en treårsperiod vilket bolaget avser att återkomma till 
när detta blir aktuellt. En prognos är att avgifterna som följd av investeringarna enligt 
ovan behöver höjas med ca 5 procent.  
 
 
Katrineholm Vatten och Avfall AB 
 
 
 
Björnar Berg 
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Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-12-19

§ 220

Reviderat reglemente för gemensam patientnämnd 
(KS/2018:522)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderat reglemente för gemensam 
patientnämnd i Sörmlands län

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har mottagit landstingsfullmäktiges beslut om nya 
nämndreglementen. I beslutspunkt 10 godkänns reviderat reglemente för gemensam 
patientnämnd i Sörmlands län, och länets kommuner rekommenderas att fatta 
likalydande beslut. 

Reglementet revideras med anledning av att Lagen om patientnämndsverksamhet har 
ersatts med Lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. För att 
revideringen ska gälla behöver länets samtliga kommuner fatta likalydande beslut om 
revidering.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-12
 Yttrande över reglemente för gemensamma patientnämnden i Sörmland
 Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län
 Landstingsfullmäktiges protokoll § 128
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-12-12 KS/2018:522 - 104 
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

Reviderat reglemente för gemensam patientnämnd 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderat 
reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har mottagit landstingsfullmäktiges beslut om nya 
nämndreglementen. I beslutspunkt 10 godkänns reviderat reglemente för gemensam 
patientnämnd i Sörmlands län, och länets kommuner rekommenderas att fatta 
likalydande beslut. 

Reglementet revideras med anledning av att Lagen om patientnämndsverksamhet har 
ersatts med Lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. För att 
revideringen ska gälla behöver länets samtliga kommuner fatta likalydande beslut om 
revidering.

Ärendets handlingar
 Yttrande över reglemente för gemensamma patientnämnden i Sörmland
 Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län
 Landstingsfullmäktiges protokoll § 128
 

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Landstinget Sörmland
Akt
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DELEGATIONSPROTOKOLL 

Datum
Vård- och omsorgsnämnden 2018-12-11 

Utdragsbestyrkande

VON/2018:64- 709 § 29
Hnr 2019:1174

Yttrande över reglemente för gemensamma 
patientnämnden i Sörmland 
Beslut
Vård- och omsorgsnämndens ordförande föreslår med stöd av gällande delegation att 
kommunstyrelsen godkänner reviderat reglemente för gemensam patientnämnd i 
Sörmlands län. 

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har för Katrineholms kommuns räkning mottagit 
landstingsfullmäktiges beslut om nya nämndreglementen. I beslutspunkt 10 godkänns 
reviderat reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län, och länets 
kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut. 

Reglementet revideras med anledning av att Lagen om patientnämndsverksamhet har 
ersatts med Lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. För att 
revideringen ska gälla behöver länets samtliga kommuner fatta likalydande beslut om 
revidering.
Konkret har följande ändrats i reglementet, jämfört med det ännu gällande 
reglementet från 2003:

A. Den nya § 1 (uppgifter enligt speciallagstiftning), som baseras på lagen om stöd 
vid klagomål mot hälso- och sjukvården, ersätter paragraferna 1 och 2 (uppgifter 
enligt speciallagstiftning, och övriga uppgifter) som baseras på tidigare gällande 
lagen om patientnämndsverksamhet.

B. Även smittskyddslagen från 2004 har lagts till i nya § 1.
C. Två meningar har flyttats från inledningsavsnittet till nya § 2, Befogenhet, ansvar, 

rapporteringsskyldighet med mera.
D. Med anledning av bildandet av Region Sörmland ersätts begreppet landsting med 

begreppet region.
E. Eftersom två paragrafer ersätts med en paragraf har övriga paragrafer numrerats 

om.

Beredning
Vård- och omsorgsnämndens ordförande har inget att erinra mot föreslagna 
ändringar.
Enligt gällande delegationsordning har ordföranden rätt att fatta beslut i fråga som är 
så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Ulrica Truedsson (S)
Ordförande
Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, vård- och omsorgsnämnden, 
akten
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STYRANDE DOKUMENT

1
Mall senast reviderad: 2016-03-14

Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län
Efter särskild överenskommelse mellan Landstinget Sörmland (numera Region Sörmland) samt 
Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåkers 
kommuner har en gemensam patientnämnd bildats.

