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Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-06-20

§ 100

Beslut om Sörmlandstaxan 2019 (KS/2018:257)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om att 
justera priserna i Sörmlandstaxan inför 2019.

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

Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-31
 Protokollsutdrag § 13 Beslut om Sörmlandstaxan, 2018-05-03

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig projektchefen Lars Ramstedt.
_________________

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

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

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Lars I T Ramstedt 

Kommunstyrelsen

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

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

Ärendets handlingar
 Protokollsutdrag § 13 Beslut om Sörmlandstaxan
 
Ärendebeskrivning
Beslut om Sörmlandstaxan fattades dels vid direktionens sammanträde den 
16 mars, dels vid direktionens extra sammanträde den 19 april 2016. Handlingar med 
förslag på ärendeskrivning distribuerades sedan till respektive medlemsfullmäktige 
som godkände myndighetens beslut om priser och nivå på rabatter för kommande 
Sörmlandstaxa inklusive skolkort och som följd av det trädde i kraft 1 oktober 
2016. Vid direktionssammanträde den 16 november 2016 togs beslut om att dels om 
att avgiften för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län höjs till 830 kronor för 
vuxna och 550 kronor för barn och ungdomar 7 till och med 19 år samt studenter till 
26 år med start den 1 januari 2018, och dels att produkten Sommarkort införs i 
Sörmlandstaxan. Även då distribuerades handlingar till respektive medlemsfullmäktige 
som godkände myndighetens beslut om förändringar i Sörmlandstaxan.

För nu gällande prisjustering och i enlighet med tidigare fastställd inriktning ska 
Sörmlands län i stor utsträckning följa SL:s sortiment med avseende på produkttyper 
och priser. Mot bakgrund av ovanstående, och under förutsättning att samtliga 
medlemmar fattar erforderliga beslut i respektive fullmäktige, föreslås direktionen 
besluta att avgiften för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län höjs till 860 kr för 
vuxna och 570 kronor för barn och ungdomar (7 till och med 19 år) samt studenter.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

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

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

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

Nuvarande studenterbjudande i Sörmlandstaxan riktar sig till studenter upp till 26 år 
utan krav på studietakt och har visat sig avvika mot SL:s och Movingos affärsvillkor 
för studenter. Efter översyn föreslås, och främst i syfte att harmonisera affärsvillkor i 
Mälardalen, att befintligt studenterbjudande i Sörmlandstaxan ersätts med samma 
affärsvillkor som för Movingo och hos SL, d.v.s. att det krävs studietakt 75 procent för 
att omfattas av studenterbjudandet istället för ålder upp till 26 år. Mot bakgrund av 
ovanstående, och under förutsättning att samtliga medlemmar fattar erforderliga beslut 
i respektive fullmäktige, föreslås direktionen, att befintligt studenterbjudande i 
Sörmlandstaxan ersätts med samma affärsvillkor som för Movingo och hos SL, d.v.s. 
att det krävs studietakt 75 procent för att omfattas av studenterbjudandet istället för 
ålder upp till 26 år. För att minimera konsekvenserna av införandet är förslaget att 
förändringen sker en bit fram i tiden, inför höstterminen 2019.   

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

Lars Ramstedt
Projektchef

Beslutet skickas till: Kollektivtrafikmyndigheten, akten

5



6



7



8



Protokollsutdrag 1 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-06-20

§ 101

Fastställande av Inriktningsbeslut inför upphandling av 
regionaltågstrafik Etapp 2 (KS/2018:247)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighets beslut att fastställa MÄLABs Inriktningsbeslut inför 
upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2.

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

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

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

Vid sammanträdet beslutade direktionen även att uppmärksamma medlemmarna om 
att detta Inriktningsbeslut under vintern 2018/2019 kommer att följas av ett 
genomförandebeslut som innehåller beslut om allmän trafikplikt, uppdatering av 
samverkansavtal och uppdrag åt MÄLAB att ingå avtal om allmän trafik samt åt 
Transitio att anskaffa kompletterande fordon.
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Protokollsutdrag 2 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-06-20

Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-23
 Protokollsutdrag från direktionens sammanträde i Sörmlands 

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

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Lars 
Härnström (M), Nicklas Adamsson (MP), Sten Holmgren (C) samt projektchefen 
Lars Ramstedt.
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)
Datum Vår beteckning

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

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Lars I T Ramstedt 

Kommunstyrelsen

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

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

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

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

Vid sammanträdet beslutade direktionen även att uppmärksamma medlemmarna om att 
detta Inriktningsbeslut under vintern 2018/2019 kommer att följas av ett 
genomförandebeslut som innehåller beslut om allmän trafikplikt, uppdatering av 
samverkansavtal och uppdrag åt MÄLAB att ingå avtal om allmän trafik samt åt 
Transitio att anskaffa kompletterande fordon.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (4)
Datum Vår beteckning

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

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

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

Ärendets handlingar
 Protokollsutdrag från direktionens sammanträde i Sörmlands 

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

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

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

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

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

I enlighet med Samverkansavtalets ramverk och efter utredning av MÄLAB och dess 
ägare under 2016 och 2017 har nu MÄLAB:s styrelse vid sitt sammanträde den 14 
mars 2018 fattat ett inriktningsbeslut som pekar ut de strategiska ramarna avseende 
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TJÄNSTESKRIVELSE 3 (4)
Datum Vår beteckning

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

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

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

trafikutbud, fordonsskaffning, affärsmodell och ekonomi för tiden bortom 
övergångsavtalet. Inriktningsbeslutet måste nu bekräftas av MÄLAB:s ägare.
 För Sörmlands vidkommande innebär detta i likhet med beslutsprocessen inför Etapp 
1 såväl ett beslut i myndighetens direktion som politisk behandling i samtliga 
fullmäktige, vilket för övrigt också kommer att gälla för genomförandebeslutet som 
MÄLAB förväntas ta i december i år och som förväntas komma till fullmäktige för 
behandling under vintern 2018/2019. Besluten om Etapp 2 är i högsta grad strategiska 
och kommer styra utformningen av kollektivtrafiken i Mälardalen för lång tid 
framöver. För att säkerställa en god förankring har beslutsprocessen delats upp i ett 
inriktningsbeslut (detta ärende) och ett genomförandebeslut.

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

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

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

UVEN: Sala-Västerås-Eskilstuna-Katrineholm-Linköping/Norrköping 
För Etapp 2 är inriktningen att linjen trafikeras med timmestrafik vardagar på hela 
sträckan Sala – Linköping/Norrköping. Stomtrafiken kompletteras av insatståg som ger 
halvtimmestrafik i högtrafik i båda riktningarna. Mellan Eskilstuna och Västerås 
utökas trafiken ytterligare med insatståg. Omfattningen av trafiken till och från 
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TJÄNSTESKRIVELSE 4 (4)
Datum Vår beteckning

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

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

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

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

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

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

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

Lars Ramstedt
Projektchef

Beslutet skickas till: Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, akten
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MALAB
Mälardalstrafik  AB

PROTOKOLL

fört  vid  sammanträde  nr  12018  med

styrelsen  för  Mälardalstrafik  MÄLAB  AB

onsdag  den 14  mars  2018  kl  13.00  - 16.00

Landstingshuset,  Stockholm

Närvarande

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

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

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

Per  Larsson  (t o m g12), Talla  Alkurdi

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

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

% I Godkännande  av dagordning

Styrelsens  ordförande  Kristoffer  Tamsons  öppnade  sammanträdet  och  jöreslagen  dagordning  godkändes.

% 2 Val av justeringsmän

Styrelsen  beslutade

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

% 3 Godkännande  av protokoll  från föregående  sammanträde

Styrelsen  beslutade

att  godkänna  protokoll  från  sammanträde  den  13 december  2017.

% 4 Ärende  4 - Bokslut  för år 2017

Styrelsen  beslutade

att  fastställaårsredovisningförår2017.

% 5 Ärende  5 - Kallelse  till årsstämma  2018

Styrelsen  beslutade

www  malab  se

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

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

% 6 Ärende 6 - Verksamhetsrapport  nr 12018

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

redovisas.

Vd  informerade  om  att:

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

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

styrelsesammanträde  fastställdes  planeringsinriktningen  för  Tågplan  2019  med  förutsättningen  att

ovanstående  senareläggning  av kvällsavgångar  inte  innebär  någon  merkostnad.

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

BoB-integration  som  möjliggör  maskinell  validering  är försenat.

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

förändringen  ska  genomföras  trots  merkostnaden.

