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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2017-09-01

KS/2017:425 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Emma Fälth

Kommunfullmäktige

Entledigande av ersättare i vård- och omsorgsnämnden
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige entledigar Sofie Gårdholt (M) från uppdraget som ersättare i
vård- och omsorgsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Sofie Gårdholt (M) har i meddelande den 28 augusti 2017 begärt att få lämna
uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden på grund av flytt till annan
kommun.

Emma Fälth
Nämndsekreterare
Beslutet skickas till:
Sofie Gårdholt (M)
Vård- och omsorgsnämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150 - 570 15
E-post: emma.falth@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (1)

2017-08-30

§ 141

Nyproduktion av bostadslägenheter samt garage och
parkering i kvarteret Pantern 2, etapp 2 (KS/2017:375)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Katrineholms Fastighets AB:s investeringsutgift på
38 500 000 kronor (inklusive mervärdesskatt) för ombyggnad av mark samt
byggnation av ett nytt hus i kvarteret Pantern 2.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Katrineholms Fastighets AB (KFAB) beslutade godkänna
investeringsutgiften på 38 500 000 kronor för ombyggnad av mark och byggnation av
nytt hus i kvarteret Pantern 2. Styrelsen överlämnade beslutet till
kommunfullmäktige.
Planeringen är att uppföra ett nytt hus med sammanlagt 29 bostadslägenheter.
Byggnaden uppfyller normen för fullt investeringsbidrag från staten och hyran är
beräknad till 1 365 kronor per kvadratmeter och år. Produktionskostnaden är
beräknad till 38 500 000 kronor.
Enligt kommunens ägardirektiv för KFAB, § 5 om underställningsplikt, ska bolaget
inhämta kommunfullmäktiges yttrande rörande större investeringar.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning.
Förvaltningen har inte funnit något att invända mot eller anmärka på, varför
förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom bolagets investering och
föreslår fullmäktige godkänna KFAB:s investeringsutgift på 38 500 000 kronor.
Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-08-09
 Sammanträdesprotokoll från Katrineholms Fastighets AB, § 27, 2017-06-16
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2017-08-09

KS/2017:375 - 264

Ert datum

Vår handläggare
Per Johansson

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Nyproduktion av bostadslägenheter samt garage och
parkering i kvarteret Pantern 2, etapp 2
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna Katrineholms
Fastighets AB:s investeringsutgift på 38 500 000 kronor (inklusive mervärdesskatt) för
ombyggnad av mark samt byggnation av ett nytt hus i kvarteret Pantern 2.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Katrineholms Fastighets AB (KFAB) beslutade godkänna
investeringsutgiften på 38 500 000 kronor för ombyggnad av mark och byggnation av
nytt hus i kvarteret Pantern 2. Styrelsen överlämnade beslutet till kommunfullmäktige.
Planeringen är att uppföra ett nytt hus med sammanlagt 29 bostadslägenheter.
Byggnaden uppfyller normen för fullt investeringsbidrag från staten och hyran är
beräknad till 1 365 kronor per kvadratmeter och år. Produktionskostnaden är beräknad
till 38 500 000 kronor.
Enligt kommunens ägardirektiv för KFAB, § 5 om underställningsplikt, ska bolaget
inhämta kommunfullmäktiges yttrande rörande större investeringar.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning.
Förvaltningen har inte funnit något att invända mot eller anmärka på, varför
förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom bolagets investering och
föreslår fullmäktige godkänna KFAB:s investeringsutgift på 38 500 000 kronor.
Ärendets handlingar


Sammanträdesprotokoll från Katrineholms Fastighets AB, § 27, 2017-06-16

För kommunledningsförvaltningen
Per Johansson
Beslutet skickas till:
Katrineholms Fastighets AB

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-570 21
E-post: Per.Johansson@katrineholm.se

6

7
Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (1)

2017-08-30

§ 146

Kemikalieplan 2018-2021, Katrineholms kommun
(KS/2016:442)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Kemikalieplan 2018 - 2021, Katrineholms kommun.
Eventuella kostnader övervägs i budgetberedningen för aktuellt år.
Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden har överlämnat Kemikalieplan 2018 - 2021, Katrineholms
kommun, till kommunfullmäktige för antagande.
Det övergripande målet för planen är användning av kemiska produkter och varor
som innehåller farliga ämnen ska minska. Planen presenterar tre övergripande
inriktningsmål
1. Den totala mängden farliga ämnen ska minska
2. Exponeringen för farliga ämnen ska minska
3. Konsumenternas kunskap om kemikalier ska öka
Planen har varit remitterad till kommunens nämnder och bolag.
Ärendets handlingar




Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande, 2017-08-24
Bygg- och miljönämndens protokoll, 2017-04-12, § 41
Förslag till Kemikalieplan 2018-2021, Katrineholms kommun, 2017-04-12

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Inger
Fredriksson (C), Cecilia Björk (S) samt bygg- och miljöchefen Eva Frykman.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2017-08-24

KS/2016:442 - 470

Ert datum

Vår handläggare
Marie Sandström Koski

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Kemikalieplan 2018 - 2021, Katrineholms kommun
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Kemikalieplan 2018 - 2021,
Katrineholms kommun. Eventuella kostnader övervägs i budgetberedningen för
aktuellt år.
Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden har överlämnat Kemikalieplan 2018 - 2021, Katrineholms
kommun, till kommunfullmäktige för antagande.
Det övergripande målet för planen är användning av kemiska produkter och varor som
innehåller farliga ämnen ska minska. Planen presenterar tre övergripande
inriktningsmål
1. Den totala mängden farliga ämnen ska minska
2. Exponeringen för farliga ämnen ska minska
3. Konsumenternas kunskap om kemikalier ska öka
Planen har varit remitterad till kommunens nämnder och bolag.
Ärendets handlingar
Bygg- och miljönämndens protokoll, 2017-04-12, § 41
Förslag till Kemikalieplan 2018-2021, Katrineholms kommun, 2017-04-12
Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har inga synpunkter på planen annat än att eventuella
kostnader får övervägas i budgetberedningen.
Förvaltningen har tillfört (utifrån styrsystemet i Katrineholm) dokumenttyp och
uppföljning efter kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen
konstaterar att dokumentet har en längre giltighetstid än vad styrsystemet anger.
Motivet till detta är den korta tid som annars skulle vara aktuell och att dokumentet ska
följas upp årligen.
Marie Sandström Koski
T.f kanslichef
Beslutet skickas till: Samtliga nämnder, KFAB, SVAAB,
samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se
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Styrdokument

Katrineholms kommun
Kemikalieplan 20182021
Övergripande inriktningsdokument
Förslag bygg- och miljönämnden 2017-04-12, § 41
Kommunstyrelsen 2017-08-30, § 146

Giltighetstid 2018-01-01--2021-12-31
1
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KEMIKALIEPLAN
Styrdokument Övergripande inriktningsdokument
Datum

Beslutshistorik
Gäller från 2018-01-01
Antagen av kommunfullmäktige 2017-XX-XX, § XX

Förvaltarskap1
-Inom bygg- och miljönämndens ansvarsområde

Uppföljning
Hur:

I samband med årsbokslut se behov av eventuella förändringar.

När:

Årligen.

1

-

Förvaltarskapet innebär ansvar för att
dokumentet efterlevs
är tillgängligt
följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
dokumentet följs upp och revideras
dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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Förord
Produktionen av kemikalier i världen har ökat
konstant sedan andra världskriget och denna
produktion är en viktig orsak till den kraftigt
ökande materiella välfärden. Kemiska produkter
används av oss dagligen; kosmetika, läkemedel,
tvättmedel, målarfärger och bekämpningsmedel
med mera. Kemikalier förekommer även i varor
som vi använder oss av, så som kläder, möbler,
byggmaterial och datorer. Även om dessa
kemikalier bidragit till det välstånd vi har i dagens
samhälle så finns det en baksida. Flera av dessa
ämnen är farliga, antingen för människors hälsa
eller för djur och natur. I flera fall har kemikalier
orsakat hälso- och miljömässiga problem.
På cirka 50 år har världsproduktionen av
kemikalier ökat från 10 miljoner ton till över 400
miljoner ton. År 2008 fanns hos den europeiska
kemikaliemyndigheten ECHA cirka 150 000 olika
ämnen registrerade. I och med att ämnena är så
många till antalet samtidigt som de finns runt
omkring oss i vår vardag, är detta en komplex
fråga att behandla. Från att ha varit en fråga som i
första hand handlar om utsläpp från skorstenar
och avloppsrör, ser vi idag en diffus spridning av
farliga ämnen från produkterna i vår vardag och
exponeringen sker framförallt i inomhusmiljön.
Riksdagen har antagit miljökvalitetsmålet Giftfri
miljö:
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i
eller utvunnits av samhället ska inte hota
människors hälsa eller den biologiska
mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen
är nära noll och deras påverkan på människors
hälsa och ekosystem är försumbar. Halterna av
naturligt förekommande ämnen är nära
bakgrundsnivåerna.
Kemikalieinspektionen har i sin handlingsplan för
en giftfri vardag 2015-2020 pekat på att det
behövs mer än lagstiftning för att nå en giftfri
vardag och att företagen behöver stärkas i sitt
kemikaliearbete. Landets kommuner lyfts fram

2

som en viktig aktör. Katrineholms kommun har
genom sitt övergripande mål God bebyggd miljö
målsättningen att stödja införandet av
miljövänliga alternativ i de kommunala
verksamheterna. Kommunen ska ha en trygg, sund
och säker boendemiljö. Katrineholms kommun
vill därför bidra till arbetet för en giftfri miljö.
Kemikalieplanen är ett övergripande verktyg för
att systematiskt minska användningen och
förekomsten av utfasningsämnen och
riskminskningsämnen i kommunen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag
från bygg- och miljönämnden tagit fram denna
kemikalieplan.
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Inledning

Kemikalieplanens framtagande

Inom Katrineholms kommun förekommer
tusentals kemikalier i kemiska produkter och
varor. Det finns idag omfattande lagstiftning
rörande kemikalieområdet både inom miljö- och
arbetsmiljöområdet. Tyvärr räcker denna
lagstiftning inte till för att begränsa alla de risker
som följer med de kemikalier som vi använder oss
av i vardagen. Eftersom riskerna inte helt kan
begränsas kan inte heller riksdagens uppsatta
miljömål om en Giftfri miljö uppnås.

Bygg- och miljönämnden har i uppdrag att biträda
kommunfullmäktige i det miljöstrategiska arbetet.
I september 2015 gav bygg- och miljönämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdraget att
påbörja arbetet med att ta fram en kemikalieplan
för Katrineholms kommun med syfte att öka
medvetenheten kring farliga kemikalier, göra en
översiktlig inventering av kommunala
verksamheter samt granska upphandlingskriterier.
Projektet berör alla kommunala verksamheter,
men med särskilt fokus på förskole- och
fritidsverksamhet, vård- och omsorgsverksamhet,
service- och teknikverksamhet samt fastigheter
och byggnation. Samarbete och dialog har skett
med andra aktörer så som Bildningsförvaltningen,
Vård- och Omsorgsförvaltningen,
Kommunledningsförvaltningen, verksamheter
relaterade till dessa förvaltningar samt KFAB.
Inspiration för denna kemikalieplan har fåtts från
Göteborgs stad, Stockholms stad, Karlstads
kommun, Västerås kommun och Jönköpings
kommun.

Katrineholms kommuns kemikalieplan utgår från
det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
Kemikalieplanen har en vision att skapa ett
offensivt och långsiktigt kemikaliearbete i
Katrineholm. Målsättningen är att skapa en vardag
där varken människors hälsa eller miljön vi lever i
ska påverkas negativt av de kemikalier vi omger
oss med eller använder oss av. Vidare eftersträvar
denna kemikalieplan att ligga i framkant i
kemikaliearbetet. Detta eftersträvas dels för att dra
vårt strå till stacken för uppfyllnaden av det
nationella miljömålet Giftfri miljö, dels för att
höja känslan av säkerhet och medvetenhet hos
invånarna i kommunen, men även för att
underlätta för verksamheter, förvaltningar och
privatpersoner inför framtidens lagstiftning.
För att uppnå visionen om ett giftfritt Katrineholm
behöver flera av kommunens verksamheter arbeta
för att få bort farliga kemikalier. I
kommunplanens kapitel om Hållbar miljö är god
bebyggd miljö ett övergripande mål. Planen säger
bland annat att de värden som finns för ett tryggt,
sunt och säkert boende ska beaktas och att
kommunen ska stödja införandet av miljövänliga
alternativ i de kommunala verksamheterna.
Katrineholms kommun har målsättningen att
erbjuda en god bebyggd miljö, både inom
nyproduktion och i befintlig bebyggelse. Utöver
detta ska denna kemikalieplan även fokusera på
områdena förskola, vård och omsorg samt service
och teknik.
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Målet med kemikalieplanens utformning är att den
ska vara förenlig med befintliga och framtida
planer för Katrineholms kommun. Flertalet
punkter som kan kopplas till miljömålet Giftfri
miljö kan återfinnas i exempelvis Översiktsplan
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2030. Katrineholms kommun – Del staden. För att
resultatet av denna kemikalieplan ska bli så bra
som möjligt är det viktigt att målen och visionerna
i kemikalieplanen inte strider mot målsättningar
och visioner i andra relevanta planer.

kommuner, offentliga institutioner och
privatpersoner, kan agera. Dels kan man ställa
krav på leverantörer av kemiska produkter, och
dels kan man välja bort varor som kan innebära
risker. Båda dessa alternativ kan genomföras även
om regelverket inte ställer direkta krav.

Utgångspunkter
Denna kemikalieplan har tagits fram med stöd av
information från Kemikalieinspektionen,
Naturskyddsföreningen och antagna
kemikalieplaner från Stockholms stad, Göteborgs
stad, Jönköpings kommun, Västerås kommun
samt Karlstads kommun.
Allas delade ansvar
Eftersom en giftfri miljö inte kan nås enbart med
befintlig lagstiftning och internationella
konventioner krävs komplement. För att nå en
giftfri miljö behövs insatser från alla delar av
samhället, såsom myndigheter, kommuner,
näringsliv och konsumenter. Alla i samhället har
ett ansvar att bidra till en bättre miljö.
Kemikalieinspektionen menar att alla; företag,
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Alla berörda kan påverka utvecklingen genom att
ställa krav på leverantörer och därmed på de varor
som köps. Genom att ställa högre krav på
offentliga upphandlingar får kommunen ett
effektivt verktyg att använda sig av för att fasa ut
farliga kemikalier i produkter och varor. Om en
målmedveten upphandling finns skapas incitament
för producenter och leverantörer att leverera
produkter och varor utan farliga ämnen.
Minska barns exponering för kemikalier
I den senaste handlingsplanen för en giftfri
vardag, framtagen av Kemikalieinspektionen, lyfts
vikten av att minska barns exponering för
kemikalier fram. Det som gör barn extra utsatta är
deras sätt att leva och utforska världen. Att suga
och tugga på saker tillhör det normala, men kan
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innebära risker om leksaken eller varan ger ifrån
sig små mängder kemikalier. Några kemiska
ämnen binder dessutom till damm. Dessa ämnen
kan då ansamlas med dammet och kan sedan
andas in av barn som kryper på golv eller
liknande. I förhållande till sin kroppsvikt äter,
dricker och andas barn mer än vuxna, vilket gör
att de får i sig högre halter av många farliga
kemiska ämnen än vad vuxna får.
Vidare kan främmande kemiska ämnen vara
farliga för ett barns utveckling, särskilt i de första
åren då kroppen och organsystemen utvecklas i
snabb takt. En ämnesgrupp som mer och mer
beskrivs som skadlig i dessa sammanhang är så
kallade hormonstörande ämnen. Dessa ämnen har
i nuläget ingen heltäckande lagstiftning som
reglerar deras spridning, men finns upptagna på
den så kallade SIN- listan, framtagen av
ChemSec. En majoritet av de ämnen som
förekommit på denna lista har sedan även blivit
intagna i EUs lagstiftning Reach, något som
antyder att även dessa ämnen kommer att bli
viktiga att kontrollera i framtiden. Mer
information om dessa ämnen samt en komplett
SIN- lista finns i Bilaga 3.

och teknikrelaterade verksamheter. Dessa har
valts ut som prioriterade områden eftersom barn
och ungdomar bör komma i fokus på grund av
deras känslighet (se ovan). Dessa områden är
dessutom de som bedöms använda mest
kemikalier, och är således lämpliga att fokusera
på. Det är viktigt att börja med kommunens egna
verksamheter, och få kunskaper därifrån, innan ett
mer helomfattande kemikaliearbete kan
upprätthållas.
Förskole- och fritidsverksamhet
För att kemikalieplanen ska få det fokus som
föreslås i Kemikalieinspektionens senaste rapport
är det viktigt att fokusera på förskole- och
fritidsverksamheten. Barn spenderar en stor del av
sin tid här, och Katrineholms kommun vill att
denna vistelse ska bli så trygg och säker som
möjligt. Som underlag till framtagandet av denna
kemikalieplan har detta fokus funnits med, och
stickprovsinventeringar har genomförts på
förskolor. Fokuseringen i dessa inventeringar låg
på material och kemikaliemedvetenhet. De
åtgärdsförslag som presenteras i denna
kemikalieplan speglar de behov som
uppmärksammades vid dessa inventeringar.

Minska användningen av farliga kemikalier
Det övergripande målet för Katrineholms
kommuns kemikalieplan är att minska
användningen av kemiska produkter och varor
som innehåller farliga ämnen. Detta ska uppnås
genom utfasning av kända förbjudna eller kända
farliga ämnen som kan bytas ut mot mindre
skadliga alternativ. Även en utökad utfasning av
ämnen som i framtiden kan komma att klassas
som farliga ska påbörjas. Ämnen som klassas
som hormonstörande ämnen enligt SIN- listan ska
fasas ut för att ytterligare förstärka det fokus på
barn som denna kemikalieplan har.

Vård- och omsorgsverksamhet

Prioriterade verksamheter
För att uppnå en giftfri miljö lokalt och bidra till
en giftfri miljö nationellt har några prioriterade
områden valts ut. De prioriterade områdena är
förskole- och fritidsverksamheten, vård- och
omsorgsverksamhet, byggmaterial samt service6

Även inom vård- och omsorgsverksamhet är det
viktigt att tänka på de kemikalier som
förekommer. Precis som för förskole- och
fritidsverksamheten har även här genomförts
stickprovsinventeringar med samma fokusering.
På samma sätt har även här resultatet från
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inventeringarna legat till grund för de åtgärder
som presenteras.
Byggmaterial
Nästan alla kommunens verksamheter berörs av
KFAB. Då byggnader har en lång livslängd krävs
stor framsynthet i byggprocesser, både gällande
kemiska produkter och kemiska ämnen i varor.
För att uppnå målen och visionerna i denna
kemikalieplan krävs kemikaliekompetens inom
bolaget.
KFAB har en miljöpolicy som ligger i linje med
denna kemikalieplan där både upphandling och
kemikaliehantering berörs. Från 2016 är KFAB
miljöcertifierade enligt Svensk miljöbas, där ett
systematiskt miljöarbete är ett krav. Ett tätt
samarbete mellan parter skulle här kunna erbjuda
goda chanser att arbeta effektivt med åtgärderna i
denna kemikalieplan. Vidare är KFAB även
medlem i inköpsföreningen Husbyggnadsvaror
(HBV) Förening, som erbjuder miljöfokus och
hjälp vid upphandlingar.
Det är dock viktigt att säkerställa att även
byggnationer som kan ske utanför KFABs regi
berörs av samma framsynthet och kemikaliekrav.
Därför ska samtliga byggnationer på uppdrag av
Katrineholms kommun ske med en
kemikaliemedvetenhet i alla steg. Exempelvis
genom upphandling.
Byggmaterial hanteras även av andra
verksamheter t.ex. yrkesprogrammen inom
bildningsförvaltningens verksamhet.
Service- och teknikverksamhet
Service- och teknikförvaltningen ansvarar för
kommunens lokalvård. Förvaltningen har bland
annat arbetat med att ersätta plasttallrikar och
plastglas i kommunala verksamheter mot
miljövänlig plast eller porslin/glas. Mer kan dock
göras, och kemikaliehanteringen kan ses över. Ett
stort antal kemiska produkter används, och en
dokumentering av dessa skulle bidra till en större
medvetenhet kring exempelvis dosering av
rengöringsartiklar.
7

Prioriterade kemikalier
Kommunens kemikalieplan behöver en tydlig
grund som både pekar ut och prioriterar vilka
kemikalier och grupper av kemikalier som fokus
ska ligga på. För att nå målen och visionerna
förutsätter det att det finns kunskap om vilka
kemikalier som utgör risker. Det är inte helt
okomplicerat att specificera dessa ämnen då de är
så många. En lista skulle kunna göras över
samtliga utfasningsämnen och andra ämnen av
intresse. Dock skulle en sådan lista bli mycket
lång och kräva konstant underhåll i form av
uppdatering. Dessutom är det många ämnen som
blir hälsoskadliga i samband med andra, och
kanske således inte går att förena med en lista
över enbart ämnen.
Ett alternativt sätt att presentera vilka ämnen som
denna kemikalieplan berör är att se till ämnenas
egenskaper. Genom att använda detta alternativ
öppnas det upp för en del hjälpverktyg. Man kan
då använda sig av Kemikalieinspektionens
tillvägagångssätt för indelning av särskilt farliga
kemiska ämnen. De använder sig av två
kategorier: utfasningsämnen och prioriterade
riskminskningsämnen. Kriterierna som använts
vid denna kategorisering bygger på det nationella
miljömålet Giftfri miljö och EUs lagstiftning
Reach. Genom att använda sig av dessa
egenskapskriterier förhindrar man dessutom
oönskad substitution av ämnen. Utan kriterier
skulle ett farligt ämne helt enkelt kunna bytas ut
mot ett annat farligt ämne, utan någon nämnvärd
hälso- eller miljövinst. Med egenskapskriteriet
säkerställs att det nya ämnet inte har de oönskade
egenskaperna från det utbytta ämnet.
Katrineholms kommuns kemikalieplan kommer
använda sig av denna indelning genomgående.
En ytterligare fördel med denna indelning är att
hormonstörande och kraftigt allergiframkallande
ämnen finns med på listan över utfasningsämnen,
trots att fastslagna kriterier för dessa ämnen ännu
inte existerar. Dessa ämnen bedöms i nuläget från
fall till fall. Att inkludera även dessa ämnen går
dock i linje med denna kemikalieplans ambitioner;
en offensiv kemikalieplan med barn och unga i
fokus. De hormonstörande ämnen som i
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kommunen ska klassas som hormonstörande är de
som finns uppförda på SIN- listan. Denna lista
finns i sin helhet i Bilaga 3.
Lokala fokusämnen
Utöver de ämnen som för närvarande räknas som
utfasningsämnen, prioriterade
riskminskningsämnen eller hormonstörande
ämnen på SIN- listan kan det vara klokt att ligga i
framkant även beträffande andra ämnen. Dessa
ämnen benämns lokala fokusämnen, och agerar
som påminnelse att Katrineholms kommun arbetar
offensivt och proaktivt med sin
kemikaliehantering. De lokala fokusämnena har
valts ut för att de kan komma att bli mer
intressanta i framtiden, och att arbeta med dessa
ämnen på ett tidigt stadie ger kommunen ett
försprång i arbetet med att minska användandet av
dessa ämnen.
Minskad kemikalieanvändning för bättre
arbetsmiljö
Förutom att minska exponeringen för kemikalier
hos brukare och användare av kommunens
byggander och tjänster kommer en minskning av
kemikalieanvändningen också bidra till en
sundare arbetsmiljö för kommunens anställda i de
utpekade verksamheterna. I arbetsmiljöverkets
sammanställning för 2016 anges att 9,7% av
sjukskrivningar under året var till följd av
kroppsliga arbetsrelaterade besvär. Här ingår
sjukskrivningar till följd av exponering för
kemiska ämnen. Av sjukskrivna kvinnor finns en
överrepresentation inom yrkesområdena skola
samt vård- och omsorg, för män är det främst
arbetskårer som svetsare, plåtslagare och andra
hantverksyrken som drabbas. Historiskt sett har
effekter av exponering för kemikalier främst mätts
i tekniska branscher, i framtiden ser vi att det blir
allt viktigare att också mäta och åtgärda
kemikalieexponering i de historiskt kvinnliga
yrkeskårerna. Genom att prioritera vård- och
omsorg samt skola och fritidsverksamhet ges en
möjlighet att förbättra villkoren i yrkesområden
som historiskt har varit kvinnodominerade.

Högfluorerade ämnen
Kunskapen om så kallade högfluorerade ämnen
(PFAS) har på senare tid ökat. Enligt
Kemikalieinspektionen ger dessa ämnen och deras
egenskaper upphov till oro, och de arbetar på flera
fronter med att få igenom hårdare regleringar
beträffande dessa ämnen. Produktgrupper som
innehåller PFAS är exempelvis textil,
brandsläckningsskum och pappers- och
livsmedelsförpackningar. Mer information om
PFAS och om Kemikalieinspektionens arbete
finns på deras hemsida.
I nuläget är det svårt för kommunen att göra
verkliga satsningar inom detta område, då
regelverket ännu inte omfattar dessa ämnen. Det
finns heller inte krav på att nämna dessa på
innehållsförteckningar, vilket gör att det är svårt
att välja bort produkter innehållande PFAS.
Däremot finns det andra mer kända produkter som
kan belysas, och konsumenter kan informeras
genom olika insatser. Precis som för de andra
ämnen som presenterats i denna kemikalieplan
föreslås ett offensivt och proaktivt
förhållningssätt, där försiktighetsprincipen ska
användas. Att ligga steget före kommande
lagstiftning kan ge stora fördelar i framtiden, både
för hälsa och miljö, men även för administration
och verksamheter.
Nanomaterial
Nanomaterial är material som är 1-100 nm
(nanometer, miljondels millimeter) i minst en
dimension. Användningen och
användningsområdena för dessa material har ökat
mycket de senaste åren, och nanomaterial finns nu
överallt, både i konsumentprodukter och i
produkter avsedda för yrkesmässig användning.
Anledningen till att nanomaterial nämns i en
kemikalieplan är att ett ämnes egenskaper kan
ändras om det förekommer i form av ett
nanomaterial. Detta gör att kunskapen om dessa
ämnens påverkan på människors hälsa och miljö
är begränsad, även för annars välkända ämnen.
Begreppet nanomaterial behandlas i flertalet andra
kemikalieplaner, och ett mått av försiktighet är det
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som föreslås. Även Katrineholms kommun ställer
sig bakom detta förhållningssätt, med stöd av
försiktighetsprincipen. Tills kunskapen är
tillräcklig om dessa materials effekter på
människors hälsa och miljö bör nanomaterial
betraktas som riskminskningsämnen
fortsättningsvis.
Mikroplaster
Mikroplaster är partiklar av plast som är mindre
än fem millimeter i diameter. Dessa har visats ha
flertalet skadliga effekter på vattenlevande djur. I
dagsläget är det oklart om dessa partiklar är
skadliga för människors hälsa, men exponering är
möjlig via näringskedjan. Kemikalieinspektionen
anser att man bör begränsa tillförseln av
mikroplaster till sjöar och hav.
Just mikroplaster i kosmetika står för en väldigt
liten del av de mikroplaster som förekommer i
sjöar och hav, men varje åtgärd för att minska
hjälper.
I dagsläget har kosmetikabranschen frivilligt tagit
på sig att fasa ut mikroplaster ur kosmetiska
produkter till 2017. Kemikalieinspektionen
föreslår dock även ett nationellt förbud mot
kosmetika innehållande mikroplaster på den
svenska marknaden.
För Katrineholms kommun är det viktigt att
medvetenheten om dessa ämnen finns.
Möjligheten finns såklart redan nu att välja bort de
produkter som innehåller mikroplaster vid
upphandling, och information rörande
mikroplaster riktad mot allmänheten kan bli
aktuell. Eventuellt kan ett förbud komma i
framtiden, och medvetenhet redan idag är viktigt
för framtida arbete.
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Lagstiftning
Huvudsakligen regleras användning och spridning
av hälsofarliga kemikalier genom EUförordningar som t.ex. Reach som gäller över
svensk lagstiftning. Svensk lag som Miljöbalken
och arbetsmiljölagen tillsammans med
underordnade lagar och förordningar kompletterar
EU-förordningarna. Enligt Miljöbalken ska varje
verksamhetsutövare se till att verksamheten inte
skadar hälsa och miljö, arbeta för minskad
miljöpåverkan och ha kunskap för att kunna
uppfylla Miljöbalkens krav. Exempel på dessa
krav är de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap
Miljöbalken – kunskapskravet 2 §, försiktighetsoch produktvalsprincipen 3 § respektive 4 §.
Produktvalsprincipen innebär till exempel en
förpliktelse att undvika användningen eller
försäljningen av kemiska produkter som kan
befaras medföra risker för människors hälsa eller
miljön, om de kan ersättas med produkter som kan
antas vara mindre farliga. Utöver
miljölagstiftningen omfattas kemikalier även av
arbetsmiljölagstiftningen, som innebär att farliga
kemiska produkter ska riskbedömas.
Den lagstiftning som finns i dagsläget är dock inte
tillräcklig för att nå det nationella miljömålet
Giftfri miljö. Detta gör att andra styrmedel och
åtgärder blir viktiga. Katrineholm kommuns
kemikalieplan ska bidra till att verksamheter inom
kommunen följer gällande lagstiftning, men den
ska även vara ett verktyg för kommunen att ta ett
steg längre i sitt kemikaliearbete. Samtidigt ska
den motivera samhället i stort att arbeta mer för en
giftfri miljö. Detta för att bidra till uppfyllnaden
av det nationella miljömålet Giftfri miljö.
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Resurser
Det är svårt att ange exakt hur mycket resurser
som kommer behövas för att uppnå de visioner
och målsättningar som denna kemikalieplan
presenterar. Däremot kan man konstatera att
majoriteten av de föreslagna åtgärderna ligger
inom ramen för de olika förvaltningarna. En stor
del av arbetet är en strävan mot en större
medvetenhet och kunskap, något som kommunen
har nytta av en lång tid framöver. Detsamma
gäller för framtagandet av nya planer, exempelvis
upphandlingsplan, som kommer att kunna
användas många år framöver.
En del presenterade åtgärder är redan genomförda,
och återstående arbete med dessa innefattar
mestadels dialog och uppföljning, något som ryms
inom ramen för ordinarie budgetar. Även
utbildningar och informationsinsatser bör rymmas
inom ramen för förvaltningarna, vilket gör att
större delen av arbetet med denna kemikalieplan
kan genomföras utan betydande merkostnader.
De åtgärder som i nuläget kräver ekonomiska
resurser är inköp av ett IT- verktyg för
kemikalieregistrering, samt enkätundersökning
riktad till konsumenter.
Under 2017 föreslås enklare åtgärder, där fokus
läggs på uppbyggnad av kunskap och
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medvetenhet för att det fortsatta arbetet med
kemikalieplanen ska ske så effektivt som möjligt.
Även mindre inventeringar och dokumentering
kan genomföras för att underlätta senare arbete.

Åtgärder
Nedan följer en mer ingående presentation av de
åtgärder som Katrineholms kommun ska
genomföra för att nå de mål och visioner som
presenterats i denna kemikalieplan. Några av
åtgärderna kräver ett fortsatt utvecklingsarbete
eller sammarbete med andra förvaltningar för att
få maximal effekt.
De presenterade åtgärderna är inte rangordnade
efter prioritet, men en någorlunda tidsmässig
sortering har skett. Vissa åtgärder kräver att andra
redan påbörjats eller slutförts, varvid de
presenteras i en ungefärlig utförandeordning. För
att effektivisera arbetet och samtidigt skapa sig
indikatorer för om man når dit man ska med
arbetet är det fördelaktigt att använda sig av mål.
Katrineholms kommuns kemikalieplan använder
sig därför utav några övergripande inriktningsmål
som listas nedan. Till dessa kopplas sedan de mer
specifika åtgärderna som denna kemikalieplan
föreslår.
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Övergripande inriktningsmål

Indikatorer

1. Den totala mängden farliga ämnen ska
minska
2. Exponeringen för farliga ämnen ska
minska
3. Konsumenters kunskap om kemikalier ska
öka

Antal farliga ämnen
Volym farliga ämnen
Enkätundersökning
Syftet med indikatorerna är att kunna följa upp de
övergripande inriktningsmålen. Utgångsläget för
indikatorerna bestäms utifrån den inventering av
kemikalier i verksamheterna som ska genomföras.

Övergripande åtgärder
Tabell 1 nedan visar de övergripande åtgärderna som ska vägleda och underlätta Katrineholms kommuns
kemikaliearbete.
Åtgärd

När

Huvudansvar

Resurs

2015-2017

SBF

100 000kr

Årliga seminarietillfällen med syftet
att öka kunskapen hos kommunens
politiker och tjänstemän

Löpande från
2017

SBF

Inom ram

Ta fram en kommunikationsplan för
spridning och implementering av
innehållet i kemikalieplanen

2017

SBF

Inom ram

2017-2018

SBF

Analys 2017,
budgeteras för
inköp 2018

Kontinuerlig framtagning och
spridning av information till
kommunens invånare.

Löpande från
2017

SBF

Inom ram

Uppföljning och utvärdering

Löpande från
2017

SBF

Inom ram

Ta fram en kemikalieplan för
Katrineholms kommun

Kommunen bör undersöka och
teckna ett ramavtal om ett
datorbaserat kemikalieregister för
förvaltningar och bolag

11
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Information, dialog och påverkan
Det är viktigt att kommunen arbetar för att
kemikaliefrågan synliggörs bland anställda,
brukare, föräldrar, verksamhetsutövare och
konsumenter. Arbetet med informationsinsatserna
bör utvecklas ytterligare och därför bör en
kommunikationsplan tas fram. Genom att arbeta
med informationsinsatser underlättas chanserna
för handling, som i sin tur leder till resultat.
Det är särskilt viktigt att veta vilka hinder som
finns i dagsläget, och vilka nya som uppstår. Det
kan vara exempelvis kunskapsbrist eller brist på
möjligheter att göra bättre kemikalieval. Ibland
kan svårigheten även ligga i att bryta beteenden
som man har. Kommunen behöver bistå i arbetet
med dessa frågor. Detta kan göras genom
framtagandet av information, styrande dokument
samt genom tillsyn. Det viktiga i sammanhanget
är att en dialog ska uppstå där båda parter får ut
någonting. Detta kan vidare beskrivas i
kommunikationsplanen.
Informationsspridning om kemikalieförekomst i
olika verksamhetsområden bidrar också till att öka
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kunskapen om risker i traditionellt kvinnliga
arbetsmiljöer, som historiskt inte har synliggjorts i
samma utsträckning som i traditionellt manliga
yrken. Ökad informationsspridning kan då leda till
medvetna handlingar för en jämställd arbetsmiljö
avseende kemikalierisker.
Datorbaserat kemikalieregister
För att få en tydlig struktur inom
kemikaliehanteringen föreslås en upphandling av
ett databaserat kemikalieregister. Detta system ska
vara gemensamt för kommunens förvaltningar och
bolag. Fördelarna med ett gemensamt IT- verktyg
för kemikalieregistrering är många. För det första
förenklas flera av de andra åtgärderna som denna
kemikalieplan föreslår. För det andra förenklar det
för förvaltningar och bolag att själva förbättra sin
kemikalieanvändning genom exempelvis
utfasning eller substitution. Möjligheter finns ofta
att bland annat registrera årsförbrukning, få fram
aktuella säkerhetsblad och göra riskbedömningar
av kemikalier. För det tredje blir uppföljning av
kommunens kemikalieanvändning betydligt
enklare om ett gemensamt system används.
Tydligare mål kan sättas upp om möjligheten till
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uppföljning blir större. Även uppföljning av
riktade insatser mot specifika verksamheter kan
följas upp i konkreta siffror. Att påvisa skillnader
i kemikalieanvändning underlättas betydligt om
det finns information om den ursprungliga
användningen samt fortsatt användning.
Även för de verksamheter som har en begränsad
kemikalieanvändning, och som kanske saknar
kunskap inom kemikaliearbetet, finns fördelar. Ett
system av dennas sort skulle kunna hjälpa till i
substitutionsarbetet genom att peka ut vilka
produkter som ska bytas ut pga. innehåll av
utfasnings- eller prioriterade
riskminskningsämnen.
På marknaden finns flera olika system av denna
typ. En mer grundlig genomgång bör genomföras
där behov ställs mot utbud och budget.
För att detta hjälpmedel ska bli så effektivt som
möjligt krävs att så många som möjligt använder
sig utav det. En målsättning som skulle kunna
leda implementeringen av detta verktyg, är att alla
som inte redan arbetar i något annat databaserat
system av liknande slag ska använda sig utav detta
för kommunen gemensamma kemikalieregister.
En fråga som blir aktuell vid införskaffandet av ett
datoriserat kemikalieregister blir dock
ansvarsfrågan. För att dokumentering och
redovisning ska leda till något förutsetts att det
dokumenterade materialet kontrolleras och
används, exempelvis vid framtagning av
information och delrapporter för måluppfyllelse.
För detta kan en viss kemikaliekompetens krävas.
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Dennas kompetens återfinns troligtvis hos
Samhällsbyggnadsförvaltningen, och nästa fråga
blir då hur stor tid som behöver läggas på arbetet
med detta. Beroende på hur stor vikt som ska
läggas på granskning och framtagning av statistik
kan denna uppgift bli relativt tidskrävande.
Uppföljning och utvärdering
För att arbetet med kemikalieplanen ska fortsätta
och utvecklas när nya svårigheter eller möjligheter
uppenbaras krävs att resultaten följs upp. Även
själva kemikalieplanen behöver revideras och
uppdateras inför 2020 för att arbetet med dessa
frågor ska fortsätta även efter 2020.
Som ett första steg bör resultatet av arbetet som
utförs redovisas på en årlig basis. Denna
årsredovisning kan ge en inblick i hur arbetet
fortskrider, och vilka satsningar som ska göras det
kommande året. Förslagsvis bör den sista
årsredovisningen för 2020 vara lite mer
omfattande, och utvärdera kemikalieplanens
helhet. Då samhällsbyggnadsförvaltningen har ett
samordnande ansvar i miljöstrategiska frågor bör
även dessa årsredovisningar tas fram där.
I den sista årsredovisningen inför 2020 finns
möjlighet att revidera kemikalieplanen för att den
fortfarande ska vara relevant och aktuell även
efter 2020. Nya fokusområden kan ha dykt upp,
nya ämnen kan ha identifierats och mer kunskap
kan ha framkommit om de ämnen som i dagsläget
endast berörs av försiktighetsprincipen. Dessa
punkter bör uppmärksammas för att Katrineholms
kommuns kemikaliearbete även i framtiden ska
vara så relevant och effektivt som möjligt.
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Inriktningsmål 1
Tabell 2 nedan visar de specificerade åtgärder som kopplas till det första inriktningsmålet: Den totala
mängden särskilt farliga ämnen ska minska.
Åtgärd

1

När

Huvudansvar

Resurs

1.1

Inventera och dokumentera
kemiska produkter i en
kemikalieförteckning

Löpande från
2017

Alla förvaltningar och
bolag med användning av
märkningspliktiga1
kemiska produkter

Inom ram

1.2

Redovisa en plan för
utfasning och substitution av
utfasnings- och prioriterade
riskminskningsämnen

2017

Alla förvaltningar och
bolag med användning av
märkningspliktiga1
kemiska produkter. SBF
har ett samordnande och
övergripande ansvar

Inom ram

1.3

Aktivt arbeta med utfasning
och substitution av
utfasnings- och prioriterade
riskminskningsämnen

Löpande från
2017

Alla förvaltningar och
bolag med användning av
märkningspliktiga1
kemiska produkter

Inom ram

1.4a

Inventera och byta ut
termometrar och andra
produkter innehållande
kvicksilver i skolor och
äldreomsorg

2017-2018

Inom ram

1.4b

Inventera och byta ut
komponenter innehållande
kvicksilver i kommunens
återstående byggnader

2018-2019

Inom ram

1.5

Ta fram rutiner för
upphandling av kemikalier

2017

Ekonomi- och
upphandlingsavdelningen

Inom ram

1.6

Kemikaliekrav ska ställas
vid all upphandling.