§ 1 Uppgifter enligt speciallagsstiftning 

Patientnämndens uppgifter regleras av lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och 
sjukvården. Lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården anger att nämndens 
huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till 
vårdgivare inom hälso- och sjukvården samt tandvården samt att få klagomål besvarade av 
vårdgivaren. 

Nämnden ska även 1) tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna 
behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att 
vända sig till rätt myndighet, 2) främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,  
3) rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och 
vårdenheter, samt 4) informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda 
om sin verksamhet. 

Nämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna 
inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att 
årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma Region Sörmland 
eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården.

Patientnämnden handhar även rekrytering, utbildning och förordnanden av stödpersoner till 
patienter som vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) 
om rättspsykiatrisk vård eller enligt smittskyddslagen (2004:168).

§ 2 Befogenhet, ansvar, rapporteringsskyldighet med mera

Patientnämnden ingår i Region Sörmlands organisation och följer därmed de bestämmelser som 
gäller inom regionen.

Patientnämnden är självständig i förhållande till nämnd eller motsvarande som beslutar om 
hälso- och sjukvård.

Dokumenttitel: Diarienummer:

Ämnesområde: Giltig från:

Nivå:

Författare:

Dokumentansvarig:

Beslutad av:
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STYRANDE DOKUMENT

2
Mall senast reviderad: 2016-03-14

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

För att fullgöra sina uppgifter har patientnämnden rätt att från huvudmännens organ och dess 
tjänstemän erhålla de uppgifter, upplysningar och den hjälp som nämnden behöver.

Nämnden ska ansvara för allmän och riktad information till huvudmännens personal.

Nämnden ska fortlöpande till huvudmännen rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den 
ekonomiska ställningen är.

§ 3 Sammansättning och mandat

Patientnämnden består av 12 ledamöter. Av dessa utser Region Sörmland tre och kommunerna 
nio ledamöter. För varje ledamot utses en personlig ersättare.

Region Sörmland utser ordförande och 1:a vice ordförande. Kommunerna utser 2:a vice 
ordförande. 

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med 1 januari året efter det år då val i 
hela riket av fullmäktige ägt rum.

Inom patientnämnden utses ett arbetsutskott. Det består av ordföranden, två vice ordföranden 
samt ytterligare en ledamot från Region Sörmland och en från kommunerna.

§ 4 Ersättarnas tjänstgöring

Om ledamot inte kan närvara vid sammanträde eller del av ett sammanträde, ska ledamoten 
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar in ersättare.

Om ordinarie ledamot infinner sig vid sammanträde där ersättare tjänstgör, fullgör denne 
tjänstgöringen t o m beslut i det ärende som behandlas.

Ersättare som ej tjänstgör får delta i överläggningarna men ej i besluten.

§ 5 Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del 
av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för 
en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

§ 6 Sammanträden

Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer, dock minst fyra 
sammanträden per år.
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Arbetsutskottet sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer, dock minst sex 
sammanträden per år.

§ 8 Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelsen utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig 
och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare minst sju dagar före 
sammanträdesdagen. Kallelsen ska skickas till respektive huvudman för kännedom. Kallelsen 
bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som 
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller någon vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra det.

§ 9 Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

§ 10 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet.

§ 11 Delgivning

Delgivning med patientnämnden sker med ordföranden eller annan som nämnden bestämmer.

§ 12 Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser i patientnämndens namn ska, försedda med 
kontrasignation av nämndens sekreterare, undertecknas av ordföranden eller vid förfall för 
denne av vice ordförande eller särskilt utsedd ledamot. Nämnden kan bestämma om annan 
ordning för undertecknande av handlingar.
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Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
Tel: 0155 – 24 50 00 E-post: landstinget.sormland@dll.se Org.nr: 232100 – 0032 

SID 1(6) 

§ 128/18  Reglementen för kommande 
mandatperiod, Region Sörmland 

 
Diarienummer: LS-LED18-2745 
 
Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 
1 Landstingsstyrelsen 2018-11-06 § 195/18 
2 Landstingsfullmäktige 2018-11-13/14 § 128/18 

Landstingsfullmäktiges beslut 
 

1. Samtliga förändringar träder i kraft den 1 januari 2019. 
 

2. Reglemente för regionstyrelsen antas. 
 

3. Reglemente för regionala utvecklingsnämnden antas. 
 

4. Reglemente för nämnden för primärvård, rättspsykiatri och 
Dammsdalskolan antas. Nämnden efterträder nuvarande 
primärvårdsnämnden. 
 