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

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

Styrelsen  beslutade

att  notera  lämnad  inforrnation.

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

Vd  f?5redrog  ärendet  enligt  de utskickade  handlingarna.

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

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

sträcka.

Styrelsen  beslutade

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

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

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

Östergötland.

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

7
Mälardalstrafik  I1MLAB AB *  c/o Trafikförvaltningen,  Lindhagensgatan  100 *  105 73 STOCKHOLM  Tel 08 - 68614 63

E-post u'ifo@malab se
(rganisationsnummer  556425-0610
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% 8 Ärende  8 - Avrop  av optionsår  för Övergångsavtalet

Styrelsen  beslutade

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

2021.

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

Vd  föredrog  ärendet  enligt  de utskickade  handlingarna.

Styrelsen  beslutade

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

"Mälardalstrafik".

%IO Ärende10-Fastställandeavbudgetunderlagförår2019samtpIanår2020-2022

Vd  föredrog  ärendet  enligt  de utskickade  handlingarria.

Styrelsen  beslutade

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

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

Vd  föredrog  ärendet  enligt  de utskickade  handlingarna.

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

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

Etapp  2.

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

sammanträdet  och  därefter  inhämta  godkännande  av  justeringarna  från  presidiet  imian  handlingen

skickas  till  ägarna  för  beredning.

Styrelsen  beslutade

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

regionaltågstrafiken  Etapp  2.

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

Uppsala  och  Ostpendeln.

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

Styrelsen  beslutade

att  uppdra  åt vd  att  avge  svar  till  Transitio.

www.malab.se

Mälardalstrafik  MALAB  AB * c/o Trafikförvaltningen,  Lindhagensgatan  100 * 105 73 STOCKHOLM Tel 08 - 686 14 63

E-post uifo@malab se
Orgamsationsnuinmer  556425-06!0
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att  förklara  ärendet  omedelbart  justerat.

% 13 Ärende 13 - Information  från vd

Vd  informerade  om  att:

o  EtteventmedvisningavER1-fordontillsammansmedStadlerplanerasonsdagden27junipå

Stockholm  central.

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

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

% 14 Ärende 14 - Övriga  frågor

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

Vid  protokollet

6asiQ:itJ::'ttrJs7
Carina  Karlsson

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

Kristoffer  Tamsons Monica  Jo

www.malab.se

Malardalstrafik  MALAB  AB ii  c/o Trafikfi'rvaltnuigen.  Lindhagensgatan  100 ii  105 73 STOCKHOLM  Tel 08 - 68614  63
E-post info@malab se

Orgamsationsnummer  556425-0610
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BESLUTSFÖRSLAG STYRELSEN 

Styrelsesammanträde 2018-03-14 

  

 

 

 

 

 

      www.malab.se 

Utveckling och förvaltning av regional tågtrafik        Stockholm • Södermanland • Uppsala • Västmanland • Örebro • Östergötland 

 

Ärende 11 – Inriktningsbeslut inför upphandling av 

regionaltågstrafiken Etapp 2 

Föredragande: Mårten Levin 

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

Mälartåg Etapp 2 

 

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

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

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

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

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

2.  

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

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

första inriktningsbeslut som därefter följs upp av genomförandebeslut.  

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

ställningstaganden. 

 Bibehållen övergripande affärsmodell där regionaltågstrafiken i Mälardalen utförs med en 

blandning av kommersiell regionaltågstrafik och mer traditionellt upphandlad trafik under 

varumärket Mälartåg. Biljettsystemet Movingo är sammahållande. 

 Utökning av trafikutbudet uppemot målutbud i tidigare avsiktsförklaring och integrering av 

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

Uppsala  

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

restiderna 

 Upphandling av Mälartåg med bruttoavtal och utökning Movingos biljettsortiment till att 

också omfatta enkelbiljetter 

 Anskaffning av ytterligare fordon genom optionsavrop från Transitios avropsavtal för ER1 

samt om möjligt förhyrning av Reginafordon 

Styrelsen beslutar 

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

Etapp 2 

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

och Ostpendeln 
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Bakgrund 

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

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

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

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

kommit överens om. 

 

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

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

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

prissystem. 

Genomförandet av avsiktsförklaringen 

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

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

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

I samverkansavtalet preciserades hur avsiktsförklaringens intentioner skulle förverkligas, bland annat 

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

namnet Movingo och som gentemot resenärerna binder samman Mälardalens olika 

kollektivtrafiksystem. 

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

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

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

privata bussföretaget Åkerbergs Trafik för Trosabussen.  

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

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

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

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

 

Trafiken i Etapp 1 

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

med nedanstående avvikelser. 

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

hela kvällen till 23 och något mindre trafik med insatståg 

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

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

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

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

integrerade i den lokala stomtrafiken. 

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

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

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

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

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

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

Movingo efterträdde TiM 

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

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

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

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

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

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

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

Ostpendeln och Tåg i Bergslagen i Movingo. 

Beslutsprocess och tidplan för genomförande av 

Etapp 2 

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

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

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

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

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

ägarna överens om att SLL skulle fatta trafikpliktsbeslutet. 

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

gett MÄLAB i uppdrag att genomföra regionaltågstrafiken.  

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

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

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

Tidplan för beslut och upphandling 

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

. År 1 Samråd inför Upphandling och framtagande av förfrågningsunderlag 

År 2 Publicering av förfrågningsunderlag, tid för anbudsgivare att lämna 

anbud, utvärdering av anbud samt tilldelningsbeslut 

År 3 Trafikoperatörens förberedelse inför övertagande 

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

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

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

i december 2021. 

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

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

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

system) samt när Reginafordonen för UVEN behöver ersättas. 

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

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

Mälartåg. 

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

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

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

egna biljetter.  
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Först inriktningsbeslut och därefter genomförandebeslut 

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

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

att därmed undvika tidsnöd längre fram. 

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

fordonsskaffning, affärsmodell och ekonomi. Rekommendation om inriktningsbeslutet fattas 

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

ärendet hanteras. 

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

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

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

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

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

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

Nedan redovisas schematiskt tidplan och beslutsprocess. 

 

Inriktningsbeslut för Etapp 2 

Mål och förutsättningar 

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

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

kollektivtrafikansvariga beslutat om.  

 Det befintliga samverkansavtalet inklusive avsiktsförklaringen för den trafik som genomförs i 

Etapp 1  

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

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

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

förväntad resandeökning under avtalsperioden och att produktionen är effektiv ekonomiskt och 

kapacitetsmässigt och möjlig att bedriva med en hög kvalitet. 

En Bättre Sits systemanalys 

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

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

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

kollektivtrafiken i tidshorisonten 2030.  

 

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

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

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

det koncept som i EBS beskrivs som Region Express. 

Planeringsramverk för trafiken Uppsala – Stockholm 

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

om planeringsramverk respektive inriktningsbeslut för regionaltågtrafikens utveckling. Bakgrunden 

till den separata utredningen om trafiken Stockholm – Uppsala var att det när samverkansavtalet 

57



7(18) 

 

 

      www.malab.se 

Utveckling och förvaltning av regional tågtrafik        Stockholm • Södermanland • Uppsala • Västmanland • Örebro • Östergötland 

 

tecknades inte var möjligt att fastställa ett exakt trafikutbud, vilket i sin tur berodde på den komplexa 

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

Stockholms läns landsting 

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

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

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

tågtrafik säkerställas i relationen Uppsala – Knivsta – Märsta. 

Region Uppsala 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

material. 
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Inriktning för trafikutbudet i Etapp 2 

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

avsiktsförklaringen och En Bättre Sits Storregional systemanalys. 

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

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

 En generell ambitionshöjning för helgtrafiken 

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

Storstockholm, Östergötland och sydvästra Mälardalen 

 Skapa kortare restider mellan nodstäderna genom att komplettera stomtrafiken med snabbare 

förbindelser som inte stannar på alla stationer. 

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

Stockholm – Flemingsberg – Södertälje – Norrköping – Linköping. 

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

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

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

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

av att utöka fordonsflottan. 

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

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

regionala krav på trafiken uppfylls, exempelvis 

 Trafikutbud, som antal turer, uppehållsmönster, restid mm 

 Fordonsprestanda, som tågens lämpliget för trafiken inklusive tillgänglighet för 

funktionsnedsatta, nödvändig sittplatskapacitet mm 

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

trafikplanering 
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Örebro – Stockholm via Eskilstuna – ”Svealandsbanan” 

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

Arboga - Stockholm och vidare till och från Uppsala. 