Kontinuerligt
från 2017

Alla förvaltningar vid
upphandling

Inom ram

Märkningsplikt enligt CLP- förordningen eller KIFS 2005:7
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Dokumentering och redovisning
Åtgärd 1.1; 1.2. För att få en bättre uppfattning
om kemikalieanvändningen i kommunen ska alla
verksamheter inom kommunen dokumentera och
redovisa sin användning av märkningspliktiga
kemiska produkter. Detta ska göras som en första
åtgärd för att införskaffa sig ett underlag i syfte att
underlätta för alla fortsatta åtgärder. En effekt av
detta kan dessutom komma att bidra till en förhöjd
medvetenhet kring kemikalieanvändningen hos
verksamheterna, något som blir användbart i
framtida åtgärder som exempelvis upphandling
och utfasning.
Informationen som krävs för att genomföra denna
dokumentation finns redan i respektive produkts
säkerhetsdatablad. Dokumentationen ska minst
omfatta:
•
•
•
•
•

Produktens namn
Produktens klassificering
Produktens användningsområde och
årsförbrukning
Ingående ämnen med namn, CASnummer och koncentration
Ingående ämnens H- fraser eller riskfras

Utöver detta ska även användningen av
utfasningsämnen i märkningspliktiga kemiska
produkter årligen redovisas. Denna redovisning
ska innehålla samma uppgifter som den interna
dokumentationen. Denna åtgärd förenklas
avsevärt om ett gemensamt datasystem för
kemikalieregistrering används.
Utfasning
Åtgärd 1.3. Utfasningsämnen är ämnen med så
allvarliga egenskaper att de bör fasas ut, och
användningen bör avslutas helt. Prioriterade
riskminskningsämnen är ämnen med egenskaper
som gör att särskild uppmärksamhet bör riktas
mod dessa. Riskanalyser behöver genomföras, och
den aktuella användningen ska bedömmas. En
utförligare förklaring samt tabeller över
egenskaperna hos de två grupperna av ämnen
finns i Bilaga 2. Katrineholms kommun ska även
betrakta de hormonstörande ämnen som finns
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uppförda på SIN- listan (Bilaga 3) som
utfasningsämnen i linje med
Kemikalieinspektionen.
Från gällande lagstiftning och regelverk kan en
grundnivå i kemikaliehantering uppnås. Det är
dock Katrineholms kommuns ambition att
offensivt arbeta för en giftfri miljö. Att ligga i
framkant med kemikaliearbetet kan vara förenat
med flertalet fördelar för alla inblandade. Ur ett
miljöperspektiv är det självklart att ju mer som
görs desto bättre är det. Detsamma gäller för
människors hälsa. Men det finns även en fördel
med att ligga steget före lagstiftningen, eftersom
man då redan gjort de förändringar och
anpassningar som kan komma att bli lagstadgade i
framtiden. Vidare skapas incitament för
leverantörer och producenter att även de
tillhandahålla fler och bättre alternativ om detta
efterfrågas av samhället. I 2 kap. 4 § Miljöbalken
beskrivs substitutionsprincipen. Denna princip
innebär att de kemiska produkter som kan
medföra en risk för människors hälsa eller miljön
ska bytas ut mot mindre riskabla alternativ.
De kemikaliekrav denna kemikalieplan ställer på
samtliga verksamheter i Katrineholms kommun är
således följande:
Förbjudna utfasningsämnen skall inte användas i
Katrineholms kommun. Andra utfasningsämnen
ska i största möjliga mån fasas ut. För de fall där
detta inte är möjligt skall en motivering anges.
Om utfasningsämnen används får dessa inte
förekomma i halter högre än 0,1 viktprocent av
varan eller produkten om inte en motivering kan
anges. För varor och produkter som avses
användas i förskoleverksamhet eller i andra
avseenden nära barn kan hårdare krav ställas.
Förbjudna prioriterade riskminskningsämnen skall
inte användas i Katrineholms kommun. Andra
prioriterade riskminskningsämnen ska i största
möjliga mån fasas ut. Detta för att ligga steget
före lagstiftningen och erbjuda invånarna i
kommunen en tryggare och säkrare miljö. De
prioriterade riskminskningsämnen som används
får inte förekomma i halter högre än 0,1
viktprocent av varan eller produkten om inte en
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motivering anges. För varor och produkter som
avses användas i förskoleverksamhet eller i andra
avseenden nära barn kan hårdare krav ställas.
I utfasningsarbetet ska utfasningsämnen
prioriteras högre än prioriterade
riskminskningsämnen. Ett första steg är att få bort
utfasningsämnen från vår vardag. När detta är
påbörjat kan även prioriterade
riskminskningsämnen inkluderas i
utfasningsarbetet.
Inventering och substitution
Åtgärd 1.4a; 1.4b. För att få mer kunskap om
kemikaliesituationen i kommunen ska lättare
inventeringar ske, där ett tydligt fokus ligger på
kvicksilverhaltiga produkter. Resultatet av dessa
inventeringar blir sedan riktlinjer för var man kan
börja byta ut eventuella produkter.
Förskoleverksamhet och vård- och
omsorgsverksamhet bör vara prioriterade områden
för dessa inventeringar för att ytterligare minska
exponeringen som barn kan utsättas för.
Som ett andra steg efter att inventeringarna är
genomförda, ska de produkter och varor
innehållande kvicksilver bytas ut mot mindre
farliga alternativ. Lämpligtvis borde termometrar
innehållande kvicksilver kunna bytas ut under den
initiala inventeringen för att spara tid och arbete.
Vissa byggnader har redan inventerats med
avseende på PCB, och för dessa byggnader blir
åtgärden uppföljning. En kortare inventering för
att se om PCB- haltiga produkter verkligen bytts
ut ska genomföras.
Kemikaliekrav vid upphandling
Åtgärd 1.5; 1.6. Varor och tjänster som köps med
offentliga medel i Sverige uppgår årligen till ca
600 miljarder kronor. Detta placerar staten,
kommunerna och landstingen i en stark ställning
som kunder att ställa kemikaliekrav vid
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upphandlingar. I redan framtagna kemikalieplaner
hos andra kommuner beskrivs hur kemikaliekrav
vid upphandling är en viktig åtgärd för att nå en
giftfri miljö. Upphandlingen kan gälla vad som
helst; leksaker, textil, förpackningar, eller
byggmaterial vid nybyggnation eller renovering.
En viktig åtgärd i Katrineholms kommuns arbete
mot en giftfri miljö är att all upphandling styrs
mot mer miljö- och hälsomässigt accepterbara
produkter och varor, särskilt inom förskola och
skola.
För att styra upphandlingen mot mer miljö- och
hälsosunda alternativ ska befintliga rutiner
kompletteras med rutiner för upphandling av
kemikalier.
För Katrineholms kommun gäller att vid alla
upphandlingar undvika listade utfasningsämnen
och prioriterade riskminskningsämnen i största
möjliga mån. Detsamma gäller även för
hormonstörande ämnen uppförda på SIN- listan
samt de lokala fokusämnena i den mån det är
möjligt. Kemikaliekrav ska gälla alla varor och
produkter, men först och främst de som används
inom förskoleverksamhet, vård- och
omsorgsverksamhet, service- och
teknikverksamheter samt byggmaterial. Detta för
att effekten bedöms bli störst inom dessa områden
då dessa områden är de som använder mest
kemikalier. Särskilt långtgående krav kan tänkas
bli aktuella för varor och produkter som ska
användas inom förskoleverksamhet.
Upphandlingsmyndigheten tillhandahåller
kriterier som kan vara till hjälp vid upphandling.
Dessa kriterier är indelade i tre nivåer utefter
ambitionsnivå, vilket innebär att man kan välja
hur stort fokus som ska ligga på miljö- och
hälsoaspekterna vid upphandlingen. De tre
nivåerna av kriterier är basnivå, avancerad nivå
och spjutspetsnivå. Nedan följer en kortfattad
beskrivning:
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Basnivå

Avancerad nivå

Kraven inom denna nivå är mer ambitiösa än
gällande lagstiftning, men tillgången på varor och
tjänster är ofta god. Kraven fokuserar på att
minska merparten av den miljöpåverkan som kan
kopplas till produktområdet i fråga.

Kraven inom denna nivå går längre än de inom
basnivån. Här kan det krävas en större
uppföljnings- och verifieringsinsats.

Kommunen har valt att arbeta utifrån basnivån.
Detta beskrivs i rutinerna för upphandling.

Kraven inom denna nivå efterfrågar endast de
bästa tillgängliga alternativen på marknaden ur
miljösynpunkt. Tillgången på varor och tjänster är
således mindre än för de andra nivåerna. Kraven
inom spjutspetsnivån kan kräva mer
specialkompetens hos upphandlare, och mer
verifieringsarbete blir viktigt.

17

Spjutspetsnivå
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Inriktningsmål 2
Tabell 3 nedan visar de specificerade åtgärder som kopplas till det andra inriktningsmålet: Exponeringen för
farliga ämnen ska minska.
Åtgärd

När

Huvudansvar

Resurs

2.1

Stickprovsinventering av
förskoleverksamhet

2015

SBF

Genomfört

2.2

Stickprovsinventering av vårdoch omsorgsverksamhet

2015

SBF

Genomfört

2.3a

Genomföra ”Handlingsplan för
giftfri förskola i Katrineholm”

2016

Bildningsförvaltningen

2.3b

Uppföljning och dialog med
förskolor

20162017

SBF, Bildningsförvaltningen

Inom ram

2.4

Fortsatt dialog med
verksamheterna kring
informations- eller
utbildningsbehov.

20172020

SBF, Bildningsförvaltningen,
Service- och teknikförvaltningen
Vård- och Omsorgsförvaltningen

Inom ram
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Stickprovsinventering

Uppföljning och dialog

Åtgärd 2.1; 2.2. För att få en uppfattning om
nuläget inom förskole- och fritidsverksamheten
inom kommunen har stickprovsinventeringar
utförts. Detta gjordes för att utreda kemikalieläget
inom förskole- och fritidsverksamheterna.
Resultater av inventeringarna visar på god
medvetenhet inom personal, men rum för
förbättring finns. Även material, och därigenom
eventuella kemikalier undersöktes.

Åtgärd 2.3a; 2.3b; 2.4. Bildningsförvaltningen
har tagit fram en enklare plan, ”Handlingsplan för
giftfri förskola i Katrineholm”, som ska
genomföras under 2016. I denna presenteras
konkreta åtgärder för att minska antalet farliga
ämnen i barnens vardagsmiljö. Utöver denna plan
bedöms resultat kunna uppnås genom hårdare
kemikaliekrav vid upphandling samt en ökad
medvetenhet hos personal.

Precis som för området förskole- och
fritidsverksamhet gjordes även inom vård- och
omsorg stickprovsinventeringar. Inventeringarna
byggde på samma frågeställningar som den för
förskole- och fritidsverksamhet; olika material
undersöktes och personalens kunskapsnivå
kontrollerades. Till skillnad mot förskole- och
fritidsverksamheten finns här stora
förbättringsområden, främst inom personalens
medvetenhet. Här krävs hårdare kemikaliekrav vid
upphandling, något som ytterligare förtydligas av
att personalen i nuläget litar på att det som köps in
är bra produkter ur kemikaliesynpunkt. Även
informationsinsatser riktade mot personalen
behövs, exempelvis hjälpmedel för att på egen
hand fasa ut farliga kemikalier.

En uppföljning och dialog med kommunens
förskole- och fritidsverksamhet kring ovan
nämnda handlingsplan och framtida
kemikaliearbete ska genomföras. Detta för att
försäkra sig om att handlingsplanen är genomförd,
men även för att identifiera ytterligare möjligheter
eller svårigheter, samt att öka medvetenheten hos
personal.
Resultatet från stickprovsinventeringarna tyder på
olika kemikaliemedvetenhet inom förskole- och
fritidsverksamheten och vård- och
omsorgsverksamheten. En dialog med dessa
verksamheter krävs för att reda ut vilket behov
dessa har, exempelvis ökad kunskap om
upphandling.

Inriktningsmål 3
Tabell 4 nedan visar de specificerade åtgärder som kopplas till det tredje inriktningsmålet: Konsumenters
kunskap om kemikalier ska öka.
Åtgärd
3.1

Enkätundersökning till
konsumenter

3.2

Informationsinsatser. 1-2 st.
per år

3.3

Information om brandsläckare
med PFAS

Enkätundersökning
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När

Huvudansvar

Resurs

2018-2019

SBF

Budgeteras för
2018

Löpande från
2017

SBF

Inom ram

2018

SBF

Inom ram
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Åtgärd 3.1. Som ett senare steg i
kommunens kemikaliearbete, efter att den
egna verksamheten börjat arbeta med
kemikalieplanen på allvar, kan fokus skifta
mer mot allmänheten. För att få vetskap om
kunskapssituationen hos invånarna i
kommunen ska en enkätundersökning
genomföras. Denna undersökning ska senare
ligga till grund för informationsinsatser som
då kan bli mer riktade mot de största
svårigheterna som undersökningen
identifierar.
Information
Åtgärd 3.2; 3.3. För att höja kunskapen och
medvetenheten hos kommunens invånare ska
informationsinsatser genomföras löpande.
Förslagsvis 1-2 insatser per år. Dessa kan
utformas på olika sätt, exempelvis utställningar,
informationsutskick eller seminarier. Ett ganska
öppet förhållningssätt bör antas, och anpassning
till de behov som identifieras av
enkätundersökningen bör ske.
För att få en så bred ökning som möjligt på
medvetenheten bör informationsinsatserna ha
olika fokus så att flera olika ämnen eller
ämnesgrupper berörs. Risken med att informera
om allt på samma gång är att man inte tar till sig
lika mycket. Exempelvis skulle en kampanj om
brandsläckare kunna vara lämplig. Då dessa kan
innehålla PFAS som är en fokusämnesgrupp
ligger det i linje med kemikalieplanen.
Informationen skulle kunna innefatta fakta om
ämnesgruppen, var de vanligtvis förekommer och
vad man ska göra med sin gamla brandsläckare.
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Bilaga 1 Ordlista och
lagstiftning
CAS- nummer: Identitetsnummer för kemiska
ämnen. Numren tilldelas av Chemical Abstract
Services (CAS), med syfte att göra
databassökningar enklare och identifiering
entydig.
ChemSec: International Chemical Secretariat,
Internationella kemikaliesekretariatet. Detta är en
sammarbetsorganisation som syftar till att driva på
utfasningen av farliga kemiska ämnen. ChemSec
står bakom SIN- listan.
CLP- förordningen: Förordning (EG) nr
1272/2008 som gäller klassificering, märkning
och förpackning av kemiska produkter. CLP
beskriver farorna med kemiska ämnen och
blandningar och hur andra ska informeras om
dem. Denna förordning ersätter äldre regler om
klassificering som finns i Kemikalieinspektionens
föreskrifter (KIFS 2005:7).
Försiktighetsprincipen: Denna princip nämns i
flera internationella miljökonventioner och
regelverk. Behandlas även i 2 kap. 3 § 2 stycket
Miljöbalken. Principen innebär att
försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl
att anta att en verksamhet eller en åtgärd kan
medföra skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön.
H- fras eller riskfras: Detta är en klassificering
av kemiska ämnen och blandningar. Den talar om
på vilket sätt en kemisk produkt är farlig. Denna
klassificering ligger till grund för vilken
information om faran som ska förmedlas genom
märkning på förpackningen. H- fras används i den
nya CLP- förordningen och kommer att ersätta
riskfraser. I nuläget agerar två lagstiftningar
parallellt, varvid termen riskfras fortfarande kan
förekomma.
Hormonstörande ämnen: Ämnen som påverkar
de hormonella systemen och kan orsaka skada på
organismer, populationer eller ekosystem.
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Kandidatförteckningen: Kandidatförteckningen
är en lista kopplad till Reach där kemiska ämnen
som kan medföra allvarliga effekter på hälsa och
miljö finns upptagna. Bakom listan står den
europeiska kemikaliemyndigheten Echa, och
uppförandet av ämnen på kandidatförteckningen
är en kontinuerlig process. Ett ämne som tagits
upp på kandidatsförteckningen för nu med sig
krav på företag som tillverkar, importerar eller
använder ämnet när det gäller information,
anmälan och tillstånd för ämnet.
Kemisk produkt: En kemisk produkt är ett ämne
eller en blandning av två eller fler ämnen.
KIFS 2005:7: Detta är Kemikalieinspektionens
föreskrifter om klassificering och märkning av
kemiska produkter. Dessa gällde parallellt med
CLP- förordningen fram till 1 juni 2015. Vid
blandningar gäller dock en övergångsperiod fram
till 1 juni 2017, då märkning ska ske enligt CLP.
Märkningspliktig kemisk produkt: En kemisk
produkt som bedöms som farlig vid klassificering
enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om
klassificering och märkning av kemiska produkter
(KIFS 2005:7) och CLP- förordningen. En sådan
produkt ska vara märkt med farosymbol och/ eller
riskfras, alternativt faropiktogram och/ eller
faroangivelse. I produktens säkerhetsdatablad ska
det framgå om produkten är märkningspliktig.
Prioriterat riskminskningsämne: Prioriterade
riskminskningsämnen har av
Kemikalieinspektionen pekats ut som ämnen som
bör ges särskild uppmärksamhet. Dessa ämnen
ska alltid bedömmas i den aktuella användningen
och utifrån den risk som då kan uppkomma.
Kriterierna för dessa ämnen är framtagna i linje
med det nationella miljömålet Giftfri miljö samt
Reach. Se Figur 1 för mer information.
Reach: Europeisk ramlag för kemikalier. Denna
lag ersätter stora delar av de kemikalieregler som
gällde före 1 juni 2007 i EU och Sverige. Reach
står för Registration, Evaluation, Authorisation
and Restriction of Chemicals, Registrering,
utvärdering, godkännande och begränsning av
kemikalier.
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SIN- listan: SIN står för Substitute It Now och är
en förteckning över ämnen som är utvalda utifrån
kriterierna för särskilt farliga ämnen (SVHC) i
den europeiskalagstiftningen Reach.
Internationella kemikaliesekretariatet, ChemSec,
står bakom listan, och den syftar till att påskynda
utfasningen av särskilt farliga ämnen (SVHC) och
minska riskerna med de som fortfarande används.
Substitution: Substitution innebär att byta ut en
produkt, ett ämne eller en vara mot ett mindre
riskabelt alternativ som ändå är likvärdig för
ändamålet.
SVHC- ämnen: SVHC står för Substances of
Very High Concern och är ämnen upptagna på
kandidatförteckningen, vilket innebär att de kan
bli tillståndspliktiga genom Reach. Uppförandet
av ett ämne på kandidatförteckningen är ett första
steg i processen för att nyttja begränsningarna av
ämnet som Reach kan erbjuda.
Säkerhetsdatablad: Ett datablad med
information om en kemisk produkt. Informationen
beskriver exempelvis farliga egenskaper,
sammansättning eller toxikologisk information.
Detta säkerhetsblad måste alltid finnas för hälsooch miljöfarliga kemiska produkter, och innehåll
och format regleras i Reach.
Utfasningsämne: Utfasningsämnen har av
Kemikalieinspektionen pekats ut som ämnen med
så allvarliga egenskaper att användning bör
upphöra. Kriterierna för dessa ämnen är framtagna
i linje med det nationella miljömålet Giftfri miljö
samt Reach. Se Figur 1 för mer information.
Vara: I Reach definieras en vara som ett föremål
vars form, yta eller design har större betydelse för
föremålets funktion än dess kemiska innehåll.
Exempelvis ett bord, som kan vara målat eller
lackat.
Ämne: Ett ämne är ett kemiskt grundämne och
föreningar av grundämnen i naturlig eller
tillverkad form.
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Figur 1 nedan ger en kortfattad beskrivning av de vanligaste regleringsverktygen för hälsofarliga kemikalier
och var de går att hitta.
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Bilaga 2 Utfasningsämnen och
prioriterade
riskminskningsämnen
Kemikalieinspektionen har en prioriteringsguide,
PRIO, som delar in farliga kemikalier utifrån
deras egenskaper i två nivåer – utfasningsämnen
och prioriterade riskminskningsämnen. Denna
indelning baseras på kriterier som är framtagna
mot bakgrund av det svenska miljömålet för en
Giftfri miljö och EUs kemikalielagstiftning Reach.
Utfasningsämnen
De kemikalier som klassas som utfasningsämnen
har så allvarliga egenskaper att de bör fasas ut och
inte användas överhuvudtaget. Tabell 5 nedan
visar de olika egenskaperna hos
utfasningsämnena. Kemikalieinspektionen har
fastställt kriterierna för dessa kemikalier, vilka till
stor del speglar de kriterier som ligger till grund
för tillståndsprövning inom
kemikalielagstiftningen Reach.
EUs lagstiftning använder termen särskilt farliga
ämnen (SVHC) om ämnen inom kategorierna
CMR (cancerframkallande, mutagena eller
reproduktionstoxiska), PBT (långlivade,
bioackumulerande eller toxiska), vPvB (mycket
långlivade eller mycket bioackumulerande) och
sådana som ”inger motsvarande grad av
betänklighet”, såsom hormonstörande ämnen.
SVHC-ämnen förs in på den så kallade
kandidatförteckningen, och för att få använda ett
visst ämne på denna förteckning kan ett särskilt
tillstånd behövas. Om en vara innehåller ett ämne
från kandidatförteckningen finns det krav på att
information om detta ska finnas. Två gånger per
år utökas kandidatförteckningen och planen är
enligt EU att alla relevanta ämnen ska vara
uppförda 2020.
Utfasningsämnen är med andra ord i stort sett de
samma som menas med termen särskilt farliga
ämnen. Med detta följer att användningen av
dessa ämnen enligt miljömålet Giftfri miljö så
långt som möjligt ska upphöra.
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Exempel på utfasningsämnen:
 Ftalater är en ämnesgrupp som används
som mjukgörare. Vissa ftalater har förts
upp på kandidatförteckningen. Dessa
förekommer i flera olika produkter,
exempelvis golv, tak, kablar, slangar och
textilier.
 Bromerade flamskyddsmedel (kan finnas i
textilier och möbler, skyddskläder,
gummikablar, isoleringsmaterial, elektrisk
och elektronisk utrustning)
 Bly (kan finnas i leksaker, kritor, lampor,
kranar etc.)
 Kvicksilver (lågenergilampor och lysrör)
 Kreosot (bekämpningsmedel som skyddar
trä från att angripas av röta och termiter)
Som listan ovan anger så är dessa ämnen inte
alltför ovanliga och kan finnas runt omkring oss i
vår vardag.
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Tabell 5 nedan beskriver egenskaperna hos de ämnen som klassas som utfasningsämnen av
Kemikalieinspektionen. Även klassificeringen i gamla (KIFS 2005:7) och nya (CLP- förordningen)
systemet anges. Tabellen är hämtad från Kemikalieinspektionen och uppdaterad 2016-08-09. För den
senaste versionen, besök Kemikalieinspektionens hemsida.
Egenskap

Klassificering enligt CLPförordningen för att fastställa
egenskapen
(Cancerogenitet, kategori 1A och
1B)

Klassificering enligt KIFS
2005:7 för att fastställa
egenskapen
(Cancerframkallande,
kategori 1 och 2)

H350: Kan orsaka cancer...*

R45: Kan ge cancer
R49: Kan ge cancer vid
inandning

Cancerframkallande

(Mutagenitet i könsceller,
kategori 1A och 1B)
Mutagent

H340: Kan orsaka genetiska
defekter...*

(Mutagent, kategori 1 och 2)
R46: Kan ge ärftliga
genetiska skador

(Reproduktionstoxicitet, kategori
1A och 1B)

(Reproduktionstoxiskt,
kategori 1 och 2)

H360: Kan skada fertiliteten
eller det ofödda barnet…*

R60: Kan ge nedsatt
fortplantningsförmåga

Reproduktionstoxiskt
R61: Kan ge fosterskador

Hormonstörande

Se Kemikalieinspektionen för mer information

Särskilt farliga metaller (Cd, Hg,
Pb)

Se Kemikalieinspektionen för mer information

PBT/vPvB – Persistenta,
Bioackumulerande, Toxiska/
mycket Persistenta, mycket
bioackumulerande

Se Kemikalieinspektionen för mer information
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(Farligt för ozonskiktet)

(Miljöfarligt, övrig miljö)

EUH059: Farligt för ozonskiktet

R59: Farligt för ozonskiktet

H420: Skadar folkhälsan och
miljön genom att förstöra ozonet
i övre delen av atmosfären
Ozonstörande ämnen

*Om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar kan
exponeringsvägen ha angetts som en del av faroangivelsen. För reproduktionstoxicitet ska typ av
effekt ha specificerats om denna är känd (effekt på fertilitet eller på fosterutveckling). En eller två
bokstäver efter faroangivelsen indikerar exponeringsväg (till exempel H350i – Kan orsaka cancer vid
inandning) och/eller typ av effekt. Alla tilläggskoder är inkluderade i kriterierna.
** Som en del av faroangivelse H370 eller H372 kan vilka organ som påverkas ha angetts om detta är
känt.
Prioriterade riskminskningsämnen
Kemikalieinspektionen har fastställt kriterierna för
riskminskningsämnen. Kemikalier som klassas
som riskminskningsämnen har egenskaper som
gör att de inte lika akut behöver fasas ut, men bör
ges särskild uppmärksamhet. De bedöms i den
aktuella användningen och hanteras utifrån den
risk som kan uppkomma. Tabell 6 nedan visar de
olika egenskaperna hos de prioriterade
riskminskningsämnena.
Vissa egenskaper låter väldigt allvarliga, och är
även det, exempelvis Mycket hög akut giftighet
och Hög kronisk giftighet. Dessa ämnen kan vara
dödliga, även i små doser. De klassas dock inte
som utfasningsämnen eftersom det ofta går att
hantera dessa ämnen på ett säkert sätt. Däremot
minimeras riskerna ytterligare om alternativa
ämnen kan användas, varvid substitution bör
övervägas.
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Exempel på prioriterade riskminskningsämnen:
 Nickel (används bland annat som
ytbehandlingsmedel och klassas som
allergiframkallande och hög kronisk
giftighet)
 Subtilisin (används bland annat inom
tvätt- och diskmedel och klassas som
allergiframkallande)
 Metylmetakrylat (finns bland annat i lim,
färg, tätningsmedel och vax och klassas
som allergiframkallande)
 Alfa-Amylas (rengörande medel som är
allergiframkallande)
Även här finns flera kemikalier som förekommer i
vardagliga produkter. Kemikalieinspektionen ser
allvarligt på allergiframkallande ämnen, och kallar
allergi för västvärldens största folksjukdom.
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Tabell 6 nedan beskriver egenskaperna hos de ämnen som klassas som prioriterade
riskminskningsämnen av Kemikalieinspektionen. Även klassificeringen i gamla (KIFS 2005:7) och
nya (CLP- förordningen) systemet anges. Tabellen är hämtad från Kemikalieinspektionen och är
uppdaterad 2016-08-09. För den senaste versionen besök Kemikalieinspektionens hemsida.
Egenskap

Klassificering enligt CLPförordningen för att fastställa
egenskapen
(Akut toxicitet kategori 1 och 2)

Klassificering enligt KIFS 2005:7 för
att fastställa egenskapen

H330: Dödlig vid inandning

R26: Mycket giftigt vid inandning

H310: Dödlig vid hudkontakt

R27: Mycket giftigt vid hudkontakt

H300: Dödlig vid förtäring

R28: Mycket giftigt vid förtäring

(Specifik organtoxicitet - enstaka
exponering)
H370: Orsakar organskador.* och
**
Mycket hög akut
giftighet

(Luftvägs- eller hudsensibilisering,
kategori 1, 1A och 1B)

(Mycket giftig)

R39/26: Mycket giftigt: risk för mycket
allvarliga bestående hälsoskador vid
inandning
R39/27: Mycket giftigt: risk för mycket
allvarliga bestående hälsoskador vid
hudkontakt
R39/28: Mycket giftigt: risk för mycket
allvarliga bestående hälsoskador vid
förtäring
(Allergiframkallande)
R42: Kan ge allergi vid inandning

H334: kan orsaka allergi- eller
astmasymtom eller
andningssvårigheter vid inandning.

Allergiframkallande

H317: Kan orsaka allergisk
hudreaktion

(Specifik organtoxicitet - upprepad
exponering)
H372: Orsakar organskador genom
lång eller upprepad exponering.*
och**
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R43: Kan ge allergi vid hudkontakt

(Giftigt)
R48/23: Giftigt: risk för allvarliga
hälsoskador vid långvarig exponering
genom inandning

40

R48/24: Giftigt: risk för allvarliga
hälsoskador vid långvarig exponering
genom hudkontakt
R48/25: Giftigt: risk för allvarliga
hälsoskador vidlångvarig exponering
genom förtäring

Hög kronisk giftighet

(Mutagenitet i könsceller, kategori
2)
Mutagent

H341: Misstänks kunna orsaka
genetiska defekter...*
(Farlig för vattenmiljön, kategori
kronisk 1 och kronisk 4)
H410: Mycket giftig för
vattenlevande organismer med
långtidseffekter

(Mutagen, kategori 3)
R68: Möjlig risk för bestående
hälsoskador
(Miljöfarlig, vattenmiljö)
R50/53: Mycket giftigt för vattenlevande
organismer, kan orsaka skadliga
långtidseffekter i vattenmiljön
R53: Kan orsaka skadliga
långtidseffekter i vattenmiljön

Miljöfarligt,
långtidseffekter

H413: Kan ge skadliga
långtidseffekter på vattenlevande
organismer

Potentiella PBT/
vPvB

Se Kemikalieinspektionen för mer information

*Om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar kan
exponeringsvägen ha angetts som en del av faroangivelsen. För reproduktionstoxicitet ska typ av
effekt ha specificerats om denna är känd (effekt på fertilitet eller på fosterutveckling). En eller två
bokstäver efter faroangivelsen indikerar exponeringsväg (till exempel H350i – Kan orsaka cancer vid
inandning) och/eller typ av effekt. Alla tilläggskoder är inkluderade i kriterierna.
** Som en del av faroangivelse H370 eller H372 kan vilka organ som påverkas ha angetts om detta är
känt.
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Bilaga 3 Hormonstörande
ämnen
I exempelvis plaster och bekämpningsmedel kan
det finnas ämnen som påverkar kroppens
hormonsystem. Dessa ämnen kallas
hormonstörande ämnen. De är för våra kroppar
främmande ämnen och kan störa kroppens
hormonsystem, med skaliga effekter som följd.
Hormoner styr flertalet viktiga processer i våra
kroppar, och under utvecklingsstadiet kan det få
allvarliga konsekvenser om man blir utsatt för
dessa, även i små koncentrationer. Som känsligast
är man under fosterstadiet, och exponering kan
innebära effekter på hjärnans utveckling eller
ökad risk för att drabbas av sjukdomar i vuxen
ålder.
I dagsläget finns inga gemensamma
bedömningskriterier för att klassificera dessa
ämnen, vilket gör att de inte involveras i
kemikalielagstiftningen på samma sätt som andra
farliga kemikalier. Däremot finns en tillförlitlig
lista, SIN- listan, som är framtagen av ChemSec.
Denna lista består av kända hormonstörande
ämnen och Kemikalieinspektionen definierar
dessa som utfasningsämnen. Denna indelning
ställer sig Katrineholms kommun bakom. Som för
andra mer eller mindre oreglerade ämnen bör
försiktighetsprincipen tillämpas, och
Katrineholms kommun ska arbeta med en
utfasning av dessa ämnen. Det enklaste sättet att
identifiera ämnen med hormonstörande
egenskaper är att använda sig av CAS- numret. De
hormonstörande ämnen som är uppförda på SINlistan ska av kommunen betraktas som
utfasningsämnen. En uppdaterad lista ska följas.
Tabell 7 nedan visar de hormonstörande ämnen
som i nuläget (juli 2016) finns uppsatta på SINlistan. Dessa ämnen skall av Katrineholms
kommun klassas som utfasningsämnen.
Identifiering av dessa ämnen sker enklast med
hjälp av CAS- numret i vänstra kolumnen.

CAS
29

Namn

Ämnesgrupp/Ämnen
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Nummer
104-35-8

4-Nonyl Phenol Monoethoxylate

104-40-5

p-nonylphenol

127087-87-0

4-Nonylphenol, branched, ethoxylated

17404-66-9

p-(1-methyloctyl)phenol

156609-10-8

4-TERT-NONYLPHENOLDIETHOXYLATE

142731-63-3

4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol

140-66-9

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol

186825-36-5

4-(3,5-Dimethyl-3-heptyl)phenol

20427-84-3

2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol

25013-16-5

tert.-Butylhydroxyanisole (BHA); tert-butyl-4-methoxyphenol

25154-52-3

Nonylphenol

26027-38-3

4-Nonylphenol, ethoxylated

26543-97-5

p-isononylphenol

27193-28-8

(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol

27942-27-4

20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol

34166-38-6

2-[2-[2-[2-[2-[2-(4nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol
Butylated Hydroxytoluene

128-37-0
Nonaethylene glycol p-nonylphenyl ether
14409-72-4

Alkylfenoler
p-(1,1-dimethylheptyl)phenol

30784-30-6
Isononylphenol-ethoxylate
37205-87-1
Nonylphenol, branched, ethoxylated
68412-54-4
68987-90-6

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-(octylphenyl)-omega-hydroxybranched
2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol

7311-27-5
84852-15-3
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4-nonylphenol, branched
Glycols, polyethylene, mono(p-(1,1,3,3-t = Octoxynol = Poly(oxy-
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9002-93-1

1,2-ethanediyl), alpha-(4-(1.1.3.3.-tetramethyl-butyl)phenyl)omega-hydroxy4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol
Nonylphenol, ethoxylated

52427-13-1
9016-45-9
9036-19-5

Glycols, polyethylene, mono((1,1,3,3-tet = Poly(oxy-1,2ethanediyl), .alpha.-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenyl]-.omega.hydroxyPhenol, nonyl-, branched
4-Tert-Butylphenol

90481-04-2
98-54-4
12122-67-7

Zineb

137-26-8

Thiram

137-30-4

Ziram

137-42-8

Metam-sodium

91-20-3

Naphthalene

Polyaromatics

100-02-7

4-nitrophenol

Nitro compounds

1002-53-5

Dibutyltin (DBT)

1067-29-4

bis(tripropyltin) oxide

1461-22-9

Tributyltin chloride

2279-76-7

Tripropyltin chloride

56573-85-4

Tributyltin

639-58-7

Triphenyltin chloride

668-34-8

Triphenyltin (TPhT)

683-18-1

Dibutyltin dichloride

688-73-3

Tributyltin hydride

761-44-4

Tripropyltin hydride

76-87-9

Triphenyltin hydroxide
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Thioaminocarbonyl
compounds

Tin compounds

44
77-58-7

Dibutyltin (dilaurate)

900-95-8

Triphenyltin acetate

100-42-5

Styrene

108-46-3

Resorcinol

110-54-3

Hexane

115-86-6

Triphenyl phosphate

1163-19-5

Deca-BDE

118-79-6

2,4,6-tribromophenol

87-86-5

pentachlorophenol (PCP)

117-84-0

Dioctyl phthalate

28553-12-0

Diisononyl phthalate

3648-20-2

Diundecyl phtalate, DuDP, branched and linear

68515-48-0

1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C8-10- branched alkyl esters, C9rich

Polyhalogenated
aromatics

Ftalater
Diisodecyl phthalate, DiDP
68515-49-1 /
26761-40-0
84-61-7

dicyclohexyl phthalate (DCHP)

84-66-2

diethyl phthalate (DEP)

84-75-3

dihexyl phthalate (DHP)

119-61-9

Benzophenone

1222-05-5

Galaxolide

127-18-4

Perchloroethylene; tetrachloroethylene

131-55-5

Benzophenone-2 (Bp-2); 2,2',4,4'-tetrahydroxybenzophenone

611-99-4

4,4'-dihydroxybenzophenone

620-92-8

Bisphenol F

80-05-7

Bisphenol A

80-09-1

Bisphenol S
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Polyhalogenated alkenes

Bisfenoler
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131-56-6

2,4-Dihydroxybenzophenon; Resbenzophenone

131-57-7

Benzophenone-3; Oxybenzone

1506-02-1 /
21145-77-7

Tonalide

63449-39-8

Chlorinated paraffins (CPs)

1634-04-4

tert-butyl methyl ether; MTBE; 2-methoxy-2-methylpropane

15087-24-8

3-Benzylidene camphor (3-BC); 1,7,7-trimethyl-3(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one

36861-47-9

3-(4-Methylbenzylidene)camphor; 1,7,7-trimethyl-3-[(4methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one

Polyhalogenated alkanes

Elektrofiler

2-ethylhexyl 4-methoxycinnamate
5466-77-3 /
83834-59-7
1763-23-1

PFOS, heptadecafluorooctane-1-sulfonic acid, perfluorooctane
sulfonic acid

2795-39-3

potassium heptadecafluorooctane-1-sulfonate, potassium
perfluorooctanesulfonate

29081-56-9

ammonium heptadecafluorooctanesulfonate, ammonium
perfluorooctane sulfonate
lithium heptadecafluorooctanesulfonate, lithium perfluorooctane
sulfonate

Perfluorinated
compounds

29457-72-5
Perfluorooctanoic acid (PFOA)
Sulfluramid (PFOSA)
335-67-1
diethanolamine perfluorooctane sulfonate
4151-50-2
70225-14-8
33204-76-1

Quadrosilan; 2,6-cis-Diphenylhexamethylcyclotetrasiloxane

3380-34-5

Triclosan

556-67-2

Octamethylcyclotetrasiloxane

75-15-0

Carbon disulphide

79-94-7

Tetrabromobisphenol A (TBBPA)
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Bisphenols,
Polyhalogenated

46
aromatics
94-13-3

Propylparaben; propyl 4-hydroxybenzoate

94-26-8

Butylparaben; butyl 4-hydroxybenzoate
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besöksadress Stadshuset Gröna Kulle, Fredsgatan 38
postadress Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm,
telefon Kommunens växel 0150-570 00 (vardagar 8–17)
e-post kommunen@katrineholm.se
webbplats www.katrineholm.se
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Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (2)

2017-08-30

§ 142

VA-taxa för Katrineholms kommun (KS/2017:363)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Katrineholm Vatten och Avfall AB:s förslag till taxa för
Katrineholms allmänna vatten- och avloppsanläggning, att gälla från den 1 januari
2018.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska kompletteras med en redovisning av vilka
kostnader som finns vid anslutning av fastigheter till VA-nätet
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Katrineholms Vatten och Avfall AB (KVAAB) har överlämnat förslag
till revideringar av taxa för Katrineholms allmänna vatten- och avloppsanläggning
(VA-taxa).
VA-taxan är en del av kommunens författningssamling. De revideringar som föreslås
(i form av tillkommande text och text som ska utgå) är markerade i det bifogade
taxeförslaget. De ändringar som föreslås är höjning av anläggningsavgiften,
redaktionella ändringar, prisjusteringar för ett antalbrukningsavgifter i taxeförslagets
§§ 12 och 15.
De föreslagna ändringar går tillbaka till den översyn som Sörmland Vatten och Avfall
AB (SVAAB) gjort och som syftar till att få lika taxeföreskrifter i de tre kommunerna
Katrineholm, Flen och Vingåker.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I
beredningen av ärendet har förvaltningen haft underhandskontakter med SVAAB.
Ärendets handlingar





•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-08-11
Sammanträdesprotokoll från styrelsen för Katrineholm Vatten och Avfall AB, §
7, 2017-06-08
Skrivelse från Sörmland Vatten och Avfall AB, 2017-05-30
Förslag till taxa för Katrineholms allmänna vatten- och avloppsanläggning – VAtaxa
Förtydligande gällande anläggningsavgifter Sörmland Vatten och Avfall AB

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Inger
Fredriksson (C), Ewa Callhammar (L) samt Stefan Carpman (administrativchef
Sörmland Vatten och Avfall AB).

48
Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

2 (2)

2017-08-30

Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar i första hand på återremiss av ärendet för komplettering av
förslaget med en redovisning av vilka kostnader som finns vid anslutning av
fastigheter till VA-nätet. I andra hand yrkar han att ärendet ska kompletteras med
samma uppgifter inför ärendets behandling i fullmäktige. Ewa Calhammar (L)
instämmer i Tony Rosendahls (V) andrahandsyrkande. Ordföranden, Lars Härnström
(M), yrkar på att ärendet ska avgöras idag och instämmer i Tony Rosendahls (V)
andrahandsyrkande.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som
styrelsen godkänner. Det innebär att han först ställer proposition på om ärendet ska
avgöras idag eller återremitteras. Beslutar styrelsen att ärendet ska avgöras idag
ställer han proposition på kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med
tilläggsyrkandet.
Därefter ställer han proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att ärendet ska avgöras idag. Sedan ställer han proposition på
förvaltningens förslag till beslut med Tony Rosendahls (V) tilläggsyrkande och finner
att styrelsen biträder detta.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (4)

Datum

Vår beteckning

2017-08-11

KS/2017:363 - 043

Ert datum

Vår handläggare
Per Johansson

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Förslag till taxa för Katrineholms allmänna vatten- och
avloppsansläggning – VA-taxa
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Katrineholm Vatten och Avfall
AB:s förslag till taxa för Katrineholms allmänna vatten- och avloppsanläggning, att
gälla från den 1 januari 2018.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Katrineholms Vatten och Avfall AB (KVAAB) har överlämnat förslag
till revideringar av taxa för Katrineholms allmänna vatten- och avloppsanläggning
(VA-taxa).
VA-taxan är en del av kommunens författningssamling. De revideringar som föreslås
(i form av tillkommande text och text som ska utgå) är markerade i det bifogade
taxeförslaget. De ändringar som föreslås är höjning av anläggningsavgiften,
redaktionella ändringar, prisjusteringar för ett antalbrukningsavgifter i taxeförslagets
§§ 12 och 15.
De föreslagna ändringar går tillbaka till den översyn som Sörmland Vatten och Avfall
AB (SVAAB) gjort och som syftar till att få lika taxeföreskrifter i de tre kommunerna
Katrineholm, Flen och Vingåker.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I
beredningen av ärendet har förvaltningen haft underhandskontakter med SVAAB.
Ärendets handlingar




Sammanträdesprotokoll från styrelsen för Katrineholm Vatten och Avfall AB, § 7,
2017-06-08
Skrivelse från Sörmland Vatten och Avfall AB, 2017-05-30
Förslag till taxa för Katrineholms allmänna vatten- och avloppsanläggning – VAtaxa

Ärendebeskrivning
Styrelsen för KVAAB beslutade vid sitt sammanträde den 8 juni 2017 anta förslag till
revideringar av VA-taxans föreskrifter och föreslår kommunfullmäktige att fatta
motsvarande beslut. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, ska
kommunen besluta om taxeförskrifter.
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För att underlätta arbetet inom Sörmland Vatten och Avfall AB:s (SVAAB)
ansvarsområde, har en översyn gjorts av taxeföreskrifterna för Katrineholms, Flens och
Vingåkers kommuner. Syftet är att få lika taxeföreskrifter i de tre kommunerna, vilket
motiverar föreslagna revideringar.
Förvaltningens bedömning
I den skrivelse från SVAAB som bifogas som en av ärendets handlingar, redovisas de
revideringar i VA-taxan som föreslås. I det bifogade taxeförslaget är föreslagna
revideringar markerade och likaså där text ska utgå.
Anläggningsavgiften

Av SVAAB:s skrivelse framkommer att anläggningsavgiften, som är en engångsavgift
vid anslutningstillfället, är för låg. Den täcker inte de utbyggnadskostnader som
nuvarande och kommande områden genererar.
Anläggningsavgiftens bygger på fyra avgiftsparametrar där servisavgiften är en ren
kostnadsparameter och de övriga är nyttoparametrar. Bolaget föreslår servisavgiften att
ska höjas: från dagens 45 000 kronor till 69 340 kronor (inkl. mervärdesskatt).
Konsekvensen blir att anläggningsavgiften för typhus A (en bostadsfastighet med en
tomtyta på 800 kvadratmeter) höjs från idag 161 200 kr till 185 540 kr (inkl.
mervärdesskatt). Anläggningsavgiftens parametrar finns i §§ 5 och 6 i förslag till VAtaxa.
Redaktionella ändringar samt prisjusteringar för övriga tjänster

För att få taxeföreskrifterna lika inom de tre kommunerna föreslår KVAAB att
följande ändringar görs (texten är hämtad från SVAAB: skrivelse, som bifogas till
ärendet):


Generell, redaktionell ändring: I dokumentet ersätts begreppet ”va-verket”
genomgående med begreppet ”huvudmannen”.



§12 punkt 12.1: Om inte avgiftsskyldighet för samtliga ändamål föreligger ska
avgiften reduceras. I taxedokumentet ändras reduktionen för avgift per lägenhet
och avgift per tomtyta för ändamålen V (vatten), S (spillvatten), Df (dagvatten
fastighet) och Dg (dagvatten gata).



§12 punkt 12.2: Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet att
vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt
12.1 b) ut efter antagen förbrukning om 150 m3 per lägenhet. Tidigare har
förbrukningen antagits till 120 m3 per lägenhet för permanentbostad och 1000 kr/
år för fritidshus.



§12 punkt 12.3: Verksamheter har krav på sig att ha sprinkleranläggning. Bl a
säger Boverkets byggregler att vissa lokaler ska skyddas. Vidare, kan
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brandskyddsregler ställa krav på sprinklersystem samt att försäkringsbolagen
ställer motsvarande krav.
Av SVAAB:s skrivelse framgår att, om vattenförsörjningsanläggningen har
tillräcklig kapacitet och att det i övrigt inte bedöms påverka anläggningens
funktion och säkerhet finns möjlighet att ansluta en sprinkleranläggning efter
överenskommelse med huvudmannen. Anslutningen ska då regleras genom ett
avtal där det framgår förutsättningar för anslutningen, avgifter och
fastighetsägarens skyldigheter i form av återkommande kontroller med mera.
För att ha en sprinkleranläggning kopplad till det allmänna vattenledningsnätet så
kommer en årlig avgift att tas ut för att täcka kostnader för underhåll mm för att
minimera störningar såsom avbrott i vattenleveransen mm för
sprinkleranläggningen. Den årliga avgiften kommer att baseras på vilken
dimension fastighetens vattenservis har.
För så kallat brandpostvatten, vatten från vattenkiosk och sprinkleranläggning tas
särskild avgift ut.
Avgift för så kallat brandpostvatten
Hyra av brandposthuvud per vecka
Avgift per m3 vatten

1 350 kronor
26,28 kronor

Vatten från vattenkiosk
Avgift för vattenkiosknyckel per styck
Avgift per m3 vatten

450 kronor
17,52 kronor

Årsavgift för sprinkleranläggning
Dimension servisledning:
mindre än 100 mm
100 mm
större än 100 mm

Avgift kr/år
5 000 kronor
15 000 kronor
25 000 kronor



§12 punkt 12.4: För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska erläggas
en årlig avgift med ett belopp motsvarande 70 % av den fasta avgiften enligt 12.1
a). Tidigare togs en avgift motsvarande 50 % av den fasta avgiften.



§12 punkt 12.5: Punkten ändras så att avgiften för undersökning av vattenmätare
på fastighetsägarens begäran och mätaren är godkänd ska ersättas med
undersökningskostnaden och avgiften anges i §15.



§12 punkt 12.6: För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande
avleds till dagvattennätet (kylvatten o d) skall erläggas avgift med 50 % av avgiften
enligt 12.1b) (avgift per levererad m3). Procentsatsen har ändrats från 20 % till 50
%.
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§12 punkt 12.7: Punkten avser spillvatten med föroreningsmängder utöver
beslutade gränsvärden. Avgiften för kg/m3 kommer att justeras då avgiften inte
tidigare justerats i samband med taxehöjningen. Avledning av spillvatten med extra
föroreningsmängd förutsätter överenskommelse med huvudmannen.