5. Reviderat reglemente för nämnden för kultur, utbildning och 
friluftsverksamhet godkänns. 
 

6. Reviderat reglemente för krisledningsnämnden godkänns. 
 

7. Reviderat reglemente för Region Sörmlands revisorer godkänns. 
 

8. Reviderat reglemente för regionens råd för funktionshindersfrågor 
godkänns. 
 

9. Reviderat reglemente för regionens pensionärsråd godkänns. 
 

10. Reviderat reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län 
godkänns. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut. 
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11. Avtal om inköpsnämnd godkänns och reglemente för inköpsnämnden 
antas. Följande avtal och reglementen utgår: avtal för gemensam nämnd 
för samverkan mellan Landstinget Sörmland och Region Västmanland, 
DU-nämnd, avtal för DU-nämndens utskott för inköpsverksamhet mellan 
Landstinget Sörmland och Region Västmanland, reglemente för 
gemensam nämnd för samverkan mellan Landstinget Sörmland och 
Region Västmanland, DU-nämnd, samt reglemente för DU-nämndens 
utskott för inköpsverksamhet mellan Landstinget Sörmland och Region 
Västmanland. Beslutet gäller under förutsättning att Region Västmanland 
fattar likalydande beslut. 

 
12. Landstingsfullmäktiges barn- och ungdomsberedning, 

landstingsfullmäktiges vuxenberedning, landstingsfullmäktiges 
äldreberedning, landstingsfullmäktiges demokratiberedning och centrala 
etiska rådet upphör. 

 

Yrkanden 
Jonas Lindeberg (VfP), Monica Johansson (S), Åsa Kratz (S) yrkar bifall till 
landstingsstyrelsens förslag 
 
Magnus Leivik (M), Monica Johansson (S), Mattias Claesson (C),  
Jacob Sandgren (S), Jonas Lindeberg (VfP) och Åsa Kratz (S) yrkar att, för 
beslutspunkt två, regionstyrelsens reglemente kompletteras under 8 §, kallelsen 
bör åtföljas av en föredragningslista och av förslag till beslut och underlag till 
ärendet 
 
Mattias Claesson (C), Monica Johansson (S), Jonas Lindeberg (VfP), Jacob 
Sandgren (S) och Åsa Kratz (S) yrkar att, för beslutspunkt tre, den regionala 
utvecklingsnämndens reglemente kompletteras under 9 §, kallelsen bör åtföljas av 
en föredragningslista och av förslag till beslut och underlag till ärendet. 
 
Magnus Leivik (M), Mattias Claesson (C), Monica Johansson (S), Jacob 
Sandgren (S), Jonas Lindeberg (VfP) och Åsa Kratz (S) yrkar att, för den fjärde 
beslutspunkten, nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdals 
reglemente kompletteras, under 8 §, kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista 
och av förslag till beslut och underlag till ärendet. 
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Magnus Leivik (M), Mattias Claesson (C), Monica Johansson (S), Jacob 
Sandgren (S), Jonas Lindeberg (VfP) och Åsa Kratz (S) yrkar att för beslutspunkt 
fem, nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhets reglemente 
kompletteras, under 8 §, kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista och av 
förslag till beslut och underlag till ärendet. 
 
Thomas Selig (V) yrkar att för beslutspunkt åtta, rådet för funktionshinderfrågor 
ges det uttryckliga uppdraget att genomföra utbildningar för regionens politiska 
ledning inom funktionshindersområdet. 
 
Mattias Claesson (C) och Åsa Kratz (S) yrkar avslag till ändringsyrkande från 
Thomas Selig (V).  
 