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

högtrafik i båda riktningarna. 

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

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

resandebehoven till och från Arlanda. 

Region Express-avgångar 

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

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

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

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

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

den delsträckan och också gör uppehåll Arboga och Kungsör. 

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

eftermiddag. 

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

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

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

riktningen som ger timmestrafik när efterfrågan är störst.  

 Etapp 1 Etapp 2 

Örebro - 

Arboga 

Arboga - 

Eskilstuna 

Eskilstuna 

– Sthlm 

Örebro - 

Arboga 

Arboga - 

Eskilstuna 

Eskilstuna – 

Sthlm 

Antal turer vardera 

riktningen 

vardagar/helger 

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

Ungefärligt antal 

fordonskm/år 

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

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

Stockholm. Barkarby station antas öppnas och trafikeras under perioden.  

Sträckan Hallsberg - Örebro trafikeras med som minst varannantimmestrafik, där 

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

Västra Götaland. 

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

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

Region Express-avgångar 

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

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

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

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

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

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

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

Götaland. 

 Etapp 1 Etapp 2 

Hallsberg 

– Örebro 

Örebro – 

Västerås 

Västerås – 

Stockholm 

Hallsberg 

– Örebro 

Örebro – 

Västerås 

Västerås - 

Stockholm 

Antal turer vardera 

riktningen 

vardagar/helger 

10/10 18/18 
1)

 28/18 10/10 18/18 
1)

 28/18 

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

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

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

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

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

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

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

avtal. 
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Hallsberg – Stockholm via Katrineholm – ”Sörmlandspilen” 

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

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

sittplatskapaciteten körs ett insatståg enkelriktat morgon i riktning mot Stockholm och 

eftermiddag/kväll i riktning mot Hallsberg.  

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

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

stomtågen istället behöver köras som multipel med dubbla fordon.  

Helger 

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

 Etapp 1 Etapp 2 

Hallsberg - Stockholm Hallsberg – Stockholm 

Antal turer vardera riktningen 

vardagar/helger 

12/5 
2)

 13/8 
2)

 

Ungefärligt antal 

fordonskm/år 

1 420 000 1 680 000 

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

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

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

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

insatståg ytterligare. 

Omfattning av trafik till Linköping 

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

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

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

 Västmanland/Sörmland <–> Sydsverige genom byte i Linköping 

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

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

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

 Etapp 1 

Linköping - 

Norrköping 

Norrköping – 

Eskilstuna 

Eskilstuna – 

Västerås 

Västerås – Sala 

Antal turer vardera riktningen 

vardagar/helger 

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

Ungefärligt antal 

fordonskm/år 

450 000 1 240 000 625 000 380 000 

 

 Etapp 2 

Linköping - 

Norrköping 

Norrköping – 

Eskilstuna 

Eskilstuna – 

Västerås 

Västerås – Sala 

Antal turer vardera riktningen 

vardagar/helger 

Ej definierat 23/8 27/12 23/8 

Ungefärligt antal 

fordonskm/år 

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

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

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

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

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

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

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

Norrköping – Stockholm via Nyköping.  

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

högtrafik i båda riktningarna.  

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

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

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

 

 Etapp 1 Etapp 2 

Norrköping – 

Nyköping 

Nyköping - 

Stockholm 

Norrköping – 

Nyköping 

Nyköping - 

Stockholm 

Antal turer vardera riktningen 

vardagar/helger 

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

Ungefärligt antal 

fordonskm/år 

600 000 1 100 000 640 000 1 470 000 

Linköping – Gävle via Stockholm ”Ostpendeln” 

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

regionala stomtrafiken och erbjudit kortare restider framförallt i relationerna Östergötland – 

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

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

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

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

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

Stockholm – Uppsala. 

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

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

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

skapa motsvarande förbindelser genom trafik med Mälartåg. 

Stockholm – Uppsala 

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

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

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

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

Knivsta.  

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

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

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

Stockholm – Uppsala 

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

söndagar är inriktningen timmestrafik.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

och Eskilstuna.  

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

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

uppfylla de regionala funktionella kraven. 

Trafik via Märsta respektive Arlanda  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Märsta till Uppsala. 
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Mälartåg från Svealandsbanan samt lokala 

insatståg 

Etapp 1 Etapp 2 

Stockholm – Uppsala Stockholm - Uppsala 

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

 

Ungefärligt antal fordonskm/år 70 000 1 450 000 

Antal turer regionaltåg ej definierat  ca 14/6 

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

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

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

själva alla andra biljetter än Movingo och länsperiodbiljetterna. 

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

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

Upphandling).  

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

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

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

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

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

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

till SJ. 

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

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

upphandling av ett nettoavtal. 

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

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

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

resenärerna fördelas mellan olika linjer. 

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

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

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

Movingo i Etapp 2 

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

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

erbjudas på olika sätt. 

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

SJ:s nuvarande enkelbiljetter 

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

som regional trafik längs en sträcka oavsett trafikföretag 

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

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

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

attraktivitet.  

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

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

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

länsperiodkort gör under Etapp 1. 

Fordonsförsörjning för Mälartåg i Etapp 2 

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

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

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

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

betalas indirekt genom att fordonshyran utgör den del av trafikkostnaderna. 

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

Region Västmanland som borgenär. 

Inriktning med fler Regina-fordon för UVEN 

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

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

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

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

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

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

per fordon och år. 

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

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

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

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

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

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

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

Etapp 2. 

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

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

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

komplexiteten för trafikoperatör och underhållsföretag. 

Fordonsbehov för Mälartåg Etapp 2 

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

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

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

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

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

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

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

Stockholm läns landsting 12 15 

Kommunalförbundet Sörmlands 

kollektivtrafikmyndighet 

18 21 

Region Uppsala  2 

Region Västmanland 5 7 

Region Örebro 2 2 

Region Östergötland  3 

 

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

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

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

en förlängning av befintlig serie. 

Depåkapacitet i Etapp 2 

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

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

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

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

att underhålla Reginafordonen i annan befintlig depå. 
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Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-06-20

§ 102

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
verksamhetsplan och budget 2019 (2020-2021) 
(KS/2018:256)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger verksamhetsplan och budget 2019 (2020-2021) avseende 
länsgemensam verksamhet och kostnader till handlingarna. 

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

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

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

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-06-14
 Protokoll från direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, 2018-05-03, §

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

verksamhet och kostnader
_________________

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

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-06-14 KS/2018:256 - 042 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Karin Nordén 

Kommunstyrelsen

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

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

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

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

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

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

verksamhet och kostnader
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-06-14 KS/2018:256 - 042 
Kommunstyrelsens kansli 

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

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

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

Karin Nordén
Handläggare

Beslutet skickas till:
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Akten
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Verksamhetsplan och Budget 
2019 (2020-21) 

  
 

 

 

   Fastställd i förbundsdirektionen den 3 maj 2018 
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Sammanfattning  
Perioden kommer att präglas av att det 2019 med största sannolikhet konstitueras en nybildad 
Region Sörmland, vilken har hög påverkan på myndighetens organisation men lägre påverkan på 
verksamheten i sig. Under planperioden är det därför aktuellt med ett omfattande och detaljerat 
förberedelsearbete i syfte dels att skapa någonting nytt, dels att ge bästa möjligheter till fortsatt 
medborgar- och samhällsnyttofokus genom förändringsprocessen. 

Bilateralt behöver starka band fortsätta knytas, utöver Stockholm och Södertälje, mellan attraktiva 
noder såsom Eskilstuna-Västerås/Örebro, Nyköping-Norrköping/Linköping, 
Flen/Katrineholm/Norrköping och Strängnäs-Enköping/Uppsala. 

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

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

Myndigheten kommer vidare att arbeta med smarta och effektiva resor genom en ökad samordning 
av resor, där vi får med fler resenärer på samma väg och slinga, och i samma fordon. Vi kommer de 
närmaste åren också skapa och behålla goda relationer till både resenärer, trafikföretag och förare. 

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

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

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

En annan förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och 
kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. 
Noggrann följsamhet avseende kostnadsutveckling och lagstiftning exempelvis avseende lönenivåer 
och priser för drivmedel är en viktig förutsättning för budget i balans.  