§15: Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärder eller att
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet skall avgifter tas för att täcka
huvudmannens kostnad. Avgifterna har justerats samt att avgift för följande
parametrar har lagts till.



Förgäves besök, Undersökning av vattenmätare enligt punkt 12.5 och Felaktig
andvändning/hantering som lett till skada eller fel på LTA-enhet. Tillägg i punkten
kommer också att ske med Kostnad för material och reparation kan tillkomma, för
övriga åtgärder uttas avgift efter huvudmannens beräknade kostnad samt att om
åtgärden sker utanför ordinarie arbetstid så blir avgiften högre.



§19: Datum från och med att denna taxa träder i kraft justeras. I sista stycket ersätts
Statens VA-nämnd med Mark- och miljödomstolen. Detta på grund av att Statens
VA-nämnd upphörde från och med 1 januari 2016.

Kommunledningsförvaltningen har i sin beredning av förslaget haft
underhandskontakter med SVAAB för kompletterande uppgifter och förtydliganden.
Förvaltningen har också noterat att taxeförslaget innehåller årsavgifter för
sprinkleranläggning. Det innebär tillkommande kostnader för vissa av kommunens
verksamhetslokaler. Enligt uppgifter från KFAB, är det för närvarande två fastigheter
som berörs: Lövåsgården (25 000 kronor per år för sprinkleranläggning) och
Granheden (5 000 kronor per år för sprinkleranläggning). KFAB konstaterar också att
fler sprinkleranläggningar kommer att installeras framgent i vårdboenden då detta är
ett myndighetskrav.
Förvaltningen har i övrigt inte funnit något att anmärka på i KVAAB:s förslag, varför
förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
anta förslaget till VA-taxa och att denna ska gälla från den 1 januari 2018.
För kommunledningsförvaltningen
Per Johansson
Beslutet skickas till:
Katrineholm Vatten och Avfall AB
Akten
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Katrineholm Vatten och Avfall AB

Handläggare: Lotta Edström
Katrineholm 30 maj 2017

VA-taxa för Katrineholms kommun
Förslag till beslut
att

tidigare beslut gällande VA taxa som styrelsen beslutade om 2016-09-21
återtas.

att

styrelsen antar för egen del förslaget till reviderad VA-taxa samt föreslår
kommunfullmäktige att fatta samma beslut.

att

styrelsen godkänner framtagen mall för sprinkleravtal.

Ärrendebeskrivning
VA-taxa
Styrelsen fattade beslut om revideringar i VA taxan i september 2016. På grund av
olika anledningar så gick inte ärendet vidare till kommunfullmäktige för antagande.
Detta ärende ersätter därför tidigare beslut.
Ärendet omfattar följande huvudsakliga delar:
 Höjning av anläggningsavgifter
 Ändringar av redaktionell karaktär och prisjusteringar för övriga tjänster
 Införande av avgift för sprinkleranslutning

Höjning av anläggningsavgifter
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska täcka kostnaden för tillkommande
fastigheter inom befintligt eller utökat verksamhetsområde för den allmänna vattenoch avloppsanläggningen vid anslutningstillfället. Nuvarande anläggningsavgift är
idag för låg och täcker inte de utbyggnadskostnader som nuvarande och kommande
områden genererar. Sörmland Vatten har påbörjat ett arbete med att göra en
totalöversyn av hela VA taxan för att se till att kostnaderna fördelas enligt
vattentjänstens krav på rättvis och skälighet samt likhetsprincipen i kommunallagen.
Anläggningsavgiftens bygger på fyra avgiftsparametrar där servisavgiften är en ren
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kostnadsparameter och de övriga är nyttoparametrar. I ett första steg kommer en
servisavgiften att höjas från idag 45 000 kr till 69 340 kr inkl moms. Detta kommer att
innebära att Anläggningsavgiften för typhus A (en bostadsfastighet med en tomtyta
på 800 m2) höjs från idag 161 200 kr till 185 540 kr inklusive moms.

Ändringar av redaktionell karaktär och prisjusteringar för
övriga tjänster
I VA-taxans föreskrifter med priser som är en del i den kommunala
författningssamlingen har ändringar och justeringar gjorts.
De tillägg/ändringar som gjorts är rödmarkerade i dokumentet och de delar som ska
tas bort är överstrukna.
För att underlätta arbetet inom Sörmland Vattens ansvarsområde har en översyn
gjorts av de tre kommunernas taxeföreskrifter. För att få taxeföreskrifterna lika inom
de tre kommunerna föreslås att följande ändringar görs.
Generellt
I dokumentet ersätts va-verket, verket med huvudmannen.
§12 punkt 12.1
Om inte avgiftsskyldighet för samtliga ändamål föreligger ska avgiften reduceras. I
taxedokumentet ändras reduktionen för avgift per lägenhet och avgift per tomtyta för
ändamålen V (vatten), S (spillvatten), Df (dagvatten fastighet) och Dg (dagvatten
gata).
§12 punkt 12.2
Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet att vattenförbrukningen
tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 12.1 b) ut efter antagen
förbrukning om 150 m3 per lägenhet. Tidigare har förbrukningen antagits till 120 m3
per lägenhet för permanentbostad och 1000 kr/ år för fritidshus.
§12 punkt 12.3
Ett tillägg görs med;
För så kallat brandpostvatten och vatten från vattenkiosk tas särskild avgift ut och
avgift för sprinkleranläggning.
§12 punkt 12.4
För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska erläggas en årlig avgift med
ett belopp motsvarande 70% av den fasta avgiften enligt 12.1 a). Tidigare togs en
avgift motsvarande 50% av den fasta avgiften.
§12 punkt 12.5
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Punkten ändras så att avgiften för undersökning av vattenmätare på
fastighetsägarens begäran och mätaren är godkänd ska ersättas med
undersökningskostnaden och avgiften anges i §15.
§12 punkt 12.6
För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till
dagvattennätet (kylvatten o.dyl) skall erläggas avgift med 50% av avgiften enligt
12.1b) (avgift per levererad m3). Procentsatsen har ändrats från 20% till 50%.
§12 punkt 12.7
Punkten avser spillvatten med föroreningsmängder utöver beslutade gränsvärden.
Avgiften för kg/m3 kommer att justeras då avgiften inte tidigare justerats i samband
med taxehöjningen. Avledning av spillvatten med extra föroreningsmängd förutsätter
överenskommelse med huvudmannen.
§15
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärder eller att
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet skall avgifter tas för att täcka
huvudmannens kostnad. Avgifterna har justerats samt att avgift för följande
parametrar har lagts till.
Förgäves besök, Undersökning av vattenmätare enligt punkt 12.5 och Felaktig
andvändning/hantering som lett till skada eller fel på LTA-enhet.
Tillägg i punkten kommer också att ske med Kostnad för material och reparation kan
tillkomma, för övriga åtgärder uttas avgift efter huvudmannens beräknade kostnad
samt att om åtgärden sker utanför ordinarie arbetstid så blir avgiften högre.
§19
Datum från och med att denna taxa träder i kraft justeras.
I sista stycket ersätts Statens VA-nämnd med Mark- och miljödomstolen. Detta på
grund av att Statens VA-nämnd upphörde från och med 1 januari 2016.

Införande av avgift för sprinkleranslutning
Ändamålet med en allmän vattenförsörjningsanläggning är i första hand att betjäna
bostadsbebyggelse och annan bebyggelse med vattentjänster med hänsyn till
skyddet för människors hälsa och miljön. Detta innebär att en fastighetsägare inte
med stöd av vattentjänstlagen kan kräva att få ansluta en sprinklerinstallation.
Idag finns krav på verksamheter att en sprinkleranläggning installeras.
 -Enligt Boverkets Byggregler (BBR) ska vissa lokaler skyddas, exempelvis
omsorgsboenden där så kallad boendesprinkler ska installeras.
 Krav enligt brandskyddsdokumentationen.
 Försäkringsbolag kan ha krav på sprinkler för vissa lokaler.
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Om vattenförsörjningsanläggningen har tillräcklig kapacitet och att det i övrigt inte
bedöms påverka anläggningens funktion och säkerhet finns möjlighet att ansluta en
sprinkleranläggning efter överenskommelse med huvudmannen. Anslutningen ska då
regleras genom ett avtal där det framgår förutsättningar för anslutningen, avgifter och
fastighetsägarens skyldigheter i form av återkommande kontroller med mera.
Sörmland Vatten har tagit fram ett avtalsförslag för installation av sprinkleranläggning.
Avtalet ska tecknas med de fastighetsägare där vi godkänner att en
sprinkleranläggning ansluts till det allmänna dricksvattennätet samt att avtalet ska
också tecknas med de fastighetsägare där det redan finns en sprinkleranläggning.
För att ha en sprinkleranläggning kopplad till det allmänna vattenledningsnätet så
kommer en årlig avgift att tas ut för att täcka kostnader för underhåll mm för att
minimera störningar såsom avbrott i vattenleveransen mm för sprinkleranläggningen.
Den årliga avgiften kommer att baseras på vilken dimension fastighetens vattenservis
har.
Dimension servisledning
Årlig avgift inkl moms
mindre än 100 mm
5 000
100 mm
15 000
större än 100 mm
25 000
Årlig avgift för sprinkleranläggning ska införas i VA taxan under §12 punkt 12.3
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Styrdokument

Taxa för Katrineholms
kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning VA-taxa
Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 4.09)
Kommunstyrelsen 2017-08-30, § 142

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2015-11-16, § 245
Giltighetstid från 2016-01-01 201X-XX-XX och tillsvidare
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4.09 TAXA FÖR KATRINEHOLMS
KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNING –
VA-TAXA
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2015-11-16

Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 1988-11-28, § 9
Ändring av kommunfullmäktige
1989-11-27, § 256
1989-12-18, § 269 (moms)
1990-01-29, § 3
1990-11-26, § 189
1991-11-25, § 16
1992-11-23, § 190
1993-11-22, § 132
1995-02-20, § 89
1995-11-20--21, § 269
1996-12-16, § 153
1997-11-17--18, § 151
1998-12-14, § 31
1999-11-15, § 246
2000-11-20, § 209
2001-12-17, § 207
2002-12-16, § 56
2003-12-15, § 252
2004-11-15, § 167 (ny taxekonstruktion)
2005-11-21, § 195
2006-11-20, § 12
2007-11-09, § 273
2009-02-09, § 27
2010-11-15, § 12
2011-11-21, § 304
2012-11-19, § 245
2012-12-17, § 274 och 275
2013-11-18, § 186
2015-05-18, § 155
2015-11-16, § 245
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AVLOPPSANLÄGGNING –
VA-TAXA
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2015-11-16

Taxa för Katrineholms kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning - VA-taxa
Huvudman för Katrineholms kommun allmänna vatten- och avloppsanläggning
är Katrineholm Vatten och Avfall AB.
§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Katrineholms kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ Lagen om allmänna
vattentjänster, SFS 2006:412, jämställs med fastighetsägare.
§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och
brukningsavgifter (periodiska avgifter).
§3
Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggd fastighet.
Bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med
bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är
bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för vissa andra
ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådan fastighet är:
Kontor
Förvaltning
Butiker
Utställningslokaler
Hotell
Restauranger
Hantverk
Småindustri
Utbildning
Sjukvård

Stormarknader
Sporthallar

Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än
bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande,
men bygglov ännu inte meddelats.
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar
en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd
fastighet där begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss typ av bebyggnad,
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4.09 TAXA FÖR KATRINEHOLMS
KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNING –
VA-TAXA
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2015-11-16

räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02
10 53 som en lägenhet.
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10)
redovisad som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg
eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.
§4
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:
Ändamål
Anläggningsavgift
Brukningsavgift
________________________________________________________________
V, vattenförsörjning
Ja
Ja
S, spillvattenavlopp
Ja
Ja
Df, dag- och dränvattenavlopp
Ja
Ja
från fastighet
Dg, dagvattenavlopp från allmän
platsmark

Ja

Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när vaverket huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat
fastighetsägaren därom.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan förbindelsepunkt upprättats,
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit
utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för avledande av
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att
allmän platsmark ställs i ordning och underhålls om förutsättningarna i 27 § i
lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5 -11)
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt.
§5
5.1 För bostadsfastighet och därmed enligt § 3 jämställd fastighet ska erläggas
anläggningsavgift.
Anläggningsavgift utgår per fastighet med:
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar om
45 000 69 340 kronor till förbindelsepunkter för V, S och Df
b) en avgift avseende upprättandet av varje uppsättning förbindelsepunkter om
74 800 kronor för V, S och Df
c) en avgift per m2 tomtyta om 24 kronor
d) en avgift per lägenhet om 22 200 kronor
Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.l angivna ändamål, se § 8.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 5.1 a) och b) lika mellan fastigheterna.
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar en tomtyta om
3 500 kvadratmeter.
För fastighet taxerade som småhusenhet tas avgift ut endast intill ett belopp
motsvarande en tomtyta på maximalt 2 000 kvadratmeter.
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt
5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats,
eller efter annan ritning eller uppmätning som va-verket huvudmannen
godkänner.
I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet,
som används för i § 3 andra stycket avsedda ändamål räknas varje påbörjat 150tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 52 som en lägenhet.
5.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).
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5.6 Ökas fastighets tomtyta ska erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara
förut erlagd. Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas
begränsningsregeln
i 5.3.
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven
bebyggelse på fastighet ska erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande
lägenhet.
§6
6.1 För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar om
45 000 69 340 kronor till förbindelsepunkter för V, S och Df
b) en avgift avseende upprättandet av varje uppsättning förbindelsepunkter om
74 800 kronor för V, S och Df
c) en avgift per m2 tomtyta om 62 kronor
Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 6.1 a) och b) lika mellan fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta,
nybyggnadskarta eller annan karta som va-verket huvudmannen godkänner.
6.4 Va-verket Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd
med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande
mark som tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att
gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från
den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
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6.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).
6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara
förut erlagd.
§7
7.1 För obebyggd fastighet ska erläggas del av full anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
________________________________________________________________
BostadsAnnan
fastighet
fastighet
________________________________________________________________
Servisavgift
Avgift per förbindelsepunkt
Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift

5.1 a

100 %

6.1 a 100 %

5.1 b
5.1 c
5.1 d

100 %
100 %
0%

6.1 b 100 %
6.1 c 70 %

Avgifterna är uttryckta i procent av hel anläggningsavgift.
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar en tomtyta om
3 500 kvadratmeter.
För obebyggda fastigheter som är taxerade som småhusenheter tas avgift ut intill
ett belopp motsvarande en tomtyta på maximalt 2 000 kvadratmeter.
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska erläggas resterande avgifter enligt följande:
________________________________________________________________
BostadsAnnan
fastighet
fastighet
________________________________________________________________
0%
6.1 c 30 %
Tomtyteavgift
5.1 c
Lägenhetsavgift
5.1 d
100 %
–
Avgifterna är uttryckta i procent av hel anläggningsavgift.
Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i
5.3 andra stycket så medger.
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§8
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska
erläggas reducerade avgifter enligt följande:
Avgift för framdragen servisledning
– en ledning
70 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a)
– två ledningar
85 % ”– tre ledningar
100 % ”Avgifter i övrigt
V
S
Df
Dg
________________________________________________________________
Avgift per förbindelse30 %
50 %
20 %
–
punkt
5.1 b
Tomtyteavgift
5.1 c
30 %
50 %
20 %
Lägenhetsavgift
5.1 d
30 %
50 %
20 %
Avgift per förbindelsepunkt
Tomtyteavgift

6.1 b
6.1 c

30 %
30 %

50 %
50 %

20 %
-

20 %

Avgifterna är uttryckta i procent av hel anläggningsavgift.
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte
tidigare förelegat, ska erläggas avgifter enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda
avgifterna för tillkommande servisledningar ej till högre belopp än 100 % av
avgiften enligt
5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed
blivit högre.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga
servisledningar ska, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om
25 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka va-verkets
huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet ej utförs i samband med
framdragning av övriga servisledningar.
§9
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med
vatten och spillvatten i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster
avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna. (se 2006:412 § 31)
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Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-8 träffar vaverket huvudmannen istället avtal om avgiftens storlek.
Beräkning av kostnaden för varje enskilt område ska ske efter beslutad
särtaxemodell och fastställas beloppsmässigt av huvudmannen.
§ 10
10.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i
räkning.
10.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett.
10.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, ska om fastighetsägaren så
begär och godtagbar säkerhet ställs, avgiften fördelas på årliga inbetalningar
under viss tid, dock högst tio år. Ränta ska erläggas enligt 5 § räntelagen på
varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den
första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller
ränta ska erläggas enligt 10.2.
10.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för
avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t.ex. ökning av
tomtyta - inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till va-verket huvudmannen när det ändrade
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas ut
dröjsmålsränta enligt 10.2 för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
§ 11
11.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av vaverket huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra
anordningar än verket huvudmannen funnit erforderligt, ska fastighetsägaren
som begärt arbetets utförande ersätta va-verket huvudmannen överenskomna
kostnader härför.
11.2 Begär fastighetsägare att ny servisledning ska utföras i stället för redan
befintlig och finner va-verket huvudmannen skäl bifalla ansökan härom, är
fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del
med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare
servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisledningens allmänna del.
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11.3 Finner va-verket huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning, i stället
för och med annat läge än redan befintlig, är verket huvudmannen skyldigt att
ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya
servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med
hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.
BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 12 – 18)
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt.
§ 12
12.1 För bostadsfastighet eller annan fastighet ska erläggas brukningsavgift.
Brukningsavgift utgår per fastighet med:
a) en fast avgift per år om
b) en rörlig avgift per m³ levererat vatten om
c) en fast avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet om
d) en avgift per år och varje påbörjat 100-tal m²
tomtyta för annan fastighet om

1 987 kronor
21,90 kronor
1 861 kronor
256 kronor

Avgift enligt 12.1 d) uttas för upptill 30 000 m2 tomtyta per fastighet.
I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet,
som används för i § 3 andra stycket avsedda ändamål räknas varje påbörjat 150tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 52 som en lägenhet.
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras
avgifterna. Följande avgifter ska därvid erläggas för resp. ändamål:
V
S
Df
Dg
________________________________________________________________
Fast avgift
12.1 a
40 %
60 %
–
–
Avgift per m3
12.1 b
40 %
60 %
–
–
50 30 %
10 20 % --20 %
Avgift per lägenhet
12.1 c
40 30 %
Avgift efter tomtyta
12.1 d
40 30 %
50 30 %
10 20 % --20 %
Avgifterna är uttryckta i procent av hel brukningsavgift.
12.2 Har va-verket huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet
vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift
enligt 12.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 120 150 m3/lägenhet. i
permanentbostad och med 1 000 kr/år för fritidsbostad.
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12.3 För s.k. byggvatten ska erläggas brukningsavgift enligt 12.l b). Om
mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per
lägenhet.
För så kallat brandpostvatten, vatten från vattenkiosk och sprinkleranläggning
tas särskild avgift ut.
Avgift för så kallat brandpostvatten
Hyra av brandposthuvud per vecka
Avgift per m3 vatten

1.350 kronor
26,28 kronor

Vatten från vattenkiosk
450 kronor
Avgift för vattenkiosknyckel per styck
Avgift per m3vatten
17,52 kronor
Årsavgift för sprinkleranläggning
Dimension servisledning
mindre än 100 mm
100 mm
större än 100 mm

Avgift kr/år
5 000 kronor
15 000 kronor
25 000 kronor

12.4 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska erläggas en årlig
avgift med ett belopp motsvarande 50 70 % av den fasta avgiften enligt 12.1 a).
Beloppet avrundas till närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
12.5 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren
härvid godkänns, ska fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna erlägga ett belopp motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 13.1 a).
Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. skall fastighetsägaren ersätta
huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av
§ 15.
12.6 För spillvattenmängd, som enligt va-verkets huvudmannens medgivande
avleds till dagvattennätet (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 20 50 % av
avgiften enligt 12.1 b). Beloppet avrundas till närmaste hela öretal.

12.7 För spillvatten med föroreningshalter utöver följande gränsvärden uttas
särskild reningsavgift
Susp (Suspenderande ämnen)
0,35 kg/m3
BOD7 (organiskt material)
0,30 kg/m3
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P-total (Totalfosfor)

0,014 kg/m3

Avgiften är per kg extra föroreningsmängd
Susp
BOD7
P-total

5,50 6:80 kronor
6,50 7:80 kronor
55,00 67:50 kronor

Kostnaden för överenskommen provtagning och analys bekostas av
fastighetsägaren.
Avledande av spillvatten med extra föroreningsmängd förutsätter att överenskommelse träffas mellan va-verket huvudmannen och fastighetsägaren eller att
va-verkets huvudmannens medgivande för avledande föreligger.
Om speciella skäl föreligger kan särskild reningsavgift reduceras efter
överenskommelse mellan va-verket huvudmannen och fastighetsägaren.
§ 13
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till
avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd
spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan va-verket huvudmannen och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten
och spillvatten är avsevärd.
§ 14
För obebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift enligt 12.1 a).
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.l angivna ändamål reduceras
den fasta avgiften. Följande avgifter ska därvid erläggas för resp. ändamål:
V
S
Df
Dg
________________________________________________________________
Fast avgift
12.1 a
40 %
60 %
–
–
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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§ 15
Har va-verket huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller
har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet och vattentillförseln
avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av va-verket huvudmannen
debiteras följande avgifter:
Förgäves besök
Nedtagning och uppsättning av vattenmätare
Förberedelse för avstängning och påsläpp av vattentillförsel
Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare
Undersökning av vattenmätare
Länsning av vattenmätare i brunn
Felaktig användning/hantering som lett till skada eller fel
på LTA-enheten

500 kr
850 kr
850 kr
850 kr
1 500 kr
1 000 kr
1 000 kr

Kostnad för material och reparation kan tillkomma.
För övriga åtgärder uttas avgift efter huvudmannens beräknade kostnad.
Sker åtgärden utanför ordinarie arbetstid blir avgiften högre enligt
överenskommelse mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
Nedtagning och uppsättning av vattenmätare
Förberedelse för och/eller avstängning och påsläpp av vattentillförsel
Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare
Länsning av vattenmätare i mätarbrunn

500 kr
500 kr
500 kr
250 kr

§ 16
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 12 -14 träffar vaverket huvudmannen i stället avtal om avgiftens storlek
§ 17
Avgift enligt 12.1 a), c) och d) debiteras i efterskott varannan månad. Avgift
enligt 12.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad
vattenmängd eller annan grund som anges i §§ 12 och 13.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 10.2.
Sker enligt va-verkets huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje
debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning,
dock att mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning skall ske i
genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering ska därjämte ske på
fastighetsägares begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
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§ 18
Har fastighetsägare begärt att va-verket huvudmannen ska företa åtgärd för att
underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller
avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens vaförhållanden, har va-verket huvudmannen rätt att träffa avtal om
brukningsavgiftens storlek.
TAXANS INFÖRANDE
§ 19
Denna taxa träder i kraft 2014-01-01 201X-XX-XX. De brukningsavgifter enligt
12.1, 12.3 och 12.6 samt § 13, som är baserade på uppmätning hos
fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras
och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans
ikraftträdande.
Statens va-nämnd Mark- och miljödomstolen prövar i övriga mål om frågor som
regleras i denna lag eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen (SFS
2006:412).
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Särtaxemodell för anläggningsavgifter för
Katrineholms kommuns verksamhetsområden
Principer för uttag av särtaxa
Då huvudmannen för vatten och avlopp, Katrineholm Vatten och Avfall AB,
utanför befintligt verksamhetsområde bygger ut vatten och spillvattennätet
räknas en förkalkyl fram som visar utbyggnadskostnaden för respektive
utbyggnadsområde. Lagen om allmänna vattentjänster beskriver hur
huvudmannen ska förfara när utbyggnadskostnaden per fastighet
(anläggningsavgift) vid en utbyggnad avviker i beaktansvärd omfattning. När
detta inträffar ska en särtaxa tas ut. En särtaxa fastställs och används områdesvis
för att få kostnadstäckning via anläggningsavgifter.
Från Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, 31§
”Avgifterna skall bestämmas så att kostnaden fördelas på de avgiftsskyldiga
enligt vad som är skäligt och rättvist. Om vattentjänsterna för en viss eller vissa
fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför kostnader som i
beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet,
skall avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna.”
Särtaxan är beräknad på ledningsslagen vatten och spillvatten. Övriga
kombinationer med olika ledningsslag följer taxemodellen i anslutningstaxan.
Alla kostnader som är angivna nedan avser därför enbart vatten och spillvatten.
När huvudmannen får i uppdrag att bygga ut vatten och spillvatten fördelas
utbyggnadskostnaden på antalet fastigheter i området. Så länge
utbyggnadskostnaden understiger normaltaxa multiplicerat med faktorn 1,3 per
fastighet betalar fastighetsägaren normal anläggningsavgift.
Om utbyggnadskostnaden däremot överstiger normaltaxa multiplicerat med
faktorn 1,3 bildas särtaxeområde där fastighetsägarna betalar en förhöjd
anläggningsavgift (särtaxa). Särtaxekunder kommer i dessa områden att betala
anläggningsavgift bestående av normal anläggningsavgift plus den kostnad för
utbyggnaden som överstiger normaltaxa multiplicerat med faktorn 1,3.
Exempel utan beloppsmässig verklighet:
Normal anläggningsavgift för vatten och spillvatten uppgår till 130 000 kr.
Utbyggnadskostnaden beräknas enligt förkalkyl till 180 000 kr. Särtaxa enligt
modellen ovan utgår då med 141 000 kr (normaltaxa 130 000 +
särtaxetillägg180 000 - (130 000x1,3)).
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4.09 TAXA FÖR KATRINEHOLMS
KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNING –
VA-TAXA
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2015-11-16

Utbyggnadskostnad
Som kostnadsunderlag för respektive utbyggnadsprojekt används förkalkylen
alternativt lämnat anbud plus interna kostnader (byggledning, ledningsrätter
etc.). Kostnaden beräknas för de ledningar och anläggningar som erfordras för
att försörja det nya området med kommunalt vatten och spillvatten.
Beslut av särtaxa
Huvudmannens styrelse beslutar om särtaxetilläggets storlek enligt denna
modell.
Tak för särtaxa
Huvudmannen sätter inget tak för särtaxan. Om särtaxeavgifter är betungande
med hänsyn taget till fastigheternas ekonomiska bärkraft kan avgiften delas upp
till årliga delbetalningar under viss tid, högst 10 år.
Tillkommande bebyggelse inom särtaxeområdet
Vid beräkning av särtaxa ska hänsyn tas till ytterligare bebyggelse inom området
som kan antas ske inom en tioårsperiod.
Särtaxans förändring över tiden
Huvudmannen räknar upp alla befintliga särtaxetillägg med förändringen av KPI
inför varje nytt kalenderår. Det innebär att om en fastighet skulle tillkomma
efter ett antal år (t ex genom styckning) ska den betala gällande normaltaxa med
tillägg för uppräknat särtaxetillägg. Basmånad för KPI ska vara juli månad det år
som särtaxetillägget för utbyggnadsområdet beslutats.
Dokumentets giltighet
Detta dokument gäller från den 1 januari 2014.
_________________
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Handläggare: Stefan Carpman
Katrineholm 9 september 2017

Kommunfullmäktige i Katrineholm

Förtydligande gällande anläggningsavgifter
Kommunstyrelsen fattade den 30 augusti beslut om att överlämna ärendet gällande
reviderad VA-taxa för beslut i Kommunfullmäktige. Samtidigt ombads Sörmland
Vatten komplettera ärendet med vilka kostnader som finns vid anslutning av
fastigheter till VA-nätet. Denna skrivelse avser att förtydliga detta.
Anläggningsavgiftens storlek ska bestämmas på beräkningsgrunder som innebär att
en fastighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar fastighetens andel
av kostnaden för att ordna VA-anläggningen. Avgiftsuttaget ska motsvara genomsnittliga kostnaden för utbyggnad av VA (ledningsnät och upprätta förbindelsepunkt)
till en fastighet i kommunen, samt därutöver täcka kostnader för installation av
vattenmätare, upprättande av abonnentregister, delfinansiering i den allmänna
anläggningen och andel av ev. kapacitetsåtgärder i vattenverk/avloppsreningsverk,
överföringsledning/huvudledning. Med andra ord kan taxan även täcka framtida
åtaganden. Man kan också se det som att man ”köper in sig” i en redan fungerande
anläggning där det kontinuerligt har gjorts investeringar.
Svenskt Vatten rekommenderar att varje kommun ser över hur många och vilken typ
av nyanslutningar som är förväntade under den kommande femårsperioden samt
analyserar de anslutningar som varit och i vilken grad denna kostnad täcks av
nuvarande nivå på anläggningstaxa.
Vid en sådan analys som Svenskt Vatten rekommenderar ser Sörmland Vatten att
avgiftsuttaget behöver höjas.
Valet av nivå på anläggningstaxa och därmed finansieringsgrad för att täcka
anslutningskostnader är upp till varje enskild kommun men om allt större kostnader
för att ansluta nya fastigheter behöver tas från intäkter av brukningsavgifter kan det
leda till att brukningsavgifterna behöver höjas och/eller att nödvändiga investeringar
får stå tillbaka.

Post- och fakturaadress
Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm

Orgnr: 556742-9302
Regnr för moms: SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis
Styrelsens säte: Katrineholm

Telefon: 0150-800 100
Fax: 0150-800 199
E-post: kundservice@sormlandvatten.se
Webb: www.sormlandvatten.se

75

Nedanstående tabell visar några exempel på investeringsutgifter och
anläggningsinkomster för redan gjorda och framtida områden, belopp i tkr.
Område

Ericsbergsvägen
Ekenäs
Sågmon inkl.
överföringsledning
SköldingeRamsta
Djulö skola
Kv Hunden
Kv Örnen

Utfört/planerat

Investeringsutgift

Inkomster med årets
anläggningsavgifter

Täckningsgrad
med nuvarande
avgift

Planerat
Planerat
Utfört

7 900
7 600
10 277

3 500
3 700
5 100

44%
49%
50%

Utfört

16 000

4 900

31%

Planerat
Utfört
Utfört

1 000
643
75

500
648
565

50%
101%
753%

Sammantaget så visar dessa områden att dagens avgifter ger en täckningsgrad om
dryga 40 % av de totala kostnaderna. För att minska underskotten vid exploateringsoch omvandlingsområden har bolaget föreslagit Kommunfullmäktige att höja
servisavgiftens del i anläggningsavgiften så som kommunens tjänsteskrivelse visar.

Med vänlig hälsning
Sörmland Vatten

Stefan Carpman

Post- och fakturaadress
Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm

Orgnr: 556742-9302
Regnr för moms: SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis
Styrelsens säte: Katrineholm

Telefon: 0150-800 100
Fax: 0150-800 199
E-post: kundservice@sormlandvatten.se
Webb: www.sormlandvatten.se
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KOMMUNSTYRELSEN
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2017-08-30

§ 143

Förvärv av aktier i Inera AB (KS/2017:255)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att av SKL Företag AB förvärva fem aktier i Inera
AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisat aktieägaravtal och att inträda
som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
Sammanfattning av ärendet
I oktober 2016 beslutade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att SKL Företag
AB förvärvade Inera AB. Därpå har samtliga landsting och regioner beslutat sälja
merparten av sina aktier i företaget till SKL Företag AB. Detta har möjliggjort att
samtliga kommuner kan erbjudas förvärva fem aktier vardera i Inera AB och därmed
bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster.
Inera AB:s huvudsyfte är att bidra till en effektivisering och utveckling av
landstingens, regionernas och kommunernas verksamhet genom samordnade
lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög kvalitet. Enligt bolagsordningen,
ska Inera AB samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och
lösningar, till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling.
Ärendets handlingar



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-06-21
Missiv: Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB, Sveriges Kommuner och
Landsting, 2017-03-24
 Förvärv av aktier i Inera AB
 Aktieöverlåtelseavtal
 Anslutningsavtal till aktieägaravtal avseende Inera AB
 Aktieägaravtal avseende Inera AB
 Bolagsordning
 Ägardirektiv för Inera – förslag inför ägarråd 170421 och bolagsstämma 170607
 Årsrapport 2015, Inera
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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Datum

Vår beteckning

2017-06-21

KS/2017:255 - 109

Ert datum

Vår handläggare
Per Johansson

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Förvärv av aktier i Inera AB
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att av SKL Företag AB
förvärva fem aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet
med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna redovisat
aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat
anslutningsavtal.
Sammanfattning av ärendet
I oktober 2016 beslutade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att SKL Företag
AB förvärvade Inera AB. Därpå har samtliga landsting och regioner beslutat sälja
merparten av sina aktier i företaget till SKL Företag AB. Detta har möjliggjort att
samtliga kommuner kan erbjudas förvärva fem aktier vardera i Inera AB och därmed
bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster.
Inera AB:s huvudsyfte är att bidra till en effektivisering och utveckling av
landstingens, regionernas och kommunernas verksamhet genom samordnade lösningar
med optimalt resursutnyttjande och hög kvalitet. Enligt bolagsordningen, ska Inera AB
samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och lösningar, till stöd för
digitalisering och verksamhetsutveckling.
Ärendets handlingar









Missiv: Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB, Sveriges Kommuner och
Landsting, 2017-03-24
Förvärv av aktier i Inera AB
Aktieöverlåtelseavtal
Anslutningsavtal till aktieägaravtal avseende Inera AB
Aktieägaravtal avseende Inera AB
Bolagsordning
Ägardirektiv för Inera – förslag inför ägarråd 170421 och bolagsstämma 170607
Årsrapport 2015, Inera

Ärendebeskrivning
I oktober 2016 beslutade SKL att SKL Företag AB förvärvade Inera AB. Samtliga
landsting och regioner beslutat sälja merparten av sina aktier i företaget till SKL
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-570 21
E-post: Per.Johansson@katrineholm.se
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Datum

Vår beteckning

2017-06-21

KS/2017:255 - 109

Företag AB. Detta har möjliggjort att samtliga kommuner kan erbjudas förvärva fem
aktier vardera i Inera AB och därmed bli delägare i företaget och enklare kunna
använda sig av företagets tjänster.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I
beredningen har ekonomi- och upphandlingsavdelningen granskat underlaget som
ligger till grund för ärendet och gjort en bedömning som ligger till grund för förslag till
beslut.
Förvaltningens bedömning
Inera AB:s har som syfte att bidra till en effektivisering och utveckling av
landstingens, regionernas och kommunernas verksamhet. Detta ska ske genom
samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög kvalitet. Enligt
bolagsordningen, ska Inera AB samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma
tjänster och lösningar, till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling.
Inera AB:s verksamhet har haft fokus på hälso- och sjukvård. Genom att erbjuda
kommunerna delägarskap breddas ägandet och bolaget ska kunna verka inom betydligt
fler verksamhetsområden såsom t ex skola omsorg och samhällsbyggnad.
För kommunen som delägare i bolaget blir det möjligt att köpa tjänster från Inera AB
utan föregående upphandling. Kommunen kan också som delägare vara med och
påverka utvecklingen av digitaliseringen inom den offentliga sektorn. Till detta
kommer att ett breddat ägande ligger i linje med SKL:s uppdrag att främja och stödja
samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.
Mot bakgrund av ovanstående, är det kommunledningsförvaltningens bedömning att
Katrineholms kommun bör förvärva fem aktier i Inera AB för köpeskillingen 42 500
kronor i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
För kommunledningsförvaltningen
Per Johansson
Beslutet skickas till:
Sveriges Kommuner och Landsting
Akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-570 21
E-post: Per.Johansson@katrineholm.se
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Vårt dnr:
16/04367

MISSIV

Verkställande direktören

Till kommundirektören

Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB
Sedan styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 beslutade att godkänna att SKL Företag AB
förvärvar Inera AB, har nu samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten
av sina aktier i företaget till SKL Företag AB. Förvärvet trädde i kraft den 16 mars 2017.
Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier vardera i Inera AB och på
så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster.
Bifogat finner ni underlag för kommunens fullmäktigebeslut om förvärv av aktier i Inera AB.
Beslutssatserna är tänkta som underlag och kan självklart ändras utifrån egna rutiner. Samtliga
handlingar finns också på skl.se/inera.
Ert beslut meddelas SKL Företag AB via mejl till inera@skl.se. Det finns idag ingen bortre
tidsgräns då ni måste ha tagit beslut, men vi hoppas naturligtvis på att ni vill bli delägare och
tar beslut så snart det är möjligt för att tidigt kunna få de fördelar som ett delägarskap innebär.
Så snart vi registrerat ert beslut, kommer vi att översända handlingarna Aktieöverlåtelseavtal
samt Anslutningsavtal på nytt till er, för underskrift. Som aktieägare kommer ni sedan att
bjudas in till ägarråd och bolagsstämma.
För frågor hänvisas till inera@skl.se
Med vänlig hälsning

Lena Dahl
Tillförordnad VD
Bifogade dokument:
Kommunens beslutsunderlag för fullmäktiges beslut, samt bilagorna:
o
o
o
o
o
o

Aktieöverlåtelseavtal (bilaga 1)
Anslutningsavtal (bilaga 2)
Aktieägaravtal (bilaga 3)
Bolagsordning (bilaga 4)
Ägardirektiv (bilaga 5)
Årsredovisning 2015 för Inera AB (bilaga 6)

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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Förvärv av aktier i Inera AB
Sammanfattning
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting
och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa.
Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg.
Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam
infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna
finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal
via nätet.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även
omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med
verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade
styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar
merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess
fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella
tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier
vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning
och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I
bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från
kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet,
men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från
Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i
upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och
påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger
också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan
medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

81
2(6)

2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
Bilagor:
Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1
Anslutningsavtal, bilaga 2
Aktieägaravtal, bilaga 3
Bolagsordning, bilaga 4
Ägardirektiv, bilaga 5
Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6

Bakgrund
Inera AB
Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring gemensamma
lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för digitalisering, genom det
gemensamma aktiebolaget Inera. Bolaget bildades redan 1999, då under namnet
Infomedica, med syfte att utveckla e-hälsotjänster för invånarna. År 2000 grundade
Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket
bolaget Carelink med ändamålet att utveckla och samordna infrastrukturtjänster. År
2007 förvärvades Carelink av dåvarande Sjukvårdsrådgivningen SVR AB (tidigare
Infomedica). År 2010 bytte bolaget namn till Inera AB.
Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv och utökade uppdrag,
till att idag ansvara för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt. Inera
AB ägs i dag av SKL Företag AB och landets samtliga 21 landsting och regioner.
Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner kronor (2016). Verksamheten riktar
sig gentemot både invånare och medarbetare i vård och omsorg.

Beredning på nationell nivå
Frågan om en överlåtelse av Inera AB till SKL-koncernen har diskuterats under ett
antal år. Inom ramen för SKL:s arbete med gemensamma digitala lösningar för
kommuner, landsting och regioner lyftes denna fråga fram som ett sätt för SKL att på
bästa möjliga sätt stödja och hantera samspelet mellan kommuner, landsting och
regioner, och möjliggöra att även kommuner kan arbeta med och erbjudas
gemensamma tjänster och lösningar från Inera AB.
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Flera utredningar har gjorts för att säkra beslutsunderlaget. Hösten 2014 utfördes en
förstudie (McKinsey) ”DELA: Samverkan för digitalisering i kommuner, landsting
och regioner – Beslutsunderlag för ett eventuellt förvärv av Inera”.
Hösten 2015 gjordes en juridisk utredning (Delphi) samt en revisionsutredning
(Deloitte) kring Inera med syfte att finna en juridiskt och finansiellt hållbar
förvärvslösning.
Våren 2015 inrättades en styrgrupp för förändringsarbetet. Nätverken för
landstingsdirektörer och kommundirektörer har fortlöpande informerats.
Under våren och sommaren 2016 har förslag till bolagsordning, aktieägaravtal,
ägardirektiv och aktieöverlåtelseavtal successivt utarbetats av kansliet med stöd av
Cederquists advokatbyrå. Till kansliet har knutits en referensgrupp bestående av
jurister från de tre största landstingen/regionerna (Stockholms läns landsting, Västra
Götalandsregionen samt Region Skåne) och de fyra största kommunerna (Stockholms
stad, Göteborgs stad, Malmö stad samt Uppsala kommun).
Kommunaljuridiska, upphandlingsjuridiska och konkurrensrättsliga frågor har särskilt
belysts, och en second-opinion på de upphandlingsrättsliga övervägandena har
inhämtats.

Gemensamt digitaliseringsarbete i offentlig sektor
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram
till år 2025. Digitaliseringen är också en av de främsta möjliggörarna för att höja
kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta invånarnas förväntningar på välfärden. Att
använda digitaliseringens möjligheter är nödvändigt för att möta de utmaningar som
kommuner, landsting och regioner står inför, och ett viktigt verktyg för att skapa en
vassare och smartare välfärd.
SKL lät under våren 2016 göra en SIFO-undersökning om hur invånarna ser på
digitalisering i välfärden. Undersökningen visar att tre av fyra tillfrågade är positiva
till att kommuner, landsting och regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt.
Nästan lika många, sju av tio, ställer sig positiva till att digitala pedagogiska verktyg
används i skolundervisningen. Sju av tio är också positiva till vård, konsultation och
behandling med digital teknik. Betydligt färre, bara två av tio, anser att kommuner,
landsting och regioner lever upp till deras förväntningar. Det är hög tid att förbättra
den digitala servicen, anser två av tre.
Ur ett internationellt perspektiv tappar digitaliseringen i det offentliga Sverige fart.
Denna trend går hand i hand med avsaknad av nationella initiativ, samordning och
grundläggande förutsättningar såsom standarder för informationsutbyte. Med syfte att
öka den digitala förnyelsen av det offentliga Sverige antog regeringen och SKL hösten
2015 en avsiktsförklaring – Digitalt först. Digitalt först innebär att digitala tjänster
ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns
kontakter med dem som bor i Sverige, med organisationer och med företag. Digitalt
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först innebär också att myndigheter, kommuner, landsting och regioner ska sätta
invånaren och företagaren i centrum när nya tjänster tas fram.
Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om och ser behov av och
möjligheter med ökad samverkan och kraftsamling inom digitaliseringen. Att göra
Inera AB till ett SKL-företag syftar samlat till att skynda på, stödja och möjliggöra en
effektiv digitalisering i kommuner, landsting och regioner, som bidrar till att möta
människors och verksamheters behov och förväntningar samt klara kvaliteten och
effektiviteten i välfärden. Rätt använd kan digitaliseringen leda till bättre hälsa och
lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling.

SKL:s digitaliseringsarbete
Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka hastigheten,
kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings och regioners digitalisering är:




Medlemsgemensamma digitala lösningar.
Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam kravställning.
Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas verksamheter.