Monica Johansson (S), Mattias Claesson (C), Jonas Lindeberg (VfP),  
Madeleine Forsberg (VfP), Thomas Selig (V), Marie-Louise Forslund  
Mustaniemi (KD) yrkar att, för beslutspunkt åtta rådet för funktionshinderfrågors 
reglemente, under 1 §, ”den nationella handlingsplanen för  

funktionshindersfrågor” utgår och ersätts med ”nationellt mål och inriktning för 
funktionshinderspolitiken”. 
 
Mattias Claesson (C) yrkar bifall till styrelsens förslag under punkt 8, med av 
Monica Johansson (S) m fl, föreslagen ändring. 

Proposition 
Ordföranden Tomas Borin (VfP) ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt 
två under proposition och finner att det bifalls. 
 
Ordföranden ställer ändringsyrkande i beslutspunkt två under proposition och 
finner att det bifalls. 
 
Ordföranden ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt tre under 
proposition och finner att det bifalls. 
 
Ordföranden ställer ändringsyrkande för beslutspunkt tre under proposition och 
finner att det bifalls. 
 
Ordföranden ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt fyra under 
proposition och finner att det bifalls. 
 
Ordföranden ställer ändringsyrkande i beslutspunkt fyra under proposition och 
finner att det bifalls. 
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Ordföranden ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt fem under 
proposition och finner att det bifalls. 
Ordföranden ställer ändringsyrkande i beslutspunkt fem under proposition och 
finner att det bifalls 
 
Ordföranden ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt sex under 
proposition och finner att det bifalls. 
 
Ordföranden ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt sju under 
proposition och finner att det bifalls. 
 
Ordföranden ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt åtta under 
proposition och finner att det bifalls. 
 
Ordföranden ställer ändringsyrkande, från Thomas Selig (V), i beslutspunkt åtta 
under proposition och finner att det  avslås. 
 
Ordföranden ställer ändringsyrkande, från Monica Johansson (S) m fl, i 
beslutspunkt åtta under proposition och finner att det bifalls. 
 
Ordföranden ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt nio under 
proposition och finner att det bifalls. 
 
Ordföranden ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt tio under 
proposition och finner att det bifalls. 
 
Ordföranden ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt elva under 
proposition och finner att det bifalls. 
 
Ordföranden ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt tolv under 
proposition och finner att det bifalls. 
 
Ordföranden Tomas Borin (VfP) ställer slutligen landstingsstyrelsens förslag i 
beslutspunkt ett under proposition och finner att det bifalls. 
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Ärendet 
Efter valet i september 2018 har en ny politisk koalition bildats och vad gäller den 
politiska organisationen föreslås vissa förändringar inför bildandet av Region 
Sörmland den 1 januari 2019. 
 
Regionala utvecklingsnämnden tillkommer med anledning av bildandet av Region 
Sörmland. Nämnden är ansvarig för de regionala utvecklingsfrågorna som 
regionen tilldelats med det statliga tillväxtuppdraget, samt för uppgifter som följer 
av regionens ansvar som regional kollektivtrafikmyndighet. 
 
Från regionstyrelsen, tidigare landstingsstyrelsen, flyttar driftsansvaret för 
rättspsykiatri och Dammsdalskolan till en nämnd. Regionstyrelsen är dock 
ansvarig för regionens beställningar av rättpsykiatrisk vård vid Regionsjukhuset 
Karsudden. Regionstyrelsen är, förutom för primärvård och rättspsykiatri, fortsatt 
hälso- och sjukvårdsnämnd. 
 
En nämnd inrättas med driftsansvar för Region Sörmlands primärvård i egen regi, 
för rättspsykiatri vid Regionsjukhuset Karsudden, samt för Dammsdalskolan, som 
omfattar skolverksamhet för elever med funktionsnedsättning inom 
autismspektrat, från olika kommuner i landet. Nämnden efterträder nuvarande 
primärvårdsnämnden. 
 
Reglementet för den gemensamma patientnämnden i Sörmlands län revideras med 
anledning av att lagen om patientnämndsverksamhet har ersatts med lagen om 
stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. För att revideringen ska gälla 
behöver länets samtliga kommuner fatta likalydande beslut om revidering. 
 
Samarbetet med Region Västmanland om inköpsverksamhet sker framöver i en 
inköpsnämnd, som ersätter tidigare DU-nämnden och dess inköpsutskott. 
 