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

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

2019 går vi in i Region Sörmland med oförändrad verksamhet men med ny organisation. Inriktningen 
är att fortsätta arbeta med de värden som gör oss till en attraktiv arbetsgivare då vi tror på att det 
ger de bästa förutsättningarna att hålla medborgar- och samhällsnyttofokus. 
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Inledning  
Sörmlands läns kommuner och 
medborgare finns som en del i en 
växande Mälardalsregion, med ett 
gynnsamt läge, omgiven av andra 
attraktiva län och kommuner som vi 
knyter funktionella band till men som 
också driver kostnaden för 
kollektivtrafik. Sörmlands gynnsamma 
läge innebär även fortsatt utmaning 
och den förväntade utvecklingen 
handlar om regionbildning.  

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

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

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

I omvärlden märks en fortsatt medvetenhet kopplat till hållbarhet och klimatpåverkan utan större 
avkall på snabbhet och bekvämlighet. I kommunerna runt om i landet och länet ser myndigheten en 
ökad medvetenhet om biltrafikens påverkan på stadsmiljöerna. Som en konsekvens av detta kan vi se 
en förändrad riktning där kollektivtrafik tillsammans med gång och cykel även fortsatt får en ökad 
prioritet. Kompletterande strategier som justerad reseförmån, parkeringspolicy, busskörfält och 
vägtullar är exempel på styrmedel till förmån för hållbara transportslag. Den mycket höga 
användningen av förnybara drivmedel i myndighetens verksamhet kommer under planperioden att 
fortsätta öka med avsikt att nå 100 procent förnybara drivmedel 2021.  

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Under planperioden kommer regionens beställda tåg att börja levereras och driftsättas. 
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Uppdrag och styrsystem   
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet ska svara för att den regionala kollektivtrafiken utförs på ett 
kvalitativt och kostnadseffektivt sätt så att den bidrar till regional utveckling, god miljö och 
tillgodoser invånarnas behov av kollektivtrafik. Härutöver har medlemmarna under 2014 och 
fortsatt överlåtit vissa uppgifter inom den särskilda kollektivtrafiken till myndigheten.  

Till sin hjälp har myndigheten bland annat lagen (2010:1065) om kollektivtrafik samt 
Förbundsordning med bilagor såsom Avtal om fördelning av ansvar och kostnader för 
kollektivtrafiken i Sörmland samt Planeringsprocess och beslutsordning för Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet. I enlighet med lagstiftningen ska myndigheten bland annat regelbundet i 
ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken, verka för att den 
regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgrupper, verka för en tillfredsställande 
taxiförsörjning i länet samt fatta beslut om allmän trafikplikt.  

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

Ekonomisk styrning  
Frågor om budget och ekonomisk styrning avhandlas i förbundsordningens 15 § där bland annat 
framgår att direktionen varje år ska fastställa budget för förbundets verksamhet, inom den ram som 
medlemmarna beslutat om. Till budgeten ska en plan för verksamheten medfölja. Direktionen ska 
samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast under april månad. Direktionen ska 
vidare fastställa budgeten senast den 15 maj årligen. 

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets medlemmar, Landstinget Sörmland och de nio kommunerna, 
har sedan den 1 januari 2013 ett nytt sätt att fördela ansvar, kostnader och intäkter för 
kollektivtrafiken i Sörmland. Den nya modellen ger medlemmarna en högre grad av inflytande och 
varje medlem påverkar verksamhetens ekonomiska utfall 
genom sin trafikbeställning.  

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 
 

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

Kollektivtrafiksystemet ska hålla en god kvalitet, vara användarvänligt, sammanhållet 
och samordnat 
Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på enkelhet och bekvämlighet för 
resenären 

Indikatorer 

(kursiverade 
indikatorer för 
samråd och ett 
antal under 
utveckling) 

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

Kollektivtrafiken ska planeras och utformas så att energieffektiviteten ökar och att 
miljöpåverkan genom emissioner och buller minskar. 

Indikatorer 

(kursiverade 
indikatorer för 
samråd och ett 
antal under 
utveckling) 

Beläggning tåg (mäts senare) 
 
Beläggning Buss 
Nuläge: 8.1 
Önskat läge 2019: 8.2 
Önskat läge 2020: 8.4 
Önskat läge 2021: 8.6 
 
Samordningsvinst i procent(Servicetrafik) 
Nuläge: 21.8 
Önskat läge 2019: 23 
Önskat läge 2020: 25 
Önskat läge 2021:26 
 
Nettokostnad per invånare (enbart busstrafik - upphandlingseffekt påverkar) 
Nuläge: 1135 kr  
Önskat läge 2019: 1240 kr 
Önskat läge 2020: 1360 kr 
Önskat läge 2021: 1400 kr 
 
Nettokostnad per personkilometer (enbart busstrafik - upphandlingseffekt 
påverkar) 
Nuläge: 2.54 kr  
Önskat läge 2019: 2.70 kr 
Önskat läge 2020: 2.90 kr 
Önskat läge 2021: 2.95 kr 
 
Kostnadstäckning (enbart busstrafik - upphandlingseffekt påverkar) 
Nuläge: 32 %  
Önskat läge 2019: 30 % 
Önskat läge 2020: 30 % 
Önskat läge 2021: 30 % 
 
Förnybara bränslen, km (enbart busstrafik) 
Nuläge: 99.1 %  
Önskat läge 2019: 99.2% 
Önskat läge 2020: 99.5%  
Önskat läge 2021: 100% 
 
Förnybara bränslen, km (Särskild Kollektivtrafik) 
Nuläge: 88 % 
Önskat läge 2019: 90 %  
Önskat läge 2020: 95 % 
Önskat läge 2021: 100 % 
 
Energianvändning (enbart busstrafik) 
Nuläge: 3.6 kwh/fordonskm 
Önskat läge 2019: 3.4  kwh/fordonskm 
Önskat läge 2020: 3.0  kwh/fordonskm 
Önskat läge 2021: 2.8  kwh/fordonskm 
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Funktionell kollektivtrafik - 
En kollektivtrafik som stödjer regional och lokal utveckling  
Mål  Kollektivtrafiken ska utvecklas för att stödja regionens täthet och flerkärnighet samt 

stärka förutsättningarna för en sammanhållen och utvidgad arbetsmarknadsregion. 
Kollektivtrafiken ska utvecklas med tydligare kopplingar till starka tillväxtregioner 
och regionala nodstäder.  
Kollektivtrafiken ska utgöra ett verktyg för en positiv utveckling i länets kommuner 
genom att skapa ökad tillgänglighet till regionala arbetsmarknader. 
Kollektivtrafiken ska utvecklas för att underlätta utveckling av attraktiva städer och 
hållbara lokala trafiksystem med större andel gång, cykel och kollektivtrafik. 

Indikatorer 

(kursiverade 
indikatorer för 
samråd och ett 
antal under 
utveckling) 

Marknadsandel i starka stråk  
Nuläge (2014): 24 % totalt i starka stråk 
Önskat läge 2020: 30 % totalt i starka stråk 
 
Ny mätning planeras att göras under 2019 
 
Resmöjligheter mellan Sörmland och regionens tillväxtområden och nodstäder 
Metod utveckling pågår, förväntas klar under 2018. 
 
Resmöjligheter till närmaste kommuncenter 
Metod utveckling pågår, förväntas klar under 2018. 
 

 
 

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

och rörlighet 

Indikatorer 

 

Utbudskilometer per invånare 
Nuläge: Kompletteras när tågstatistiken kommer 
Önskat läge 2019: kompletteras 
Önskat läge 2020: kompletteras 
Önskat läge 2021: kompletteras 
 
Fordon, andel tillgänglighetsanpassade ▲ 
Nuläge: 98 %  
Önskat läge 2019: 98% 
Önskat läge 2020: 99% 
Önskat läge 2021: 100% 
 
Bytespunkter, andel tillgänglighetsanpassade 
Samtliga regionala buss- och tåglinjer ska vara fullt tillgängliga vid sina stationer och 
hållplatser i Eskilstuna, Strängnäs, Läggesta, Gnesta, Flen, Katrineholm, Vingåker, 
Vagnhärad, Nyköping, Trosa, Sparreholm och Malmköping senast år 2025. 
Samtliga tätortslinjer som har ett trafikutbud motsvarande minst 10 dubbelturer per 
dag ha tillgänglighetsanpassade hållplatser senast år 2022.  
I stadstrafiken ska minst 75 % av hållplatserna på linje 1-6 i Eskilstuna, linje 1 i 
Katrineholm, linje 1-3 i Strängnäs och linje 1-3 i Nyköping vara 
tillgänglighetsanpassade senast år 2020 
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Målområde; Kvalitetsmål  
Standarden i kvalitetsmålen, inklusive det som erfordras för att uppfylla krav på produkt, upprättas 
för relevanta funktioner och nivåer inom organisationen. Kvalitetsmålen står i överensstämmelse 
med kvalitetspolicyn. 