Medlemsgemensamma digitala lösningar
I takt med tiden har det blivit tydligt att SKL:s och Ineras arbete i större utsträckning
behöver hanteras i mer samordnat för att undvika suboptimerade insatser och öka
nyttan för landsting och regioner.
Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam plattform för den digitala
utvecklingen, något som saknats för kommunerna. SKL har fått tydliga indikationer
från kommunerna om att SKL bör agera för att ge liknande möjligheter för
kommunerna, som för regioner och landsting. I grunden finns likartade behov av
digitala tjänster för att stödja verksamheter, invånare och företag. Med samordnade
och gemensamma digitala lösningar undviks också en alltför spretig flora av digitala
tjänster som inte hänger ihop och som blir svåra för invånare och företag att
överblicka och nyttja. Dessutom kan samarbete innebära sänkta utvecklings- och
förvaltningskostnader, och utvecklingstakten kan höjas.
Genom att förvärva Inera och därefter bredda ägandet, ökar förutsättningar för SKL
att ta en större koordinerande roll och långsiktigt ansvar för gemensamma digitala
lösningar inom alla verksamhetsområden, utan att själv behöva bygga upp all
kompetens och de förmågor som detta kräver. Ineras infrastruktur och kompetens kan
återanvändas till andra verksamhetsområden som medlemmarna ansvarar för och
utgör därmed en viktig och unik strategisk resurs. Samtidigt är det viktigt att det är
kommunernas, landstingens och regionernas behov som ska styra det som ska göras.
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Stärkt förmåga vid upphandling och gemensam kravställning
Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om bättre samordning och
ökad kompetens inom digitalisering för att bli starkare i beställarrollen. Här efterlyses
tydliga och genomarbetade standarder, gemensamma kravspecifikationer och
gemensamma upphandlingar att ansluta sig till.
SKL Kommentus stödjer idag SKL:s medlemmar med upphandlingskompetens och
genom att samordna upphandlingar. Upphandlingar av it-stöd och digitala lösningar
har till viss del skett genom åren, men bedömningen är att det finns ökade behov här.
SKL Kommentus, SKL och Inera kommer därför att ha en närmare samverkan för att
stärka medlemmarnas roll som beställare genom att arbeta gemensamt kring
standarder, krav och upphandlingar. SKL Kommentus upphandlingskompetens kan
bidra till gemensamma insatser där SKL eller Inera är ansvariga, eller där kommuner
väljer att själva upphandla.
Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt
Regeringens Digitaliseringskommission beskriver i sitt betänkande ”Digitaliseringens
transformerande kraft – vägval för framtiden, SOU 2015:91” att digitaliseringen
innebär en omvälvande transformering av samhället. För offentlig sektor kan vi idag
se exempel på i form av flippade klassrum, läkarbesök på nätet och digital deklaration.
Att ställa om och transformera verksamheter utifrån principen om digitalt först kräver
ledning och stöd. Kommuner, landsting och regioner har visat stort intresse av att få
stöd i sin förändringsresa och i arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av
digitalisering. Det handlar om vägledning och stöd kring de nya arbetssätt som kan
leda till större nytta både för den enskilde invånaren och företaget, men också för den
egna förvaltningen och medarbetare. SKL behöver driva på och bidra till sektorns
digitala transformation och nya arbetssätt, genom att stödja medlemmarna på denna
förändringsresa.

Genomförande
Genomförandet av affären sker i flera steg. I ett första steg förvärvade SKL – genom
SKL Företag AB – majoriteten av aktierna i Inera. Detta genom att samtliga landsting
och regioner sålde merparten av sina aktier i Inera AB och nu äger fem aktier vardera.
I ett andra steg erbjuds nu Sveriges alla kommuner att köpa aktier från SKL för att bli
delägare i bolaget. Parallellt pågår ett tydligare utvecklingsarbete där SKL, Inera och
SKL Kommentus samverkar inbördes och med kommuner, landsting och regioner för
att kravställa, upphandla, utveckla och tillhandahålla gemensamma lösningar och
tjänster, inklusive stöd i den förändringsresa som kommer att behövas.
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Finansiering
Inera AB har varit helägt av landsting och regioner, som vardera ägt 150 aktier i
bolaget (totalt 3 150 aktier). SKL Företag AB har köpt 145 aktier från respektive
landsting/region (totalt 3 045 aktier). Förvärvet har skett till bokfört värde, vilket per
den 31 december 2015 var 8 500 kronor per aktie (totalt 25,9 mnkr). Detta värde har
varit oförändrat fram till överlåtelsedagen, 16 mars 2017. Nu äger SKL Företag AB 97
procent av aktierna, och landsting och regioner resterande 3 procent.
Nu erbjuder SKL Företag AB respektive kommun att köpa 5 aktier, till bokfört värde
8 500 kronor per aktie (42 500 kronor). Om samtliga kommuner investerar i bolaget,
kommer SKL Företag AB att få en återbetalning på 12,3 mnkr. Nettoinvesteringen för
SKL Företag AB blir därmed 13,6 mnkr, motsvarande drygt 50 procent av det totala
aktiekapitalet. Som ett led i överlåtelsen åtar sig SKL Företag att ge en förlustgaranti
om 35 mnkr.
I övrigt gör parterna inte några särskilda ekonomiska åtaganden i samband med
affären. När det gäller bolagets finansiering, är projekten redan i dag i huvudsak
självfinansierade. Det är innebörden av den affärsmodell som tillämpas och som avses
tillämpas även i fortsättningen. Om ett projekt inte kan bära sina kostnader kommer
konsekvensen ytterst att bli att projektet får läggas ned.
I överlåtelseavtalet, som landsting och regioner skrivit under, ingår att de
övergångsvis ställer ut vissa ekonomiska garantier att köpa tjänster för minst den
summa som man köpt för i genomsnitt de tre senaste åren (år 2013-2015). Detta ligger
i linje med det åtagande landsting och regioner har i nuvarande aktieägaravtal för
Inera AB, och är ett sätt att säkerställa att bolaget inte omgående ska hamna i
ekonomiska svårigheter. Ett annat skäl är att Ineras modell för finansiering går från
anslagsfinansiering till en ny finansieringsmodell (tjänstebaserad affärsmodell) som är
under införande och har ännu inte införts fullt ut.
SKL Företag AB tar genom den föreslagna ägar- och styrmodellen den ekonomiska
risken för bolaget samtidigt som man genom aktieägaravtalet inte har ett dominerande
inflytande över bolaget.
Affären inkluderar också förändringar i övrigt när det gäller bolagets verksamhet och
ägarstyrning. Vid den extra bolagsstämman den 16 mars 2017 antogs förslaget till
ändrad bolagsordning. Nytt aktieägaravtal har utarbetats och godkänts av samtliga
landsting och regioner, och kommunerna ska i samband med köp av aktier ansluta sig
till detta (enligt anslutningsavtalet). Förslag till nytt ägardirektiv har tagits fram och
beslutas vid ägarråd 21 april 2017, inför ordinarie bolagsstämma 7 juni 2017 (se
bilagor).
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AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL
mellan
SKL Företag AB
och
[KOMMUN]
rörande
INERA AB
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Detta aktieöverlåtelseavtal ("Avtalet") har denna dag ("Avtalsdagen") ingåtts av och mellan:
A)

SKL Företag AB, organisationsnummer 556117-7535 ("Säljaren");

B)

[KOMMUN] ("Köparen").

Envar av Säljarna och Köparen benämns i det följande var för sig som "Part" och gemensamt som
"Parterna".
1.

BAKGRUND

1.1

Säljaren äger aktier i Inera AB, organisationsnummer 556559-4320 ("Bolaget") i vilket bolag
samtliga Landsting och Regioner samt – efter tillkommande köp – ett antal kommuner äger
aktier.

1.2

Säljaren är villig att till Köparen överlåta 5 (fem) aktier ("Aktierna") i Bolaget och Köparen
önskar förvärva Aktierna från Säljaren. Aktiebrev avseende Aktierna har ej utfärdats.

1.3

Mellan befintliga aktieägare i Bolaget gäller ett aktieägaravtal ("Aktieägaravtalet") vilket
Köparen genom särskilt anslutningsavtal ska biträda.

1.4

Mot ovanstående bakgrund har Parterna nu ingått detta Avtal.

2.

ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE

2.1

Tillträdet av Aktierna enligt detta Avtal ("Tillträdet") ska ske den dag som Parterna gemensamt
bestämmer ("Tillträdesdagen").

2.2

På Tillträdesdagen ska Säljaren överlåta Aktierna till Köparen och Köparen förvärva från
Säljaren Aktierna mot att Köparen erlägger Köpeskillingen.

2.3

Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla belastningar, med
undantag för belastningar som framgår av Bolagets bolagsordning respektive Aktieägaravtalet.

3.

KÖPESKILLING

3.1

Köpeskilling

3.1

Köpeskillingen för Aktierna ska uppgå till 42 500 kronor ("Köpeskillingen").

4.

VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA

4.1

Tillträdet av Aktierna är villkorat av att Köparen senast vid Tillträdet biträtt Aktieägaravtalet
enligt punkt 1.3 ovan.
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5.

KÖPARENS GARANTIER
Köparen garanterar att Köparen är behörig att ingå och fullfölja sina åtaganden enligt Avtalet
och Aktieägaravtalet såväl per Avtalsdagen som per Tillträdesdagen.

6.

SÄLJARNAS GARANTIER

6.1

Säljaren lämnar följande garantier till Köparen ("Garantierna") vilka lämnas per Avtalsdagen
och per Tillträdesdagen:
(a)

Bolaget är ett svenskt aktiebolag som är vederbörligen registrerat i enlighet med
gällande svensk lagstiftning;

(b)

Aktierna är fullt betalda och Säljaren är ägare till Aktierna.

7.

BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR

7.1

Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal har
Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som Köparen
lidit på grund av brottet.

7.2

Detta avtal är den fullständiga och enda regleringen av Köparens förvärv av Aktierna och
Köparen bekräftar att Köparen avstår från att göra gällande varje slag av anspråk till följd av
förvärvet på annan grund än som anges i detta Avtal.

7.3

Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal har
Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som Köparen
lidit på grund av brottet.

8.

ÖVRIGT

8.1

Överlåtelse
Part får inte överlåta, delegera, vidareavtala eller på annat sätt överföra eller pantsätta eller
skapa någon belastning över några av sina rättigheter eller skyldigheter hänförliga till detta
Avtal, utan att dessförinnan ha erhållit de andra Partens skriftliga medgivande.

8.2

Kostnader
Utöver vad som uttryckligen överenskommits enligt detta Avtal, ska alla kostnader och utgifter
som uppkommit i samband med förhandlingen, förberedelsen och ingåendet av detta Avtal
betalas av den Part som ådragit sig sådana kostnader och utgifter. Inga kostnader avseende
transaktionen ska bäras av Bolaget.

8.3

Fullständig reglering
Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och
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detta Avtal ersätter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga förhandlingar, avtal och
överenskommelser rörande samtliga de frågor som Avtalet berör.
8.4

Ändringar
Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska endast betraktas som giltiga om de gjorts skriftligen
och vederbörligen undertecknats av Parterna.

Detta Avtal har upprättats och undertecknats i två likalydande exemplar av vilka Säljaren och Köparen
tagit var sitt ett exemplar.
DATUM:

DATUM:

[KOMMUN)

SKL Företag AB
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ANSLUTNINGSAVTAL TILL
AKTIEÄGARAVTAL
avseende
INERA AB
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1.

BAKGRUND

1.1

SKL Företag AB, nedan benämnt "SKL Företag", äger aktier i Inera AB, org. nr. 556559-4230,
nedan kallat "Bolaget", i vilket bolag samtliga Landsting och Regioner samt – efter
tillkommande förvärv – ett antal kommuner också äger aktier.

1.2

SKL Företag har genom köp från Landsting och Regioner förvärvat de aktier SKL Företag äger i
Bolaget i syfte att bland annat kunna vidareöverlåta aktier i Bolaget till kommuner som ännu
inte är aktieägare i Bolaget.

1.3

Mellan SKL Företag, Landstingen och Regionerna samt de kommuner som har förvärvat aktier
i Bolaget gäller ett aktieägaravtal, nedan benämnt "Aktieägaravtalet", vilket fogats till denna
Förbindelse, Bilaga 3.

1.4

Undertecknad kommun har genom särskilt avtal förvärvat aktier i Bolaget från SKL Företag.

1.5

Denna Förbindelse omfattar samtliga parts vid var tid innehavda aktier.

2.

ANSLUTNINGSÅTAGANDE

2.1

Genom undertecknande av detta anslutningsavtal inträder undertecknade kommun som part
i Aktieägaravtalet och ikläder sig samtliga rättigheter och skyldigheter i förhållande till övriga
parter i Aktieägaravtalet.

2.2

Bestämmelserna i Aktieägaravtalets punkter 15 om meddelanden och 18 om överlåtelse ska
tillämpas på motsvarande sätt avseende denna Förbindelse.

Detta anslutningsavtal har upprättats i två exemplar, varav SKL Företag respektive undertecknade
kommun erhållit var sitt.

DATUM:

DATUM:
__________________________________

[KOMMUN]

SKL FÖRETAG AB
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AKTIEÄGARAVTAL
avseende
INERA AB
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1.

PARTER

1.1

Detta aktieägaravtal ("Avtalet") har ingåtts mellan nedan angivna parter och de parter som
enligt vad som anges i Avtalet kan komma att tillträda avtalet;

1.2

SKL Företag AB (556117-7535), (nedan benämnt "SKL Företag")

1.3

Samtliga landsting och regioner, enligt Bilaga 1.1 till Aktieöverlåtelseavtal.
Samtliga ovan nämnda parter, samt eventuellt tillkommande parter, benämns nedan
gemensamt "Parterna" och var och en för sig "Part", "Parten" eller, i förekommande fall
"Tillträdande Part".

2.

BAKGRUND

2.1

SKL Företag och de Parter som anges i punkt 1.2 och 1.3 äger sammantaget samtliga aktier i
Inera AB, org. nr. 556559--4230, nedan kallat "Bolaget". SKL Företag har genom köp från ett
antal av Parterna enligt förvärvat de aktier SKL Företag äger i Bolaget.

2.2

Genom detta Avtal avser Parterna reglera sina mellanhavanden avseende ägandet av Bolaget
och bedrivandet av Bolagets verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i
bolagsordning och detta Avtal, ska Avtalets bestämmelser, Parterna emellan, äga företräde.
Den bolagsordning som Parterna enats om har den lydelse som framgår av Bolagsordningen.

2.3

Detta Avtal omfattar samtliga Parts vid var tid innehavda aktier.

3.

PARTERNAS MÅLSÄTTNING MED BOLAGET

3.1

Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i Bolaget ett dotterbolag till
SKL Företag. Syftet med att övriga Parter givits tillfälle att vara (eller i förekommande fall, bli)
aktieägare är att, genom detta Avtal, tillförsäkra deltagande Regioner, Landsting och
Kommuner ett avgörande inflytande över Bolagets strategiska mål och viktiga beslut.

3.2

I detta Avtal har införts bestämmelser om ett ägarråd ("Ägarråd") som ska utgöra det
beslutsorgan i vilket samtliga Parter äger delta och som beslutar om ändring av bolagsordning,
övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett
sådant sätt att aktieägande kommuner och landsting kan utöva kontroll över bolaget
motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak
utföra verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) räkning.

3.3

Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dess bolagsordning samt i enlighet med från
tid till annan antagna ägardirektiv, vilka ska gälla till dess beslut fattats om annat.

3.4

Bolaget ska så långt möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.

3.5

Bolaget ska inom ramen för självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera
affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade.
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4.

FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING

4.1

Bolaget ska finansieras genom i Bolagets verksamhet genererade medel samt, vid behov,
genom extern upplåning. Part är inte skyldig att tillskjuta medel till Bolaget, ställa säkerhet
eller pant eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering på annat sätt eller i större
omfattning än vad som uttryckligen anges i detta Avtal.

4.2

Parterna har enats om verksamhetsföremål och att Bolaget inte ska drivas i syfte att bereda
vinst åt aktieägarna på sätt som anges i bolagsordningen, Bilaga 3.

4.3

SKL Företag avser som ett led i förvärvet av aktierna i bolaget att ställa ut en förlustgaranti
gentemot Bolaget på ett belopp om maximalt 35 MSEK. Till undvikande av tvivelsmål noteras
att SKL Företag samma sätt som övriga Parter, och enlighet med punkt 4.1 ovan, inte har något
åtagande att därutöver tillskjuta medel eller att annars bidra till Bolagets finansiering.

5.

PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET

5.1

Parterna ska utöva sitt inflytande över Bolaget vid Ägarråd och bolagsstämma på sätt som
anges i detta Avtal.

5.2

Parterna förbinder sig att vid bolagsstämma i Bolaget rösta i enlighet med de beslut och val
som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal.

5.3

Parterna är överens om att Bolagets verksamhet ska ledas av Bolagets styrelse som har att
verkställa vad Parterna från tid till annan fastställer i ägardirektiv och genom beslut vid Ägarråd
respektive bolagsstämma.

6.

ÄGARRÅD

6.1

Parterna ska tidigast åtta och senast fem veckor före årsstämma i Bolaget sammanträffa vid
ordinarie Ägarråd. Vid ordinarie Ägarråd ska beslut fattas om

6.1.1

fastställelse av ägardirektiv med strategiska mål för Bolaget avseende nästkommande
räkenskapsår;

6.1.2

övriga vid årsstämma i Bolaget förekommande ärenden;

6.1.3

val av ledamöter till valberedningen; samt

6.1.4

annat ärende som Part initierat enligt punkt 6.2.
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6.2

Envar Part äger att hos SKL Företag hemställa att ärende rörande bolaget ska behandlas vid
Ägarråd. Sådan hemställan ska ha inkommit i så god tid att SKL Företag kan inta ärendet i
kallelse till Ägarråd.

6.3

Annat Ägarråd än inför årsstämma får sammankallas av SKL Företag. SKL Företag är skyldigt att
kalla till sådant Ägarråd om minst en tiondel (1/10) av samtliga Parter så begär.

6.4

SKL Företag kallar till Ägarråd och ska, om möjligt, tillse att deltagande vid Ägarråd ska kunna
ske på distans.

6.5

För kallelse till Ägarråd ska följande gälla.

6.5.1

Kallelse till Ägarråd ska ske med brev på posten eller e-post till samtliga Parter ej senare än tre
veckor före Ägarråd. Sådan kallelse ska innefatta förslag till dagordning. Förslag till beslut ska
ange förslagets huvudsakliga innehåll, även förslag till ägardirektiv enligt 6.1.1.

6.6

Vid Ägarråd har Part så många röster som motsvarar antalet av sådan Part ägda aktier i Bolaget,
dock att SKL Företag har lika många röster som samtliga övriga Parter tillsammans minskat
med ett (1).

6.7

För giltigt beslut vid Ägarråd krävs att minst hälften (1/2) av de vid Ägarrådet företrädda
rösterna röstar för beslutet samt att beslutet biträds av mer än en tredjedel (1/3) av de
Landsting som är företrädda vid Ägarrådet samt mer än en tredjedel (1/3) av de kommuner
som är företrädda vid Ägarrådet.

7.

BOLAGETS STYRELSE

7.1

Bolagets styrelse ska bestå av lägst sex (6) och högst femton (15) ledamöter inklusive
ordföranden. Suppleanter ska ej utses.

7.2

Minst 2/3 av ledamöterna i styrelsen ska utses bland representanter för aktieägande regioner,
landsting och kommuner. Parterna är överens om att dessa ska representera samtliga
delägande kommuner, landsting och regioner.

8.

STYRELSENS ARBETSFORMER

8.1

Styrelsens arbetsformer ska fastställas i arbetsordningen för styrelsen vilken ska beslutas av
styrelsen.

9.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

9.1

Tillsättande och avsättande av Bolagets verkställande direktör beslutas av Bolagets styrelse.
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10.

REVISOR

10.1

Revisor i Bolaget ska vara samma revisor som i SKL Företag. Därutöver ska två
lekmannarevisorer utses. Som lekmannarevisor ska utses revisor som valts för granskning av
styrelsens och övriga nämnders verksamhet hos aktieägande kommuner, landsting eller
regioner.

11.

VALBEREDNING

11.1

Bolaget ska ha en valberedning bestående av högst sju (7) ledamöter valda vid Ägarråd.

11.2

Valberedningens uppdrag ska vara att till Ägarråd lägga fram förslag till styrelse,
styrelseordförande, revisorer och lekmannarevisorer samt arvoden till dessa. Valberedningen
ska eftersträva att styrelsen får en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och
förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bakgrund i
övrigt. Valberedningen ska härvid särskilt beakta styrelsens sammansättning med avseende på
kön och etnicitet samt representativitet för aktieägande regioner, landsting och kommuner.

12.

AKTIEBREV

12.1

Aktiebrev ska ej utfärdas.

13.

RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET

13.1

Parterna är överens om att, oaktat vad som i övrigt anges i detta Avtal, samtliga regioner,
landsting och kommuner i Sverige som inte redan är aktieägare, ska ges tillfälle att från SKL
Företag förvärva aktie i Bolaget samt att sådan Tillträdande Part äger rätt att ansluta sig till
detta Avtal utan övriga Parters särskilda medgivande.

13.2

Tillträdande Part ska tillträda detta Avtal genom särskilt anslutningsavtal som ska
undertecknas av den Tillträdande Parten och av SKL Företag.

14.

FÖRKÖP

14.1

Part (nedan kallad "Erbjudande Part") äger inte, helt eller delvis, överlåta sina aktier i Bolaget
till tredje man utan att först skriftligen erbjuda SKL Företag att lösa av Erbjudande Part sålunda
erbjudna aktier. Erbjudandet ska innehålla uppgift om antalet aktier som erbjuds till inlösen
för en köpeskilling motsvarande akties kvotvärde.

14.2

SKL Företag ska inom sextio (60) dagar ("Acceptfristen") från erbjudandet meddela Erbjudande
Part om förköpserbjudandet accepteras eller inte. Erbjudandet måste accepteras i sin helhet
och inte endast delvis.

14.3

Har inte SKL Företag accepterat förköpserbjudandet innan utgången av Acceptfristen ska detta
i sin helhet anses förkastat.
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14.4

Accepteras förköpserbjudandet på sätt som ovan anges ska SKL Företag erlägga köpeskillingen
för de erbjudna aktierna kontant senast trettio (30) dagar efter utgången av Acceptfristen.
Äganderätten till förköpta aktier övergår den dag då köpeskillingen erlagts, varvid Erbjudande
Part ska överlämna eventuellt utfärdade aktiebrev avseende de förköpta aktierna,
vederbörligen endosserade, till SKL Företag.

14.5

Om förköpserbjudandet inte accepteras, eller om köpeskilling inte erläggs inom den tid som
anges i punkten 14.4 ovan, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna aktier till
tredje man under förutsättning att villkoren vid sådan överlåtelse ej är mer förmånliga för
köparen än vad som hade gällt vid förköp enligt denna punkt 13. Såsom ytterligare
förutsättningar gäller dels att sådan överlåtelse kommer till stånd inom sextio (60) dagar från
utgången av Acceptfristen, dels att köparen i samband med sitt förvärv av aktierna skriftligen
förklarar sig tillträda detta Avtal som part i Erbjudande Parts ställe. Utträdande Parts ansvar
enligt detta avtal upphör ej dessförinnan. Inträde i detta Avtal förutsätter godkännande härtill
av övriga Parter.

15.

MEDDELANDEN

15.1

Meddelanden som enligt Avtalet ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat brev
eller e-post till respektive Parts officiella adress.

15.2

Meddelandet ska anses vara motpart till handa:

15.2.1 tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev,
15.2.2 den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post.
16.

HANDLINGSOFFENTLIGHET

16.1

Bolaget ska tillämpa den s. k. offentlighetsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i lag och
bolagsordning.

17.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING
Punkterna 3-4 , 7-9, 12 och 14 i bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av
fullmäktige i minst 2/3 av de aktieägande regionerna, landstingen och kommunerna.

18.

ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

18.1

Part äger inte rätt att annat än då så följer av uttrycklig bestämmelse häri, utan skriftligt
medgivande från behörig företrädare för övriga Parter, överlåta Avtalet eller sina rättigheter
eller skyldigheter enligt Avtalet till annan.
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19.

AVTALSTID

19.1

Detta avtal gäller från och med dagen för Parts undertecknande och intill dess sådan Part inte
längre är aktieägare i Bolaget.

20.

ÖVRIGT

20.1

Detta Avtal reglerar med uteslutande av lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
uttömmande alla frågor som Avtalet berör.
________________

Detta Avtal har upprättats i 2 exemplar, varav Parterna erhållit var sitt.
DATUM:

DATUM:

[KOMMUN)

SKL Företag AB
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BOLAGSORDNING
(beslutad vid extra bolagsstämma 170316)
1. BOLAGETS FIRMA
Bolagets firma är Inera AB.
2. SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.
3. FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET
Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och
lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner,
landsting, regioner, samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt
bestämmande inflytande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.
Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och
7-8 §§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c §
kommunallagen agera affärsmässigt.
Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och
aldrig till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning
tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.
4. BOLAGETS SYFTE
Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan att bidra till en
effektivisering och utveckling av landstingens, regionernas och kommunernas
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och
hög kvalitet.
I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att
bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till
deras andel i aktiekapitalet.
5. AKTIEKAPITALET
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 och högst 12.000.000 kronor.

Sid 1/3
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6. ANTAL AKTIER
Antal aktier ska vara lägst 3 000 och högst 12 000 stycken.
7. STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst femton ledamöter.
8. REVISORER
Bolaget ska ha lägst en och högst två revisor(er) med högst två ersättare.
9. LEKMANNAREVISORER
Bolaget ska ha två lekmannarevisor(er) med högst två ersättare.
10. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
11. ÄRENDEN PÅ ORDINARIE STÄMMA (ÅRSSTÄMMA)
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:
1)
val av ordförande vid stämman
upprättande och godkännande av röstlängd
2)
3)
val av sekreterare och en eller två justeringsmän
prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
4)
5)
godkännande av förslag till dagordning för stämman
6)
framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7)
beslut
a.
om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b.
om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen,
c.
om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör,
8)
bestämmande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet
revisorer, lekmannarevisorer och ersättare,
9)
fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorerna
10)
val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer,
lekmannarevisorer och ersättare
11)
val av styrelseordförande
12)
annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
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12. BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.
1) Årligt fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål för de
närmaste tre räkenskapsåren
2) Fastställande av rambudget för verksamheten
3) Ram för upptagande av krediter
4) Köp och försäljning av fast egendom
5) Bildande av bolag
6) Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
7) Ställande av säkerhet
8) Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för
bolaget
13. BOLAGETS RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
14. OFFENTLIGHET
Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder
som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen
och offentlighets- och sekretesslagen.
Om bolaget överlämnar verksamhet till privat utförare ska bolaget genom
avtalet med utföraren tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.
____________
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Lena Dahl

Ägardirektiv för Inera AB
– förslag inför ägarråd 170421 och bolagsstämma 170607
Ägare
SKL Företag AB äger 97 procent av aktierna i bolaget. Övriga aktier ägs av
landsting och regioner. Samtliga kommuner ska ges tillfälle att köpa aktier i
bolaget. Vid full anslutning från kommuner, landsting och regioner kommer det
innebära att SKL Företag AB äger 50,8 procent av aktierna.
Sveriges Kommuner och Landsting äger samtliga aktier i SKL Företag AB. SKL
Företag AB är moderbolag i SKL:s bolagskoncern.
Bolagets verksamhet
Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla tjänster och lösningar till stöd
för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, landsting, regioner,
samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande
över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.
Föremålet för verksamheten är angivet i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får
ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej
heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.
Bolaget ska i första hand ta fram gemensamma tjänster och lösningar till stöd för
digitalisering och verksamhetsutveckling inom områden där marknaden inte
bedöms kunna tillgodose ägarnas behov och intressen. Bolaget ska så långt
möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.
Beslut som fattats av ägarrådet återfinns i bilaga.
Bolagets styrning
Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i bolaget ett
intressebolag till SKL Företag. Syftet med att övriga parter givits tillfälle att vara
(eller i förekommande fall, bli) aktieägare är att tillförsäkra deltagande
kommuner, landsting och regioner ett avgörande inflytande över bolagets
strategiska mål och viktiga beslut. I aktieägaravtal har införts bestämmelser om ett
ägarråd som ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga parter äger delta och
som beslutar om övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning.
Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner,
SKL Företag AB
Postadress: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20, Tfn: 08-452 70 00, Fax: 08-452 72 25
www.sklab.skl.se, Epost: info@sklforetag.skl.se, Postgiro: 67 33 01-8, Bankgiro: 251-7381, Org nr: 556117-7535
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landsting och regioner kan utöva kontroll över bolaget motsvarande den som
myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak utföra
verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över)
räkning.
Verksamhetens finansiering
Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 7-8
§§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen
agera affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara
självfinansierade.
Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och aldrig
till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning tillhandahålla
tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.
Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan bidra till en
effektivisering och utveckling av kommunernas, landstingens och regionernas
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög
kvalitet.
Strategier för koncernen
Bolagen inom SKL-företagskoncernen ska skapa värde för SKL och dess
medlemmar genom att stödja SKL:s verksamhetsidé:
En fråga om demokrati.
SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som
arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och
service.
Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion.
Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar
för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden.
Det är en fråga om demokrati.
SKL:s verksamhet styrs ytterst av kongressens inriktningsdokument som
innehåller ett antal inriktningsmål för respektive kongressperiod. Varje år beslutar
styrelsen i SKL om en verksamhetsplan och budget. Koncernens bolag ska bidra
till förbundets inriktning och målsättningar.
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Koncerngemensamma riktlinjer
Riktlinjer för Sveriges Kommuner och Landsting ska i möjligaste mån tillämpas i
dotterbolagen. Följande riktlinjer ska ingå i ägardirektiv:
SKL:s alkoholpolicy
SKL:s policy om rökfri arbetstid.
Ledande befattningshavare i dotterbolagen ska ha en uppsägningstid om minst 3
månader.
Styrelse- och vd-utvärdering ska genomföras vartannat år och resultatet ska
rapporteras till styrelsen i SKL Företag AB.
Dotterbolagen ska genomföra medarbetarundersökningar vartannat år.
Vid nominering av styrelseledamöter samt ledande befattningshavare i bolagen,
bör en jämn könsfördelning eftersträvas så att andelen män respektive kvinnor blir
minst 40 procent.
Bolagen inom koncernen ska aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor. Varje bolag ska
ha en hållbarhetsredovisning.
Styrelsen
Styrelsen ska bestå av lägst 6 och högst 15 ledamöter inklusive ordföranden.
Styrelseledamöterna föreslås av en valberedning vilken ska bestå av högst 7
ledamöter. Valberedningens uppdrag är att till ägarmöte lägga fram förslag till
styrelse, styrelseordförande samt arvoden till dessa.
Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets
angelägenheter.
Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation.
Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras
på ett betryggande sätt.
Styrelsen ska se till att SKL Företag AB:s tidplaner för ekonomisk- och
verksamhetsmässig rapportering kan följas.
Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I
arbetsordningen ska det bl.a. anges hur ofta styrelsen ska sammanträda.
Styrelsen ska i skriftlig instruktion ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och
den verkställande direktören.
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Verkställande direktör
Styrelsen utser, i samråd med SKL Företag AB:s vd, en verkställande direktör för
bolaget.
Lön och övriga anställningsvillkor fastställs, i samråd med SKL Företag AB:s vd,
av styrelsen.
Styrelsen ska i en skriftlig vd-instruktion ange ansvar och befogenheter för vd.
Om vd ska skiljas från sina uppgifter, ska samråd ske med SKL Företag AB:s vd.
Bolagets utveckling
Styrelsen ska uppmärksamma bolagets långsiktiga utveckling och
anpassningsförmåga till nya krav och förutsättningar. Detta ska beskrivas i
bolagets affärsplan.
Investeringar
Bolagets behov av investeringar ska framgå av investeringsbudgeten. Beslut om
större investeringar ska ske i samråd med SKL Företag AB:s vd.
Ekonomiska krav
Verksamheten i bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder och bidra till
medlemsnytta. Som ekonomiska mål gäller följande:
Lönsamhetsmål – nettomarginal
Nettomarginalen beräknas som resultatet efter finansiella poster i procent av
rörelsens intäkter.
Nettomarginalen ska under perioden 2017-2019 uppgå till minst 3 procent.
Kapitalstrukturmål – soliditet
Soliditet beräknas som eget kapital, inklusive obeskattade reserver exkl. skatt,
dividerat med balansomslutningen.
Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 15 procent.
Utdelning
Bolaget ska inte lämna utdelning. Uppkommen vinst ska återinvesteras i bolaget
och långsiktigt förbättra bolagets soliditet.
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Inera i korthet
Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma
e-hälsoarbete. Våra tjänster används av medarbetare inom
vård och omsorg, invånare och beslutsfattare.
Exempel på nationella tjänster som landstingen och regionerna
har valt att samverka kring är 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken,
UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell patientöversikt.
Samverkan gäller även olika läkemedelstjänster och säkerhets
lösningar. Inera ansvarar också för den tekniska infrastruktur
och arkitektur som är förutsättningen för de nationella
e-hälsotjänsterna.
Inera är ett aktiebolag som ägs av landsting och regioner.
Bolaget leds av en styrelse med två politiker från respektive
hälso- och sjukvårdsregion. Vd ansvarar för verksamheten.
Vi har ett nära samarbete med eHälsomyndigheten, Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL), Socialdepartementet,
Socialstyrelsen, journalsystemsleverantörer och övriga
aktörer inom e-hälsoområdet.
Under 2015 var Ineras omsättning drygt 626 mkr
och hade vid årets slut 121 anställda.
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Från vänster:
Johan Assarsson, vd
Anders Henriksson,
styrelseordförande
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STYRELSEORDFÖRANDE & VD:

2015 – ett fantastiskt
e-hälsoår!

U

tvecklingen inom e-hälsoområdet är verkligen en
aktuell fråga för hälso- och sjukvården. Allt fler
e-hälsolösningar är sammankopplade via Ineras
tjänsteplattform. Allt fler digitala lösningar för hälsooch sjukvården planeras och införs. Detta kommer att ge
patienter, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare
bättre tjänster och verktyg för att nå och dela information
mellan vårdgivare.

För att även kommunerna ska kunna dra nytta av
våra tjänster fortsätter processen för att Inera ska bli ett
bolag som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL), landsting, regioner och kommuner gemensam.
På så sätt kan ännu bättre prioriteringar göras gemensamt
för hela e-hälsoarbetet och lösningarna hänga ihop över
vårdgivargränserna.
Vi har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och fattade
beslut under året att kunna erbjuda våra tjänster till
kommersiella företag med vårdavtal på öppna marknaden.
Tanken är att på så sätt kunna knyta ihop så stora delar
som möjligt av hälso- och sjukvården i Sverige digitalt
och att bidra till innovation och utveckling.

Vi har under året utvecklat vår koordinerande roll och

framför allt drivit frågan om samordnad arkitektur och ny
teknik. Den gemensamma IT-arkitekturen prövades med
stor framgång när en ny version av Nationell patientöversikt
utvecklades och infördes under 2015. All information till
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen. Journalen
med patientens tillgång till sin egen journalinformation,
breddinförs nu över hela landet och vi är övertygade om
att det är en viktig del för patientmedverkan på riktigt.

Det vi ser är att tillsammans med andra skapar vi

förutsättningarna och grunden till utveckling och rätt
prioriteringar inom e-hälsa. Vårt uppdrag är engagerande
och spännande. Vi ser optimistiskt fram emot 2016.

Besökssiffrorna för UMO och 1177 Vårdguiden blev

högre än någonsin. Och konkret och lyckad samordning
ser vi när alla vårdgivare via plattformen för stöd och
behandling nu kan erbjuda internetbaserat stöd och
behandling på ett säkert sätt, som ett komplement till
traditionell kontakt.

JOHAN ASSARSSON, VD
ANDERS HENRIKSSON, ORDFÖRANDE
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Delaktiga patienter förändrar
och förbättrar vården
Snart finns Journalen i hela landet och forskningen visar att en mer informerad
och delaktig patient är bra för vården. Som patient kommer man till en början
att nå helt olika information i Journalen beroende på var i landet man har fått
vård. Målet framåt är att vårdgivare enas kring vad patienten kan läsa.

FAKTA:
• Man når Journalen
via 1177 Vårdguidens e-tjänster
• Användare loggar in
med e-legitimation
• Över 400 000 personer har ett konto
• Under 2015 är
den införd hos:
- Uppsala
- Skåne
- Västmanland
- Jönköping
- Kalmar
- Östergötland
- Halland
- Kronoberg
- Västerbotten
• Under 2016 kommer
alla landsting och
regioner erbjuda
Journalen
• DOME är ett VINNOVA-finansierat
samarbetsprojekt
mellan Lunds Universitet, Högskolan i
Skövde, Örebro Universitet och Uppsala
universitet.

I

nförande som ger patienter tillgång till
sin journal via nätet har pågått hela året
över hela landet. Under 2016 kommer alla
landsting och regioner att göra det möjligt för
patienter att läsa sin journal via nätet. Studier
av införandet visar att en mer informerad och
delaktig patient i förlängningen är bra för
vården och ökar vårdkvaliteten.
En av DOMEs projektledare, Rose-Mharie
Åhlfeldt, som är docent i Informationsteknologi
inom området informationssäkerhet på Hög
skolan, i Skövde berättar om arbetet i DOMEprojektet och om hur hon började arbeta med
dessa frågor.

Patientens perspektiv

Redan tidigt i karriären blev Rose-Mharie
intresserad av patienterna och deras perspektiv
i vården. Hon noterade hur informationsflödet
inte följer patienten i vårdkedjan och hur
patienten inte har tillgång till sin egen information. Patienten vet inte mycket om sin egen
vård. Undermålig information leder till brister
i patientsäkerhet och respektfullhet. Patienten
kommer i kläm, informationen faller bort och
patienten får vänta. När man skapar systemen
behöver man tänka i processer utifrån patientens perspektiv.

på var vården ägt rum, vilket innebär att den
information patienten ser kan skilja sig mellan
olika vårdgivare och landsting.
– Det är med andra ord inte patientens behov
av information som är i fokus utan var patienten bor som bestämmer vilken information
patienten kan ta del av. Det är väldigt långt
kvar innan vi har patientens behov i fokus,
anser Rose-Mharie Åhlfeldt.

Patienten känner trygghet
av möjligheten

När journalen via nätet infördes i Uppsala var
farhågorna att patienten skulle ställa många
frågor till vården mellan mötena, men så har
det inte blivit enligt patienterna. I en studie
riktad specifikt till cancerpatienter läser de
snarare på i lugn och ro, samlar sina frågor och
bearbetar dem inför det planerade mötet.

Svårt få helhetsbild

Nu pågår införande nationellt av möjligheten
att läsa journalen via nätet, men fortfarande
kommer det vara svårt för patienten att få en
helhetsbild av sin information då olika regler
gäller för olika landsting och regioner. Det
som visas eller inte visas i Journalen beror
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Rose-Mharie
Åhlfeldt
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Förstår innehållet i informationen

Det forskarna även tagit upp i studien var
den förväntade oro som fanns från vården
om att patienten inte skulle förstå innehållet
i sin journal, men det upplever de att de gör i
stor utsträckning. Patienten har ju ofta först
fått informationen muntligt och när de sedan
läser och upptäcker något uttryck/ord de inte
förstår, tar de reda på det själva. I studierna
har man inte sett att patienter skulle lida av att
ta del av information.

Aktivt val att läsa eller inte

Patienterna vet att vårdpersonalen är stressad
och har ont om tid, så de avvaktar och tar med
sig sina frågor till nästa besök. Vissa väljer
aktivt att inte läsa, eller väntar med att läsa.
Men de gör det som en aktiv handling och
tycker inte att möjligheten att läsa borde tas
bort, utan är nöjda med att kunna välja.

Förväntar sig hög säkerhetsnivå

När det gäller integritet och säkerhet förväntar
sig patienterna att det är säkert och att systemet håller en hög säkerhetsnivå. Dessutom
använder inte patienterna ofta möjligheten
att dela sin journal med någon man utsett
till ombud. Däremot kan de läsa eller visa
journalen tillsammans med någon närstående.

Murbräcka till något större

Landsting och regioner som erbjuder
tjänsten Journalen har gjort olika bedömningar för hur och när patienten kan ta del
av journalinformationen. Daniel Forslund,
är innovationslandstingsråd i Stockholms
läns landsting och ledamot i Ineras styrelse,
berättar om sin syn på möjligheterna med
journalen via nätet och regelverket.
– Möjligheten att läsa sin journal via nätet
kommer att påverka hälso- och sjukvården
mycket mer än vi tror. Just att få tillgång till
sin journal via nätet kan kännas smalt, men
det är en murbräcka till något mycket större.
Det öppnar upp för dialog, ger praktiska
verktyg för en mer informerad patient och
driver fram en mer personcentrerad vård.
En ny användning av information om vård
och hälsa kommer leda till förändringar
som vi inte ens kan överblicka idag, säger
Daniel Forslund.

I december beslutade
Stockholms läns landsting
att påbörja införandet av
e-tjänsten Journalen och det
kommer bli obligatoriskt att
ansluta sig för alla vårdgivare
med landstingsavtal. Nu
pågår arbete med att ta fram
regelverket och göra tekniska
anpassningar. Detta ska vara
klart direkt efter sommaren
så att tjänsten kan lanseras
under hösten 2016.

Daniel
Forslund

Regelverket måste
bygga på nationell
kunskap

– Vi kommer såklart att diskutera regelverk
och införande med professionen, men det är
ett politiskt beslut i botten. Det finns mycket
erfarenhet från andra landsting och regioner
som underlättar vårt införande.
Idag kan en patient nå helt olika information i Journalen – beroende på var i landet man
har fått vård. Vad är viktigast att ta tag i kring
regelverk tycker du?
– Jag tycker man som patient har rätt att
kräva lika behandling i alla landsting och
regioner. Det är en märklig ordning när
landsting och regioner ger helt olika möjligheter för sina invånare att nå sin information.
Det finns ingen logik i det. Skyddsvärdet för
en patient kan inte vara större hos ett landsting
eller region än hos något annat.

Gränser är bara streck på kartan
– vi måste enas om regelverket

Läkarförbundet, Vårdförbundet och sjukvårdshuvudmännen behöver samla sig och
komma överens. Det finns ingen medicinsk
anledning att ha olika. Gränser mellan landsting och regioner är ju bara streck på kartan!
Det är inte rimligt att man som patient kan
nå helt olika innehåll vid helt olika tillfällen,
beroende på var man har fått vård.
Målet är att nå full enhetlighet, men som
ett första steg borde vi komma överens om en
gemensam lägstanivå för vilken information
som alltid ska finnas tillgänglig. Det måste vi
kunna enas om!

7

Under 2016
pågår ett arbete
för att ta fram
ett nytt nationellt regelverk.
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Nationell patientöversikt
– en av de viktigaste
nationella e-tjänsterna
Den 8 december 2015, genomfördes en lyckad driftsättning av en ny version
av Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya versionen bygger på modern
teknik och därför finns det goda möjligheter till en fortsatt utveckling
av innehåll och funktionalitet.

FAKTA:
• Det är nu möjligt ta
del av vaccinationer
i NPÖ
• All information till
NPÖ går via Ineras
tjänsteplattform
• Antalet användare
ökar stadigt
• Alla landsting och
regioner och 10
kommuner visar
sin information
• Cirka 230 kommuner
kan läsa journal
information

Den 8 december 2015, genomfördes

en lyckad driftsättning av en ny version av
Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya
versionen bygger på modern teknik och det
finns därför goda möjligheter till en fortsatt
utveckling av innehåll och funktionalitet.
Den stora förbättringen av NPÖ har skett
i tekniken även om utseendet och användar
vänligheten också har utvecklats.
– Den nya versionen innehåller en hel del
förbättringar som gör att användarna på ett
enklare sätt kan hitta rätt information i NPÖ.
Med den nya versionen kommer också möjligheten att redan nu ta del av ny information,
som exempelvis genomförda vaccinationer,
säger Ingela Jägerstedt-Larsson, ordförande i
förvaltningsgruppen för NPÖ.

Nationell patientöversikt gör det möjligt

för behörig vårdpersonal att med patientens
samtycke ta del av journalinformation som
registrerats hos andra landsting, kommuner
eller privata vårdgivare. Att få tillgång till en
heltäckande bild av tidigare dokumentation är
viktigt för att personal i vård och omsorg ska
kunna fatta rätt beslut och utöva en god vård.

8

Statistiken i den här artikeln, visar hur
många användare NPÖ har haft nationellt över
hela landet och hur stort antal patienter de sökt
information om per månad.
Under 2009 började Örebro med NPÖ

och de var först. Redan från start var verksamheterna med i diskussionerna och påverkade
innehållet och prioriteringar för vad NPÖ
skulle innehålla.
– En av fördelarna med att vara först var
just det att kunna påverka innehållet. Vi tänkte
säkert på självklara saker, men det var bra
att verksamheterna fick vara med i diskussionerna och prioriteringarna. Samtidigt var
det ju lite svårt också eftersom systemet var
så tomt, vi var de enda på plats. Som att vara
först med telefon, det fanns ingen att ringa till,
berättar Karin Rydberg, tjänsteansvarig.