Reglementet för Region Sörmlands revisorer uppdateras i enlighet med den nya 
kommunallagen och rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting. 
 
Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhets reglemente revideras så 
att nämnden framöver beslutar om Region Sörmlands kulturstipendier. 
 
Reglementena för regionens råd för funktionshindersfrågor och regionens 
pensionärsråd förtydligas och får mer likalydande formuleringar där det är 
möjligt. 
 
Krisledningsnämndens sammansättning ändras till fem ledamöter som fullmäktige 
väljer bland regionstyrelsens ledamöter. 
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Landstingsfullmäktiges barn- och ungdomsberedning, landstingsfullmäktiges 
demokratiberedning, landstingsfullmäktiges demokratiberedning, 
landstingsfullmäktiges vuxenberedning, landstingsfullmäktiges äldreberedning 
och centrala etiska rådet upphör. 
Förslaget till politisk organisation är framtaget av de politiska partierna.  
 
Förslagen till reglementen har arbetats fram av den administrativa enheten och 
den juridiska staben i samverkan med de politiska partierna. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag landstingsstyrelsen den 6 november, § 195/18 
Tjänsteutlåtande 2018-09-27 
Reglemente för regionstyrelsen 
Reglemente för regionala utvecklingsnämnden 
Reglemente för nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan 
Reglemente för nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet 
Reglemente för krisledningsnämnden 
Reglemente för Region Sörmlands revisorer 
Reglemente för regionens råd för funktionshindersfrågor 
Reglemente för regionens pensionärsråd 
Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län 
Avtal om inköpsnämnden 
Reglemente för inköpsnämnden 

Beslutet expedieras till 
Landstingsstyrelsen 
Länets kommuner 
Region Västmanland 
Revisionen 
Jan Grönlund, landstingsdirektör 
Åsa Torvaldsson, administrativ chef 
Nämndsekreterarna, administrativa enheten 
Akten 
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Protokollsutdrag 1 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-12-19

§ 221

Revidering anvisningar Bestämmelser omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda - Kommuner och 
Landsting (OPF-KL) (KS/2018:533)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till det reviderade anvisningsdokumentet 
avseende Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda.

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings har antagit förslag till reviderade bestämmelser 
om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18). 

OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 
omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det 
nu gällande OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av Kommunfullmäktige 
2014-01-20 § 2. För att förändringarna ska omfatta förtroendevalda i Katrineholms 
kommun krävs att kommunfullmäktige reviderar gällande anvisningsdokument. 

Bakgrunden till de nya bestämmelserna är att i OPF-KL14 har delar om familjeskydd, 
samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser saknats. 

Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, 
bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd. 
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna 
innebär att 
 Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats. 
 Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet 

AKAP-KL(Avgiftsbestämd Kollektiv Avtalad  Pension – Kommuner och 
Landsting). 

 Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. 
 Det tillagda familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med 

det familjeskydd för anställda som finns i AKAP-KL. 

OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som 
tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i 
kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. OPF-KL18 gäller, i likhet 
med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare (eller 
tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, 
avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-
KL att gälla. 
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Protokollsutdrag 2 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-12-19

Utöver de innehållsmässiga förändringarna har styrdokumentet även delvis 
omarbetets strukturellt.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-11
 Förslag - Bestämmelser omställningsstöd och pension för förtroendevalda – 

Kommuner och Landsting (OPF-KL)
 Bestämmelser omställningsstöd och pension för förtroendevalda – Kommuner 

och Landsting (OPF-KL) (nu gällande)
_________________

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

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-12-11 KS/2018:533 - 024 
 

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
Håkan Sundqvist 

Kommunstyrelsen

Revidering av styrdokumentet Bestämmelser 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda – 
Kommuner och Landsting (OPF-KL) 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till det reviderade 
anvisningsdokumentet avseende Bestämmelser om omställningsstöd för 
förtroendevalda.

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings har antagit förslag till reviderade bestämmelser 
om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18). 

OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 
omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det 
nu gällande OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av Kommunfullmäktige 
2014-01-20 § 2. För att förändringarna ska omfatta förtroendevalda i Katrineholms 
kommun krävs att kommunfullmäktige reviderar gällande anvisningsdokument. 