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

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

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

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

 

Mål 2 Allmänhetens nöjdhet avseende den allmänna kollektivtrafiken har 
ökat till 57 procent år 2021.  

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

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

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

 

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

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

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

Vision Visionen är att ha högsta nöjdhet i Sverige och att ingen ska vara missnöjd enligt 
mätningens definition. 
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Mål 4 Kundnöjdheten avseende bokning av resor har värdet 4,6 av högst 5 
möjliga år 2021.  

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

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

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

 

Mål 5 Det hållbara medarbetarengagemanget (HME) uppgår år 2021 till 85.  

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

Kommentar HME 2017 var 80. HME mätningar genomförs årligen.  

Vision Visionen är att ha ett HME på 100. 

 
Målområde; Finansiella mål 
Enligt kommunallagen 8 kapitel 5 § ska en kommun, varmed jämställs kommunalförbund, för sin 
verksamhet ange ekonomiska mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. Myndighetens utgångspunkt är att säkerställa en långsiktig stabil ekonomi och en 
trygghet för medlemmarna. 

  God ekonomisk hushållning 

Mål 1 • Årets resultat ska vara positivt. 

Mål 2 • Verksamheten ska bedrivas inom den beslutade budgeten. 

Mål 3 • Kassalikviditeten ska överstiga 100 procent.  

 
  

88



 

Sida 13 av 39 

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

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

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

Verksamhetsaktiviteter under perioden 
För att kunna möta resenärers och presumtiva resenärers behov av resande behöver myndigheten 
fortsätta skaffa kunskap om vad resenärer och invånare efterfrågar. Genom olika metoder för 
undersökningar ska vi få en fördjupad kunskap om resenärers och presumtiva resenärers behov och 
drivkrafter för att sedan matcha dessa mot tjänsteerbjudanden. På detta sätt är det kunden som 
sätter agendan och en kundinsiktsbaserad tjänst skapas. Målet är att göra kunden delaktig i 
utvecklingsarbetet av kollektivtrafiken där affärsnytta skapas genom att tjänsteerbjudandet säkras.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Myndighetens egna fysiska försäljningsställe har ett behov att moderniseras och anpassas mer efter 
kunders behov av information.  
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Målmodell med verksamhetens aktiviteter 2019-2021 för medborgarperspektivet. 

91



 

Sida 16 av 39 

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

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

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

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

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

 
 

 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och 
kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. 
Effektivt resursutnyttjande och en god ekonomistyrning ger en stabil ekonomi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Målmodell med verksamhetens aktiviteter 2019-2021 för ekonomiperspektivet. 
 

98



 

Sida 23 av 39 

Ekonomiska tabeller  
Budgetsammanställning - driftredovisning totalt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Intäkter (tkr)

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

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

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

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

Kostnader (tkr)

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

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

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

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

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

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Intäkter (tkr)

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

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

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

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

Kostnader (tkr)

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

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

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

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

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

 

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

Intäkter (tkr)

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

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

Kostnader (tkr)

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

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

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

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

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

 

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

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

Kostnadsfördelning totalt
Fastställd 

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

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

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

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

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

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

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

Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten.  

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

 

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

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

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

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

Andel trafikarbete 35,9%
Fastställd

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Andel trafikarbete 25,7%

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Andel trafikarbete 3,6%

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Andel allmänna 3,6%

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Andel trafikarbete 5,3%

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

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

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

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

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

Trafikkostnad serviceresor 2 841 3 393 3 494 3 494 3 599 4 078
Riksfärdtjänst 328 296 305 305 343 357
Särskild kollektivtrafik adm kostnader 679 686 760 776 844 853
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 3 848 4 375 4 560 4 575 4 786 5 287
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Nyköpings kommun 
Nyköpings kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss, 
stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik där även skärgårdstrafiken ingår och i den 
särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts. 

 

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

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

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

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

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

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

Andel trafikarbete 14,6%

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

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

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

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

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

Trafikkostnad serviceresor 6 107 4 832 4 977 4 977 5 126 5 808
Riksfärdtjänst 767 828 853 853 959 996
Särskild kollektivtrafik adm kostnader 1 362 1 252 1 387 1 343 1 460 1 476
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 8 236 6 912 7 217 7 172 7 545 8 280
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Oxelösunds kommun 
Oxelösunds kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss 
och i den särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst och riksfärdtjänst. Från 2016 är linje 815 indragen. 
Som följd av detta återstår enbart linje 615 som är anpassad till skolelevernas behov. 

 

 

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

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

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

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

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

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

Andel trafikarbete 0,1%

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

Intäkter 698 666 666 666 666 666

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

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

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

Trafikkostnad serviceresor 1 192 1 199 1 235 1 235 1 272 1 441
Riksfärdtjänst 161 191 196 196 221 229
Särskild kollektivtrafik adm kostnader 392 432 479 425 462 467
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 1 745 1 822 1 910 1 856 1 955 2 138
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Strängnäs kommun 
Strängnäs kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss, 
stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik och i den särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst och 
skolskjuts. 

 

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

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

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

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

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

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

Andel trafikarbete 8,1%
Fastställd

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

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

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

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

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

Trafikkostnad serviceresor 5 685 6 098 6 281 6 281 6 469 7 329
Särskild kollektivtrafik adm kostnader 1 231 1 257 1 393 1 356 1 475 1 491
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 6 916 7 355 7 673 7 637 7 944 8 821
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Trosa kommun 
Trosa kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss samt 
efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik och i den särskilda för färdtjänst och riksfärdtjänst. 

 

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

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

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

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

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

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

Andel trafikarbete 1,2%
Fastställd

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

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

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

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

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

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

113



 

Sida 38 av 39 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

Andel trafikarbete 1,9%
Fastställd

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

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

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

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

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

Trafikkostnad serviceresor 1 155 1 357 1 398 1 398 1 440 1 631
Särskild kollektivtrafik adm kostnader 255 244 271 292 317 321
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 1 410 1 601 1 669 1 689 1 757 1 952
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Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-06-20

§ 103

Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet RAR i 
Sörmland (KS/2018:246)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet RAR i Sörmlands 
årsredovisning för 2017, beviljar ansvarsfrihet för dess styrelse och de enskilda 
ledamöterna samt lägger årsredovisningen till handlingarna.

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

Årets resultat uppgår till 682 tkr.

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

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

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-30
 Sammanträdesprotokoll från förbundsstyrelsen RAR i Sörmland, § 4, 2018-03-26
 Årsredovisning 2017, Samordningsförbundet RAR i Sörmland
 Revisionsberättelse för år 2017
 Granskning av årsredovisning och interna kontroller avseende 2017

Samordningsförbundet RAR i Sörmland, Deloitte
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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Kommunstyrelsens kansli 

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

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

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Axel Stenbeck 

Kommunstyrelsen

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

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

Årets resultat uppgår till 682 tkr.

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

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

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

Samordningsförbundet RAR i Sörmland, Deloitte
 

Axel Stenbeck
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:
Samordningsförbundet RAR i Sörmland

117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142



Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-06-20

§ 104

Fastställande av 2019 års budget för Samordningsförbun-
det RAR i Sörmland (KS/2018:245)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer Samordningsförbundet RAR i Sörmlands budget för 
2019 samt att kommunens medlemsinsats på 466 379 kronor beaktas i kommande 
budgetprocess för 2019.

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

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

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-29
 Fastställande och hemställan av 2019 års budget för Samordningsförbundet RAR

i Sörmland. 2018-04-12
 Protokoll vid medlemsmöte Samordningsförbundet RAR i Sörmland. 2018-03-26

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ylva G Karlsson (MP) och Cecilia 
Björk (S).
_________________

Beslutet skickas till:
Akten

143



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-05-29 KS/2018:245 - 042 
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

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

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

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

Ärendets handlingar
Fastställande och hemställan av 2019 års budget för Samordningsförbundet RAR i 
Sörmland. 2018-04-12
Protokoll vid medlemsmöte Samordningsförbundet RAR i Sörmland. 2018-03-26
 
Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet RAR i Sörmland är ett samarbete mellan Sörmlands 
kommuner, landstinget och statliga myndigheter med uppdrag att främja samverkan 
mellan myndigheter och organisationer i länet, som är verksamma inom 
arbetslivsinriktad rehabilitering. De statliga myndigheterna står för 50 % av 
finansieringen, landstinget för 25 % och resterande 25 % fördelas mellan 
medlemskommunerna.