Användningen är hög i Örebro och NPÖ
är en självklar del av arbetet och ger stor nytta
just för att tjänsten har så mycket information
som behövs för att göra en bra planering och
bedömning med patienterna. Kommunerna är
de största användarna och använder tjänsten
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framför allt för att ta del av dokumentation från sjukvården, för patienter i
omsorg och hemsjukvård.
– I mitt yrke som sjuksköterska kan
jag hämta värdefull information som jag
behöver för att göra rätt bedömning och
jag kan snabbt komma åt den. Det gör att
jag kan planera bättre. Vi var tidiga med
att använda NPÖ och det beror nog på att
vi är lite framåt men också på att vi har
haft en chef som tidigt förstod nyttan.
Det gäller att komma över tröskeln
och våga förändra sitt arbetssätt, säger
Annalena Lönnqvist, sjuksköterska,
Askerund hemsjukvård.

NPÖ har funnits sedan länge och är

en av de viktigaste nationella e-hälsotjänsterna. Den nya versionen bygger på
Ineras tjänsteplattform, som integrerar
Sveriges vårdsystem och hanterar journalinformationen på ett strukturerat och
enhetligt sätt. Nu när den nya versionen
är lanserad finns goda förutsättningar att
fortsätta arbetet med att fylla NPÖ med
innehåll och öka kännedomen, användningen och nyttan av tjänsten.

Till vänster: Annalena Lönnqvist, till höger: Karin Rydberg.
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1177 Vårdguiden och UMO
– i allmänhetens tjänst
1177 Vårdguiden och UMO (ungdomsmottagningen på nätet) har en positiv
utveckling i såväl kännedom och antal besök som nöjdhet. Landstingen och
regionernas gemensamma satsningar ligger bakom framgången, liksom
tillkomsten av nya uppmärksammade e-tjänster.

SAMMANFATTNING
NKI 2015:
TJÄNST

NKI

Klamydiaprovtagningstjänsten i 1177
Vårdguidens
e-tjänster

91

1177 Vårdguiden
på telefon

84

UMO.se

81

1177.se

80

1177 Vårdguidens
e-tjänster

72

Kim Nordlander

NKI = Nöjd Kund Index
Riktmärken för NKI
<55 Inte nöjd
55–74 Nöjd
>74
Mycket nöjd
Källa: SCB Medborgar
undersökning 2014

Det är Stockholms
läns landsting som
har det nationella
utföraruppdraget
för 1177 Vårdguiden
och UMO.

U

nder året har ett första steg tagits
för att koppla ihop de öppna och
inloggade tjänsterna genom att lyfta
in e-tjänsterna som en tydlig del av 1177
Vårdguiden och ta bort namnet och varumärket
Mina vårdkontakter, något som också syns i
ökat antal besök.
– Särskilt positivt för hela 1177 Vårdguiden
2015 är den 30-procentiga ökningen av
ärenden inom e-tjänsterna. 88 procent
uppger att de följer råden när de ringt 1177
Vårdguiden på telefon och förbättringen av
driftsäkerheten för telefoniplattformen, säger
Kim Nordlander, chef för 1177 Vårdguiden
och UMO inom Stockholms läns landsting
som har det nationella utföraruppdraget.
Införandet av Journal på nätet runt om i
landet har gett uppmärksamhet åt e-tjänsterna
bland annat genom medier, och säkert bidragit
till ökat antal inloggningar. Även den nya
plattformen Stöd och behandling, som är
ett verktyg för vårdgivare att erbjuda stöd,
utbildnings- och behandlingsprogram över
nätet, förväntas öka intresset för e-tjänsterna
på ett liknande sätt. Användningen har
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kommit igång och väntas öka kraftigt under
de närmaste åren.
1177.se utökades också med flera nya
teman – Patientlagen och Våga berätta, med
information för barn om psykisk hälsa. Våga
berätta innehåller även information om barns
rättigheter enligt Barnkonventionen, Patient
lagen och rättigheter när någon i familjen är
sjuk. Även ett nytt tema för vårdpersonal har
tagits fram för att ge råd om hur 1177 Vårdguiden kan användas i kontakten med invånarna.

I februari driftsattes en helt ny version
av UMO.se med ny form och mobilanpassning
som möjliggör att all information är tillgänglig
i alla typer av enheter på samma sätt. Den
nya formen bottnar i UMO:s verksamhetsidé
om att vara en aktuell, levande och trovärdig
digital kontaktyta för unga som söker information och dialog om sex, hälsa och relationer.
– Att lyfta ungas egna erfarenheter är
en trovärdighetsfaktor. Ungas perspektiv
har, som alltid i arbetet med UMO.se, tagits
till vara i utvecklingen av den nya formen.
Användartester har genomförts med unga i
olika åldrar och
med olika förutÅsa Sandler
sättningar att ta till
sig information.
Vi har även gjort
enkäter och följt
upp trender i ungas
webbanvändning.
Allt för att skapa
en lättanvänd och
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lockande webbplats för de allra viktigaste
frågorna, säger Åsa Sandler, produktions
ledare på UMO:s redaktion.

Starka varumärken och ökad
användning

Satsningarna som landsting och regioner
gör i att bygga erbjudanden till invånare via
välkända varumärken är mycket framgångsrik.
Varumärkesundersökningarna visar att kännedomen om UMO ligger på 79 procent i målgruppen. Och kännedomen om 1177 Vårdguiden
ligger på hela 89 procent.
Tjänsterna har haft en positiv utveckling
vad gäller kännedom, användning och nöjdhet
under de senaste åren: Invånarnas användning
av 1177 Vårdguidens e-tjänster har ökat både
i antal individer, inloggningar och ärenden.
Drygt 65 000 nya användare har tillkommit
under året. Antalet anslutna vårdenheter har
också ökat med omkring 9 procent. Antalet
besök på 1177.se samt umo.se fortsätter öka.
1177 Vårdguiden på telefon ligger på en
stabil nivå.

Införandet av Stöd och behandling

En av de större händelserna under året är att
1177 Vårdguiden i mars utökades med en helt
ny nationell tjänst och plattform, Stöd och
behandling. Exempel på användning via nätet
är behandling mot ångest och depression,
smärta, tinnitus och screening vid alkohol-

och drogproblem. Tjänsten kan också användas
för att bygga program och utbildningar som
stöd för patientens egen vård och omsorg, men
även program som stöder vårdprocesserna för
bättre interaktion mellan vård och patienter för
att främja delaktighet och öka tillgängligheten.

Utvecklar strategier för
införanden och utbildning

Arbetet med att ta fram en ny generell
införandestrategi och modell för införandeprogram som stödjer breddinföranden blev
klart under första kvartalet 2015.
– Den strategin och modellen tillämpar vi
nu i införandet av Stöd och behandling och det
upplever vi som en stort steg framåt, berättar
Eva Lindholm, ansvarig för införande av
e-tjänster inom 1177 Vårdguiden.
– Införandeprogrammet för Stöd och
behandling riktar sig till projektledare,
kommunikatörer, vårdgivaradministratörer,
designers, utgivare, behandlare och verksamhetsutvecklare, fortsätter hon. Programmet
erbjuder bland annat utbildning i Designer
verktyget, utbyte av gemensam information
om erfarenheter landstingen emellan – och
genomgång av juridiska frågeställningar,
såsom upphovsrätt, upphandling, riskanalys
och avvikelsehantering med utgångspunkt
i att Stöd och behandling är ett Nationellt
Medicinskt Informationssystem (NMI).

ANVÄNDNING 2015

FÖRÄNDRING 2015
I JÄMFÖRELSE MED 2014

1177 Vårdguiden och UMO har tillsammans
ca 100 miljoner kontakter med invånarna om året.

De mätningar som genomförs visar att invånarna
är mycket nöjda med tjänsterna.
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Motivering: ”1177 Vård
guiden lyckas leverera all den
information som användaren
kan tänkas behöva i sin mobil.
Det är enkelt att hitta rätt
och användarna tar enkelt
del av den information som
eftersöks. Man har arbetat
hårt med användarvänlig
heten, vilket verkligen har
lönat sig.”

Web Service Award
till UMO, priset
som bästa sajt för
samhällsinformation
– med högsta betyg
i tävlingens historia!
Motivering: ”Man har
lyckats med det svåra
uppdraget att nå en kräsen
målgrupp genom att använda
rätt tonalitet och tilltal. Med
smarta funktioner har man
uppnått fantastiska betyg
i användarvänlighet och
design.”

Svenska publishingpriset till UMO
i kategorin digitala
läromedel.

Servicedesk forum
awards 2015, branschpriset för ”Årets
Servicedesk Manager
2015” gick till Camilla
Widmark, Supportansvarig på Invånar
tjänster.

10%

20 000 000

Web Service Award
till 1177 Vårdguiden
på webben, priset
som Sveriges bästa
responsiva webbplats

Motivering: ”För en sajt
med perfekt användar
perspektiv och uttömmande,
sakliga svar.”

40%

60 000 000

UNDER ÅRET HAR
WEBBPLATSERNA
VUNNIT ETT ANTAL
PRISER:

Motivering: “Hon såg tidigt
helhetsbilden och var noga
med att både verktyg och
processer implementerades
parallellt för att projektet
skulle bli så lyckat som
möjligt”.

119

Nu kan alla hålla koll
på hur sjuka vi är
Statistiktjänsten har sedan två år gett möjlighet för landsting och regioner
att följa utvecklingen av sjukskrivningsmönster för sina vårdverksamheter.
Under 2015 öppnades en publik del av tjänsten, där även allmänheten
kan få en bild över sjukskrivningsmönster i landet.
– I Statistiktjänsten kan alla invånare i Sverige nu

Målet med Statistiktjänsten är att göra uppföljning

följa bland annat hur många kvinnor respektive män
som är sjukskrivna och hur andelen är fördelad per
landsting/region. Det finns även fakta för fördelning av
sjukskrivningar bland åldrar, hur länge de är sjukskrivna
och för vad. Fortfarande saknas statistik i Statistiktjänsten
från några landsting, men de kommer att anslutas under
2016, säger Anders Glennhage, tjänsteansvarig för
Statistiktjänsten på Inera.

av sjukskrivning på lokal, regional och nationell nivå möjlig.
Tjänsten ger möjlighet att se hur hälso- och sjukvården
arbetar med sjukskrivning, bland annat avseende könsuppdelad statistik. Målgruppen är bred, potentiella användare
är bland andra verksamhetschefer, processledare och verk
samhetsutvecklare. Statistik på vårdgivar- och vårdenhetsnivå
är endast nåbar via kommunikationsnätet Sjunet, för hälsooch sjukvårdspersonal med särskild behörighet och
SITHS-kort.
– Landstingen har behov av att följa upp egna vårdenheter, men även privata enheter som ingår i respektive
landsting via avtal. Eftersom det idag inte finns någon
nationell källa över avtal har Inera valt att under 2015
utveckla en lösning som innebär att landstingen själva
rapporterar in vilka enheter som ingår i landstinget och
som man vill följa upp, berättar Anders Glennhage.

Lösningen har utformats så att sekretessreglerad
information inte utlämnas från de privata enheterna
till landstingen, all statistik presenteras med tröskelvärden för att undvika att
identiteter röjs.

63%

FÖRDELNINGEN
MELLAN KÖN:

Anders Glennhage
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120

Lyckat byte av SITHS-certifikat
Under 2015 har SITHS Förvaltningsgrupp tillsammans med SITHS-anslutna
organisationer arbetat hårt med att byta ut gamla certifikat på SITHS-kort.
Gamla certifikat, som utfärdats med SITHS CA v3, upphörde att gälla den
28 november 2015 och behövde därför ersättas med SITHS CA v1.

K

onsekvensen – om utbytet inte skedde i tid – skulle
bli att personer med gamla certifikat inte skulle
kunna använda sitt SITHS-kort för elektronisk
identifiering efter den 28 november. Totalt var det ungefär
220 000 kort och certifikat som skulle bytas ut. Drygt 125
000 användare skulle byta sitt certifikat och resten behövde
få ett helt nytt SITHS-kort.

Förberedelser och planering

Hösten 2013 påbörjades förberedelserna inför bytet av
kort och certifikat. Samtliga SITHS-anslutna organisationer informerades, ny funktionalitet för att underlätta
utbytet planerades, och många organisationer började
planera för hur deras eget utbyte skulle gå till. Trots att
förberedelserna startade i god tid, var det inte förrän vid
halvårsskiftet 2015 som arbetet kom igång på allvar.

Ny funktionalitet som underlättade

För att underlätta utbytet av kort och certifikat lanserade
SITHS Förvaltningsgrupp i november 2014 ny funktionalitet
i SITHS Admin, som gjorde det möjligt att ta reda på vilka
kort och certifikat som behövde bytas inom respektive
organisation. I maj 2015 kom ytterligare funktionalitet som
gjorde det möjligt att utfärda nya certifikat till befintliga
kort till många personer samtidigt.
– Den nya funktionaliteten uppskattades mycket av
verksamheterna som skulle arbeta med utbytet, berättar
Kerstin Arvedson, tjänsteansvarig för SITHS. De upplevde
att verktyget var enkelt att använda och underlättade
arbetet med utbytet.

att själva korten var giltiga längre än själva SITHS CA v3
certifikaten, som hade en kortare livslängd än normalt.
Detta medförde att hanteringen av antal byten blev större
och mer komplex än vad det vanligtvis är.
– Att något sådant händer igen måste vi undvika, säger
Kerstin Arvedson. Det var en stor påfrestning för alla
berörda – anslutna organisationer, SITHS Förvaltning och
Nationell kundservice.

Resultat över förväntan

Trots att de flesta organisationerna kom igång relativt
sent med sitt utbyte, blev resultatet över förväntan. Efter
”den stora dagen” var det hur lugnt som helst. I stort sett
fungerade allt som vanligt för användarna. Fantastiskt
roligt! Och vi vill återigen tacka alla SITHS-anslutna
organisationer för ett mycket bra arbete.
– Gott samarbete, anpassat IT-stöd, samt tydlig och
kontinuerlig kommunikation, gjorde att vi nådde ett lyckat
resultat, säger Kerstin Arvedson. Det är vi jätteglada för!

Utbyte av certifikat – tillhör också en vardag

Trots att det var enormt många kort och certifikat som
skulle bytas på en gång, så tillhör utbyte av kort certifikat
den vanliga rutinen, som är ett löpande arbete för SITHS.
Ett SITHS-kort och SITHS-certifikat är som regel giltigt
i fem år, och ska av säkerhet- och kvalitetsskäl alltid bytas
efter denna tid. Det som krånglade till det denna gång, var
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Ineras tjänster öppna
för kommersiella företag
Inera har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och erbjuder sina tjänster
till kommersiella företag på öppna marknaden. Avsikten är att bidra
till innovation och utveckling. Möjligheten kommer göra Inera till ett
nav för hela Sveriges vårdinformation, och leda till en positiv utveckling
för både patienter och vårdpersonal.

H

ittills har i stort sett bara Ineras
ägare, landsting och regioner, haft
möjlighet att köpa tjänster från Inera.
Men efter en juridisk utredning fattade Ineras
styrelse beslutet att anslutning till exempelvis
tjänsteplattformen, eller andra av Ineras
tjänster, också ska kunna erbjudas direkt till
kommersiella företag.

Syftet är att stimulera utvecklingen inom

e-hälsa, så att marknadsaktörer kan använda
Ineras tjänster för att ta fram nya, innovativa
applikationer och funktioner för patienter och
invånare eller medarbetare i vård och omsorg.
Förhoppningen är att marknaden ska bidra
till att utbudet av tjänster ökar snabbare, så att
patienter får större möjligheter till självservice
och delaktighet i vården, och vårdpersonal får
effektiva verktyg.
Ingen information kommer att släppas ut
från vårdsystemen via tjänsteplattformen om
inte de vårdgivare som äger informationen
har avtalat om detta. Inera kommer dessutom
att kräva att få certifiera tjänster som ansluts
till plattformen. Allt för att hålla en hög
säkerhet och kvalitet i hanteringen av känslig
information.

Flera leverantörer erbjuder tjänster till

Inera och många av dem ligger långt fram när
det gäller innovativa lösningar för vård och
omsorg, och både vårdgivare och patienter
har stor nytta av att deras tjänster kan utbyta
information med alla vårdsystem som anslutits
till tjänsteplattformen. De möjligheter som
tjänsteplattformen ger är en mycket viktig
pusselbit för att öka samverkan mellan det
offentliga och privata aktörer på området.

INERAS MARKNAD ENLIGT NY POLICY
Regioner
och
landsting
_
Hälso- och
sjukvård

Kommuner
_
Hälso- och
sjukvård

Privata
utförade
_
med avtal

Hälso- och sjukvård
Tandvård

Övriga

Statliga
Myndigheter
_
som
bedriver
hälso- och
sjukvård

_
med behov av
informations
utbyte
_
som utöver
tillsyn &
uppföljning

Leverantörer till hälso- och sjukvård
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Invånare
_
Hälso- och
sjukvård
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Vården i siffror
Vården i siffror är en webbplats som visar en mängd olika mått
och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Det kan till exempel
handla om utfallet av en viss typ av behandling, hur lång väntetiden
är för att få en viss typ av vård, eller hur många som fått en viss typ
av behandling.

I

nformationen som visas i Vården i siffror hämtas
från nationella kvalitetsregister och andra register
och databaser som innehåller kvalitativa mått av
olika slag. Vården i siffror har sitt ursprung i den tryckta
upplagan ”Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård”,
som nu gjorts om och istället visar all data i digital form.

Nu öppen för alla

Under 2015 har Vården i siffror utökats med ny data,
som till exempel hjärtsjukvård, intensivvård, psykiatrisk
vård, habilitering, reumatisk sjukvård, väntetider i vården, patientsäkerhet, överlevnad vid cancersjukdomar,
minskning av övervikt efter obesitaskirurgi, med mera.
Dessutom har ett arbete pågått med att visualisera
indikatorer i nationella rapporter
som skapar överblick över olika sjukdomsområden.
Ett stort arbete har också gjorts med att öppna upp
webbplatsen för allmänheten. Sedan december 2015 är
Vården i siffror tillgänglig för alla som är intresserade av
hur svensk hälso- och sjukvård utförs och dess resultat.
Tidigare krävdes inloggning med SITHS-kort.

Viktig källa som förbättrar vården

Syftet med Vården i siffror är att skapa dialog om resultat
och kvalitet mellan och inom olika ledningsnivåer hos
vårdgivare. Ökad kvalitet genom förbättringsarbete och
mer jämlik vård är önskvärda effekter. Syftet är också
att göra hälso- och sjukvårdsstatistik tillgänglig för både
invånare och vårdpersonalen, för att ge inspiration och
skapa nya kontaktytor för erfarenhetsutbyte. Målet med
Vården i siffror, är att webbplatsen ska vara samlings
platsen för all statistik av mått och resultat i vården.
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Nytt projekt
för nöjdare
kunder
Inera driver internt ett projekt
som syftar till att vi ska bli en mer
kundanpassad och professionell
leverantör av nationella tjänster,
projektet Kundfokuserade
processer och stödsystem.

Rolf Åström

S

yfte med detta projekt är att ta ett större grepp
kring alla led i Ineras affär, och skapa bättre
förutsättningar för en effektivare leverans. Målet
med projektet är att Inera ska uppfattas som en professionell organisation, som på ett effektivt sätt levererar
efterfrågade tjänster. I slutändan ska detta resultera i
nöjdare kunder.
– Det är härligt att se all den energi och kreativitet som
finns bland alla medarbetare som deltar i projektet, säger
Rolf Åström som är projektledare. Utgångspunkten för
hela projektet är alla synpunkter vid fått vid landstings
besök, via ärenden som Nationell kundservice hanterat,
och vid andra kontakter vi haft med kund. Detta har gett
oss en hyfsat bra bild över vad kunder förväntar sig av
oss, och det vill vi leva upp till. Förhoppningen är att Inera
ska bli en ännu bättre samarbetspartner, som förenklar
vardagen för alla som vill använda, förstå och hantera våra
tjänster. Vi kommer inte att vara nöjda, förrän våra kunder
är nöjda, lovar Rolf.

Delområden

De delområden projektet omfattar är;
• En ny version av Inera.se. Kund, som ska ta fram
interna processer för ett bättre kundmöte.
• Affär, som ska skapa tydlighet kring avtal och
prismodeller.
• Processer och roller, där dessa ska beskrivas
övergripande.
• Planer, som ska identifiera vilka planer Inera och
kunder behöver använda och ta fram.
• Systemintegration, ansvarar för att alla tekniska
kopplingar mellan system fungerar.
• Leverans, ska ta fram en leveransprocess som fungerar
för våra kunder.
• Support, arbetar med att ta hem all support till Inera
och skapa en nationell kundservice.
• Uppföljning, ska se över intern och externt behov av
statistik och annan uppföljning.
• Ekonomi, tar fram stödsystem och ska införa
e-fakturering.

Sömlös hantering mellan delområden

Inom projektet Kundfokuserade processer och stödsystem ingår tio delområden, vars uppgifter ska samordnas och koordineras med varandra. Gemensamt
för alla delområden är att de styrs mot samma mål
– kundens nytta och behov.
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SVERIGES LANDSTING OCH REGIONER
STYRELSE
PRESIDIUM
BEREDNINGSGRUPP

INERA
PROGRAMRÅD

FÖRVALTNINGSGRUPPER

FÖRVALTNINGSGRUPPER

FÖRVALTNINGSGRUPPER

FÖRVALTNINGSGRUPPER

PROJEKTSTYRGRUPPER

PROJEKTSTYRGRUPPER

PROJEKTSTYRGRUPPER

PROJEKTSTYRGRUPPER

Ineras kärnkompetens,
styrning och ledning
Ineras kärnkompetens utgörs av

styrning, ledning och koordinering, samt
kravställning och förankring i samverkan
med våra ägare och kunder. Viktiga funktioner är även strategisk arkitekturstyrning,
kundservice och kommunikationsverksamhet.
Beredningsprocessen av ärenden och nya
uppdrag via programråd, beredningsgrupp
och styrelse är etablerad och fungerar bra.

Styrelsen består av två politiker från
respektive hälso- och sjukvårdsregion, en från
den styrande majoriteten och en från oppositionen. De beslutar om övergripande planer
och strategi för verksamheten. I deras ansvar
är att bereda ärenden och få rekommendationer
från sina respektive huvudmän i viktiga frågor.
Beredningsgruppen bereder ärenden

till styrelsen. De har ansvar för att berätta
för och stämma av med sina huvudmän om
de prioriteringar som Inera gör.

Programrådet är Ineras kanal mot lands-

ting och regioner för förankring, dialog och
samverkan kring de gemensamma, nationella
tjänsterna inom e-hälsa.
Programrådet deltar i beredningen av de
ärenden och uppdragsförslag som kommer
in till Inera och medverkar till att ta fram en
verksamhetsplan. Det är sammanhållande för
landsting och regioners planer för anslutning
till tjänster. De medverkar till att säkerställa
deltagande med strategisk verksamhets-,
kommunikations- och it-kompetens i förvaltning- och projektstyrgrupper. Rådet ansvarar
för att samverkan sker med ledningsnätverken,
det vill säga hälso- och sjukvårdsdirektörer
(HSD), informationsdirektörer (ID), IT- direktörer (SLIT), samt ekonomidirektörer och de
kommunala chefsnätverken. Programrådet är
också rådgivande till beredningsgruppen.

Det är Vd som ansvarar för att Ineras

verksamhet sker enligt styrelsens riktlinjer.
Till sitt stöd har vd en ledningsgrupp som
består av avdelningschefer och enhetschefer.
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DET FINNS CIRKA
25 FÖRVALTNINGSGRUPPER med
representanter från
landsting, regioner,
kommuner och privata
vårdgivare för tjänsterna hos Inera.
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Tjänster och projekt
för någon närstående. Både den som kontaktar Hjälplinjen
och den som svarar är helt anonyma. Hjälplinjen besvarar
cirka 13 000 samtal per år. De vanligaste orsakerna till
kontakt är i nämnd ordning; relationsproblem, oro för
närstående, ångest, depression samt kris och självmord.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan
invånare i hela landet kontakta vården, utföra vårdärenden
och läsa personlig information om sin vård på ett säkert
sätt. Det kan till exempel handla om att boka tid, förnya
recept, ta del av provsvar eller annan vårddokumentation
och på andra sätt få stöd i sin vårdprocess. Under 2015
har utförda ärenden ökat med 30 procent inom 1177 Vård
guidens e-tjänster.

Journalen

Sedan 2015 är det Inera som förvaltar och utvecklar
Journalen. Tjänsten gör det möjligt för invånarna att läsa
journalinformation från hälso- och sjukvården via nätet.
I november genomförde Inera en nationell konferens
för att diskutera Journalen via nätet ur olika perspektiv.
Omkring 120 personer deltog och deltagarna var företrädare för landsting, regioner och kommuner, vård
professioner, myndigheter och leverantörer.
Utvärderingen visade att konferensen om Journalen
via nätet var mycket uppskattad, men att man gärna vill
ha mer tid för fortsatta diskussioner och Inera planerar
därför för fler konferenser under 2016.

1177 Vårdguiden på telefon

1177 Vårdguiden på telefon är en nationell tjänst. Om man
behöver sjukvårdsrådgivning kan man ringa 1177 dygnet
runt, året om, var man än befinner sig i Sverige. 88 procent
uppger att de följer råden när de ringer 1177 Vårdguiden
på telefon.

Rådgivningsstödet webb

Rådgivningsstödet webb är ett stöd för legitimerad
vårdpersonal, framför allt sjuksköterskor, att bedöma vårdbehov. Merparten av landstingen och regionerna använder
Rådgivningsstödet webb inom primär- och öppenvården.

Vårdens intyg

20 landsting/regioner har infört Läkarintyg som gör det
möjligt för läkare och handläggare att skicka läkarintyg
och meddelande elektroniskt mellan hälso- och sjukvården
och Försäkringskassan. 20 landsting/regioner har anslutit
till nya tjänstekontrakt som gör det möjligt för invånare
att själva hantera sina intyg via Mina intyg en e-tjänst som
man når via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Den riktar sig
till invånare där de kan hantera sina läkarintyg. Nu finns
möjlighet att hantera två av Transportstyrelsens läkarintyg
för högre körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg
diabetes).
I de fall fråga/svar inte stöds av journalsystemet finns
tilläggsapplikationen Webcert Fråga/Svar och nu stödjer
Webcert även av Transportstyrelsens läkarintyg för högre
körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg diabetes).
Arbete pågår för att ge privata vårdgivare möjlighet att
hantera intyg i Webcert.
Under året har Statistiktjänsten för ordinerad sjukskrivning lanserats. Det är en webbtjänst som gör det möjligt
att följa upp och se samlad statistik för den i läkarintygen
ordinerade sjukskrivningen.

1177 Vårdguiden på webben

1177 Vårdguiden på webben är landstingens och regionernas
gemensamma tjänst till allmänheten för råd om vård på
webb. Webbplatsens innehåll produceras av vårdpersonal
och bearbetas både av en nationell redaktion och av
regionala redaktioner/redaktörer. 1177.se anpassas automatiskt beroende på var man bor och man kan få nyheter,
information och länkar till de e-tjänster som är aktuella i
det egna landstinget eller regionen. En av de större händelserna under året är att 1177 Vårdguiden utökades med en
helt ny nationell tjänst och plattform, Stöd och behandling.
1177 Vårdguiden har under året fått ett flertal utmärkelser.

Hjälplinjen

Nationella hjälplinjen erbjuder kostnadsfri psykologisk
hjälp och vänder sig till människor som är i psykisk kris
eller i andra svåra livssituationer. Man kan kontakta
Nationella hjälplinjen för egen del eller om man är orolig
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Födelseanmälan gör det möjligt för förlossningskliniker att
skicka födelseanmälan elektroniskt till Skatteverket och
direkt få tillbaka ett personnummer till det nyfödda barnet.
Tjugo landsting har infört tjänsten.
Projektet Intygstjänster har under 2015 fortsatt vidare
utveckla intygstjänsterna. Inera AB fick i uppdrag från
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att fortsätta
det nationella utvecklingsarbete som påbörjades i projektet
Intygstjänster 2013 genom att under åren 2014-2015
uppfylla samtliga delmål under sjukskrivningsmiljardens
villkor 5 ”Utökat elektroniskt informationsbyte” samt
tilläggsuppdraget ”Fördjupade medicinska utredningar”.

utseende, men med samma innehåll som de nuvarande
PDF-blanketterna, de får ett nytt tillgänglighetsanpassat
format, kommer att kunna fyllas i på skärmen och sedan
skrivas ut. Alla blanketter kommer även som PDF-er.
Samtliga gränssnitt är responsiva och anpassar
utseendet utefter besökarens typ av enhet. Det innebär
exempelvis att formulären fungerar lika bra i mobiltelefon
eller läsplatta som i dator.

Eira och Socialtjänstbiblioteket

Via landstingssamarbetet Eira, får vårdens personal
tillgång till internationella forskningsresultat via ett stort
antal e-tidskrifter. De gemensamma licensavtalen omfattar
all vårdpersonal i landets 21 landsting och regioner men
ger även privata vårdgivare med landstingavtal rätt till
åtkomst. Under året infördes bland annat proxy åtkomst
till Eira Discovery för privata vårdföretag.
Från årsskiftet 2015/2016 erbjuder Inera inte längre
Socialtjänstbiblioteket och från och med januari 2016
släcktes www.socialtjänstbiblioteket.se ned.

STÖD OCH BEHANDLING

Tjänsten Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens
e-tjänster som möjliggör för landsting, regioner, kommuner
och privata vårdgivare med vårdavtal att erbjuda invånare
stöd- och behandlingsprogram via nätet. Några olika
tillstånd som det finns program för är exempelvis ångest,
depression och smärta. I tjänsten Stöd och behandling finns
också ett elektroniskt verktyg för att kunna specialdesigna
olika typer av stöd- och behandlingsprogram utifrån de
behov den aktuella målgruppen har. Införandet pågår för
fullt och i början av mars var 150 vårdenheter anslutna.

eKlient

En viktig del av arbetet med eKlient är att tillsammans
med landsting och regioner ta fram standarder och sätta
livscykelplaner för hur länge viktiga IT-komponenter
ska användas. Detta underlättar både för till exempelvis
landstingen och för samarbetsparter, som får en norm
att förhålla sig till vid utveckling och framtagning av
nya system och tjänster. Det underlättar också för andra
nationella projekt, som får en samlad bild över hur till
exempel landstingens IT-miljöer utvecklas över tid.

UMO

UMO.se är en nationell ungdomsmottagning på nätet där
unga mellan 13 och 25 år kan hitta relevant, aktuell och
kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer.
På UMO.se finns texter, filmer, animationer, tester och
illustrationer som ger unga kunskap och möjlighet att
reflektera kring olika frågor som rör sex, hälsa och relationer. Förhoppningen är att unga på så vis får verktyg för
att fatta egna väl grundade beslut som rör viktiga frågor
i deras liv. Kännedomen i målgruppen är 79 procent och
under året har webben helt anpassats för mobilen.

Elektronisk remiss

Elektronisk remiss skapar grunden för elektroniskt utbyte
av remisser mellan vårdgivare inom det egna landstinget/
regionen samt utanför det egna landstinget/regionen. Det
finns ännu ingen som använder Elektronisk remiss via den
nationella tjänsteplattformen, men planering pågår inför
det första införandet.
Man har under året tagit fram en lösning för hantering
av bilagor samt en informationsspecifikation för utbud.

E-blankettjänsten

E-blankettjänsten är anpassade blanketter som berör
olika verksamhetsområden, framför allt inom kommunal
förvaltning. Under 2015 påbörjades arbetet med att modernisera e-blankettjänsten. Formulären får nytt modernt
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Hjälpmedelstjänsten

Under 2015 togs all funktionalitet i drift för
Hjälpmedelstjänsten. Hjälpmedelsleverantörer registrerar
sina produkter, och information om dessa i tjänsten som
hanterar en del av det totala utbudet i Nationell katalog för
produkter och avtal som omfattar 660 000 artiklar, varav
260 000 är ISO-klassificerade hjälpmedel.
En planerad uppdatering i slutet av 2015 med förbättringar för tjänsten är framflyttad till början av 2016.

Infektionsverktyget

Syftet med Infektionsverktyget är att förebygga vårdrelaterade infektioner, förbättra följsamhet till behandlingsrekommendationer samt att minska bruket av bredspektrumantibiotika. Via Infektionsverktygets rapportverktyg kan
man ta fram rapporter över vårdrelaterade infektioner,
antibiotikaordinationer, koppling till riskfaktorer etc.
inom enskilda organisationer. Denna återkoppling hjälper
verksamheten att själv identifiera problem, och ger ett
bra underlag att använda i det lokala förbättringsarbetet.
Under året har förbättringar gjorts i systemet samt
anpassningar påbörjats av Infektionsverktyget till
Primärvården. Flytt har skett av IT-driften till Inera.

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt gör det möjligt för behörig
vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av
journalinformation som registrerats hos andra landsting,
kommuner eller privata vårdgivare.
Nationell patientöversikt fick i december ett nytt
utseende och några nya funktioner som en vy för kalendern,
möjlighet att sortera informationen samt möjlighet att
ta del av läkemedelsinformation och vaccinationer. Den
stora utvecklingen under året skedde i den teknik för hur
information från journalerna hämtas till Nationell patient
översikt och möjligheterna för vårdgivare att dela med sig
av vårdsystem.

Nitha

Nitha är ett nationellt IT-stöd för händelseanalys. Nitha
består av en operativ del där analysledare och experter
registrerar och utför analyser av skador inom vården
enligt en systematiserad metod. Nitha består också av en
kunskapsbank, där vårdpersonal kan ta del av avslutade
analysrapporter och ta lärdom av dessa erfarenheter. En
händelseanalys är en systematisk metod som ska ge svar
på frågan vad som hände, varför det hände och hur vården
ska arbeta för att händelsen inte ska upprepas igen.
Några få vårdgivare står för en stor del av överförda
analyser till Nitha. Totalt överförda analyser till Nitha
Kunskapsbank var i slutet av 2015 cirka 800 stycken.

Pascal

Pascal är en applikation för vårdpersonal att förskriva och
beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får
sina mediciner fördelade i påsar (dospatienter). Vid årets
uppdatering infördes nya funktioner som sammantaget
ger en bättre tjänst. Valet av funktioner har tagits fram
tillsammans med, och utifrån de behov som, vård och
omsorg har. Möjligheten att kunna se vilka läkemedel som
ändrats för patienten är extra viktig för sjuksköterskor
inom den kommunala vården. Tidigare har sjuksköterskan
behövt kontrollera utifrån dosreceptet och jämföra datum
och tider för att upptäcka om en förändring skett. En annan
viktig funktion är att användarna av Pascal har möjlighet
att nå läkemedelsförteckningen för alla patienter, inte bara
dospatienter.

Rikshandboken i barnhälsovård

Rikshandboken är en webbplats som innehåller aktuell och
kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling
samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet.
En viktig förutsättning för att nå jämlik och rättvis
barnhälsovård är att barnhälsovårdsprogrammet följs och
att Rikshandboken används.
Årsskiftet 2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget
av Rikshandboken i barnhälsovård tillbaka till Inera efter
några år hos Stockholms läns landsting.

Svenska informationstjänster
för läkemedel (Sil)

Sil är en tjänst med kvalitetssäkrad läkemedelsinformation.
Information om dosering och iordningsställandet av läkemedel till barn har inkluderats från ePed som tas fram på
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitets
sjukhuset i Solna. Via Sil tillhandahålls läkemedels
instruktioner och tjänster för rimlighetskontroller för
barndoseringar.

Svenska biobanksregistret

Genom att samla översiktlig information om prover i
ett gemensamt system, blir det enklare att genomföra
samtyckesbegränsningar och söka efter prover som
kan vara till nytta för forskning. I skrivande stund är det
17 av 26 vårdgivare som har anslutit sina patologisystem
till Svenska biobanksregistret, SBR. Sedan starten har
1,3 miljoner prov blivit överförda till registret. Under
året har tjänsten genomfört en uppdatering av säkerheten
i systemet, nytt gränssnitt har kommit på plats och en
verksamhetsanalys har tagits fram.
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Svevac

Katalogtjänst HSA

Video- och distansmöten

Sjunet

Vissa landsting använder Svevac som en journalhandling
medan andra landsting använder e-tjänsten som ett
kvalitetsregister. Svevac har cirka 10 000 användare, det
finns cirka 2,3 miljoner personer/patienter som är inlagda
i systemet och sammantaget finns cirka 10 miljoner
vaccinationer registrerade.

HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter
i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare.
Innehållsuppdateringar har genomförts under året, bland
annat schemauppdatering. Förberedelser pågår för upphandling av ny teknisk plattform under 2016.

Video- och distansmöte fyller en viktig funktion när
det gäller att effektivisera och underlätta arbetet inom
vård- och omsorg. Tack vare den snabba tekniska
utvecklingen ökar användningsområdena allt mer. Några
av alla dessa användningsområden är ambulanssjukvård,
arbetsterapi, barnhjärtoperationer och psykiatri på distans.
Videotjänsten genomförde en upphandling som fick för
få anmälda och godkända leverantörer. Ett nytt försök
kommer genomf öras 2016.

Sjunet är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät framtaget
och anpassat för vård och omsorg. Sjunet har en garanterad
tillgänglighet och ställs ofta som krav för att sprida verksamhetskritisk information. Under året genomfördes en
upphandling för en ny driftleverantör som blev överklagad.
Flytt av driftsleverantör har inte kunnat ske under året.

Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänster är viktiga för att tillgodose lagliga krav
och för att patienter ska känna förtroende för vårdens sätt
att hantera patientinformation. Under året har man flyttat
driften till ny driftleverantör, etablerat SAMBI – attribut
förvaltning, samt genomfört en förstudie om kontexhantering, SSO och mobil autentisering. Ett nytt gränssnitt
har tagits fram för spärr och logg. Arbetet med att ta fram
en nationell PU – tjänst pågår fortsatt även under 2016.
Planerad upphandling planeras om och genomförs inom
ramavtalsupphandling av applikationsförvaltning.

Vårdhandboken

Vårdhandboken är ett oumbärligt verktyg för den som
snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap i tillämpad
hälso- och sjukvård. Den ger praktiska råd och tillförlitliga
metoder. Fler och fler väljer att använda Vårdhandboken
som hade drygt 2,6 miljoner besök under 2015. Årsskiftet
2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget av Vårdhand
boken tillbaka till Inera efter några år hos Stockholms läns
landsting.

Tjänsteplattform

Easy

Tjänsteplattformen underlättar integrationer genom att
vara navet mellan system och tjänster. Hela den IT-arkitektur
som utgår från den nationella tjänsteplattformen prövades
med stor framgång när en ny version av Nationell patient
översikt utvecklades under 2015. All information till
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen, som
visar upp samlad journalinformation till patienter. En
enda anslutning kan alltså användas för flera ändamål.
Varje vecka gör Inera cirka 60 nya anslutningar till tjänste
plattformen. Behovet från vårdgivare att ansluta sina
vårdsystem ökar stadigt och totalt rör det sig om tusentals
vårdenheter som kommunicerar med varandra via tjänsteplattformen varje dag.

Tjänsten innehåller funktioner för att hantera verksamheters olika roller, regelverk, självdeklarationer samt
avvikelser från en given standard/regelverk. Easy visar
svart på vitt när ett regelverk inte efterföljs, och förenklar
processen att utföra granskningar på ett strukturerat och
effektivt sätt.

Identifieringstjänsten SITHS

SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elektronisk identifiering. Ett ordinarie SITHS-kort innehåller
ett personligt Telia e-leg som visar vem du är, och ett
SITHS-certifikat som visar identiteten i din yrkesroll.
SITHS-kortet har många användningsområden och är en
av de viktigaste grundtjänsterna inom nationell e-hälsa.
Under året genomfördes ett stort byte av SITHS-certifikat,
som går att läsa mer om i årsrapporten.
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Flerårsöversikt

2015

Intäkter (tkr)
Nettoomsättning

628 124

Övriga intäkter

0

Summa

628 124

Rörelsens kostnader (tkr)
Material och tjänster

-237 477

Övriga externa kostnader

-304 257
-84 598

Personalkostnader

-1 648

Avskrivningar och övriga kostnader

-627 980

Summa

144

Rörelseresultat

Räntor, bokslutsdisposition och skatt (tkr)
516

Ränteintäkt och kostnad
Periodiseringsfond

-240

Skatt

-162

Summa

114

Årets resultat

258

399 849

Balansomslutning (tkr)

7%

Soliditet

121

Antal anställda

3,1 %

Sjukfrånvaro
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2014 2013 2012

2011

605 759

305 567

429 790

377 841

158

0

1 000

0

605 917

305 567

430 790

377 841

-215 441

-118 342

-163 008

-125 642

-325 845

-120 737

-163 162

-158 471

-63 987

-65 851

-105 459

-92 153

-813

-1 511

-672

-1 452

-606 086

-306 441

-432 300

-377 718

-169

-874

-1 511

123

864

1 085

2 709

3 076

0

0

-530

-1 020

-233

-156

-428

-54

631

929

1 750

2 002

462

55

240

2 125

399 735

264 525

211 232

185 785

7%

10 %

12 %

14 %

100 st

92 st

153 st

135 st

2,6 %

1,7 %

2,1 %

1,8 %
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Styrelse
Inera leds av en styrelse som består av två politiker
från respektive hälso- och sjukvårdsregion.