Bakgrunden till de nya bestämmelserna är att i OPF-KL14 har delar om familjeskydd, 
samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser saknats. 

Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, 
bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd. 
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna 
innebär att 
 Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats. 
 Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet 

AKAP-KL(Avgiftsbestämd Kollektiv Avtalad  Pension – Kommuner och 
Landsting). 

 Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. 
 Det tillagda familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det 

familjeskydd för anställda som finns i AKAP-KL. 

OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som 
tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet. OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, 
inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med 
rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. 
För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-12-11 KS/2018:533 - 024 
 

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

www.katrineholm.se E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se 
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Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda
Allmänt om bestämmelserna
OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 
familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF- 
KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund.

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel:
1. Inledande bestämmelser

 Pensionsmyndighet
 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna

2. Omställningsstöd
 Aktiva omställningsinsatser
 Ekonomiskt omställningsstöd
 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

3. Pensionsbestämmelser
 Avgiftsbestämd pensionsbehållning
 Sjukpension
 Efterlevandeskydd

4. Familjeskydd
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Kapitel 1
Inledande bestämmelser
§ 1 Pensionsmyndighet
I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF- 
KL18.

§ 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 
bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 
från tid till annan beslutar.

Kapitel 2
Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda
§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 
1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 
heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

§ 2 Omställningsstöd
Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 
arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 
kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 
ett nytt arbete.

§ 3 Aktiva omställningsinsatser
Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 
eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 
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sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 
förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 
omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 
erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 
rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 
beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 
under det senaste året.

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 
förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 
hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen 
eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning.

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 
sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 
tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 
att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 
kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde.
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Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 
förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller 
får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.

§ 6 Samordning
Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inte annat anges.
Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 
samordning.

§ 7 Uppgiftsskyldighet
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 
delvis avstå från efterkrav.

§ 8 Ansökan om omställningsstöd
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 
förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.

§ 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 
bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 
efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
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Kapitel 3 
Pensionsbestämmelser
§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet.

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges.

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 
(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:
a) avgiftsbestämd ålderspension
b) sjukpension
c) efterlevandeskydd

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.

§ 4 Pensionsgrundande inkomst
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 
sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 
(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 
föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 
den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits.
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I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 
traktamente eller kostnadsersättning.

§ 5 Pensionsavgifter
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 
inkomst enligt § 4.

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 
och med 7,5 inkomstbasbelopp.

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 
procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 
med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 
förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB).

Anmärkning
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i 
uppdraget (uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den 
pensionsgrundande inkomsten året före den förtroendevalde beviljas 
sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till den 
förtroendevaldes pensionsbehållning.

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 
högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 
tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 
form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 
avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 
200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.
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§ 6 Pensionsbehållning
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 
pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 
hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.
Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11.
Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 
anslutning till ansökan om uttag.

§ 7 Information
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 
eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 
pensionsavgift.

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 
förtroendevalde och pensionsmyndigheten.

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.

§ 9 Uppgiftsskyldighet
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 
pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 
besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 
kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 
pensionsavgift.

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.
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§ 10 Sjukpension
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 
sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 
härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång.

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 
den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 
beräkningsunderlag.

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 
anställda enligt AGS-KL.

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 
upphör också rätten till sjukpension.

Anmärkningar
1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen).
2. Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de 

bestämmelser som gäller för utbetalning av månadsersättning enligt 
AGS-KL.

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 
eller aktivitetsersättning.

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 
tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid.

§ 11 Efterlevandeskydd
Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 
pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 
sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall.

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.
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Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 
delas lika mellan dessa barn.

Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 
förmånsberättigad efterlevande under fem år.

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 
utbetalning av förmånen börjar.

§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 
18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.

§ 13 Finansiering
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 
kommunalförbund.

§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd
Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 
som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 
förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 
tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

§ 15 Uppgiftsskyldighet m.m.
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 
sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 
fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 
förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 
förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 
medge undantag.
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Kapitel 4
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid.

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 
antas av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. 
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

§ 2 Rätt till familjeskydd
En förtroendevalds efterlevande har rätt till

 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande 
vuxen och

 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande 
barn.