Axel Stenbeck
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:
Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Ekonomiavdelningen
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Protokollsutdrag 1 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-06-20

§ 105

Svar på motion om kommunalt ansvar för fordons- och 
personskador (KS/2017:508)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen om kommunalt ansvar för fordons- och 
personskador.

Reservation
Mot beslutet, till förmån för sitt eget yrkande, reserverar sig Mica Vemic (SD).

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

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

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

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-06-12
 Ordförandens förslag till beslut
 Motion om kommunalt ansvar för fordon- och personskador
 Service- och tekniknämndens protokoll, 2018-02-15, § 15

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD).

Förslag och yrkanden
Mica Vemic (SD) yrkar bifall till motionen.
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Protokollsutdrag 2 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-06-20

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som 
godkänns av kommunstyrelsen.
I enlighet med detta ställer han sedan proposition på ordförandes förslag och Mica 
Vemics (SD) yrkande. Han finner att styrelsens biträder ordförandens förslag.
_________________

Beslutet skickas till:
Akten

148



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSEN 2018-06-13 KS/2017:508 - 159 

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

www.katrineholm.se E-post: 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
 

Kommunstyrelsen

Svar på motion om kommunalt ansvar för fordons- och 
personskador
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motion om kommunalt ansvar 
för fordons- och personskador.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-06-12 KS/2017:508 - 159 
Kommunstyrelsens kansli 

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

www.katrineholm.se E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Marie Sandström Koski 

Kommunstyrelsen

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

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

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

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

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

Marie Sandström Koski
T.f nämndadministrativ chef

Beslutet skickas till: Källström, Vemic, Lilja, Lindahl, akten
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Kommunalt ansvar för fordon- och personskador 

 

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

Katrineholms kommun. 

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

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

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

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

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

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

passagerare på tvåhjuliga fordon, exempelvis mopedister och cyklister. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna fullmäktige besluta:  

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

på grund av bristande underhåll av kommunens gatunät. 

 

 

 

SD Katrineholm 

 

Morten Källström  

Mica Vemic 

Jan Lilja 

Filip Lindahl 
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Protokollsutdrag 1 (2)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2018-03-15

§ 15

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

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

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

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

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

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

 Motion om kommunalt ansvar för fordon- och personskador

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Leif 
Hanberg (S), Sten Holmgren (C), Anders Forss (S), Fredrik Hermelin (M), Maj-Britt 
Staaf (S), Johnny Flemström (SD) samt avdelningschef Karin Engvall, enhetschef 
Erland Fröjd, arbetsledare Andreas Larsson och förvaltningschef Magnus Gustafsson. 
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Protokollsutdrag 2 (2)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2018-03-15

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

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen 
Akten
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Interpellation: Får gymnasieeleverna i 
Katrineholms kommun den 
undervisning de har rätt till?
Våra gymnasieutbildningar ska förbereda eleverna för fortsatta studier eller yrkeslivet. De är 
en förutsättning för att eleverna ska få friheten att bestämma över sina egna liv. I 
gymnasieskolan har eleverna rätt till en minsta garanterad undervisningstid, en lägstanivå för 
lärarledd undervisning – även om undervisningstiden för en och samma kurs men på olika 
program kan avsiktligt variera kraftigt. Nu visar det sig efter en granskning av 
Skolinspektionen att gymnasieskolornas uppföljning och definitionen av undervisningstid 
skiljer sig kraftigt.

En del skolor räknar lärarlösa lektioner som undervisningstid, eller följer inte upp inställda 
lektioner och genomför dessa vid ett senare tillfälle. Det ser med andra ord bra ut på papperet, 
men eleverna kan förlora många timmars undervisningstid under sin studietid.

Skolinspektionen har tittat på 25 gymnasieskolor och funnit att 14 av dessa hade en bristande 
uppföljning av den faktiska undervisningstiden. Det innebär att eleverna på de skolorna mister 
den undervisning de har rätt till.

Skolinspektionen identifierar att bristen uppstår eftersom det inte finns en tydlig uppföljning 
från huvudmannen, utan att ansvaret för uppföljning istället delegeras till rektorn. Det leder 
till att det ser olika ut på olika skolor, och så ska det självklart inte vara.

Alla gymnasieelever har rätt till full undervisning, oavsett skola. En god utbildning är en 
förutsättning för att eleverna ska få möjlighet att bestämma över sina egna liv och få alla 
möjligheter de har rätt till.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till Bildningsnämndens 
ordförande, Johan Söderberg:

 Hur mäter vi den faktiska undervisningstiden i våra gymnasieskolor?
 Hur mäter vi andelen lektioner som genomförs av ansvarig lärare jämfört med

lektioner som genomförs på distans eller med vikarie?
 Hur ser den faktiska undervisningstiden ut i våra gymnasieskolor – uppnår vi den

garanterade undervisningstiden?
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 Räknas lärarlösa lektioner som undervisningstid i våra gymnasieskolor?
 Hur följer kommunen som huvudman upp den faktiska undervisningstiden och 

säkerställer att alla elever får den undervisning de har rätt till?

/ Jesper Ek (L)
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Katrineholm 20180618

Fråga till kommunstyrelsen ordförande Göran Dahlström (S)

Samtalen om ett gemensamt föreningshus för alla föreningar i Katrineholms kommun har 

tydligen stannat av. Under många år har tankar och diskussioner förts om att det för 

många föreningar i kommunen skulle vara bra att ha ett gemensamt föreningshus. Efter 

diskussionerna om Campus Backa – ”en modernisering av Sportcentrum” började 

majoriteten (S&M) samtala med idrottsföreningarna om en ny byggnation på 

Backavallen: - Ett nytt idrottens hus! 

Vi kunde läsa i Kuriren om att byggförslaget är lagt på is pga. budgeten och överhettning 

inom byggbranschen. 

Vad hindrar det nu att vi återgår till diskussionen om ett föreningshus för alla föreningar. 

Gemensamt större konferensrum, gemensam kopiator, större social gemenskap, 

kunskapsutbyte, bättre hyresvillkor osv. Det finns många små föreningar som kämpar 

hårt med att ha råd att betala lokalhyran i huvudsak. Är det dax att ta steget tillbaka till att 

alla ska med? Jag vill gärna se en större lösning för alla föreningar, inte bara sporten.

Fråga 1: Har majoriteten lagt ner idén om ett föreningshus för alla föreningar som vill och 

kan?

Fråga 2: När kan det bli aktuellt att ta upp frågan igen om ett gemensamt föreningshus? 

Joha Frondelius (KD)
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Liberalernas riksorganisation · Box 2253 · 103 16 Stockholm · 08–410 242 00 · www.liberalerna.se · info@liberalerna.se

Katrineholm 2018-07-31

Fråga till Bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S) angående 
Bildningsförvaltningens återrapport uppdrag Språkbiennal

Under sommaren 2018 har olika skribenter i dagspressen ånyo påtalat behovet av 
utökade språkkunskaper hos dagens skolelever. Målet är att alla ska lära sig minst två 
främmande språk.
2014 lämnade dåvarande Folkpartiet, numera (L) in en motion till Kommunfullmäktige om 
en satsning på språk i form av en språkbiennal. Denna motion godkändes av 
Kommunfullmäktige och överlämnades till Bildningsförvaltning för åtgärd. Sent omsider 
återrapporterade Bildningsförvaltningen (tjänsteskrivelse 2017-10-26) att biennalen inte 
har prioriterats pga annat fokus (förbättra kunskapsresultaten). Jag bemötte detta synsätt i 
en artikel i Katrineholms-Kuriren den 12 december 2017.

Katrineholm har få återkommande evenemang som uppmärksammas utanför 
kommungränsen. Ett evenemang med språk i fokus kan förslagsvis innehålla 
författarbesök, tävling om bästa uppsats, språkpris, språkhörnor/introduktion i all världens 
språk, vetenskapliga metoder för språkinlärning. Allt för att ge Katrineholm ett lyft inom 
humaniora. 

Fråga: kan Bildningsnämndens ordförande tänka sig att aktivt verka för att motionens 
intentioner omsätts i praktiskt handlande?