Anders Henriksson (S)
Landstinget i Kalmar län,
ordförande

Marie Morell (M)
Region Östergötland

Martin Andréasson (M)
Västra Götalandsregionen

Jim Aleberg (S)
Västra Götalandsregionen

Anna Fransson (S)
Region Kronoberg

Carl Johan Sonesson (M)
Region Skåne

Daniel Forslund (L)
Stockholms läns landsting

Leif Dahlby (S)
Region Gotland

Fredrik Larsson (M)
Landstinget i Värmland

Marie-Louise
Forsberg-Fransson (S)
Örebro läns landsting

Per Wahlberg (M)
Landstinget Västernorrland

24

Peter Olofsson (S)
Västerbottens läns
landsting
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Formgivning: Kärnhuset
Fotografer: Cecilia Phil (sid. 4, 7, 24), Anders Ekmark (sid. 9), Fredrik Persson (sid. 10),
Ulrika Zwenger (sid. 10), Marie Andersson (sid. 12), Johan Olsson (sid. 12), Peter Nordahl (sid. 16)
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Inera AB
Box 17703
118 93 Stockholm

www.inera.se
info@inera.se
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Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (1)

2017-08-30

§ 144

Ändring i Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrums
stadgar (KS/2017:414)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att, till Installatörernas Utbildningscentrum, framföra
att Katrineholms kommun inte har något att erinra gällande förslaget till ändrade
stadgar för Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrums stadgar.
Jäv
Lars Härnström (M), Johan Söderberg (S) och Inger Fredriksson (C) anmäler jäv och
lämnar sammanträdeslokalen.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för IUC (Installatörernas Utbildningscentrum) har översänt förslag till
ändrade stadgar för Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum.
Enligt gällande stadgar ska fullmäktige ges möjlighet att yttra sig innan beslut fattas
som är av principiell betydelse. Stadgeändring kräver beslut av två på varandra
följande årsstämmor med minst en månads mellanrum.
Enligt IUC är förslaget framtaget mot bakgrund av formaliaskäl och innehåller inga
större förändringar. Stadgeändring i sig kan dock betraktas vara av principiell
betydelse. Förvaltningen har inga synpunkter på förslaget.
Ärendets handlingar



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-08-21
IUC:s protokoll 2017-08-17, med stadgar för Stiftelsen för Installatörernas
Utbildningscentrum

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström (M), Johan
Söderberg (S) och Inger Fredriksson (C).
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2017-08-21

KS/2017:414 - 105

Ert datum

Vår handläggare
Marie Sandström Koski

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Ändring i Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrums
stadgar
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i yttrande till Installatörernas
Utbildningscentrum framföra att Katrineholms kommun inte har något att erinra
gällande förslaget till ändrade stadgar för Stiftelsen Installatörernas
Utbildningscentrums stadgar.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för IUC (Installatörernas Utbildningscentrum) har översänt förslag till
ändrade stadgar för Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum.
Enligt gällande stadgar ska fullmäktige ges möjlighet att yttra sig innan beslut fattas
som är av principiell betydelse. Stadgeändring kräver beslut av två på varandra
följande årsstämmor med minst en månads mellanrum.
Enligt IUC är förslaget framtaget mot bakgrund av formaliaskäl och innehåller inga
större förändringar. Stadgeändring i sig kan dock betraktas vara av principiell
betydelse. Förvaltningen har inga synpunkter på förslaget.
Ärendets handlingar


IUC:s protokoll 2017-08-17, med stadgar för Stiftelsen för Installatörernas
Utbildningscentrum

Marie Sandström Koski
Beslutet skickas till: IUC, akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se
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144
Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (1)

2017-08-30

§ 145

Projektering och investering för nybyggnation av
socialförvaltningens lokal vid Rådmannen 4
(KS/2017:377)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att frågan om projektering och investering för
nybyggnation av socialförvaltningens lokal vid Rådmannen 4 hanteras i arbetet med
budget för 2018. Investeringen görs av Katrineholms Industrihus AB och
Katrineholms kommun får ökade hyreskostnader.
Sammanfattning av ärendet
I maj 2016 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion av socialförvaltningen med
fokus på socialsekreterarnas arbetsmiljö. Inspektionen visade på förbättringsområden
och Arbetsmiljöverket har ställt krav på att socialförvaltningens lokaler med hänsyn
till de risker som bedöms vara förknippade med den myndighetsutövande delen av
verksamheten.
Med anledning av Arbetsmiljöverkets krav, har socialförvaltningen undersökt olika
alternativ för att förbättra den fysiska arbetsmiljön. Bedömningen är att det mest
ändamålsenliga alternativet är en nybyggnation av socialförvaltningens lokal vid
Rådmannen 4, Västgötagatan 18 i Katrineholm.
Fastigheten ägs av Katrineholms Industrihus AB (KIAB), som beräknat kostnaden för
byggnationen till 15 000 000 kronor (exklusive mervärdesskatt). Byggkostnaden
hanteras i arbetet med 2018 års budget. Investeringen görs av KIAB och
Katrineholms kommun får ökade hyreskostnader.
Ärendets handlingar




Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-08-09
Sammanträdesprotokoll från socialnämnden, § 66, 2017-06-14
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-02

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Christer
Sundqvist (M), Lars Härnström (M), Inger Fredriksson (C), Ewa Callhammar (L)
samt förvaltningschefen Lorraine Fröberg.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

2017-08-09

KS/2017:377 - 025

Ert datum

Vår handläggare
Per Johansson

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Projektering och investering för nybyggnation av
socialförvaltningens lokal vid Rådmannen 4
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att frågan om projektering och
investering för nybyggnation av socialförvaltningens lokal vid Rådmannen 4 hanteras i
arbetet med budget för 2018. Investeringen görs av Katrineholms Industrihus AB och
Katrineholms kommun får ökade hyreskostnader.
Sammanfattning av ärendet
I maj 2016 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion av socialförvaltningen med
fokus på socialsekreterarnas arbetsmiljö. Inspektionen visade på förbättringsområden
och Arbetsmiljöverket har ställt krav på att socialförvaltningens lokaler med hänsyn till
de risker som bedöms vara förknippade med den myndighetsutövande delen av
verksamheten.
Med anledning av Arbetsmiljöverkets krav, har socialförvaltningen undersökt olika
alternativ för att förbättra den fysiska arbetsmiljön. Bedömningen är att det mest
ändamålsenliga alternativet är en nybyggnation av socialförvaltningens lokal vid
Rådmannen 4, Västgötagatan 18 i Katrineholm.
Fastigheten ägs av Katrineholms Industrihus AB (KIAB), som beräknat kostnaden för
byggnationen till 15 000 000 kronor (exklusive mervärdesskatt). Byggkostnaden
hanteras i arbetet med 2018 års budget. Investeringen görs av KIAB och Katrineholms
kommun får ökade hyreskostnader.
Ärendets handlingar



Sammanträdesprotokoll från socialnämnden, § 66, 2017-06-14
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-02

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningens lokaler är i behov av anpassningar för att säkerställa en god
arbetsmiljö, rättssäkerhet och integritet i verksamheten. Bedömningen är att det mest
ändamålsenliga alternativet är nybyggnation av socialförvaltningens lokaler vid
Rådmannen 4, Västgötagatan 18.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-570 21
E-post: Per.Johansson@katrineholm.se
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2017-08-09

KS/2017:377 - 025

Förvaltningens bedömning
Arbetsmiljöverket genomförde i maj 2016 en inspektion av socialförvaltningen i
Katrineholms kommun med fokus på socialsekreterarnas arbetsmiljö. Inspektionens
syfte var att förebygga ohälsa med grund i organisatoriska och sociala
arbetsförhållanden. Inspektionen visade på en del förbättringsområden.
Arbetsmiljöverket har ställt krav och begärt att socialförvaltningen vidtar åtgärder
avseende lokalernas användning och utformning samt ta hänsyn till de risker som finns
inom verksamhetens myndighetsutövande del. Arbetsmiljöverket ställer krav på att
lokalerna anpassas så att god arbetsmiljö, rättsäkerhet och integritet råder i hela
verksamheten.
Mot bakgrund Arbetsmiljöverkets krav, har socialförvaltningen undersökt vilka
handlingsalternativ som är möjliga att genomföra. Det som man kunnat göra inom
ramen för den befintliga budgeten och de lokalytor som man disponerar har gjorts men
socialförvaltningen konstaterar att detta är otillräckligt. Socialförvaltningen har
undersökt vilka andra lediga lokaler som kan finnas till hands, om ombyggnation eller
nybyggnation som är mest ändamålsenligt.
Socialförvaltningen bedömning är att det mest ändamålsenliga alternativet är att en
nybyggnation av lokal vid Rådmannen 4, Västgötagatan 18.
Nybyggnation innebär att en ny vårning behöver byggas vid Rådmannen 4. Den nya
våningen ska i huvudsak innehålla besöksutrymmen där tjänstemän och klienter kan
mötas i en trygg miljö. Utrymmen ska utformas i enlighet med Arbetsmiljöverkets
krav på god arbetsmiljö, rättsäkerhet och integritet.
KIAB äger fastigheten och har gjort en kostnadskalkyl för projektering och investering
för nybyggnation av socialförvaltningens. Kalkylen visar på en byggkostnad på
sammanlagt 15 000 000 kronor, (exklusive moms). Kommunens lokalresursplanerare
har lagt in kostnaden för 2018 och ska därför behandlas i arbetet med 2018 års budget.
För kommunledningsförvaltningen
Per Johansson
Beslutet skickas till:
Socialnämnden
KIAB
Akt

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-570 21
E-post: Per.Johansson@katrineholm.se
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Protokollsutdrag
SOCIALNÄMNDEN

1 (2)

2017-06-14

§ 66

Projektering och investering för nybyggnation av
socialförvaltningens lokal vid Rådmannen 4
(SOCN/2016:37)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens förslag till tjänsteskrivelse som
sitt eget och översänder skrivelsen vidare till kommunstyrelsen för beslut om
investering.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmiljöverket genomförde den 25 maj 2016 en inspektion i socialförvaltningen i
Katrineholm. Inspektionen riktade in sig på kommunala socialsekreterares arbetsmiljö
2015-2017. Syftet med inspektionen är att förebygga ohälsa som kan uppstå på grund
av organisatoriska och sociala arbetsförhållanden.
Resultatet av genomförd inspektion mynnade ut i ett inspektionsmeddelande,
Resultatet av inspektion 25 maj 2016, med beteckning 2016/016662. Inspektionen
påvisade att en del fungerade bra men att det fanns också en del som verksamheten
behöver förbättra.
Arbetsmiljöverket har ställt krav och begärt att socialförvaltningen vidtar åtgärder
avseende lokalernas användning och utformning samt ta hänsyn till de risker som
finns inom verksamhetens myndighetsutövande del. Vid inspektionerna framkom det
bland annat att det inte finns någon avgränsning mellan besöksrum och övriga
kontorsdelar, att klienter ibland har svårt att hitta ut och då kan komma in i
kontorsområdet där andra kollegor arbetar. På grund av för få besöksrum tar
socialsekreterarna ibland även in klienter på sina kontorsrum som både kan sakna
reträttväg och vara olämpligt möblerade. Arbetsmiljöverket ställer krav på att
lokalerna anpassas så att god arbetsmiljö, rättsäkerhet och integritet råder i hela
verksamheten.
Med detta som bakgrund har socialförvaltningen undersökt vilka alternativ som är
möjliga att verkställa. Det som har kunnat göras inom befintlig budgetram,
ommöblering och omdisponering av befintliga ytor har verkställts, men detta räcker
inte till. Socialförvaltningen har därför granskat utbudet av andra lediga lokaler hos
det kommunala bolaget och privata fastighetsägare samt analyserat huruvida en flytt
till nya lokaler, ombyggnation eller nybyggnation av lokal vid Rådmannen 4 är mest
ändamålsenligt. Socialförvaltningen bedömer att det mest ändamålsenliga alternativet
är att en nybyggnation av lokal vid Rådmannen 4, Västgötagatan 18.
Nybyggnation innebär att en ny vårning behöver byggas vid Rådmannen 4. Den nya
våningen ska i huvudsak innehålla besöksutrymmen där tjänstemän och klienter kan
mötas i en trygg miljö. Utrymmen ska utformas i enlighet med Arbetsmiljöverkets
krav på god arbetsmiljö, rättsäkerhet och integritet.
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Socialförvaltningen har i sin undersökning av handlingsalternativt analyserat;
 lokalernas geografiska läge och tillgänglighet samt disponibel yta,
 möjlighet att behålla hela verksamheten under samma tak, som anses vara en av
verksamhetens framgångsfaktorer,
 grundhyror i tillgängliga lediga lokaler inom kommunen,
 ombyggnadstillägg för anpassning av andra lokaler för att inrätta reception,
kontor och säkerhet. Det vill säga de delar som redan finns i befintliga lokaler,
 särskild ombyggnation och anpassning av lokalerna för att kunna uppfylla
arbetsmiljöverkets ställda krav,
 långsiktigheten och kostnadseffektiviteten vid investeringar hos privata
fastighetsägare och det kommunala fastighetsbolaget.
Vid en flytt av enbart delar av verksamheten skulle man behöva säkerhetsanpassa
besöksrummen och receptionerna i båda lokaler som förvaltningen förfogar över.
Socialförvaltningens analys visar på att det mest ändamålsenliga och
kostnadseffektiva alternativet är om verksamhetens nuvarande fastighetsägare
uppdras att föreslå en påbyggnad och verkställa en nybyggnation av lokal vid
Rådmannen 4.
Ärendets handlingar


Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-02

Överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M), Joha
Frondelius (KD) och Mica Vemic (SD).
_________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt
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Ert datum

Er beteckning

Ledning
Vår handläggare

Bruno Maras

Socialnämnden

Projektering och investering för nybyggnation av
socialförvaltningens lokal vid Rådmannen 4
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens förslag till tjänsteskrivelse som
sitt eget och översänder skrivelsen vidare till kommunstyrelsen för beslut om
investering.
Förvaltningens bedömning
Arbetsmiljöverket genomförde den 25 maj 2016 en inspektion i socialförvaltningen i
Katrineholm. Inspektionen riktade in sig på kommunala socialsekreterares arbetsmiljö
2015-2017. Syftet med inspektionen är att förebygga ohälsa som kan uppstå på grund
av organisatoriska och sociala arbetsförhållanden.
Resultatet av genomförd inspektion mynnade ut i ett inspektionsmeddelande,
Resultatet av inspektion 25 maj 2016, med beteckning 2016/016662. Inspektionen
påvisade att en del fungerade bra men att det fanns också en del som verksamheten
behöver förbättra.
Arbetsmiljöverket har ställt krav och begärt att socialförvaltningen vidtar åtgärder
avseende lokalernas användning och utformning samt ta hänsyn till de risker som finns
inom verksamhetens myndighetsutövande del. Vid inspektionerna framkom det bland
annat att det inte finns någon avgränsning mellan besöksrum och övriga kontorsdelar,
att klienter ibland har svårt att hitta ut och då kan komma in i kontorsområdet där
andra kollegor arbetar. På grund av för få besöksrum tar socialsekreterarna ibland även
in klienter på sina kontorsrum som både kan sakna reträttväg och vara olämpligt
möblerade. Arbetsmiljöverket ställer krav på att lokalerna anpassas så att god
arbetsmiljö, rättsäkerhet och integritet råder i hela verksamheten.
Med detta som bakgrund har socialförvaltningen undersökt vilka alternativ som är
möjliga att verkställa. Det som har kunnat göras inom befintlig budgetram,
ommöblering och omdisponering av befintliga ytor har verkställts, men detta räcker
inte till. Socialförvaltningen har därför granskat utbudet av andra lediga lokaler hos det
kommunala bolaget och privata fastighetsägare samt analyserat huruvida en flytt till
nya lokaler, ombyggnation eller nybyggnation av lokal vid Rådmannen 4 är mest
ändamålsenligt. Socialförvaltningen bedömer att det mest ändamålsenliga alternativet
är att en nybyggnation av lokal vid Rådmannen 4, Västgötagatan 18.

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Ledning

Nybyggnation innebär att en ny vårning behöver byggas vid Rådmannen 4. Den nya
våningen ska i huvudsak innehålla besöksutrymmen där tjänstemän och klienter kan
mötas i en trygg miljö. Utrymmen ska utformas i enlighet med Arbetsmiljöverkets
krav på god arbetsmiljö, rättsäkerhet och integritet.
Socialförvaltningen har i sin undersökning av handlingsalternativt analyserat;
 lokalernas geografiska läge och tillgänglighet samt disponibel yta,
 möjlighet att behålla hela verksamheten under samma tak, som anses vara en av
verksamhetens framgångsfaktorer,
 grundhyror i tillgängliga lediga lokaler inom kommunen,
 ombyggnadstillägg för anpassning av andra lokaler för att inrätta reception,
kontor och säkerhet. Det vill säga de delar som redan finns i befintliga lokaler,
 särskild ombyggnation och anpassning av lokalerna för att kunna uppfylla
arbetsmiljöverkets ställda krav,
 långsiktigheten och kostnadseffektiviteten vid investeringar hos privata
fastighetsägare och det kommunala fastighetsbolaget.
Vid en flytt av enbart delar av verksamheten skulle man behöva säkerhetsanpassa
besöksrummen och receptionerna i båda lokaler som förvaltningen förfogar över.
Socialförvaltningens analys visar på att det mest ändamålsenliga och kostnadseffektiva
alternativet är om verksamhetens nuvarande fastighetsägare uppdras att föreslå en
påbyggnad och verkställa en nybyggnation av lokal vid Rådmannen 4.

Lorraine Fröberg
Förvaltningschef
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se
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§ 147

Förändring av ansvarsområden - kultur- och
turismnämnden samt kommunstyrelsen (KS/2017:221)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslaget till förändring av
ansvarsområden för kultur- och turismnämnden samt kommunstyrelsen, i enlighet
med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse. Ansvaret för kommunens
turismverksamhet ska läggas som en övergripande uppgift inom
kommunstyrelsens ansvarsområde.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till revideringar av
reglementen för respektive nämnd, Katrineholms kommuns författningssamling
nr 1.02 (reglemente för kommunstyrelsen) samt Katrineholms kommuns
författningssamling nr 1.07 (reglemente för kultur- och turismnämnden)
3. Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till ändring av benämning på
kultur- och turismnämnden till kulturnämnden och tillika kultur- och
turismförvaltningen till kulturförvaltningen.
4. Kommunfullmäktige beslutar att förändringarna ska träda i kraft den 1 oktober
2017.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) och Inger Fredrikssons (C)
yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V) och Inger Fredriksson (C). Den skriftliga
reservationen redovisas som bilaga A.
Sammanfattning av ärendet
Ett ärende om förslag till förändring av ansvarsområden har översänts till kultur- och
turismnämnden på remiss. I ärendet föreslås ansvaret för den kommunala
turismverksamheten flyttas från kultur- och turismnämnden till kommunstyrelsen. I
och med den förändringen av ansvarsområden finns också behov av att ändra
benämning på kultur- och turismnämnden samt kultur- och turismförvaltningen till
kulturnämnden samt kulturförvaltningen. Förändringen kräver också revidering av
reglementena för respektive nämnd.
Kultur- och turismnämnden behandlade ärendet på nämndens sammanträde den 25
april 2017, § 24. Kultur- och turismnämnden beslutade att tillstyrka
kommunledningsförvaltningens förslag till förändring av ansvarsområden samt
förslaget till revidering av reglementet för kultur- och turismnämnden med den
ytterligare ändringen i paragraf ett i lydelsen vad gäller fritidsgårdar, att ta bort delen
”med undantag för den del som avser fritidsgårdarna i Björkvik, Forssjö, Sköldinge
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och Strångsjö”. Kultur- och turismnämnden föreslog också att samarbetsorgan eller
rutiner fastställs, till exempel i form av ett kommunalt råd där representanter från
kulturförvaltningen ingår.
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att även då ansvaret för den
kommunala turismverksamheten flyttas till kommunstyrelsens ansvarsområde, måste
ett samarbete ske mellan näringsliv, turismföreträdare, samhällsplanerare och
förvaltningar inom kommunen, för att turismen ska kunna utvecklas.
Ärendets handlingar








Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-24
Sammanträdesprotokoll kultur- och turismnämnden, 2016-04-25, § 24
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2017-04-06
Reglemente för kommunstyrelsen, Katrineholms kommuns författningssamling
1.02
Reglemente för kultur- och turismnämnden, Katrineholms kommuns
författningssamling 1.07
Samverkansprotokoll kultur- och turismförvaltningen, 2017-06-20
Samverkansprotokoll samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-06-28

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Johan
Söderberg (S), Inger Fredriksson (C), Christer Sundqvist (M) samt bygg- och
miljöchefen Eva Frykman.
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), avslag till
beslutet då de anser att nya kommunfullmäktige ska ta ställning till ärendet.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och Tony Rosendahl (V) och Inger
Fredriksson (C) avslagsyrkande. Han finner att styrelsen biträder
kommunledningsförvaltningens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

2017-08-24

KS/2017:221 - 003

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Karin Rytter

Kommunstyrelsen

Förändring av ansvarsområden - kultur- och
turismnämnden samt kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom
förslaget till förändring av ansvarsområden för kultur- och turismnämnden samt
kommunstyrelsen, i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Ansvaret för kommunens turismverksamhet ska läggas som en övergripande
uppgift inom kommunstyrelsens ansvarsområde.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till
revideringar av reglementen för respektive nämnd, Katrineholms kommuns
författningssamling nr 1.02 (reglemente för kommunstyrelsen) samt Katrineholms
kommuns författningssamling nr 1.07 (reglemente för kultur- och turismnämnden)
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget till
ändring av benämning på kultur- och turismnämnden till kulturnämnden och tillika
kultur- och turismförvaltningen till kulturförvaltningen.
4. Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige att förändringarna ska träda
i kraft den 1 oktober 2017.
Sammanfattning av ärendet
Ett ärende om förslag till förändring av ansvarsområden har översänts till kultur- och
turismnämnden på remiss. I ärendet föreslås ansvaret för den kommunala
turismverksamheten flyttas från kultur- och turismnämnden till kommunstyrelsen. I
och med den förändringen av ansvarsområden finns också behov av att ändra
benämning på kultur- och turismnämnden samt kultur- och turismförvaltningen till
kulturnämnden samt kulturförvaltningen. Förändringen kräver också revidering av
reglementena för respektive nämnd.
Kultur- och turismnämnden behandlade ärendet på nämndens sammanträde den 25
april 2017, § 24. Kultur- och turismnämnden beslutade att tillstyrka
kommunledningsförvaltningens förslag till förändring av ansvarsområden samt
förslaget till revidering av reglementet för kultur- och turismnämnden med den
ytterligare ändringen i paragraf ett i lydelsen vad gäller fritidsgårdar, att ta bort delen
”med undantag för den del som avser fritidsgårdarna i Björkvik, Forssjö, Sköldinge
och Strångsjö”. Kultur- och turismnämnden föreslog också att samarbetsorgan eller
rutiner fastställs, till exempel i form av ett kommunalt råd där representanter från
kulturförvaltningen ingår.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Karin.Rytter@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att även då ansvaret för den
kommunala turismverksamheten flyttas till kommunstyrelsens ansvarsområde, måste
ett samarbete ske mellan näringsliv, turismföreträdare, samhällsplanerare och
förvaltningar inom kommunen, för att turismen ska kunna utvecklas.
Ärendets handlingar







Sammanträdesprotokoll kultur- och turismnämnden, 2016-04-25, § 24
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2017-04-06
Reglemente för kommunstyrelsen, Katrineholms kommuns författningssamling
1.02
Reglemente för kultur- och turismnämnden, Katrineholms kommuns
författningssamling 1.07
Samverkansprotokoll kultur- och turismförvaltningen, 2017-06-20
Samverkansprotokoll samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-06-28

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

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Karin.Rytter@katrineholm.se
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§ 24

Förändring av ansvarsområde för kultur- och
turismnämnden (KTN/2017:49)
Kultur- och turismnämndens beslut
1. Kultur- och turismnämnden beslutar att tillstyrka
Kommunledningsförvaltningens förslag till förändring av ansvarsområden samt
förslaget till nytt reglemente och ändra benämningen till Kulturnämnden.
2. Kultur- och turismnämnden föreslår kommunfullmäktige ändra lydelsen i
föreslaget reglemente för kulturnämnden, § 1, tredje meningen till följande:
”Därutöver ansvarar nämnden för den kommunala fritidsgårdsverksamheten”
(lydelsen i förslaget är ”Därutöver ansvarar nämnden för den kommunala
fritidsgårdsverksamheten, dock med undantag för den del som avser
fritidsgårdarna i Björkvik, Forssjö, Sköldinge och Strångsjö”).
3. Kultur- och turismnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att
samarbetsorgan eller rutiner fastställs t ex i form av ett kommunalt råd där
representanter från kulturförvaltningen ingår.
Ärendebeskrivning
Kommuneldningsförvaltningen gör bedömningen att då besöksnäringen utgör en del
av näringslivet och för att kunna stärka destinationen Katrineholm på ett bra sätt, kan
det bedömas vara relevant att ansvaret för de olika områdena ligger under samma
nämnd. Kommunstyrelsen leder och samordnar näringslivspolitiken i kommunen.
Kommunstyrelsen ansvarar också för kommunens centrala informations- och
marknadsföringsverksamhet och mot den bakgrunden kan det anses vara lämpligt att
ansvaret för den kommunala turismverksamheten ligger inom kommunstyrelsens
ansvarsområde.
Kultur- och turismförvaltningens bedömning
Kultur- och turismnämnden har ansvarat för turismfrågorna i Katrineholm sedan
2005-01-01 då turismbyråverksamheten överfördes till nämnden. I samband med
bildandet av KFV Marknadsföring AB 2008 så överfördes turismbyråverksamheten
till bolagetoch ansvaret för tecknande av avtalet för att bedriva turismbyrå överfördes
till Kommunledningsförvaltningen.
Kultur- och turismförvaltningen delar Kommunledningsförvaltningens uppfattning att
turism och besöksnäring hänger samman liksom destination och varumärke. Därför
finns det klara fördelar med att turismfrågorna läggs över på kommunstyrelsen vilket
också understryker vikten av turismen som en näringslivs- och utvecklingsfråga.
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Kultur- och turismnämnden framför följande:
Kultur- och turismnämnden anser att turismen är en viktig gren i kommunens
näringsliv. Nämnden instämmer i att ansvaret för turismen bör placeras där det finns
resurser att arbeta aktivt med att utvecklafrågorna samt att det finns en stor slumrande
potential i turismnäringen. Ett aktivt kulturliv och större kulturevenemang finns högt
på dagordningen vid val av bostadsort men verkar också som dragplåster för
tillfälliga besökare. Det är därför viktigt med täta relationer mellan näringsliv och
kultur.
En flytt av ansvarsområde kräver revidering av reglementen för respektive nämnd.
Som ett resultat av ovan nämnda förändringar, bör också kultur- och turismnämnden
ändra benämning till kulturnämnden och kultur- och turismförvaltningen till
kulturförvaltningen.
Ärendets handlingar




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

Nämndens överläggning
Under kultur- och turismnämnden yttrar sig Cecilia Björk (S) och förvaltningschefen
Per-Olof Millberg.
____________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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2017-04-06

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ert datum

Vår handläggare

Er beteckning

Karin Rytter
Kommunstyrelsen

Förändring av ansvarsområden - kultur- och
turismnämnden samt kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Nämndernas ansvarsområden
Kommunernas olika verksamheter styrs av en mängd lagar och förordningar. Utöver
detta utformar kommunen egna styrdokument som innehåller riktlinjer för hur
kommunen bedriver verksamheten. Det är kommunfullmäktige som beslutar om den
kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer.
I Katrineholms kommuns författningssamling finns många av kommunens
styrdokument samlade. Nämndernas olika ansvarsområden och uppgifter regleras i
reglementen för respektive nämnd.
I Reglemente för kultur- och turismnämnden, Katrineholms kommuns
författningssamling nr 1.07, beskrivs nämndens verksamhetsområde och uppgifter.
Kultur- och turismnämnden ansvarar bland annat för den kommunala
turismverksamheten.
I Reglemente för kommunstyrelsen, Katrineholms kommuns författningssamling nr
1.02, beskrivs kommunstyrelsens övergripande uppgifter. I kommunstyrelsens
ledningsfunktion ligger bland annat att leda och samordna näringslivspolitiken.
Turism och näringsliv
Turism och besöksnäring hänger samman. Likaså destination och varumärke. Turism
omfattar människors aktiviteter när de reser till- och vistas på platser utanför sin
vanliga omgivning för kortare tid upp till ett år. Besöksnäring omfattar alla branscher
som får del av de pengar som turisterna spenderar. Destination avser en plats och de
värden som skapas på den platsen, som kan attrahera besökare. Varumärke är den
gemensamma bilden eller berättelsen som skapats kring en plats och som
kommunicerar identitet och positionering jämte andra platser.
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Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Vår beteckning

2017-04-06

Kommunledningsförvaltningens bedömning
Idag ligger ansvaret för den kommunala turismverksamheten på kultur- och
turismnämnden. Då besöksnäringen utgör en del av näringslivet och för att kunna
stärka destinationen Katrineholm på ett bra sätt, kan det bedömas vara relevant att
ansvaret för de olika områdena ligger under samma nämnd. Kommunstyrelsen leder
och samordnar näringslivspolitiken i kommunen. Kommunstyrelsen ansvarar också
för kommunens centrala informations- och marknadsföringsverksamhet. Mot
bakgrund av det kan det anses vara lämpligt att ansvaret för den kommunala
turismverksamheten ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Ett mer aktivt
arbete med destinationsutveckling kan leda till en större utveckling av Katrineholm
som besöksdestination.
En flytt av ansvarsområde kräver revidering av reglementen för respektive nämnd. I
bifogat reglemente finns förslag till ändringar som rödmarkerat. Som ett resultat av
ovan nämnda förändringar, bör också kultur- och turismnämnden ändra benämning
till kulturnämnden och kultur- och turismförvaltningen till kulturförvaltningen.
Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2017.

Karin Rytter
Kommunkoordinator
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författningssamling (KFS nr 1.02)
Kommunledningsförvaltningens förslag 2017-05-02

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-02-29, § 25
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Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 1993-10-25, § 111
Ändring av kommunfullmäktige
1999-04-19--20, § 140
1999-08-16, § 191
2003-11-17, § 238
2005-06-20, § 114
2006-12-18, § 29
2007-09-17, § 231
2008-03-17 § 46
2008-11-17, § 195
2009-01-19 § 12
2009-04-20 § 56 och 57
2009-08-17, § 119
2010-08-16 § 119
2011-03-21, § 135 och § 136
2011-11-21, § 311
2013-05-20, § 97
2013-12-16, § 206
2014-01-20, § 2
2014-10-20, § 9
2014-12-15, § 28
2015-05-18, § 152
2015-09-21, § 211
2016-02-29, § 25
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Reglemente för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
§ 1 Ledning
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.
§2
Kommunstyrelsen ska sträva efter att öka tillgängligheten till och förståelsen för
den kommunala verksamheten. Utifrån de ekonomiska förutsättningarna ska
styrelsen fortlöpande anpassa servicen efter invånarnas behov.
§3
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl.a.

















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

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




leda arbetet med utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för
styrningen av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i
målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd
tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt
tillse att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt
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tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret
ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga
förhållanden av betydelse för kommunen
lämna direktiv eller riktlinjer till kommunens företrädare inför bolags- och
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden
ansvara för strategisk kompetensplanering och strategisk
kompetensutveckling inom kommunen.

Styr- och ledningsfunktion
 Att ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål,
ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på
övriga förhållanden av betydelse för kommunen;
 Att löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som
anges i 3 kap. 17 och 18 §§ KL är uppfyllda beträffande de aktiebolag
kommunen innehar aktier i;
 Att årligen, senast den 30 juni, i beslut pröva om den verksamhet som
bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars
har intresse i enligt 3 kap. 17-18 §§ KL under föregående kalenderår har
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige
snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag
till fullmäktige om nödvändiga åtgärder;
 Att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och
andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i.
Ansvar och rapporteringsskyldighet
 Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i
lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.
 Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur
verksamheten i kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i utvecklas, och hur den totala ekonomiska
ställningen är under budgetåret.

164
5 (11)
1.02 REGLEMENTE FÖR
KOMMUNSTYRELSEN
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2016-02-29

Ekonomisk hushållning
§5
Kommunstyrelsen ska utifrån ett helhetsperspektiv ansvara för att de
kommunala resurserna används på ett effektivt sätt och att verksamheten
anpassas till rådande ekonomiska förutsättningar.
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i
tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl a att



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

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









anställningsärenden (KS förvaltning, inkl förvaltningschefer),
kollektivavtal, centrala överenskommelser och tvister (hela kommunala
organisationen),
löne- och anställningsvillkor (hela kommunala organisationen),
personaladministrativa frågor (hela kommunala organisationen),
beslut om stridsåtgärd,
lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130),
lämna uppdrag som avses i den lag (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter,
Tillhandahållande av uppdragsutbildningar och genomförande av
personalutbildningar.

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


planering och användning av mark och vatten,
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teknisk samhällsplanering, vilket inkluderar planering, utredning, strategier
och beställaransvar för hantering av kommunala gator och kommunal mark
och allmänna platser,
upprätthållande av en tillfredsställande markberedskap,
främja bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet,
svara för energiplaneringen och främja energihushållningen,
verka för en tillfredsställande infrastruktur,
verka för att kommunens hela verksamhet präglas av ett ekologiskt synsätt.

Informationsverksamhet
§8
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centrala informations- och
marknadsföringsverksamhet.
Kommunstyrelsen ska verka för att kommuninvånarna, andra myndigheter,
media och övriga intresserade får en god och riktig information om kommunens
verksamhet och politiska beslut.
För att möjliggöra detta ska kommunstyrelsen verka för att effektiva
övergripande kommunikations- och informationstekniska lösningar utvecklas
med syfte att öka tillgängligheten.
Näringslivspolitik
§9
Kommunstyrelsen ska





ta initiativ och främja samverkan mellan kommunen, företag, föreningar och
myndigheter med syfte att bidra till tillväxt och utveckling av näringslivet i
kommunen
fortlöpande följa de frågor som kan vara av betydelse för kommunens
sysselsättnings- och arbetsmarknadsutveckling samt ta initiativ i dessa frågor
underlätta för befintliga företag inom kommunen att expandera och utveckla,
stimulera nyetableringar och nyföretagande
främja samverkan mellan kommunen och övriga myndigheter och företag i
frågor av arbetsmarknadspolitisk art

Arbetet med att effektivisera administrationen
§ 10
Kommunstyrelsen ska leda utvecklingen av och utbilda i administrativa system
såsom ekonomisystem, personaladministrativt system, dokument- och ärendehantering samt informationssystem.
Kommunstyrelsen ansvarar för att utfärda rutiner och mallar som stöd för
beredningsprocessen samt utfärda mallar för beslutsprocessen.
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Juridisk verksamhet
§ 11
Kommunstyrelsen leder och samordnar den övergripande juridiska
verksamheten i kommunen. I denna uppgift ligger att ha ett övergripande ansvar
för att kommunens verksamhet bedrivs juridiskt korrekt. Detta sker genom att
dels uppmärksamma förhållanden i den kommunala verksamheten som kan
ifrågasättas juridiskt, dels tillhandahålla juridiskt stöd till kommunens
förtroendevalda och tjänstemän.
Säkerhetsarbetet
§ 12
Kommunstyrelsen leder och samordnar säkerhetsarbetet i kommunen. I denna
uppgift ligger att ansvara för den övergripande planeringen, samordningen och
koordineringen av kommunens totala säkerhetsarbete. Det operativa utförandet
av säkerhetsarbetet kan ske genom uppdrag internt till olika delar av
kommunens verksamheter eller genom externt uppdrag utanför kommunen.
Strategiskt folkhälsoarbete
§ 13
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska folkhälsoarbete och
leder såväl som samordnar kommunens folkhälsoarbete.
Kommunstyrelsen ska aktualisera och förankra folkhälsofrågorna i kommunen
och ska stödja folkhälsoarbetet genom att initiera, säkerställa verkställighet,
samordna, prioritera och följa upp insatser inom folkhälsoområdet för att främja
hälsa och förebygga ohälsa hos allmänheten.
Strategiskt tillgänglighetsarbete
§ 14
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska tillgänglighetsarbete och
leder såväl som samordnar kommunens tillgänglighetsarbete. Kommunstyrelsen
ska aktualisera och förankra tillgänglighetsfrågorna i kommunen och stödja
arbetet med tillgänglighetsfrågorna genom att initiera, säkerställa verkställighet,
samordna, prioritera och följa upp insatser inom tillgänglighetsområdet för att
främja att goda livsvillkor uppnås för personer med funktionsnedsättning.
Informationsteknologi
§ 15
Kommunstyrelsen ska, som ansvarig för kommunens informationsteknik,
tillhandahålla adekvat service till förvaltningarna och stötta dessa i sin
verksamhetsutveckling på ett för Katrineholms kommun kostnadseffektivt sätt.
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I denna uppgift ingår bl.a.;
 drift av IT-system,
 ansvara för IT-strategiskt arbete,
 att ansvara för att informationstekniken används rationellt, för en långsiktig
hållbar utveckling.
Kommunstyrelsen ansvarar även för IT-infrastruktur inom kommunen.
Strategisk lokalresursplanering
§ 16
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska lokalresursplanering.
Verksamheternas villkor och behov ska styra lokalanvändningen med hänsyn till
de ekonomiska förutsättningarna och en effektiv fastighetsförvaltning.
Strategiskt jämställdhetsarbete
§ 17
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska jämställdhetsarbete och
leder såväl som samordnar kommunens jämställdhetsarbete
Kommunstyrelsen ska stödja, samordna och följa upp jämställdhetsfrågorna i
kommunen i syfte att bidra till målet att verksamheterna ska leverera en service,
en resursfördelning och ett bemötande på lika villkor för kvinnor och män,
flickor och pojkar.
Strategiskt integrations- och mottagningsarbete
§ 18
Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna det strategiska
integrations- och mottagningsarbetet i kommunen.
Kommunal turismverksamhet
§ 19
Kommunstyrelsen ansvarar för att driva den kommunala turismverksamheten
framåt.
Kommunstyrelsen ska verka för att Katrineholms kommun ska ha en hög
attraktionskraft som turistkommun och en långsiktigt konkurrenskraftig
turistnäring och destinationsutveckling.
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Kommunstyrelsens uppgifter enligt speciallagstiftningen
§ 19 20
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd.
§ 20 21
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.
§ 21 22
Kommunstyrelsen är registeransvarig för personregister inom styrelsens
verksamhetsområde.
§ 22 23
Kommunstyrelsen ansvarar för Katrineholms kommuns officiella anslagstavla.
Kommunstyrelsens övriga uppgifter
§ 23 24
Kommunstyrelsen har hand om
 utvecklingen av den kommunala demokratin
 se till att kommunens författningssamling hålls uppdaterad
 vänorts-, EU- och övriga internationella frågor
 frågor som rör kommunens immaterialrättsliga rättigheter
 de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt
annan nämnd
 kommunens uppgifter inom låne- och bidragsgivningen till
bostadsförsörjningen
 styrdokumenten, som ska hållas ordnad i enlighet med Styrsystemet för
Katrineholms kommun.
§ 24 25
Kommunstyrelsen har befogenhet att






teckna avtal som behövs för verksamheten och som inte är av principiell
betydelse. Sådana avtal får inte binda kommunen vid större åtaganden än
som ryms inom budgetramen,
kommunstyrelsen har befogenhet att föra kommunens talan inför domstol
och andra myndigheter i de frågor som styrelsen eller kommunfullmäktige
ansvarar för, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan
författning eller beslut av fullmäktige,
ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt
med särskilt beaktande av de föreskrifter om säkerheten som fullmäktige
angivit,
genomföra köp, försäljning och byte av fastighet samt fastighetsreglering av
övergripande och strategisk karaktär,
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besluta om expropriation eller inlösen av fastighet eller fastighetsdel,
utarrendera och upplåta kommunal mark,
upplåta tomträtt inom detaljplanerat område,
ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen,
besluta i förköpsärenden och frågor om eventuell begäran av hyresnämndens
prövning vid förvärv av hyresfastighet,
träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat liknande avtal,
avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen
får avge sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att
yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.

§ 25 26
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för förtroendevalda.
Kommunstyrelsens ordförandes uppgifter
§ 26 27
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att
 närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling
och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ
i dessa frågor,
 främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga
nämnder samt,
 representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett
särskilt fall,
 underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av
kommunstyrelsen. Vid förfall för ordföranden utförs uppgiften av vice
ordföranden. I den mån handlingar ska kontrasigneras görs detta av anställd
som kommunstyrelsen utser.
Kommunstyrelsens arbetsformer
§ 27 28
För kommunstyrelsen gäller det av kommunfullmäktige antagna allmänna
nämndreglementet med arbetsformer för Katrineholms kommuns nämnder.
Organisation
§ 28 29
Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare.
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§ 29 30
Kommunstyrelsen får tillsätta de utskott styrelsen bedömer lämpliga.
§ 30 31
Kommunstyrelsens förvaltningsorgan utgörs av
- kommunchef och till denne direkt underställd personal,
- kommunledningsförvaltningen,
- samhällsbyggnadsförvaltningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen lyder under kommunstyrelsen men utför
förvaltningsuppdrag för bygg- och miljönämnden, samt, till vissa delar, för
service- och tekniknämnden.
_____________________
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Beslutshistorik
Antaget av kommunfullmäktige 2006-03-20, § 53
Ändrat av kommunfullmäktige
2006-12-18, § 31
2007-12-17--18, § 301
2008-10-20, § 184
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Reglemente för kultur- och turismnämnden
kulturnämnden
Nämndens verksamhetsområde
§ 1 Uppgifter
Kultur- och turismnämnden Kulturnämnden svarar för genomförandet av de
kommunala kulturmålen. Nämnden ansvarar för kommunens allmänna
biblioteksverksamhet och den kommunala kulturverksamheten och den
kommunala turismverksamheten. Därutöver ansvarar nämnden för den kommunala fritidsgårdsverksamheten dock med undantag för den del som avser
fritidsgårdarna i Björkvik, Forssjö, Sköldinge och Strångsjö. Vidare ansvarar
nämnden för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, parker
och torg.
Kultur- och turismnämnden Kulturnämnden skall stödja och stimulera i
kommunen verksamma föreningar och organisationer med kulturellt inriktad
verksamhet. Nämnden skall vidare besluta om namnsättning på gator, torg och
andra allmänna platser.
Kultur- och turismnämnden Kulturnämnden är registeransvarig för
personregister inom nämndens verksamhetsområde.
§ 2 Processbehörighet
I frågor, som faller inom dess verksamhetsområde, har nämnden att själv eller
genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, där detta inte på grund
av särskilt beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ankommer på
annan. Därvid innefattas även att med för kommunen bindande verkan sluta
förlikning och anta ackord.
Nämndens arbetsformer
§ 3 Allmänt nämndreglemente
För kultur- och turismnämnden kulturnämnden gäller det av
kommunfullmäktige antagna allmänna nämndreglementet med arbetsformer för
Katrineholms kommuns nämnder.
§ 4 Sammansättning
Kultur- och turismnämnden Kulturnämnden består av elva ledamöter och elva
ersättare.
§ 5 Utskott m.m.
Kultur- och turismnämnden Kulturnämnden får tillsätta de utskott som nämnden
bedömer lämpliga.
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1.07 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH
TURISMNÄMNDEN KULTURNÄMNDEN
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2008-10-20

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

Samverkansmöte

Tid

28 juni 2017, klockan 13.00-13.45

Plats

Lunchrummet plan 3, AVA-huset

Närvarande

Eva Hellberg, Vision
Therese Lindgren, Sveriges Arkitekter
Håkan Stenström, Sveriges Ingenjörer
Sandra Eriksson, Naturvetarna
Tone Jansson, Skyddsombud
Lisa Mossberg, sekreterare

Nr Ärenden
§1

Öppnande av mötet
Lars-Herman Larsson öppnar mötet.

§2

Val av justerare
Tone Jansson och Håkan Stenström utses att justera
protokollet.

§2

Organisation
Arbetsgivaren är positiv till överförande av ansvaret för
den kommunala turistverksamheten från kultur- och
turismnämnden till kommunstyrelsens ansvarsområde.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan ett sådant
deltagande i dessa frågor att det förändrade
nämndansvaret inte kommer att innebära reell förändring
av samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde.
Arbetstagarparten uppfattar att inga nya arbetsuppgifter
tillkommer på samhällsbyggnadsförvaltningen i och med
överförande av ansvaret och lämnar informationen utan
erinran.
Arbetsgivaren tar tillbaka förslaget om bildande av
bygglovavdelning och kompletterar förslaget med en
konsekvens- och riskanalys.
Sveriges ingenjörer och Naturvetarna förespråkar att man
gör en översyn av hela samhällsbyggnadsförvaltningens
organisation.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM
www.katrineholm.se

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1
Telefon: 0150-577 00
Telefax:
E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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§3

Avslutande av mötet
Lars-Herman Larsson avslutar mötet.