§ 3 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 
förtroendevalde avlider:
a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1,
b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt 

Pensionsbestämmelser § 10

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 
förtroendevalde avlider:
c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde 

befrias/frånträder sitt uppdrag.

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna
b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 
eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 
uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande.
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§ 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen
Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 
maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 
dödsfallet.

§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen
En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 
ovan, har rätt till förmån i fem års tid.

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 
med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde

1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 
med förändringen av prisbasbeloppet.
Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 
delar.

§ 6 Familjeskydd till efterlevande barn
Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år.

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 
har rätt till barnpension enligt SFB.

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 
förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 
och fostran i adoptionssyfte.

§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn
Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 
månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 
samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 
med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 
prisbasbeloppet.

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 
dödsfallet inträffade, delat med tolv.

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 
och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 
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inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 
efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 
årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.

Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 
betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen.

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 
utbetalas månadsvis och i lika stora delar.

§ 8 Utbetalning av förmåner
Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 
senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 
anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten.

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet.

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 
lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 
pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 
nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 
familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 
kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 
förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 
var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 
beloppet.

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 
familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 
förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8
§ första stycket FAL.

_________________
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Bestämmelser om omställningsstöd för förtroende-
valda
§ 1 Tillämpningsområde
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 
1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller lands-
tinget/regionen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 
40 procent av heltid.

Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i sam-
band med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av 
PBF, PRF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroende-
valda. 

En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd 
som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa dessa 
bestämmelser.

§ 2 Stöd för återgång till arbete
Ett omställningsstöd bör i första hand ses som ett tidbegränsat omställningsstöd 
och kunna kombineras med aktiva omställningsinsatser för förtroendevald som 
så önskar, i syfte att underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald 
lämnat sitt (sina) uppdrag.

Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en förtroendevald i hans eller hennes 
omställning till ett nytt arbete. Det förutsätts att den förtroendevalde själv aktivt 
verkar för att få ett nytt arbete.

Omställningsstöd för förtroendevalda 
§ 3 Aktiva omställningsinsatser
Rätt till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller 
flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte 
fyllt 65 år när han eller hon lämnar sitt uppdrag.

Respektive kommun och landsting/region har att utifrån den förtroendevaldes 
förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken 
kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på 
arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande 
utbildning. 
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Det innebär att omställningsinsatsernas omfattning och innehåll skiljer sig åt 
mellan olika individer.

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd
Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller 
flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 
beräknas på den förtroendevaldes årsarvode året före avgångstidpunkten.

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/regionen 
som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 65 år.

För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den för-
troendevalde i syfte att hitta annan försörjning.

Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 
samordning. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 
hos kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller 
regeringen.

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett 
eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat 
sitt uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald tidigast från 
61 års ålder och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt omställnings-
stöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges för ett 
år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den förtroende-
valde fyller 65 år.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/ 
regionen efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt ekonomiskt 
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omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes årsarvode året 
innan avgångstidpunkten.

För att uppbära förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från 
den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd ska samordnas med förvärvsinkomster.

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den för-
troendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i 
Riksdagen eller regeringen.

§ 6 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till 
dessa bestämmelser som fullmäktige beslutar.

§ 7 Samordning
Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inte annat anges.

§ 8 Ansökan om omställningsstöd
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvis-
ningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde bör få omställ-
ningsstöd utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot 
sådan ansökan.

§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställningsstöd
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekono-
miskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 
delvis avstå från efterkrav.
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Pensionsbestämmelser
§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller lands-
tinget/regionen.

Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första 
gången i samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte 
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroende-
valda.

Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges.

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av 
uppdrag har rätt till egenpension på grund av anställning, har rätt till egen-
pensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag eller uppnått 67 års 
ålder.

Med ”rätt till egenpension” inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat få 
rätt till egenpension om ansökan härom ingivits.

Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att pensionsbestämmelserna ska gälla 
och fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan 
finnas motiverade.

En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd 
som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa pensions-
bestämmelserna.

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:

a. avgiftsbestämd ålderspension 
b. sjukpension 
c. efterlevandeskydd 
d. familjeskydd

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9 i 
pensionsbestämmelserna.
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§ 4 Pensionsgrundande inkomst
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.

Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den 
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det 
pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, det vill 
säga med minst 40 procent av heltid, ingår i den pensionsgrundade inkomsten 
även det avdrag/bortfall som förtroendevald fått från sitt arvode vid ledighet 
med sjukpenning, graviditetspenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldra-
penning samt när han eller hon är ledig enligt föräldraledighetslagen.

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör trakta-
mente eller kostnadsersättning.

§ 5 Pensionsavgifter
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 
inkomst enligt § 4.

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 
och med 7,5 inkomstbasbelopp.

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har fyllt i 
32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den 
pensionsgrundande inkomsten.

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och som 
får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) 
och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § kommunallagen befrias från sitt 
uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under 
tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB).

Anmärkning
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i 
uppdraget (uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensions-
grundande inkomsten året före den förtroendevalde beviljas sjuk- eller 
aktivitetsersättning.
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Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, lands-
tinget/regionen endast om den för kalenderåret är högre än 1,5 procent av 
samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas pensions-
avgift betalar kommunen och landstinget/regionen ut motsvarande belopp direkt 
till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande.

§ 6 Pensionsbehållning
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 
pensionsbehållning hos respektive kommun eller landsting/region, där den för-
troendevalde har innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan av 
de årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun eller lands-
ting/region.

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt § 11.

§ 7 Information
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 
eller hennes avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och avsätt-
ning av pensionsavgift.

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få all-
män pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den för-
troendevalde och fullmäktige.

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad tre 
månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till förtroen-
devald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbelop-
pet året innan utbetalning av förmånen börjar.

§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av avgiftsbestämd pension
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning av pensionsavgift. 
Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen 
ska minskas i skälig omfattning.

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgifts-
skyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan detta 
belopp avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift.
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Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

§ 10 Sjukpension
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialför-
säkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § kommunallagen 
befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång.

Sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten 
enligt § 4 som den förtroendevalde hade året före den tidpunkt då sjuk- eller 
aktivitetsersättning beviljades.

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt 
AGS-KL.

Sjukpension betalas ut under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 
upphör också rätten till sjukpension. 

Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas 
ut, dock inte för längre tid än då sjuk- och aktivitetsersättning enligt socialför-
säkringsbalken lämnas.

Anmärkningar 
1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen).
2. Sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller för 

utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.

§ 11 Efterlevandeskydd
Efterlevandeskydd för avgiftsbestämd ålderspension, enligt § 6, innebär att 
pension betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller 
barn vid förtroendevalds dödsfall.

Vid dödsfall innan avgiftsbestämd ålderspensionen börjat utbetalas till förtroen-
devald utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till förmånsberätti-
gad efterlevande under max fem år.

Vid dödsfall efter det att livsvarig avgiftsbestämd ålderspension har börjat 
utbetalas till den förtroendevalde fortsätter utbetalningarna som ett efterlevande-
skydd till efterlevande under maximalt 20 år efter det att ålderspensionen börjat 
utbetalas.
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Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till efterlevande barn 
eller adoptivbarn, dock som längst till och med månaden innan barnet fyller 20 
år.

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 
delas lika mellan förmånsberättigade barn.

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 
utbetalning av förmånen börjar.

§ 12 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
Familjeskydd betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller bety-
dande del av heltid. (Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare efter det 
att pågående avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats.)

§ 13 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen fram-
kallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 
19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.

§ 14 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till 
pensionsbestämmelserna som fullmäktige beslutar.

§ 15 Finansiering
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun och landsting/region.

§ 16 Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och 
familjeskydd
Utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd sker månads-
vis.

Ansökan om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras enligt 
de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 
förmånsberättigade bör få pension utbetalad tre månader efter det att pensions-
myndigheten tagit emot sådan ansökan.

§ 17 Uppgiftsskyldighet m.m.
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de upp-
gifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension, 
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efterlevandeskydd och familjeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 
fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till för-
måner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till för-
verkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 
medge undantag.

_________________
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Datum Vår beteckning 
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-01-10 
Kommunstyrelsens kansli  

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

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

Meddelanden 
Förslag till beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Gnesta kommun har översänt protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 
2018-12-17, § 126 – Val till kommunala uppdrag – Mandatperioden 2019-2022. 
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