…………………………………………………….
John-Erik Nyman
Ersättare (L) i Kommunfullmäktige
Ledamot i BIN
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Liberalernas riksorganisation · Box 2253 · 103 16 Stockholm · 08–410 242 00 · www.liberalerna.se · info@liberalerna.se

Katrineholm 2018-07-31

Fråga till Bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg om att flickor på 
vissa förskolor tvingas bära slöja

I en gästkrönika i Katrineholms-Kuriren den 11 juni i år, kommenterade Malin Lernfelt en 
kartläggning som Göteborgs-Posten har gjort i 40 förskolor i utsatta områden i 
storstäderna. Granskningen visade att personalen i sex av 10 kommunala förskolor kan 
tänka sig att aktivt kontrollera barnen/flickorna och tvinga dem att bära slöja på 
föräldrarnas uppmaning. Bland exemplen finns filmning för att visa att slöjan är på.
Förskolan ska främja jämställdhet mellan könen och säkerställa varje barns frihet och 
integritet. Förskolan ska jämna ut oddsen så att alla får så lika förutsättningar som möjligt. 
Förskolan ska vara en plats fri från tvång och religiösa regler.

Fråga 1: förekommer det att småflickor på förskolan i Katrineholm bär slöja?
Fråga 2: om ja – hur är praxis att personalen ska agera?

…………………………………………………….
John-Erik Nyman
Ersättare (L) i Kommunfullmäktige
Ledamot i BIN
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Katrineholm 2018-07-27

Interpellation till Ulrica Truedsson ordf. i vård och 
omsorgsnämnden

Inledningen på ett facebookinlägg av Johanna: ”- Skyndar till jobbet med en stor klump i magen - 
hur ska arbetsdagen lösa sig idag.”  beskriver många anställdas dagliga och nattliga arbetspass 
hos Katrineholms kommun. Få vill berätta med risk för att bli utpekad som besvärlig.

Johanna tar sig mod att skriva om hennes dag på hemtjänsten offentligt i facebook. Hennes 
beskrivning oroar oss stort. Vi har vid åtskilda tillfällen lyft frågan om nuvarande arbetssituation 
inom äldreomsorgen. Alltför ofta har svaren halkat in på äldreboenden där arbetssituationen inte 
alltid går att jämföra med hemtjänst dag och natt.

Vidare kan man läsa i Johannas ”dagbok” : - Dagens första besök - 4 minuter efter 
arbetsdagen börjar. Klumpen i magen växer - ingen chans att hinna vara där i tid. Ojdå, ser på 
scheman att kollegor utan delegeringar ska ge medicin eller någon utan körkort ska cykla några 
mil. Och den pensionären vill absolut inte gå och lägga sig kl. 18.30 för natten. Telefonen ringer 
och personal är sjuk. Avslag på vikarie, så vi som jobbar får lägga dit dem besöken på våra redan 
överfulla scheman. Ska visst jobba 8 timmar utan någon rast! Ser på schemat - 2 st städ och 2 st 
duschar inplanerat. Tungt jobb - speciellt i denna sommarvärme, men bara att göra och se glad ut! 
Efter mycket pysslande och pillande så löser vi allting för dagen! Klart vi stressar ännu mer så alla 
önskemål uppfylls och alla får sin livsviktiga medicin. Det är ju vi som träffar pensionärerna varje 
dag, det är människor som är beroende av våran hjälp. Vi fortsätter att ge dem deras omsorg och 
vård medan det bara skriker inombords och önska att verkligheten var helt annorlunda!

Beskrivningen är underlag till LEXJOHANNA. Personalen går sönder, våra medborgare som har 
äldreomsorg lider av att se och uppleva stressad personal som inte räcker till.

Hur ofta har inte Johannas beskrivning lyfts i politiken och åtgärderna har tyvärr blivit en 
”tummetott”. Hur ska Katrineholms kommun kunna vara en arbetsgivare som sticker ut positivt när 
kommande behov av 1000 nya medarbetare ska anställas inom 3 år? Vad i Johannas beskrivning 
attraherar elever att välja jobb inom vård och omsorg?

Socialdemokraterna ihop med moderaterna har under många år haft möjligheten att satsa för 
bättre arbetsvillkor inom skola, vård och omsorg. 

Fråga 1: - Vad kommer du göra för att hemtjänstpersonal dag och natt ska få en värdig och dräglig 
arbetssituation?

Fråga 2 – Tar du Johannas ord på allvar och på vilket sätt påverkar hennes berättelse annorlunda 
mot alla tidigare berättelser om och från äldreomsorgen?

Joha Frondelius KD
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Svar på interpellation från Joha Frondelius KD 2018-07-27 
Joha Frondelius har ställt följande två frågor till mig 

Fråga 1: - Vad kommer du göra för att hemtjänstpersonal dag och natt ska få 
en värdig och dräglig arbetssituation? 

Svar: 
När det gäller hemtjänst övergripande så står en enig Vård och omsorgsnämnd bakom följande krav 
när det gäller personal oavsett vem som är utförare enligt förfrågningsunderlaget om valfrihet för 
brukare och har så gjort sedan 2010-09-23 § 108: 

- Utföraren ansvarar för att ha erforderlig personal för uppgiften.
- Personalbemanningen skall vid varje tillfälle vara anpassad så att samtliga brukare får den

service och omvårdnad som anges i uppdrag och genomförandeplan.
- Utföraren skall kunna tillhandahålla flera personer med likartad kompetens. Förlust av

enskild person får inte försämra utförarens möjligheter att tillhandahålla avtalad kompetens
eller resurser. Kravet avser all personal för uppdragets utförande. Detta gäller även under
semester och annan ledighet. (Förfrågningsunderlag, Valfrihetssystem för brukare enligt
lagen om valfrihet Hemtjänst Dnr VON/2018:1-711)

Den diskussion som vi i nämnden kommer att följa upp med under hösten inför den årliga 
revideringen av detta underlag kommer att handla om vilka krav har vi rätt och möjlighet att ställa 
när det gäller att styra personaltäthet och arbetsmiljö i förfrågningsunderlaget. Då det gäller för 10 
utförare i Katrineholms kommun som skall ha likvärdiga regler är det viktigt att det underlag vi tar 
fram följer gällande lagstiftning och rättspraxis. 

Som ansvariga för hemtjänsten i Katrineholm såg vi även att den ersättning vi betalar utförarna för 
utförd tid/timma var för låg i förhållande till deras kostnader vilket gjorde att vi i budgeten för 2018 
höjde ”hemtjänstpåsen” med 8,7 miljoner.  

I vår internbudget för 2018 som är antagen i nämnden lyfter vi från politiken fram att det är viktigt 
att arbeta med att utveckla arbetsmiljön. Där de områden som verksamheten skall arbeta särskilt 
med under 2018 är ledarskap, kommunikation, delaktighet, kompetensutveckling, synen på hälsa och 
sjukfrånvaro samt aktivt systematisk arbetsmiljöarbete. 

När det gäller vår roll som ansvarig nämnd för kommunen som en av utförarna av hemtjänst i 
Katrineholm, så fick förvaltningschefen direkt ett uppdrag att besöka alla hemtjänstområden och på 
det sättet få en tydlig bild av vad som har hänt och vad som behöver åtgärdas utifrån ett 
verksamhetsperspektiv på kort och lång sikt. Detta kommer att återrapporteras till oss i nämnden, 
kommunstyrelsen och media i slutet av augusti genom en rapport från förvaltningschefen. 

Vi kommer även att from nu använda den styrgrupp (som består av presidiet i nämnden, 
representanter för kommunal, enhetchefer i hemtjänsten, verksamhetschef samt förvaltningschef) 
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som vi har för innovation inom hemtjänsten som en politisk styrgrupp för den kommunala 
hemtjänsten i sin roll som utförare.  

Det som har varit tufft även i sommar är att de vikarier vi normalt har under året är inne som 
semestervikarier tillsammans med de vi rekryterar extra vilket gör att om någon blir sjuk eller något 
annat oväntat inträffar så är det svårare att hitta timvikarier utöver det så har även värmeböljan som 
varit sedan i maj bidragit till en tuffare arbetssituation.   

Den kommunala hemtjänsten som utförare har dock om man jämför januari månad och juni månad 
ökat antalet årsarbetare från 148 stycken till 171 stycken. Tittar man på antalet brukare så har de om 
man ser till måttet antal brukare i genomsnitt per månad gått från att i januari vara 533 st som har 
kommunal hemtjänst till att i juni vara 522 st. 

Fråga 2 – Tar du Johannas ord på allvar och på vilket sätt påverkar hennes 
berättelse annorlunda mot alla tidigare berättelser om och från 
äldreomsorgen? 