Sekreterare
Lisa Mossberg
Justeras
Tone Jansson
Skyddsombud

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM
www.katrineholm.se

Håkan Stenström
Sveriges ingenjörer

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1
Telefon: 0150-577 00
Telefax:
E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (1)

2017-08-30

§ 148

Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente KFS
1.04 (KS/2017:355)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att bygg- och miljönämnden ansvarar för
kommunens tillsyn enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
2. Kommunfullmäktige godkänner bygg- och miljönämndens reviderade för slag till
nämndreglemente.
Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden har inkommit med förslag till reviderat nämndreglemente.
Anledningen till att nämnden vill revidera sitt reglemente är den nya lagen
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Bygg- och miljönämnden förslår att nämnden får ansvaret utöva tillsyn enligt den nya
lagen och som en konsekvens av detta är nämndreglementet i behov av anpassning. I
sammanhanget föreslår och nämnden några smärre, redaktionella ändringar i
reglementet.
Ärendets handlingar




Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-17
Delegationsprotokoll från bygg- och miljönämnden, 2017-08-16
Förslag till reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden med införda
revideringsförslag (sidan 3)
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2017-08-17

KS/2017:355 - 447

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Per Johansson

Kommunstyrelsen

Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente KFS
1.04
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bygg- och miljönämnden ansvarar
för kommunens tillsyn enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
Som en konsekvens av ovanstående beslut, föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige godkänna bygg- och miljönämndens reviderade för slag till
nämndreglemente.
Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden har inkommit med förslag till reviderat nämndreglemente.
Anledningen till att nämnden vill revidera sitt reglemente är den nya lagen (2017:425)
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Bygg- och miljönämnden förslår att nämnden får ansvaret utöva tillsyn enligt den nya
lagen och som en konsekvens av detta är nämndreglementet i behov av anpassning. I
sammanhanget föreslår och nämnden några smärre, redaktionella ändringar i
regelementet.
Ärendets handlingar



Delegationsprotokoll från bygg- och miljönämnden, 2017-08-16
Förslag till reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden med införda
revideringsförslag (sidan 3)

För kommunledningsförvaltningen
Per Johansson
Beslutet skickas till:
Bygg- och miljönämnden
Akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-570 21
E-post: Per.Johansson@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Styrdokument

Reglemente för bygg- och
miljönämnden

Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 1.04)
Kommunstyrelsen 2017-08-30, § 147

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-03-21 § 39
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1.04 REGLEMENTE FÖR BYGG- OCH
MILJÖNÄMNDEN
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2016-03-21

Beslutshistorik
Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, § 29
Ändring av kommunfullmäktige
2016-03-21 § 39
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1.04 REGLEMENTE FÖR BYGG- OCH
MILJÖNÄMNDEN
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2016-03-21

Reglemente för bygg- och miljönämnden
Nämndens verksamhetsområde
§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning
Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och
byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten
enligt plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter inom
miljöbalken, utom såvitt avser förklaring avseende områdesskydd enligt 7 kap,
och den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15 kap.
Därutöver fullgör nämnden de övriga uppgifter som enligt annan lag skall
fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet och
miljö- och hälsoskyddsområdet.
Bygg- och miljönämnden skall utöva sådant tillsynsansvar som av länsstyrelsen
enligt 10 § förordningen om tillsyn enligt miljöbalken överlåts till kommunen,
utom såvitt avser strandskyddsområde.
Nämnden svarar för prövning av ansökningar om strandskydd enligt miljöbalken
och om tillstånd till eller dispens för skyltning enligt lagen med särskilda
bestämmelser om gatuhållning och skyltning.
Bygg- och miljönämnden svarar också för att











anta detaljplaner som inte är av stor vikt eller av principiell betydelse enligt
5. Kap 27 § plan- och bygglagen
pröva frågor om extra borttransportering av hushållsavfall enligt 15 kap. 17
§ miljöbalken,
besluta om tillstånd att ta hand om avfall enligt 15 kap. 18 § tredje stycket
miljöbalken,
medge dispens från föreskrifterna i kommunens renhållningsordning,
mottaga anmälan om kompostering m.m. enligt 16 §
renhållningsförordningen,
utöva tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel,
tobaksvaror och öl klass II,
utöva tillsyn enligt alkohollagen, avseende folköl,
utöva tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
utöva tillsyn enligt tobakslagen, med undantag för bestämmelser om förbud
mot saluhållande till minderårig
utöva tillsyn enligt lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.

Bygg- och miljönämnden är registeransvarig för personregister inom nämndens
verksamhetsområde.
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1.04 REGLEMENTE FÖR BYGG- OCH
MILJÖNÄMNDEN
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2016-03-21

§ 2 Övriga uppgifter
Bygg- och miljönämnden har att biträda kommunstyrelsen i den övergripande
fysiska planeringen.
Nämnden är beredningsorgan för de miljöstrategiska frågor som hanteras av
kommunstyrelsen.
§ 3 Processbehörighet
I frågor, som faller inom dess verksamhetsområde, har nämnden att själv eller
genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, där detta inte på grund
av särskilt beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ankommer på
annan, och därvid med för kommunen bindande verkan sluta förlikning och anta
ackord.
Nämndens arbetsformer
§ 4 Allmänt nämndreglemente
För bygg- och miljönämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna
allmänna nämndreglementet med arbetsformer för Katrineholms kommuns
nämnder.
§ 5 Sammansättning
Bygg- och miljönämnden består av elva ledamöter och elva ersättare.
§ 6 Utskott m.m.
Bygg- och miljönämnden får tillsätta de utskott som bedöms lämpliga.
§ 7 Förvaltningsorgan
Bygg- och miljönämnden nyttjar samhällsbyggnadsförvaltningen
som förvaltningsorgan.
_______________________
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KOMMUNSTYRELSEN

1 (2)

2017-08-30

§ 149

Ändring i Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.m
(KS/2017:412)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdatera Arvodesbestämmelser för
förtroendevalda m.m, bilaga 1 med följande namn och uppdrag
 Marie-Louise Karlsson (S), socialnämndens ordförande
 Christoffer Öqvist (M), vård- och omsorgsnämndens 1:e vice ordförande
 Gunnar Karlsson (M), kultur- och turismnämndens (under namnändring till
kulturnämnden) 1: vice ordförande
 Fredrik Ahlman (M), bildningsnämndens 1:e vice ordförande
2. Vidare föreslås att följande stycke i bilaga 2 ska utgå
Maximalt arvode för sammanträde och övriga uppdrag är 1.6 procent av
riksdagsmannaarvodet per dag. I kombination med fullmäktigesammanträde är
maximalt arvode dock 1.75 procent per dag
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige valde den 15 maj 2017 Marie-Louise Karlsson (S) till ny
ledamot tillika ordförande i socialnämnden för tiden från och med den 1 september
2017 till och med den 31 december 2018. Marie-Louise Karlsson (S) bör därmed
tillföras i arvodesbilagan som socialnämndens ordförande. Ersättningen är oförändrad
för uppdraget.
Det har visat sig att bilaga 1 i Arvodesbestämmelserna behöver uppdateras med
tidigare beslutade val enligt följande (ersättningar har utbetalats från beslutsdatum för
valen)
 Christoffer Öqvist (M), vård- och omsorgsnämndens 1:e vice ordförande med
ersättning för uppdraget med 15 procent per år av riksdagsledamöternas årsarvode
 Gunnar Karlsson (M), kultur- och turismnämndens 1 vice ordföranden med
ersättning för uppdraget med 5 procent per år av riksdagsledamöternas årsarvode
 Fredrik Ahlman, bildningsnämndens 1:e vice ordförande med ersättning för
uppdraget med 15 procent per år av riksdagsledamöternas årsarvode
I arvodesbilaga 2 anges att ”Maximalt arvode för sammanträde och övriga uppdrag är
1.6 procent av riksdagsmannaarvodet per dag. I kombination med
fullmäktigesammanträde är maximalt arvode dock 1.75 procent per dag.” Detta har
uppmärksammats då konsekvensen blir att ledamöter och ersättare får lägre ersättning
för fullmäktige- och nämndsammanträde som förlagts till samma dag jämfört med om
sammanträdena är förlagda till olika dagar.
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Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

2 (2)

2017-08-30

Kommunledningsförvaltningen har utifrån genomförda val och framförda påpekande
sett över Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.m, bilaga 1 och 2.
Ärendets handlingar



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-20
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.m, bilaga 1 och 2, med föreslagna
ändringar markerade

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggningar påpekar Anneli Hedberg (S) några
redaktionella ändringar som bör göras i beslutstexten. Jesper Ek (L) påpekar att
namnbytet till Liberalerna med förkortningen (L) behöver ses över i bilagan till
arvodesbestämmelserna. Kommunledningsförvaltningen kommer att tillse att
ändringarna införs inför utskicket av handlingarna till kommunfullmäktige.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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1 (2)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2017-08-20

KS/2017:412 - 009

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Marie Sandström Koski

Kommunstyrelsen

Ändring i Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.m
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta uppdatera
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.m, bilaga 1 med följande namn och
uppdrag
 Marie-Louise Karlsson (S), socialnämndens ordförande
 Christoffer Öqvist (M), vård- och omsorgsnämndens 1:e vice
 Gunnar Karlsson (M), kultur- och turismnämndens 1 vice ordföranden
 Fredrik Ahlman (M), bildningsnämndens 1:e vice ordförande
2. Vidare föreslås att följande stycke i bilaga 2 ska utgå
Maximalt arvode för sammanträde och övriga uppdrag är 1.6 procent av
riksdagsmannaarvodet per dag. I kombination med fullmäktigesammanträde är
maximalt arvode dock 1.75 procent per dag
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige valde den 15 maj 2017 Marie-Louise Karlsson (S) till ny ledamot
tillika ordförande i socialnämnden för tiden från och med den 1 september 2017 till
och med den 31 december 2018. Marie-Louise Karlsson (S) bör därmed tillföras i
arvodesbilagan som socialnämndens ordförande. Ersättningen är oförändrad för
uppdraget.
Det har visat sig att bilaga 1 i Arvodesbestämmelserna behöver uppdateras med
tidigare beslutade val enligt följande (ersättningar har utbetalats från beslutsdatum för
valen)
 Christoffer Öqvist (M), vård- och omsorgsnämndens 1:e vice ordförande med
ersättning för uppdraget med 15 procent per år av riksdagsledamöternas årsarvode
 Gunnar Karlsson (M), kultur- och turismnämndens 1 vice ordföranden med
ersättning för uppdraget med 5 procent per år av riksdagsledamöternas årsarvode
 Fredrik Ahlman, bildningsnämndens 1:e vice ordförande med ersättning för
uppdraget med 15 procent per år av riksdagsledamöternas årsarvode
I arvodesbilaga 2 anges att ”Maximalt arvode för sammanträde och övriga uppdrag är 1.6
procent av riksdagsmannaarvodet per dag. I kombination med fullmäktigesammanträde är
maximalt arvode dock 1.75 procent per dag.” Detta har uppmärksammats då konsekvensen
blir att ledamöter och ersättare får lägre ersättning för fullmäktige- och
nämndsammanträde som förlagts till samma dag jämfört med om sammanträdena är
förlagda till olika dagar.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTESKRIVELSE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2017-08-20

KS/2017:412 - 009

Kommunledningsförvaltningen har utifrån genomförda val och framförda påpekande
sett över Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.m, bilaga 1 och 2.
Ärendets handlingar


Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.m, bilaga 1 och 2, med föreslagna
ändringar markerade

Marie Sandström Koski
T.f kanslichef
Beslutet skickas till: Karlsson, Öqvist, Karlsson, Ahlmanlönekontoret, akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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ARVODESBESTÄMMELSER M.M. FÖR
FÖRTROENDEVALDA
Styrdokument Övergripande anvisningsdokument
Datum

2017-04-24

Arvodesbilaga

1(2)

Årsarvoden (§ 6)
Organ

Uppdrag, namn

Uppdragsgrad (%)

Kommunfullmäktige

Ordförande Torgerd Jansson (S)
1:e vice ordförande Annie-Marie Carlsson (M)
2:e vice ordförande Anita Karlsson (C)

15
5
5

Revisorer

Ordförande Karl Källander (MP)
Ledamot

10
5

Ordförande kommunalrådet Göran Dahlström 100
(S)
1:e vice ordförande Lars Härnström (M)
100
Majoriteten (S+M) enligt fördelning till råd och
utskott i underbilaga
2:e vice ordförande oppositionsrådet Ewa
Callhammar (L)
Vård- och omsorgsnämnden Ordförande Ulrica Truedsson (S)
(VON)
1:e vice ordförande Christoffer Öqvist (M)
2:e vice ordförande Lilli Márton (MP)
Ordförande Johan Söderberg (S)
Bildningsnämnden (BIN)
1:e vice ordförande Fredrik Ahlman (M)
2:e vice ordförande Ann-Charlotte Olsson (C)
Service- och tekniknämnden Ordförande Anneli Hedberg (S)
1:e vice ordförande Johan Hartman (M)
(STN)
2:e vice ordförande Sten Holmgren (C)
Ordförande Marie-Louise Karlsson (S)
Socialnämnden (SOCN)
1:e vice ordförande Christer Sundqvist (M)
2:e vice ordförande Joha Frondelius (KD)
Ordförande Gunilla Magnusson (S)
Viadidaktnämnden (VIAN)
1:e vice ordförande (från Vingåker)
2:e vice ordförande Thomas Selig (V)
Ordförande Martin Edgélius (M)
Bygg- och miljönämnden
(BMN)
1:e vice ordförande Marie-Louise Karlsson (S)
2:e vice ordförande Lars Levin (L)
Kultur- och turismnämnden Ordförande Cecilia Björk (S)
(KTN)
1:e vice ordförande Gunnar Karlsson (M)
2:e vice ordförande Krister Wistbacka (L)
Ordförande Annie-Marie Carlsson (M)
Valnämnden (VN)
Vice ordförande Michael Hagberg (S)
Kommunstyrelsen (KS)

Överförmyndaren
Politisk tid för oppositionen

Joakim Truedsson (S)
Att fördelas till gruppledare och som andre vice
ordförande i KF, KS, nämnder och revisorer
(inkl. ordförande i revisionen)

Arvode/år (i %
av riksdagsledamöternas
årsarvode)

100
80
95
25
60
15
14
60
15
14
50
10
10
50
15
10
15
5
5
15
5
6
15
5
6
3 (år med
val/folkomröst)
1 (år med
val/folkomröst)
75
300
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ARVODESBESTÄMMELSER M.M. FÖR
FÖRTROENDEVALDA
Styrdokument Övergripande anvisningsdokument
Datum

2017-04-24

Arvodesbilaga 2(2)

Arvoden för sammanträden och övriga uppdrag (§ 8)
Maximalt arvode för sammanträde och övriga uppdrag är 1.6 procent av
riksdagsmannaarvodet per dag. I kombination med fullmäktigesammanträde är maximalt arvode dock 1.75 procent per dag.
1. Sammanträdesarvode
För fullmäktige

För närvarande ledamöter och ersättare (gäller även årsarvoderade)
• 1.5 procent av riksdagsmannaarvodet för total sammanträdestid upp till
och med 4 timmar/dag
• 1.75 procent av riksdagsmannaarvodet för total sammanträdestid över
4 timmar/dag
För nämnder/styrelse/utskott

För närvarande ledamöter och ersättare som ej har årsarvode
• 1.1 procent av riksdagsmannaarvodet för total sammanträdestid upp till
och med 4 timmar/dag.
• 1.35 procent av riksdagsmannaarvodet för total sammanträdestid över
4 timmar upp till och med 6 timmar/dag.
• 1.6 procent av riksdagsmannaarvodet för total sammanträdestid över
6 timmar/dag.
2. Övriga uppdrag för kommunens räkning
För övriga uppdrag för kommunens räkning som är förenade med förtroendemannauppdraget och godkänts av resp. ordförande, utgår arvode för förtroendevalda, som ej har årsarvode, med
• 0.55 procent av riksdagsmannaarvodet för uppdrag upp till och med
4 timmar
• 0.8 procent av riksdagsmannaarvodet för uppdrag över 4 timmar
För förtroendevald med årsarvode utan fastställd uppdragsgrad utgår dock
ersättning för uppdrag utanför den egna nämndens ansvarsområde.
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Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (1)

2017-08-30

§ 150

Delårsrapport 1 2017 från Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (KS/2017:332)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin
delårsrapport för perioden januari till och med mars 2017. Av delårsrapporten
framkommer att det ekonomiska utfallet för perioden var 2 502 000 kronor. Perioden
har präglats av förberedelser för kommande satsningar och förändringar samt
genomförande av åtgärder som planerats och förberetts under 2016.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunalstyrelsens räkning
och har i beredningen inte funnit något att invända mot eller anmärka på, varför
förvaltningen föreslår att delårsrapporten läggs till handlingarna.
Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-06-26
 Sammanträdesprotokoll från direktionens sammanträde, 2017-05-12, § 3
 Delårsrapport 1 2017, Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2017-06-26

KS/2017:332 - 041

Ert datum

Vår handläggare
Per Johansson

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 1 2017 från Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga delårsrapporten från
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin
delårsrapport för perioden januari till och med mars 2017. Av delårsrapporten
framkommer att det ekonomiska utfallet för perioden var 2 502 000 kronor. Perioden
har präglats av förberedelser för kommande satsningar och förändringar samt
genomförande av åtgärder som planerats och förberetts under 2016.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunalstyrelsens räkning och
har i beredningen inte funnit något att invända mot eller anmärka på, varför
förvaltningen föreslår att delårsrapporten läggs till handlingarna.
Ärendets handlingar



Sammanträdesprotokoll från direktionens sammanträde, 2017-05-12, § 3
Delårsrapport 1 2017, Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

För kommunledningsförvaltningen
Per Johansson
Beslutet skickas till:
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-570 21
E-post: Per.Johansson@katrineholm.se
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jan-mar 2017
Fastställd i förbundsdirektionen den 12 maj 2017
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Sammanfattning
Delårsrapport 1

2017
Perioden, januari till och med mars under 2017, har präglats av
förberedelser inför kommande satsningar och förändringar, men även
målgång för det som förberetts under 2016 och tidigare.
Året inleddes med att nya avtal, med krav på förnybara drivmedel, för
serviceresor började gälla. Vidare startades Program Trafik 2019-2021 formellt
upp, som omfattar samtliga trafikupphandlingar och inriktnings-beslut fram till
2021. Upphandlingen av serviceresor i Flens och Nyköpings kommuner var först
ut, och där anbudsinbjudan publicerades under perioden.
Parallellt med samtliga våra uppdrag genomför myndigheten ett förberedelsearbete inför en regionbildning i Sörmland.
Resandet har totalt ökat både för den allmänna kollektivtrafiken, som för
serviceresorna – jämfört med samma period föregående år. Inom ramen för
satsningen Ny Trafik har antal påstigande – även här jämfört med motsvarande
period 2016 – längs Nyköpingsbanan ökat med 5 procent , längs Svealandsbanan
med 7,8 procent, med Sörmlandspilen 12,6 procent och med UVEN med
6,7 procent. För den upphandlade tågtrafiken på Gnestapendeln har antal
påstigande – jämfört med motsvarande period 2016 – minskat med -1,4 % och
i busstrafiken har antal påstigande totalt ökat med 12 procent jämfört med
samma period 2016.
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets ekonomiska utfall under perioden januari –
mars uppgick till 2 502 tkr. Den ekonomiska prognosen visar på helår, givet
nuvarande trafikbeställning och tidtabell, ett negativt resultat på 11 256 tkr
jämfört med budget 2017. De huvudsakliga skälen till detta återfinns främst i en
högre indexutveckling för trafikkostnaderna, lägre biljettintäkter än budgeterat
inom ramen för den allmänna kollektivtrafiken samt högre trafikkostnader för
den särskilda kollektivtrafiken kopplat till de nya avtalen för serviceresor.
Vad gäller verksamhetens måluppfyllelse är den samlade bedömningen att
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i stora delar uppfyller densamma.

” Året inleddes med att nya avtal, med krav
på förnybara drivmedel, för serviceresor
började gälla.”
3
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Nyckeltal
jan-mar

2017
Antal
medarbetare

Ekonomiskt
utfall

Påstigande buss

54 % kvinnor
46 % män

jmf med budget

En ökning med 12 %
jmf med samma period 2016

68

2,5 mnkr

3,3 milj

Antal fordon

Förnybara
drivmedel

Total
sjukfrånvaro

Per den 31 mars 2017

Fordonskm med buss
allmänna kollektivtrafiken

En ökning med 3,4 %,
jmf med samma period 2016

389

99,1 %

7,1 %

Samordningsvinst
Serviceresor

Antal
serviceresor

Intäktsutveckling

jan-mars
(feb-mars 2016: 3,7 mnkr)

jan – mars
(feb-mars 2016: 67 488)

Försålda produkter,
exkl skolkort jfm samma period 2016

5,7 mnkr

105 500

-9%

Servicecenter:

Påstigande tåg

Trevliga och
tillmötesgående
Högsta betyg är 5

4,84

inkl skolkort

jmf med samma period 2016

Gnestapendeln -1,4 %
Nyköpingsbanan +5 %
Svealandsbanan +7,8 %
Sörmlandspilen +12,6 %
UVEN
+6,7 %
4
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Förvaltningsberättelse
Det övergripande målet för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är att skapa en ”Attraktiv
kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling” – och viktiga ideal för att nå målet, är
myndighetens värdegrund och olika strategier.
Den samlade bedömningen om god ekonomisk
hushållning utgår från myndighetens funktioner;
Tillgänglighet, Attraktivitet, Miljö, Effektivitet samt
Regional utveckling, och som återfinns i myndighetens
trafikförsörjningsprogram. Därutöver inkluderas även
de kvalitetsmål och finansiella mål som är beslutade
genom Verksamhetsplan och budget 2017 (2018-19).

Väsentliga händelser under perioden
Bland lokala och regionala händelser under perioden
kan särskilt nämnas trafikstart för nya avtal för
Serviceresor, formell uppstart av program Trafik
2019-2021 samt förberedelsearbete inför bildandet
av en länsregion i Sörmland.

Sedan årsskiftet 2016 drivs samtliga bussar i den
allmänna kollektivtrafiken på förnybara
drivmedel och från årsskiftet 2017 drivs även
98,5 % av fordonen som kör serviceresor på
förnybara drivmedel.
Efter ett politiskt initiativ tog
Landstingsstyrelsen i Sörmland ett beslut till
direktiv för att utreda förutsättningarna kring
att bilda en Region Sörmland.
Första spadtaget tas för den nya tågdepån i
Eskilstuna, som beräknas vara klar till augusti
2018.
Program Trafik 2019-2021, som omfattas av
samtliga kommande trafikupphandlingar fram
till 2021, startas formellt upp.
Myndigheten och leverantören Ridango, prisas
internationellt, för världens smartaste
biljettsystem.
Annonskampanj genomfördes för att sprida
information om den nya realtidskartan.

FEBRUARI

Vid årsskiftet var trafikstart för nya avtal med
Serviceresor i Sörmland.

Servicecenter Sörmland firar att verksamheten
varit igång ett år.
Målet för servicenivåerna/svarstider på
Servicecenter Sörmland uppnås för första
gången sedan starten i februari 2016.
Hela myndigheten genomförde en utbildning
kring diskrimingering, normer och fördomar.
Myndigheten beslutar om en ny grafisk manual
och designmanual för fordon.

MARS

JANUARI

För att säkerställa att myndigheten uppnår måluppfyllelse genomförs uppföljande delårsrapporter under
året, varav denna avser perioden januari till mars 2017.

Direktionen beslutar om två policys;
Informationssäkerhet samt Lönepolicy.
Första trafikupphandlingen i Program Trafik
2019-2021, publiceras – som omfattar
serviceresor i områdena Flen och Nyköping, med
trafikstart årsskiftet 2018.
I rättsprocessen, avseende direktupphandlade
avtal för serviceresor i områdena Flen och
Nyköping, meddelas dom - till myndighetens
favör.
5
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Direktionens arbete under perioden
Under delårsperioden januari till mars 2017 har direktionen i Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet sammanträtt enligt plan den 16 mars 2017.
Vid sammanträdet nominerades ledamöter, ordförande,
stämmoombud och revisorer till Länstrafiken Sörmland
AB samt att Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet fastställdes.
Även internkontrollplan, lönepolicy, informationssäkerhetspolicy, Planeringsprocess- och beslutsordning,
samt samrådsversionen av kommande Verksamhetsplan
och budget 2018 (2019-20) fastställdes.

Strategisk samverkan
är myndighetens arbetssätt
En Bättre Sits

En process för storregional
infrastrukturplanering
under ledning av Mälardalsrådet.

SKL

Sveriges kommuner och landsting (SKL)
bjuder in förvaltningscheferna till
nationella RKTM- träffar, och kommande
träff är den 11 maj.

MÄLAB

Myndigheten har deltagit vid
tjänstemannaberedningar och
styrelsesammanträde enligt plan.

Kollektivtrafikhandläggarnätverk

Prioriterat forum för information och
beredning av kollektivtrafikfrågor, som
representanterna tar vidare hos
respektive medlem. Nätverksträff har
genomförts den 3 mars och kommande
träff är planerad till den 28 april.

Regionala
transportgruppen

Regionförbundet sammankallar gruppen
som främst arbetar med infrastrukturplanering och prioritering i samverkan.
Under perioden har ett möte hållits.

Länspensionärsråd och Rådet
för funktionshinderfrågor

Under perioden har myndigheten
organiserat ett antal studiebesök på
Servicecenter Sörmland för olika
rådsgrupper runt om i länet. Därutöver
har inga särskilda träffar skett med
Länspensionärsrådet eller Rådet för
funktionshindersfrågor.

Direktionen informerade sig bland annat om trafikbokslut
2016, pågående arbete med regionalt trafikförsörjningsprogram, Ny Trafik 2017, status i trafik och avtal, förvaltning
och uppföljning av avtal samt nuläget med trafikupphandlingar i Program Trafik 2019-2021.
Direktionen gav också myndighetschefen i uppdrag att
påbörja ett förberedelsearbete inför bildandet av en
länsregion i Sörmland.

Arbetet i hel- och delägda bolag,
intressebolag och medlemsföreningar
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet äger aktierna i
Länstrafiken Sörmland AB till 100 procent,
Mälardalstrafik AB (MÄLAB) till 13 procent, AB Transitio
till 5 procent samt är aktieinnehavare i Samtrafiken
Sverige AB. Länstrafiken Sörmland AB äger i sin tur
Länstrafiken Mälardalen AB till 33 procent.
Styrelsen för Länstrafiken Sörmland AB har sammanträtt
den 16 mars 2016. Vid sammanträdet hanterades
Årsredovisning 2016 samt Verksamhetsplan och budget
2018 (2019-20). Årsstämma i bolaget är planerad till den
12 maj 2017.
Styrelsen för MÄLAB har under perioden sammanträtt
enligt plan den 15 mars. Kommande ordinarie
styrelsesammanträde är den 31 maj, då det även hålls
ordinarie årsstämma i bolaget.
MÄLAB är aktieinnehavare i TiM (Trafik i Mälardalen) till
50 procent där SJ AB innehar den andra hälften.
Styrelsen för TiM har under perioden sammanträtt vid
ett tillfälle och kommande sammanträde är planerat till
den 3 maj.
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har hittills inget
engagemang i ägarråd eller styrelse hos AB Transitio,
men deltar i styrgrupp kopplat till upphandlingen av
fordon för AMT-projektet. Myndigheten har inte heller
något engagemang i styrelse hos Samtrafiken Sverige AB.

”Direktionen gav myndighetschefen i uppdrag
att påbörja ett förberedelsearbete inför
bildandet av en länsregion i Sörmland.”
16 mars 2017
6

203

MEDBORGAREN
TRAFIKEN
MEDARBETAREN
EKONOMIN

MEDBORGARPERSPEKTIVET

204

Servicecenter Sörmland – medborgarnas samlade kontaktyta
Servicecenter Sörmland (Servicecenter) påverkar ett stort antal av länets invånare då
verksamheten, som är bemannad dygnet runt, tillhandahåller trafikupplysning och
information, bokar resor, administrerar kundsynpunkter, samordnar och planerar
trafiken samt trafikleder den särskilda kollektivtrafiken. I och med att verksamheten
Servicecenter har varit i drift i mer än ett år, har nya erfarenheter och kunskaper
förvärvats. Det är först nu, som jämförelser av inkommande kundflöden kan analyseras
mot tidigare år.
Händelser under perioden
I och med att Strängnäs kommun anslöt sig till det
nya trafikavtalet om serviceresor den 1 januari
2017, hanterar Servicecenter Sörmland även
färdtjänstbokningar för Strängnäs kommun. För
resenärerna har det nya uppdraget inneburit en
ganska stor omställning; allt från vilka uppgifter
resenären lämnar vid färdtjänstbokningen till
Servicecenter samt att deras resor samordnas i en
hög utsträckning vilket betyder att flera resenärer
samåker i ett och samma fordon.
Under perioden har Servicecenter internt förfinat
organisationen samt utökat bemanningen för bättre
anpassning till uppdraget och de servicenivåer och
mål som verksamheten har.
Kundsynpunkter
Vad gäller kundsynpunkter för den allmänna
kollektivtrafiken har det under perioden registrerats
ca 2 500 kundsynpunkter, vilket är en ökning
jämfört med samma period motsvarande år då
ca 1 700 kundsynpunkter registrerades.
Inom den särskilda kollektivtrafiken har det under
perioden registrerats 551 kundsynpunkter. Under
feb-mars 2016 registrerades 645 ärenden.
Förseningsersättning – allmän kollektivtrafik
Den 1 april 2016 infördes den nya lagen om
kollektivtrafikresenärers rättigheter, som innebar
uppdaterade resevillkor och förmånligare ersättning
för kunderna. Under perioden har 87 ärenden
hanterats, vilket ligger i nivå jämfört med
motsvarande år.
Samtalsflöden
Målsättningen och ambitionen är att Servicecenter
ska tillgodose en hög tillgänglighet och god svarsnivå
när medborgare kontaktar verksamheten. Servicenivåerna innebär bl a att 80 procent av samtalen för
serviceresor ska besvaras under 60 sekunder. Under
perioden uppfylls dessa mål. Servicenivåer för
trafikledningen och för den allmänna kollektivtrafiken, vad gäller samtalstider är inte fastställda.

Totalt har, för den allmänna kollektivtrafiken,
13 993 samtal besvarats under perioden januarimars, att jämföra med 7 226 samtal som
besvarades februari-mars 2016. Jämförelse kan
dock inte göras med januari då myndigheten från
den 1 februari 2016 hade en ny växeluppsättning.
För den särskilda kollektivtrafiken, serviceresor,
har 65 068 samtal besvarats under perioden. Då
Servicecenters verksamhet ännu inte var
etablerad januari 2016, besvarades därmed
34 527 samtal under februari-mars.
Kundundersökning – särskild kollektivtrafik
Via en extern leverantör utförs kundundersökningar per telefon där fem slumpvist utvalda
kunder dagligen svarar på ett antal påståenden,
med syfte att mäta kundnöjdheten. Kundundersökningen omfattar sex påståenden där
kunderna får möjlighet att betygsätta verksamheten på en skala 1-5, där 1 är det lägsta
betyget och 5 det högsta. Under perioden ligger
snittet på 4,33 – för samtliga påståenden.
Pågående och kommande aktiviteter
• Fortsatt arbete och med stort fokus på intern
kvalitetskontroll
• Individuell coachning i samtalsteknik och
i ärendehantering
• Servicecenter har upprättat ett gediget
introduktionsprogram för att säkerställa en
god och kvalitativ introduktion för nya
medarbetare
• Säkerställer sommarens bemanning genom att
Servicecenter introducerar ett flertal nya
timanställda

8
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Attraktiva, tillgängliga och hållbara tjänster
Under perioden har kommunikationsarbetet fokuserat på att förankra
Sörmlandstaxan samt att utveckla de digitala kanalerna som Mina sidor och
mobilappen. Vidare har Kollektivtrafika lanserats, vilket innebär att medarbetare från
myndigheten träffar medborgare, tar med sig fika samt informerar och instruerar om
de digitala kanalerna. Och det är ett uppskattat inslag, liksom myndighetens
deltagande på olika besöksnäringsdagar samt Get Online Week, som äger rum i hela
Europa och där syftet är att öka den digitala delaktigheten och få fler att använda
digitala offentliga tjänster.
Myndigheten har också under perioden uppmärksammat Earth-hour och Bussförarens dag i
kampanjer på bussarna och webben.

resenären kan se var bussen befinner sig.
Ytterligare förbättringar av mobilappen är
planerade och inom kort kommer funktionen
Förköp att lanseras.

I syfte att skapa tydlighet i vår kommunikation mot
resenärer och övriga intressenter arbetar vi sedan
våren 2016 efter en ny grafisk profil, och arbetet
kommer att fortgå under hela 2017. En stor mängd
informationsbärare runt om i länet, inklusive
bussarna, ska uppdateras till det nya varumärket
Sörmlandstrafiken. I samband med att vi inventerar
våra informationsplatser kommer också en översyn
av riktlinjerna för vilken information som ska finnas
på hållplatser och terminaler att göras.

Omsättningen på Mina sidor uppgår under
perioden till 3,3 mnkr och 9 660 sålda reseprodukter. Ingen jämförelse finns med förra året
då Mina sidor infördes i oktober 2016. Nya
funktioner som är planerade för Mina sidor är
möjligheten att välja startdatum för att aktivera
sitt periodkort och möjligheten att skriva ut
köphistorik.

Under perioden har fyra pressmeddelanden
distribuerats, med fokus på ökad nöjdhet bland
resenärer, rekordmånga resande, realtidsinformation i mobilappen och att Sörmlandstrafikens biljett- och betalsystem fått pris som
smartast system på internationell mässa. Ett antal
insändare i lokalpress har också besvarats.
Insändarna har berört trafiken och Sörmlandstaxan.

Vad gäller myndighetens försäljningsställe,
Station360 i Eskilstuna, ligger besökarantalet på
17 525 under perioden, vilket på samma nivå
jämfört med samma period 2016. Myndigheten
ser en framtida förändring av sjunkande intäkter
vad gäller bokningsavgifter i samband med att
TIM upphör sista kvartalet 2017. I övrigt har
Station360 från årsskiftet tagit över hanteringen
och administrationen av informationsanslag på
bussarna samt support för elev- och skolkort.

För att ytterligare öka transparansen har en intern
medieutbildning i myndigheten påbörjats, som
syftar till att medvetengöra medias roll och stärka
medarbetare inför framtida kontakter med media.
Ytterligare en insats som påbörjats under perioden,
och som syftar till att göra vår kommunikation mer
tillgänglig, är ett klarspråksarbete.

Under perioden har inte kontrollverksamheten
kunnat genomföras i fullskalig utsträckning, p g a
den nya kontrollutrustningen i samband med ett
nytt biljett- och betalsystem. Men från april,
genomförs fullständiga kontroller enligt plan.

Försäljningskanaler
Myndigheten ser en fortsatt ökad användning av
mobilappen. Försäljningen via mobilappen ökade
med 52 % jämfört med samma period föregående
år. I mars gjordes 1 726 564 sökningar i mobilappen,
vilket är rekordmånga. Under samma månad förra
året gjordes 221 686 sökningar. Den stora ökningen
beror på realtidsinformationen som lanserades i
mobilappen i december och som gör att

Pågående och kommande aktiviteter
• Medieutbildning
• Klarspråksarbete
• Utveckling av mobilappen och Mina sidor
• Upphandling av kundundersökningar
• Implementering av nytt intranät
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Trafikförsörjningsperspektivet redogör för trafiken, trafikstödjande funktioner och
system, samt för strategi och utveckling av trafiken. Avsnittet redogör även för
samordning av den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken samt om produkt- och
intäktsutveckling.
Tågtrafiken
Då statistiken för tågtrafiken redovisas med viss
fördröjning från SJ finns inga siffror tillgängliga för
antalet påstigande i den regionala tågtrafiken under
perioden. Men det har kommit indikationer från SJ,
om att resandet har ökat, bland annat till följd av
den förbättrade trafiken med fler turer.
Däremot har SL publicerat påstigandesiffror för
Gnestapendeln som, med 70 500 påstigande, visar
på en något svagare utveckling (-1,4 procent) under
perioden, jämfört med samma period 2016.

Allmänna kollektivtrafiken
Totalt registrerades drygt 3,3 miljoner påstigande i
den allmänna kollektivtrafiken med buss under
perioden. Detta är en ökning med 12 procent
jämfört med samma period 2016. Resultatet ska
värderas utifrån att påsken i år infaller under april
månad, till skillnad från 2016 – då påsken
huvudsakligen inföll i mars.
Resandeutvecklingen, exklusive skolkort, uppgår till
8 procent, vilket visar att resor med skolkort i
Eskilstuna kommun påverkar det totala reseandet i
länet. Exkluderas, utöver skolkorten, även Fria resor
65+ ,så minskar resandet i Eskilstunas stadstrafik,
jämfört med 2016.
Det finns även områden med en omvänd utveckling,
där resandet, exklusive skolkort, utvecklas starkare
än resor med skolkort. Ett tydligt exempel är
Nyköpings kommun. Andra områden där resande
har utvecklats mycket bra är Strängnäs kommun,
både i stadstrafiken och landsbygdstrafiken. I Flens
kommun, som utmärkt sig genom en markant
ökning de senaste två åren, verkar utvecklingen i
landsbygdstrafiken dämpats något. Detta hänger
antagligen ihop med den minskade mottagningen av
flyktningar.

En analys av resandeutvecklingen på linjenivå visar
inte helt oväntat att det är framför allt linjer inom
Eskilstuna som ökar mest. Exempelvis ökade linje 1,
som för övrigt är länets största sett till antalet
påstigande, med 21 procent till närmare 570 000
påstigande.
Andra stora linjer som ökade med över 20 procent
är linjerna 4, 5, 6 och 9 i Eskilstuna. Exkluderas
resandet med skol-/elevkort är resandeutvecklingen på dessa linjer svagare, om än positiv.
Andra stora linjer som utmärker sig genom en
markant bättre utveckling är;
• L 143 (Strängnäs stad)
+ 20 procent, exkl. skolkort + 5 procent
• L 303 (Strängnäs-Stallarholmen)
+31 procent, exkl. skolkort + 25 procent
Två av de stora linjerna med minst 20 000
påstigande har en betydligt sämre utveckling än
året innan;
• L 220 (Strängnäs-Eskilstuna)
- 49 procent, exkl. skolkort – 33 procent
• L 780 (Flen-Katrineholm)
- 17 procent, exkl. skolkort – 17 procent

Anropsstyrd allmän kollektivtrafik
Resandet i den allmänna anropsstyrda
kollektivtrafiken har under perioden fortsatt varit
en marginell del av myndighetens verksamhet.
Genom nya avtal inom serviceresor utförs trafiken
inom ramen för dessa avtal samt skolskjutsavtalen.
Detta är ett led i myndighetens uppdrag att
samordna kollektivtrafiken.
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TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPERSPEKTIVET
Särskilda kollektivtrafiken
Den 1 januari 2017 var trafikstat av nya avtal för
serviceresor i hela Sörmland. Från samma tidpunkt
anslöt sig Strängnäs kommun till uppdraget och
särskilda insatser har gjorts för att säkerställa denna
trafik, både under uppsatsprojektet och under första
kvartalet 2017.
Överföringen av trafiken i uppstarten gick bra och
efter en tid av intrimning under främst januari
månad, upplevs trafiken att fungera väl. Under
perioden har internrevision genomförts hos samtliga
trafikföretag för att säkerställa att tjänster levereras
enligt avtal. I enlighet med myndighetens uppdrag
bedrivs kontinuerlig förvaltning och uppföljning av
avtalen under hela avtalsperioden.
Under perioden har rättsprocessen avseende
uppsägningen av serviceresor i områdena Flen och
Nyköping avgjorts till myndighetens fördel.

Anropsstyrd särskild kollektivtrafik
Resandet i den särskilda kollektivtrafiken kommer
från och med 2017 att utföras på helårsbasis och
med möjlighet att framöver göra jämförelse över
tid. Under det första kvartalet 2017 utfördes totalt
105 500 resor, och under perioden februari och
mars 2016 genomfördes totalt 67 488 – vilket kan
sägas att antalet resor för perioden ligger i samma
nivå jämfört med samma period föregående år.

Trafikstödjande system och funktioner
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Även planeringssystemet för den särskilda
kollektivtrafiken har fungerat bra. Det har varit
kortare driftstörningar, men som har hanterats av
leverantören. Vissa systemförbättringar är
inplanerade under 2017.

Pågående och kommande aktiviteter
Det är stort fokus på arbetet med de kommande
trafikupphandlingarna inom såväl buss,
serviceresor, skolskjuts, riksfärdtjänst, som
skärgårdstrafiken. Samtliga trafikupphandlingar
bedrivs inom Program Trafik 2019-2021 och inleds
med projektet för inriktningsbeslut för samtliga
kommande trafikupphandlingar, vilket syftar till att
skapa grundförutsättningar och vägleding inför de
kommande arbetet.
Att myndigheten har upphandlade avtal för
serviceresor och skolskjuts möjliggör det fortsätta
arbetet med att samordna trafiken. Det handlar
bland annat om att erbjuda anropsstyrda lösningar
för boende i glest befolkade områden och
säkerställa en kostnadseffektiv servicetrafik med
hög samordningsgrad och nöjda användare. Här
krävs nya tankesätt kring såväl trafikplanering som
hantering av bokning och användning av tekniska
system.
Genom nya avtal för serviceresor från första
januari 2017 ligger nu fokus på kvalitetsutveckling
genom fordonskontroller och internrevision hos
trafikföretagen.

Myndigheten äger genom Länstrafiken Sörmland AB
sju depåer runt om i länet. Under 2015 togs en
fastighetsplan fram för samtliga depåer och arbetet
med de behov av åtgärder som beskrivs påbörjades
under 2016 och pågår löpande. Under denna period
har det främsta arbetet fokuserats kring depån i
Katrineholm.
Det nya biljett- och betalsystemet med
realtidsfunktion, som implementerades i oktober
2016, fungerar efter ett halvår i drift mycket bra.
Det genomförs fortlöpande arbete med ständiga
förbättringar, och myndigheten har veckovisa
avstämningar med leverantören för uppföljning och
utveckling.

11
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MEDARBETARPERSPEKTIVET

Medarbetarperspektivets syfte är att stödja måluppfyllelsen för Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet. Perspektivet ska vara till stöd för varje medarbetare att
utifrån sitt uppdrag, sin kompetens och sitt samverkande arbetssätt kunna bidra till
myndighetens mål. Medarbetarperspektivet vilar på vår värdegrund ”Den moderna
myndigheten som är hållbar, professionell och lyhörd”.
Perioden januari-mars 2017
Flera medarbetare hade en hög arbetsbelastning
under 2016, vilket visat sig i delar av verksamheten
med bland annat en ökad sjukfrånvaro som följd.
Under 2017 ser vi med förhoppning, att de nya
avtalen för serviceresor ska ge ett större lugn i
verksamheten.
Under perioden genomfördes stora utbildningsinsatser. Samtliga medarbetare fick en utbildning i
antidiskriminering vilket är starten på att gemensamt ta fram en plan för lika möjligheter och
rättigheter.
Myndigheten har också tagit fram och beslutat nya
lönekriterier, riktlinjer för lön och myndighetens
lönepolicy. Och i samband med detta har medarbetarna utbildats i lönebildning, med utgångspunkt i
den svenska modellen.
En viktig åtgärd, utifrån uppföljningen av
myndighetens organisation, har varit att förtydliga
våra mål – vilket också har påbörjats under
perioden.
Vidare har frågan om regionbildning i Sörmland
blivit aktuell och här har ett arbete påbörjats med
målet att vår verksamhet ska ingå i Region Sörmland
från den 1 januari 2019.
Myndigheten har fortsatt blivit fler medarbetare och
i mars 2017 är vi tretton fler månadsavlönade
medarbetare i jämförelse med 2016.
Sjukfrånvaro
Under januari-mars 2017 är sjukfrånvaron högre än
under motsvarande period 2016. Myndigheten ser
att sjukfrånvaron under perioden minskar i
förhållande till årsskiftet 2016.

Ett systematiskt arbete med uppföljande samtal
sker enligt rutin, så att arbetsgivaren kan ge den
enskilde medarbetaren rätt stöd och se om något
behöver åtgärdas i arbetsmiljön.
Pågående och kommande aktiviteter
Under 2017 kommer Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet inom medarbetarperspektivet
fokusera på målarbete, genom att använda en
modell som tydliggör medarbetarens egna mål
kopplat till myndighetens mål. Myndigheten
kommer också att utveckla samverkan inom
myndigheten. Exempel på aktiviteter som kommer
att genomföras är;
•
•
•
•

Arbeta vidare med målarbetet.
Fokusera på intern samverkan.
Prioritera kompetensförsörjningen.
Färdigställa Plan för lika rättigheter och
möjligheter.
• Var delaktiga i arbetet med Region Sörmland.
• Hålla fast vid och arbeta efter beslutade rutiner,
riktlinjer och policys.
I sjukfrånvaron kan vi tydligt se om våra åtgärder
och aktiviteter har effekt och vid sidan av
sjukfrånvaron är HME myndighetens viktigaste
indikator. I december 2016 låg HME på 74 vilket är
en enhet lägre än 2015. Myndighetens mål är
fortfarande att nå HME 80 december 2017, varför
vi kommer mäta HME andra och fjärde kvartalet
2017 för att se att åtgärder kopplat till detta mål
ger effekt. Åtgärder inom medarbetar-perspektivet
återfinns bland annat i handlingsplaner kopplade
till medarbetarenkäten och i förbättringsförslag
från medarbetarna.