Svar: 
Jag tar Johannas ord på allvar precis som jag tar alla berättelser på allvar som framförs till mig 
oavsett om de är positiva eller negativa. Det medför att de synpunkter som förs fram till mig och som 
rör verksamhetsfrågor tar jag upp med förvaltningschefen som jag träffar minst en gång i veckan. 
Sedan följer jag upp det vid nästa träff för att få reda på hur man har gått vidare med frågorna. 

Det viktigaste är dock att de olika system vi har för att fånga upp synpunkter och avvikelser fungerar i 
ordinarie verksamhet. I förvaltningen finns det flera olika system för att lämna sina berättelser om 
hur våra verksamheter fungerar. Allt från synpunktsblanketter, avvikelsehantering, brukarråd, 
medborgardialoger, Vård- och omsorg direkt (telefonnr), brukarenkäter, medarbetarenkäter, 
medarbetarsamtal, avslutningssamtal till arbetsplatsträffar. Det är viktigt att vi arbetar med det på 
ett rättssäkert och systematiskt sätt så att det inte blir beroende av vem/vilka man känner eller är 
släkt med, utan att alla medarbetare och brukare skall ha samma möjlighet att få sin röst hörd. 

Ulrica Truedsson 
Ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden (VON) 
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Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om 

Inför ”Rättviksmodellen”
Fler företag är en förutsättning för fler jobb och för att Katrineholm ska växa. För att det ska bli 
fler företag krävs det företagsamma människor som startar och driver allt från enmansföretag till 
små, medelstora eller stora företag. Förutsättningarna i företagandet är olika, men alla är 
beroende av ett gott företagsklimat, så att det är enkelt och lönsamt att driva företag.

Vad kommunen gör har betydelse för företagsklimatet. Kommunen kan se till att skolans 
utbildning håller hög kvalitet, så att det är lätt att rekrytera personal som studerat vidare eller har 
en passande gymnasieutbildning, samt att barnomsorg och äldreomsorg fungerar. Lika viktigt som 
att samhällets infrastruktur fungerar (Centerpartiet räknar in skolor, omsorg, kultur, fritid etc i 
detta), så måste kontakterna mellan kommunen och företagen fungera smidigt. Det handlar om 
att hitta balansen mellan service, tillsyn och myndighetsutövning.

I Rättviks kommun har man sedan flera år tillbaka arbetat på detta sätt. Metoden har döpts till 
”Rättviksmodellen” och innehåller framförallt två delar. Den ena är att kommunens inspektörer 
kommunicerar med företagen i första hand och om det vid en inspektion hittas fel, så förs det en 
dialog med företaget för att förklara vad som är fel och vilka konsekvenser det kan få. Nästa steg, 
om företaget inte gjort de förändringar som behövs, blir att gå vidare med de lagliga metoderna 
om föreläggande följt av föreläggande med vite och sanktioner.

Den andra delen i modellen handlar om tillsynsavgifter. De företag som har tillsyn från kommunen 
betalar en fast kostnad för tillsyn och en rörlig del för den tillsyn som gjorts på företaget. 
Företaget betalar bara den rörliga kostnaden om tillsyn på företaget har utförts och räkningen 
kommer när tillsynen är utförd. Det handlar om en viktig princip, att bara behöva betala för den 
kontroll som verkligen utförts.

Där denna modell har införts har förtroendet mellan kommunens tjänstemän och företagen ökat 
och företagsklimatet har förbättrats enligt Svenskt Näringslivs mätning. Centerpartiet vill att detta 
arbetssätt införs även i Katrineholm.

Centerpartiet yrkar:

Att principerna bakom ”Rättviksmodellen” ligger som grund för Katrineholms kommuns tillsyn och 
myndighetsutövning mot företag och enskilda.

Katrineholm 18 juni 2018

Inger Fredriksson (C)       Sten Holmgren (C)       Ann-Charlotte Olsson (C) Anita Karlsson (C)
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Motion om rullstolsgungor

Att vara rullstolsburen innebär att många vanliga lekar och aktiviteter blir svåra att delta i. Att gunga

är något som barn och även vuxna uppskattar och tycker är roligt.

När kommunen nu rustar Sveaparken anser vi att en rullstolsgunga bör vara en självklar del av de

investeringar som görs där. Även andra platser i kommunen kan vara lämpliga för rullstolgungor.

Vi yrkar att kommunen undersöker möjligheten att inskaffa en eller flera rullstolsgungor.

Ylva G Karlsson (Mp)

KATRINEHOLMS KOMMUN
KommunstYrelsen

:uit -$$- 2 5

Handl.nr. Handl.

DplonDnr.
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Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om

Rätt till deltid
Runt om i Sverige rasar nu, i sommartider, otaliga skogsbränder. Detta samtidigt som

räddningstjänstens ordinarie personal måste få ta ut sin semester. Därtill kommer att det blir allt
svårare att rekrytera deltidsbrandmän, den reservstyrka som rycker in och förstärker vid större

larm. Brandmännens riksförbund beräknar att det saknas bortåt 2.500 deltidsbrandmän över hela

Sverige.

Det kan finnas många orsaker till att det blivit svårare att rekrytera. Räddningstjänsten är ett
kommunalt ansvar. Därför är det viktigt att kommunen har en välvillig inställning till de anställda

som vill arbeta deltid och rycka in och ut som komplement till den vanliga tjänsten.

Centerpartiet yrkar:

Att Katrineholms kommun i den egna organisationen slår fast rätten till deltid, alltså uppmuntrar

och ger praktiska möjligheter för den som vill engagera sig som deltidsbrandman.

Katrineholm 18 juli 2018

c)kssonfl

q-
Centerpartret

KATRINEHOLM
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Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om 

Bättre brandberedskap
Brandfaran är mycket stor i hela Sverige och eldningsförbud råder denna extremt torra sommar. 
Katrineholm har, när den här motionen skrivs, klarat sig från större bränder i skog och mark. Men 
det gäller att vara så väl rustad som möjligt. Allmänheten måste vara försiktig med eld och med 
allt som kan orsaka gnistbildning. Utöver detta behöver resurser mobiliseras för att snabbt kunna 
sättas in i ett eventuellt större släckningsarbete och för att begränsa omfattande skador.

Lantbrukarna i kommunen har exempelvis resurser i form av gödseltunnor och sprutor för 
växtskyddsmedel. Dessa skulle mycket väl kunna användas i brandbekämpningen för att begränsa 
skadorna. Så skedde vid branden i Sala. En förutsättning för att detta ska kunna ske är att 
resurserna är inventerade och att det finns aktuella uppgifter tillgängliga för räddningstjänsten, 
vilket är ett kommunalt ansvar. LRF kan vara en resurs i detta arbete.

Centerpartiet yrkar:

Att Katrineholms kommun tillsammans med Västra Sörmlands räddningstjänst tar fram en aktuell 
förteckning av de resurser som finns att sätta in på landsbygden som komplement till ordinarie 
beredskap.

Katrineholm 26 juli 2018

Inger Fredriksson (C)
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Motion till Katrineholms kommunfullmäktige

Installera dricksvattenfontäner.

Den extremt långa sommaren med höga temperaturer som vi nu har upplevt i Sverige är en 
föraning om vilka effekter klimatförändringarna kommer att ge i framtiden där vi får räkna 
med både långa, varma perioder med torka men även kraftigare skyfall.

Sommarens värme har påverkat både människor och djur. Något som saknas i Katrineholms 
kommun och som skulle ge lindring till människor i hettan och undvika uttorkning är 
dricksvattenfontäner. Dricksvattenfontäner där man kan släcka törsten och fylla på 
vattenflaskan för att i värmen orka med de ärenden man har på stan eller återställa 
vätskebalansen efter att ha besökt lekparken. Framförallt för människor som befinner sig i 
riskzonen med hälsan i höga temperaturer, för våra äldre och för våra barn, borde det finnas 
dricksvatten lättillgängligt och avgiftsfritt.

Dricksvattenfontäner kan ställas ut på strategiska platser i kommunen till exempel i centrum, 
i parker, i lekplatser och vid badplatser.

Jag yrkar att:
Kommunen installerar dricksvattenfontäner i enlighet med motionens intentioner.

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 2/8 - 2018
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-08-09 
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

Meddelande 
Förslag till beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

Uppföljning av kommunplan 2015-2018
Kommunstyrelsen har till kommunfullmäktige överlämnat Uppföljning av 
kommunplan 2015-2018 meddelande.
Dnr KS/2018:240-011
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