12
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EKONOMISKA PERSPEKTIVET

Under det ekonomiska perspektivet finns information om myndighetens ekonomiska resultat,
ekonomiska hushållning och samlad redovisning; om budgetföljsamhet, om balanskrav, om
intäktsutveckling, om pensionskostnader, om soliditet och likviditet, om anläggningstillgångar och
om finansiella mål. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets ekonomiska utfall under perioden
januari till och med mars uppgick till 2 502 tkr vilket kan jämföras med 17 599 tkr tkr för samma
period föregående år.
Ekonomisk analys och prognos
Den ekonomiska prognosen efter delårsbokslut januari
– mars visar på helår, givet nuvarande trafikbeställning
och tidtabell, ett negativt resultat på 11 256 tkr
jämfört med budget 2017. De främsta anledningarna
till den negativa avvikelsen jämfört med budget 2017
återfinns i en lägre intäktsprognos för den allmänna
kollektivtrafiken, högre index för trafikkostnader samt
högre trafikkostnader för den särskilda kollektivtrafiken kopplat till de nya avtalen för serviceresor.
Därutöver har under 2016 även stora förändringar
skett vad gäller omfattningen av Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighets uppdrag, vilka ger skäl för
viss försiktighet.

Intäktsantaganden
i prognosen
Allmän kollektivtrafik
Intäkter från medborgarna består av
färdbevisförsäljning samt intäkter från avtal och
uppdrag där betalare inte består av medlemmarna i
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Biljettintäkterna
under perioden januari till och med mars uppgår till
28 331 tkr, vilket är 9,0 procent lägre jämfört med
samma period föregående år.
Intäkterna för skolkort under perioden januari till och
med mars uppgår till 14 540 tkr, vilket är 19,4 procent
lägre jämfört med samma period föregående år men i
linje med budget. Förklaringen till detta återfinns i den
nya skolkortsmodellen.
Intäktsutvecklingen under perioden ligger
sammantaget under budget och förväntas även totalt
sett under året bli betydligt lägre än budgeterat. Den
främsta anledning till detta är effekterna av den sedan
hösten 2016 introducerade nya Sörmlandstaxan och
nya produkter. Därutöver har även försäljningen av
resekort till offentliga organisationer minskat markant.
Medlemsavgifterna, exklusive skolkort, under perioden
januari till och med mars uppgår till 131 794 tkr vilket
kan jämföras med 136 113 tkr för samma period
föregående år.
Övriga intäkter består av reklamintäkter och har under
delårsperioden ett utfall på 60 tkr. Tidigare perioder
har även viten redovisats under övriga intäkter men i
enlighet med den reviderade Planeringsprocess och
beslutsordningen ska viten i stället redovisas som en
minskad trafikkostnad.

Särskild kollektivtrafik
Medlemsavgifterna vad gäller den särskilda
kollektivtrafiken under perioden januari till och med
mars uppgår till 31 193 tkr. Dessa kan, mot bakgrund
av att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet först per
den 1 februari 2016 hanterar den särskilda
kollektivtrafiken genom Servicecenter Sörmland, inte
jämföras med samma period föregående år.

Kostnadsantaganden i prognosen
Allmän kollektivtrafik
Förvaltningskostnaden uppgick till 9 849 tkr under
perioden januari till och med mars, vilket kan jämföras
med 7 890 tkr för samma period föregående år. Den
ökade kostnaden jämfört med tidigare år består främst
i personalkostnader och konsultkostnader. Givet
nuvarande uppdrag prognosticeras förvaltningskostnaden 2017 uppgå till 38 747 tkr, vilket är något
lägre än budget.
De trafikrelaterade kostnaderna uppgick till 3 197 tkr
under perioden januari till och med mars, vilket kan
jämföras med 8 042 för samma period föregående år.
Orsak till avvikelsen står att finna i det förhållandet att
tågkostnaderna numera är sammanfogade till en
kostnadspost och att poster från de trafikrelaterade
kostnaderna således har flyttats till trafikkostnad tåg.
Trafikkostnaderna uppgick till 155 389 tkr under
delårsperioden, vilket med hänsyn till föregående
stycke inte kan jämföras med samma period
föregående år.
Vad gäller trafikkostnaderna för landsbygdstrafik buss
och stadstrafik är dessa högre än budgeterat, och visar
på helår en negativ avvikelse om 3 864 tkr respektive
753 tkr. Förklaringen till detta återfinns i högre
kostnader för omloppstom (tomkörningar till och från
depå) än budgeterat samtidigt som indexutvecklingen
har varit högre än budgeterat. Därutöver förstärktes
även produktionen på en del linjer efter det att
budgeten lagts.
Trafikkostnaderna april till och med december
förväntas öka med budgeterad indexutveckling och i
övrigt följa planerad produktion för den kommande
perioden.
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EKONOMISKA PERSPEKTIVET
Särskild kollektivtrafik
Den administrativa kostnaden för serviceresor uppgick
till 6 597 tkr, vilket är högre än budget. Den främsta
anledning till detta är ökade personalkostnader. Dessa
kostnader kan, mot bakgrund av att Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet först per den 1 februari 2016
hanterar den särskilda kollektivtrafiken genom
Servicecenter Sörmland, inte jämföras med samma
period föregående år.
Trafikkostnaderna uppgick till 28 383 tkr under
perioden januari till och med mars. I likhet med de
administrativa kostnaderna för serviceresor kan dessa
inte heller, mot bakgrund av att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet först per den 1 februari 2016 hanterar
den särskilda kollektivtrafiken genom Servicecenter
Sörmland, jämföras med samma period föregående år.
Givet nuvarande uppdrag prognosticeras
trafikkostnaden 2017 uppgå till 114 842 tkr, vilket är
6 933 tkr högre än budget. Den främsta anledningen
till detta är högre trafikkostnader för den särskilda
kollektivtrafiken kopplat till de nya avtalen respektive
direktupphandlade avtal för serviceresor.

Balanskrav
Balanskravsutredningen visar att myndighetens
balanskravsresultat för perioden januari – mars 2017
klarar kommunallagens balanskrav, det vill säga
intäkterna överstiger kostnaderna. I resultatet ingår
inte några underskott från tidigare år som ska
återföras och inga realisationsvinster.
Periodens utfall
Avgår realisationsvinst
Periodens balanskravsresultat

2 502 tkr
0 tkr
2 502 tkr

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets prognos tyder
dock på att myndigheten inte kommer klara
balanskravet vid årsbokslutet givet att ytterligare
tillskott från medlemmarna i form av medlemsbidrag
inte sker. Mot bakgrund av myndighetens prognos om
negativt resultat på helårsbasis har en dialog inletts
med medlemmarna avseende den fortsatta
hanteringen av densamma.

Anläggningstillgångar och investeringar
Anläggningstillgångarna har värderats till
anskaffningsvärdet med avdrag för planmässiga
avskrivningar. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets
avskrivningar för perioden januari till och med mars
uppgår till 311 tkr och består av kontorsinventarier.

Soliditet och likviditet
Soliditeten beskriver hur mycket av tillgångarna som är
finansierade med eget kapital. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har vid utgången av mars en soliditet
på 19 procent samt en likviditet på 97 procent, vilket
tyder på god kortsiktig betalningsförmåga. Soliditen
och likviditeten är 9 respektive 8 procentenheter lägre
i jämförelse med motsvarande period föregående år.

Ekonomisk prognos
och analys samlad redovisning
I kommunkoncernen ingår Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets helägda dotterbolag Länstrafiken
Sörmland AB. Länstrafiken Sörmland AB har till föremål
för sin verksamhet att på uppdrag av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet biträda
Kollektivtrafikmyndigheten förvalta, förvärva och sälja
fastigheter samt förvalta ingångna avtal till stöd för
den regionala kollektivtrafik som Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för enligt lag (2010:1065) om
kollektivtrafik.
Resultatet för den samlade redovisningen uppgick till
2 702 tkr. I kommunkoncernens resultat ingår
avskrivningar i motsvarande 1 272 tkr varav 84 tkr är
en effekt av förvärvet av Länstrafiken Sörmland AB.
Länstrafiken Sörmlands fastigheter uppskattades vid
förvärvet ha ett övervärde motsvarande 8 411 tkr som
årligen skrivs av i kommunkoncernen. Avskrivningen
per helår förväntas uppgå till 336 tkr.
Likviditeten vid periodens utgång uppgår till
103 procent för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
och Länstrafiken Sörmland gemensamt vilket tyder på
god betalningsförmåga på kort sikt. Kommunkoncernens soliditet är vid delårsperiodens slut
20 procent. Myndigheten bedömer att Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken Sörmland AB
även har god långsiktig betalningsförmåga.
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Finansiella mål
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets utgångspunkt är
att säkerställa en långsiktig stabil ekonomi och en
trygghet för myndighetens medlemmar. Som
vägledning för att uppnå god ekonomisk hushållning
har förbundsdirektionen antagit nedanstående
finansiella mål.
 Årets resultat ska vara positivt.
 Verksamheten ska bedrivas inom den beslutade budgeten.
 Kassalikviditeten ska överstiga 100 procent.
Periodens resultat uppgick till 2 502 tkr medan
helårsprognosen tyder på ett negativt resultat motsvarande
11 256 tkr. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets kommer
aktivt under året att arbeta mot en budget i balans.

Länstrafiken Sörmland AB har i sin tur följande finansiella mål
för god ekonomisk hushållning;
 positivt resultat,
 förvaltningskostnaderna fårårligen uppgå till högst tjugo
procent av totala kostnader förutsatt att nuvarande
uppdragsvolym inte väsentligen förändras, och
 kassalikviditeten ska överstiga 100 procent.
Länstrafiken Sörmland ABs resultat uppgick till 285 tkr för
perioden januari till och med mars 2017. Vidare uppgick
Länstrafikens procentuella andel av förvaltningskostnaderna
till 2,16 procent av de totala kostnaderna. Kassalikviditeten,
förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga
skulder, uppgick vid utgången av mars 2017 till 474 procent.
Vid utgången av mars 2017 uppfyller Länstrafiken Sörmland
ABs samtliga beslutade finansiella mål för bolaget.

Samlad bedömning om
god ekonomisk hushållning
Myndighetens ekonomiska hushållning bedöms genom en samlad bedömning av måluppfyllelse
inom de fem funktionerna Tillgänglighet, Attraktivitet, Miljö, Effektivitet och Regional utveckling
samt medarbetarperspektivet och det ekonomiska perspektivet.
Ett antal indikatorer används för att värdera
funktionerna, tillsammans med en kvalitativ värdering
baserat på de aktiviteter som genomförts under den
aktuella perioden. Värdering av detta samt
sammanställning av nyckeltal genomförs generellt
årsvis, med undantag av resande, kostnads- och intäktsutveckling samt nöjdhet som redovisas varje månad.

vilket återspeglas i såväl trafikslagen tåg och buss som
den sedan tidigare genomförda etableringen av
Servicecenter Sörmland och därtill hörande tjänster som
bokning, kundtjänst, trafikledning och avtalsuppföljning.
Därtill har även trafikstart för de nya avtalen för
serviceresor respektive en formell uppstart för Program
trafik 2019-2021 skett.

Vad gäller verksamhetens måluppfyllelse, och utifrån
årets första tre månader, är den samlade bedömningen
att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i stora delar
uppfyller en god ekonomisk hushållning.

Ytterligare viktiga faktorer i den samlade bedömningen
är det under perioden fortsatt bedrivna arbetet
avseende modernisering av tekniska system och digitala
kanaler samt det förhållandet att numera även den
särskilda kollektivtrafiken i myndighetens regi per den
1 januari 2017 bedrivs på förnybara drivmedel. Därtill
har även arbetet med de fortsatta satsningarna på
regionaltågstrafiken fortsatt innebärande bättre trafik,
moderna fordon och intensifierade förberedelser inför
lanseringen av den nya pendlarbiljetten Movingo.

Anledningarna till den bedömningen är flera, och
återfinns bland annat i en fortsatt ökad resandeutveckling. Till detta hör även tidigare fattade beslut
som möjliggör samordning, optimering och effektivisering avseende länets samlade resurser,

Mål och
visioner

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet ska svara
för att den regionala kollektivtrafiken utförs
på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt så
att den bidrar till regional utveckling, god miljö
och tillgodoser invånarnas behov av
kollektivtrafik.
Det övergripande målet för Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet är att skapa en
attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och
utveckling.

Vår värdegrund, den moderna myndigheten
som är hållbar, professionell och lyhörd, och
våra principer är ledstjärnor på vägen.
Designprinciperna, som finns för att
myndigheten ska fokusera på sitt uppdrag och
uppnå ägarnas vision, är Kunden i centrum,
Strategisk ledning för kollektivtrafiken, Ansvar
för uppdraget och Effektiv organisation.
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ATTRAKTIVITET

TILLGÄNGLIGHET

Aktiviteter under perioden
per funktionsområde
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Under perioden har arbete skett tillsammans med Regionförbundet och Trafikverket för att identifiera och planera
insatserna inför kommande Länsplan. Underlag utgör främst en inventering av större bytespunkters funktion och
tillgänglighet samt resandestatistik.
Tillgänglighetsaspekter är dessutom mycket centrala när detaljerna för de nya järnvägsfordonen utvecklas, och
myndigheten tar fortlöpande del av detta arbete.

Till tidtabellskiftet i december 2016 lanserades Ny trafik 2017 med förbättrad regionaltågstrafik på samtliga sträckor
som berör länet. Reaktionerna och kommentarerna var överlag positiva, men för inpendlare till Sörmland medförde
tidtabellsskiftet också en del försämringar. För att erbjuda en attraktiv trafik pareras försämringarna tillfälligt med
tågbusslösningar (Stockholm-) Södertälje Syd - Nyköping (redan igång) samt (Stockholm-) Södertälje Syd - Eskilstuna
(under uppstart).
Utvecklingen av resandet med buss är fortsatt positivt. Antalet påstigande ökade med 12 procent under perioden.
Resultatet ska värderas utifrån att påsken i år infaller under april månad, till skillnad från 2016 då påsken inföll i mars
månad. Det vill säga, att en del av ökningen kan förklaras med en kalendereffekt.
Under årets första månader intensifierades även förberedelserna inför lanseringen av den nya pendlarbiljetten
Movingo i höst. I Movingo inkluderas alltid anslutande trafik vid köp av ett periodkort för regionaltåg, vilket är något
som kommer att underlätta för många pendlare från Sörmland till bland annat Stockholm.

Den allmänna kollektivtrafiken med buss körs med förnybara drivmedel sedan januari 2016, med undantag för de
tillfällen när inte biogasen räcker till, och naturgas används istället. Från årsskiftet ställs även kraven, i de nya avtalen
för serviceresor från januari 2017 - att fordonen ska köras med förnybara drivmedel. För att ytterligare säkerställa
användingen av förnybara drivmedlen samt skapa en attraktivare stadskärna med en lägre bullernivåer, kommer tio
stadsbussar att bytas ut mot elbussar i Eskilstunas tätort under 2017.

REGIONAL
UTVECKLING

EFFEKTIVITET

Under perioden har möjliga långsiktiga förutsättningar gällande förnybara drivmedel kartlagts. Detta för att
underlätta strategiska drivmedelsval i framtiden för kollektivtrafiken i Sörmland.

Periodens utfall präglas av minskade intäkter som en följd av taxesänkningen och ökade kostnader - bland annat på
grund av en ogynnsam indexutveckling. Detta medför att den så kallade kostnadstäckningsgraden minskade markant
från 42 procent 2016 till nu 34 procent. Även nettokostnaden per personkilometer ökar, från 1,64 kr till 1,79 kr.
Den minskade intäktsmassan under första kvartalet ska värderas utifrån att taxesänkningar, av erfarenhet, leder till
ökat resandet men med viss fördröjning.

Stor betydelse för regional utveckling har satsningarna på regionaltågstrafiken. I slutet av 2016 utökades trafiken
med regionaltåg utmed samtliga sträckor som berör Sörmland. Tillverkning av nya järnvägsfordon för MÄLAB:s
upphandlade trafik pågår och tursättning av de första fordonen planeras till 2019. I samband med detta kommer
turutbudet att förbättras ytterligare.
Satsningarna på bättre trafik, moderna fordon och nya pendlarkorten Movingo innebär att pendlingen med
kollektiva färdmedel i Mälardalsregionen kommer att underlättas avsevärt de närmsta åren.
Under perioden har även utredningsarbetet kring MÄLAB:s kommande trafikavtal, efter 2020/21/22 (beroende på
om option utlöses) till och med 2028, påbörjats.
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Riskbedömning
avseende verksamhetens
framtida måluppfyllelse
Riskfaktorer som återfinnas
på en mer övergripande nivå

Konkreta verksamhetsrisker
på en mer övergripande nivå

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

Medborgarperspektivet
Driftsäkerheten av nya tekniska system; betal- och realtidssystem
samt bokningssystem. Risken bedöms som medelhög.

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

Riskfaktorer som återfinns
i myndighetens omedelbara närhet
Verksamhetsrisker inkluderar exempelvis
kvalitetsfrågor och kan definieras som risken
att verksamheten inte uppnår fastställda
verksamhetsmål, att verksamheten inte bedrivs
på ett kostnadseffektivt sätt och att avtal med
externa parter inte tillämpas korrekt.
Härtill hör även medarbetarerelaterade risker
som till exempel beroende av nyckelpersoner
eller kompetensbrister.
IT-baserade risker innebär bland annat risker
för beroende av datoriserade system som
kräver omfattande säkerhetssystem, risk för att
obehöriga tränger in i känsliga system eller att
de tekniska systemen inte håller tillräcklig
prestanda eller driftsäkerhet med tillräcklig
reservkraft för.

Periodens arbete
med intern kontroll
Under perioden har myndigheten arbetat
med aktiviteter i den samlade handlingsplanen – och som följs upp två gånger om
året vid ledningens genomgång. Vid
årsskiftet fanns sex aktiviteter för åtgärd,
men inom ramen för planerad sluttid.

Det fortsatta arbetet med samordningen av den allmänna och
särskilda kollektivtrafiken. Risken bedöms som medelhög.
Risk för att tidplanen i arbetet med upphandling av trafik inom
Program Trafik 2019-2021 förskjuts.
Risken bedöms som medelhög.
Högre indexutveckling än beräknad på drivmedel som används i
den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken. Risken bedöms
som hög.
Medarbetarperspektivet
Det fortsatta arbetet med att minska myndighetens beroende av
nyckelpersoner respektive kontinuerliga arbete med att säkerställa
bemanningen inom den schemalagda verksamheten. Risken
bedöms som medelhög.
Ekonomsikt perspektiv
Finansiell risk hörande till det borgensåtagande myndigheten
ingått under 2015. Risken bedöms som låg.
Högre kommande investeringskostnader än beräknad vad gäller
exempelvis fastigheter och depåer. Risken bedöms som medelhög.
Intäkter
Lägre intäktsutveckling än budgeterat, främst med anledning av
effekterna av nya Sörmlandstaxan och nya produkter. Risken
bedöms som hög.

Direktionen beslutade den 16 mars om
internkontrollplanen för 2017, och den
stora förbättringen i denna, är att ett
moment för kontroll av informationssäkerhet finns tillagt.
Utöver intern kontroll, som närmast
genomförs den 4-5 maj, utförs intern
revision den 2 maj och ledningens
genomgång den 18 maj.

RISKBEDÖMNING

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

Trafikförsörjningsperspektivet
Den fortsatta processen gällande Ny Trafik 2017, och då främst det
fortsatta arbetet med fordonsanskaffning. Risken bedöms som
medelhög.

LÅG RISK
Risker som bedöms vara så låga att de
inte kräver någon åtgärd.
MEDELHÖG RISK
Risker som bedöms vara ganska allvarliga
och som kräver någon typ av åtgärd.
HÖG RISK
Risker som kan medföra allvarlig skada
och som måste åtgärdas snarast.
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förväntade

utveckling
Sammantaget är den förväntade utvecklingen, att
verksamheten även fortsatt uppnår en god
måluppfyllelse. Anledningarna till detta är de
resultat från de aktiviteter som pågår och som
kommer att initieras framgent. De sammantagna
effekterna kommer att ge medborgarna attraktiva
tjänster som efterfrågas.
Den förväntade utvecklingen för myndighetens
verksamhet har nyligen beskrivits i den i mars månad
publicerade årsredovisningen och har i all väsentlighet
inte förändrats sedan dess. Dock kan noteras att det
under perioden skett ett omfattande arbete i flertalet av
den förväntade utvecklingens beskrivna områden.
Därutöver har effekter av den införda Sörmlandstaxan
synliggjorts.
I årsredovisningen lyftes bland annat väsentligheten för
Sörmland att nära samverkan med andra aktörer i Östra
Mellansverige, om effekter av Citybanans öppnande nu i
juli månad samt om bildande av länsregion. Därutöver
lyftes tre särskilt viktiga, mer verksamhetsnära,
utmaningar vilka behandlade de kommande trafikupphandlingarna och behovet av en framåtlutad
avtalsrelation, ökad kundnöjdhet bland annat genom
fortsatt digitalisering samt organisationens förmåga att
driva utveckling och dra nytta av de verktyg som finns.
Vad gäller organisation är det framförallt frågan om
Sörmland som länsregion som processats vidare och en
förväntad utveckling är, för myndighetens vidkommande,
synnerligen radikal. Detta då myndigheten föreslås att,
tillsammans med Landstinget Sörmland och Regionförbundet Sörmland, från 1 januari 2019 bilda det nya
Region Sörmland.
Frågeställningar inom ramen för programmet Trafik
2019-2021, vilka innehåller samtliga kommande bussoch serviceresorsupphandlingar i nämnda perioden, har
närmare formulerats under delårsperioden. Dessa
förväntas ge effekt så att kravspecifikationerna till de
nya avtalen anpassas så att de bidrar till god konkurrens
bland anbudsgivare, att medborgarnas nöjdhet med
kollektivtrafiken och dess kringtjänster genomgående
blir positiv och att fler väljer att resa kollektivt.

En ekonomisk effekt kommer uppstå som följd av kravställning och konkurrens i upphandlingen men främst
som följd av val av trafikomfattning. Den förväntade
utvecklingen här är bland annat att medlemmarna, och
innan vårterminens utgång, avger sin trafikbeställning
och för flertalet av medlemmarna inkluderande just den
trafikvolym man önskar ingår i kravställningen av nya
avtal.

” Sammantaget är den förväntade
utvecklingen, att verksamheten även
fortsatt uppnår en god måluppfyllelse.”
Frågeställningar inom ramen för MÄLABs verksamhet,
och nu närmast kravställning för etapp 2, har
intensifierats nu under delårsperioden och MÄLABs
förväntan, tillika myndighetens förväntade utveckling, är
att vi genom arbete på hemmaplan underlättar
framskridandet i processen och lägger grunder inför
kommande ställningstagande och beslut genom att
bereda, förankra och föreslå inriktningsbeslut. Även här
kommer den främsta ekonomiska effekten bestå av den
av landstinget i kommande trafikbeställning ingående
trafikvolymen för tågtrafiken.
Servicecenter Sörmland har numer fyllt ett år och är likt
tidigare nämnt en verksamhet vars tjänster är avgörande
för utvecklingen av såväl den allmänna som den särskilda
kollektivtrafiken. Servicecenter Sörmland förväntas
därutöver leda utvecklingen av samordningen av våra
tjänster. Tjänster, som förväntas automatiseras i takt
med att det är enkelt att omsätta denna typ av tjänster
som automatiserade. Ytterligare viktiga pusselbitar i
moderniseringen av verksamheten, och även dessa
tidigare nämnda, är de nya tekniska systemen,
digitaliseringen och att fortsatt arbeta för och följa
utvecklingen av kombinerad mobilitet.
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Tabeller och diagram
Kundnöjdhet – Servicecenter Sörmland

De påståenden som ställs är:
1. Det är lätt att komma fram på telefonen till Servicecenter.
2. De som svarar är trevliga och tillmötesgående.
3. Bilarna kommer i tid inom 10 minuter från utlovad tid.
4. När jag beställer ”senaste framme tid” kommer jag fram i tid.
5. Förarna är trevliga och tillmötesgående.
6. Jag fick hjälp med det jag ville ha hjälp med

Tabellen ovan visar månadsvis
ett sammanlagt snitt av de sex
frågorna tillhörande
kundundersökningen.

Samtalsstatistik – Servicecenter Sörmland
januari-mars
2017
Serviceresor
Trafikledning
Allmänna
kollektivtrafiken

Antal
inkomna
samtal
65 068
19 130

Antal
besvarade
samtal
61 214
17 391

< 30 sek

30-60
sek

42 832
11 630

13 993

10 995

7 278

Vanligt förekommande synpunkter
för den särskilda kollektivtrafiken
jan
2017

feb
2017

mars
2017

Totalt

Felbokningar

10

13

15

38

Förare - bemötande

17

9

7

33

Förseningar

41

17

16

74

Egenavgifter

11

1

1

13

Fordon

5

4

5

14

Borttappat föremål

13

2

7

22

Resan

12

8

3

23

Kategori

2-5
min

5-10
min

> 10
min

Medel
kötid

Servicenivå

6 292
2 188

5 573
1 812

5 120
1 473

1 346
271

155
17

00:48
00:45

80,2%
79,5%

1 090

1 206

1 064

315

42

00:50

76,1%

Vanligt förekommande synpunkter
för den allmänna kollektivtrafiken
Kategori

jan 2017

feb 2017

mars 2017

297
69
58
95
185
102
107
44
99
1057

191
51
63
161
149
68
90
40
40
860

132
26
64
204
155
81
40
34
29
766

Avgång
Fordon
Fråga
Förbiåkt
Klagomål
Reklamation
Resegaranti
Synpunkt
Önskemål
Summa

Sjukfrånvaro

Medarbetare
Tillsvidareanställda

mars
2017
60,0

mars
2016
53,0

Tillsvidareanställda årsarbetare

58,4

51,4

Visstidanställda/vikarier

8,0

2,0

Visstidanställda årsarbetare

7,5

2,0

Tillsvidareanställda totalt

68,0

55,0

Årsarbetare totalt

65,9

53,4

Antal medarbetare

1-2
min

Sjukfrånvaro %
Totalt för alla
medarbetare
kvinnor
män
Personer upp till 29 år
Personer 30 år och äldre
dag 1-14
> 60 dagar

jan-mars
2017

jan-mars
2016

jan-mars
2015

7,1

3,7

3.4

7,0
7,3
16,0
4,2
4,6
1,3

4,3
2,7
12,6
4,3
3,3
0

3,2
3,8
13,2
3,7
2,5
0
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Antal påstigande - Landsbygdstrafiken

Genomförda serviceresor
Antal genomförda resor

jan
2017

feb
2017

mars
2017

Totalt
därav färdtjänst
därav omsorgsresor
därav sjukresor
därav skol- och särskoleresor
därav övrigt
Eskilstuna, totalt
därav färdtjänst
därav omsorgsresor
därav skol- och särskoleresor
därav övrigt
Flen, totalt
därav färdtjänst
därav omsorgsresor
därav övrigt
Gnesta, totalt
därav färdtjänst
därav omsorgsresor
därav övrigt
Katrineholm, totalt
därav färdtjänst
därav omsorgsresor
därav övrigt
Nyköping, totalt
därav färdtjänst
därav omsorgsresor
därav övrigt
Oxelösund, totalt
därav färdtjänst
därav omsorgsresor
därav övrigt
Trosa, totalt
därav färdtjänst
därav omsorgsresor
därav övrigt
Vingåker, totalt
därav färdtjänst
därav omsorgsresor
därav övrigt
Landstinget, totalt
därav sjukresor
därav övrigt
Strängnäs totalt
därav färdtjänst
därav omsorgsresor
därav övrigt

33 379
12 625
6 866
8 481
4 137
2 800
13 878
4 311
4 168
4 137
2 385
1 724
849
875
0
951
892
59
0
1 326
1 326
0
0
2 337
2 061
274
2
1 017
637
380
0
908
814
93
1
499
376
123
0
8 481
8 074
407
2 258
1 359
894
5

32 729
12 508
6 676
8 217
3 778
1 550
13 415
4 289
4 119
3 778
1 229
1 672
762
910
0
877
814
63
0
1 368
1 368
0
0
2 303
2 091
210
2
981
640
341
0
899
818
80
1
472
378
94
0
8 531
8 217
314
2 211
1 348
859
4

39 341
14 707
7 939
9 364
5 471
1 782
16 675
4 966
4 873
5 471
1 365
2 047
1 000
1 047
0
1 081
1 003
78
0
1 553
1 549
0
4
2 715
2 449
266
0
1 146
727
419
0
1 014
923
90
1
574
461
113
0
9 767
9 364
403
2 769
1 629
1 131
9

Genomförd allmän kollektivtrafik
i servicereseavtalen
Totalt
varav anropsstyrd
linjelagd trafik
varav anropsstyrd tidsatt
kompletteringstrafik
varav linjestyrd trafik
(fasta turer med taxi)

jan
feb
mars
2017 2017 2017
1 179 1214 1316

Landsbygdstrafiken (buss)
Påstigande Förändring
Eskilstuna, totalt
207 627
22%
exkl. skolkort
95 910
12%
exkl. skolkort och Fria resor 65+
92 778
8%
Flen, totalt
91 851
-3%
exkl. skolkort
57 016
-5%
Gnesta, totalt
48 161
3%
exkl. skolkort
30 577
5%
Katrineholm, totalt
111 325
-4%
exkl. skolkort
66 697
-3%
Nyköping, totalt
267 487
4%
exkl. skolkort
158 551
10%
Oxelösund, totalt
61 552
-2%
exkl. skolkort
45 422
1%
Strängnäs, totalt
151 873
10%
exkl. skolkort
86 882
9%
Trosa, totalt (exkl. Trosabussen)
41 133
0%
exkl. skolkort
29 467
-1%
Vingåker, totalt
53 146
0%
exkl. skolkort
32 368
2%
Utanför länet
exkl. skolkort
Landsbygd, totalt
exkl. skolkort
resor med regionala linjer totalt

18 491

7%

15 326
1 052 646
618 216

2%
6%
5%

439 856

1%

Antal påstigande - Stadstrafiken
Stadstrafiken (buss)
Eskilstuna, totalt
exkl. skolkort
exkl. skol- och Fria resor 65+
Katrineholm, totalt
exkl. skolkort
Nyköping, totalt
exkl. skolkort
Strängnäs, totalt
exkl. skolkort
Flen, totalt
exkl. skolkort

Påstigande Förändring
1 767 738
19%
845 594
7%
747 604
-6%
63 740
0%
51 444
3%
324 624
0%
283 686
13%
116 595
15%
85 279
13%
10 727
ny trafik
9 826

264

326

299

Antal påstigande - Totalt

33

48

51

882

840

966

Totalt
Landsbygd och stad
exkl. skolkort

Påstigande
3 336 070
1 894 045

Förändring
12%
8%
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Produktsortiment och val av produkt
Typ av Färdbevis
(samlingsbegrepp)

Ingående biljettyper
(gammalt biljettsystem)

Periodkort, exkl länskort,
Stads-, Pendlarkort
ej prisreducerat
Periodkort för länet, länskort,
Sörmlandskort
ej prisreducerat
Elevkort, Grundskolekort
län & kommun, Gymn.
Skolkort
Län & kommun,
halvdagarskort
Periodkort Ungdom
Förköpta enkelbiljetter
Seniorprodukter
Enkelbiljetter,
ej prisreducerade
Enkelbiljetter, reducerat pris
Periodkort Lågtrafik
Reskort offentliga
organisationer (tjänsteresor
kommuner, landsting,
skolresor, Migrationsverket)
Övriga

Totalt

Antal
påstigande
jan-mars 2016

Ingående biljettyper
(nytt biljettsystem)

Förändring

jan-mars 2017

816 342 Zonkort, 30-dagars

684 304

-16,2%

22 031 Länskort, 30-dagars

122 910

457,9%

1 442 022

19,2%

335 222

77,3%

270 787

5,2%

101 441

54,0%

154 204

-1,6%

1 209 821

Elevkort, Skolkort län & zon,
halvdagarskort ("300-trip")

Rabattkort ungdom/vuxen,
mobilbiljett
Rabattkort senior

Läns- & zonkort, 30-dagars
(reducerat pris, ungdom & student)
Reskassa Vuxen &
257 483
Ungdom/student, mobilapp
65 881 Fria resor 65+

Kontant vuxen

156 761 Enkel Vuxen

Ungdomskort

Antal
påstigande

189 052

Kontant skolungdom
(fanns ej)

68 014 Enkel Ungdom/Student
Lågtrafikkort

74 717
78 471

9,9%
-

Enkelreskort
vuxen & ungdom

42 823 UltraLight kort

11 230

-73,8%

60 762

-62,3%

3 336 070

12,4%

TiM, Resplus, SL kort
Gnesta, byten,
shoppingkort

161 167

TiM, Resplus, SL kort Gnesta, byten,
24/72 timmars kort

2 967 344

Med anledning av den nya Sörmlandstaxan är en direkt jämförelse av produkterna bara delvis möjligt, se tabellen ovan. Följande kommentarer:
• Skolkorten är fortfarande den vanligaste produkten med 1,44 miljoner resor mellan januari och mars 2017. Resor med skolkort har dessutom ökat kraftigt.
• Antalet resor med de klassiska pendlarprodukterna (30 dagars kort, ej prisreducerade) ligger då som nu på drygt 800 000, men andelen länskort har ökat
kraftigt på grund av sänkt pris.
• Antalet resor med prisreducerade periodkort har ökat markant, korten gäller nu också för studenter och inte bara elever
• Resor med förköpta enkelbiljetter ökar tack vare en femdubbling av resandet med mobilapp-biljetter (nu närmare 50 000 resor)
• Det genomfördes betydligt fler resor med det avgiftsfria Fria resor 65+ om man jämför det med antalet resor med Rabattkort Senior.
• Enkelbiljetterna (det vill säga kortbetalning ombord) har totalt sett ökat något.
• Antalet resor med enkelkorten som säljs till offentliga organisationer för exempelvis tjänsteresor och skolklassresor i länet, men även till Migrationsverket,
minskar kraftigt. Det kan antagligen förklaras med att försäljningen av dessa kort kom igång något senare än övriga produkter när Sörmlandstaxan
etablerades i höstas, men även genom att Migrationsverkets inköp har minskat markant de senaste månaderna.
• Övrigt minskar främst på grund av att bytesresor nu kan registreras mer noggrant under respektive färdbevis.

Andel resor med myndighetens produkter jan-mars 2017
Andel resor i procent med
Sörmlandstrafikens produkter
efter område jan-mars 2017. I
diagrammet framgår att valet
av de olika produkterna skiljer
sig åt något mellan de olika
områdena. Exempelvis har
prisreducerade 30 dagarskort i
stadstrafiken Eskilstuna
fortfarande bara relativ liten
betydelse, även om antalet
resor har fyrdubblats jämfört
med Ungdomskorten jan-mars
2016 vilket antagligen är en
effekt av att de nya korten nu
även gäller för studenter. Den
låga andelen prisreducerade
30 dagarskort i Eskilstuna
beror för övrigt på att de så
kallade elevkorten ges till
samtliga skolelever. Andelen
resor med skolkort är störst i
Eskilstuna och den lokala
landsbygdstrafiken. Flens
stadstrafiklinje har en mycket
hög andel ”Övrigt” vilket beror
på avgiftsfria resor under
januari månad.
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Trafikföretag – Särskild kollektivtrafik
Antal fordon
Område

Trafikföretag

Eskilstuna
Flen
Gnesta
Katrineholm
Nyköping
Nyköping
Nyköping
Oxelösund
Strängnäs
Trosa
Vingåker

AB Trendtaxi
Taxi 10 000 AB
VTV Transport och Taxi AB
Cabonline Region öst AB
Taxi Nyköping-Oxelösund AB
8 Pax AB
Taxi 10 000 AB
VTV Transport och Taxi AB
Keolis Sverige AB
VTV Transport och Taxi AB
Högstad Produktion AB

Personbilar
(inkl backup)

Specialfordon

Bårfordon

Trappklättrarfordon

25
5
5
7
9
0
0
3
7
3
3

31
3
1
5
0
6
1
1
3
2
2

5
1
1
3
0
3
0
0
1
0
1

2
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1

Trafikföretag –
Allmän kollektivtrafik med buss
Område
Flen
Katrineholm
Vingåker
Eskilstuna
Strängnäs
Nyköping
Trosa
Skärgårdstrafik
Nyköping

Trafikföretag

Antal
fordon

Nobina Sverige AB

46

Transdev Sverige AB
Bergkvarabuss AB

81
33

Nobina Sverige AB

82

M/S Thor
Skärgårdsturer

1

Samordningsvinst (kr) –
Särskild kollektivtrafik
År
januari
februari
mars
2016
1 794 235 1 890 357
2017 1 982 372 1 922 245 2 334 928

Samordningsvinst – Särskild kollektivtrafik

Samordningsvinst per månad (kr)
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000

2016

500 000

2017

0
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Våra räkenskaper
DRIFTREDOVISNING – TOTALT
Budget Utfall jan-mars
2017
2017

Totalt

Prognos
2017

Avvikelse
prognos
budget

Intäkter (tkr)
Intäkter från medborgarna
Varav
Biljettintäkter
Biljettintäkter landsbygd
Biljettintäkter stadstrafik
Övriga intäkter
Varav
Reklamintäkter
Övrigt

119 210

28 391

107 701

-11 509

115 066
59 511
55 555

28 331
13 079
15 252

107 170
52 391
54 779

-7 896
-7 120
-776

3 613

60

531

-3 082

531
60

60

531

0

Intäkter från medlemmarna
Varav
Medlemsavgifter
Skolkort

702 312

177 528

704 521

2 209

648 604
50 333

162 988
14 540

650 979
53 542

2 375
3 209

Summa intäkter

821 522

205 919

812 223

-9 299

Förvaltningskostnader
Varav:
Personalkostnader, intern personal
Arvoden inkl. konsulter
Lokalkostnader
Föreningsavgifter
Övrigt kontorsrelaterat

57 898

13 841

55 908

-1 990

41 419
5 695
1 965
1 108
7 711

11 018
942
16
873
992

41 925
6 564
2 087
70
5 262

506
869
122
-1 038
-2 449

Trafikrelaterade kostnader
Varav:
Tekniska system
Försäljningskostnader
Infrastrukturkostnader (depåer mm)
Övrigt trafikrelaterat
(stationsavgifter)

42 525

5 803

20 139

-22 386

12 551
8 177
-776

5 059
389
156

12 130
8 171
-972

-421
-6
-196

22 574

199

810

-21 764

Kostnader (tkr)

Trafikkostnader
Varav
Landsbygd buss
Stadstrafik
Tåg
Anropsstyrd trafik
Serviceresor
Riksfärdtjänst

721 096

183 773

747 432

26 336

320 225
173 930
117 278
1 755
104 533
3 376

80 292
44 861
30 151
85
27 960
423

324 089
174 683
132 133
1 685
111 467
3 375

3 864
753
14 855
-70
6 934
-1

Summa kostnader

821 519

203 417

823 479

1 960

Periodens resultat

1

2 502

-11 256

-11 255
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DRIFTREDOVISNING – ALLMÄN KOLLEKTIVTRAFIK

Allmän kollektivtrafik

Budget Utfall jan-mars
2017
2017

Prognos
2017

Avvikelse
prognos
budget

Intäkter (tkr)
Intäkter från medborgarna
Varav
Biljettintäkter
Biljettintäkter landsbygd
Biljettintäkter stadstrafik
Övriga intäkter
Varav
Reklamintäkter

115 597

28 391

107 701

-7 896

115 066
59 511
55 555

28 331
13 079
15 252

107 170
52 391
54 779

-7 896
-7 120
-776

531

60

531

0

531

60

531

0

Intäkter från medlemmarna
Varav
Medlemsavgifter
Skolkort

575 112

146 334

578 795

3 683

524 779
50 333

131 794
14 540

525 253
53 542

474
3 209

Summa intäkter

690 708

174 725

686 497

-4 211

39 187

9 849

38 747

-440

26 788
5 010
1 632
1 108
4 649

7 162
846
13
873
955

26 073
5 918
1 669
70
5 017

-715
908
37
-1 038
368

38 333

3 197

16 963

-21 370

8 358
8 177
-776

2 453
389
156

8 984
8 141
-972

626
-36
-196

22 574

199

810

-21 764

Kostnader (tkr)
Förvaltningskostnader
Varav:
Personalkostnader, intern personal
Arvoden inkl. konsulter
Lokalkostnader
Föreningsavgifter
Övrigt kontorsrelaterat
Trafikrelaterade kostnader
Varav:
Tekniska system
Försäljningskostnader
Infrastrukturkostnader (depåer mm)
Övrigt trafikrelaterat
(stationsavgifter)
Trafikkostnader
Varav
Landsbygd buss
Stadstrafik
Tåg
Anropsstyrd trafik

613 188

155 389

632 591

19 403

320 225
173 930
117 278
1 755

80 292
44 861
30 151
85

324 090
174 683
132 133
1 685

3 865
753
14 855
-70

Summa kostnader

690 708

168 435

688 300

-2 408

Periodens resultat

0

6 291

-1 804

-1 804
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DRIFTREDOVISNING – SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK

Särskild kollektivtrafik

Budget Utfall jan-mars
2017
2017

Prognos
2017

Avvikelse
prognos
budget

Intäkter (tkr)
Intäkter från medlemmarna
Varav
Serviceresor
Riksfärdtjänst

125 727

31 193

125 727

0

122 351
3 376

30 770
423

122 351
3 376

0
0

Summa intäkter

125 727

31 193

125 727

0

14 608

3 991

17 161

2 553

13 633
354
308
312

3 856
95
3
37

15 852
646
417
246

2 219
292
109
-66

3 211

2 606

3 176

-35

3 211
0

2 606
0

3 146
30

-65
30

Kostnader (tkr)
Förvaltningskostnader
Varav
Personalkostnader, intern personal
Arvoden inkl. konsulter
Lokalkostnader
Övrigt kontorsrelaterat
Trafikrelaterade kostnader
Varav
Tekniska system
Försäljningskostnader
Trafikkostnader
Varav
Serviceresor
Riksfärdtjänst

107 909

28 383

114 842

6 933

104 533
3 376

27 960
423

111 467
3 375

6 934
-1

Summa kostnader

125 727

34 980

135 179

9 451

Periodens resultat

0

-3 787

-9 452

-9 452
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RESULTATRÄKNING
Resultaträkning, belopp i tkr

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Utfall jan- mars 2017
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Medlemsbidrag
Övriga bidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Periodens resultat

Samlad Redovisning

Utfall jan - Utfall jan - mars Utfall jan - mars
Budget 2017 Prognos 2017
mars 2016
2017
2016

47 405
-207 581
-311
-160 487
162 988
0
0
0
2 501

54 805
-186 592
-517
-132 304
149 903
0
0
17 599

47 405
-206 419
-1 272
-160 286
162 988
0
0
0
2 702

103 560
-393 863
-2 748
-293 051
312 891

19 840

BALANSRÄKNING
Balansräkning, belopp i tkr

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella
Finansiella
S:a anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa/bank
S:a omsättningstillgångar
S:A TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
varav årets resultat
S:a eget kapital
Avsättningar för pensioner
Skulder
Långfristiga skulder
S:a långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
S:a kortfristiga skulder
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Samlad Redovisning

Utfall
mars 2017

Utfall
2016

Utfall mars
2017

Utfall
2016

8 029
40 150
48 179

20 421
40 150
60 571

37 741
1 200
38 941

51 125
1 200
52 325

96 034
71 092
167 126
215 305

46 976
94 859
141 835
202 406

96 034
80 254
176 288
215 229

49 677
102 347
152 023
204 348

41 553
2 501
41 553
1 980

56 650
17 599
56 650
785

42 292
2 702
42 292
1 980

56 050
17 054
56 050
785

171 773
171 773
215 305

10 000
10 000
134 971
134 971
202 406

170 958
170 958
215 229

8982748
8982748
138 530
138 530
204 348

Inga
1 909 091

Inga
1 909 091

165 726
-813 120
-3 919
-651 314
651 314
0
0
0
0

178 630
-840 606
-1 314
-663 290
650 979
1 060
-5
-11 256
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FÖRDELNING PER MEDLEM - TOTALT
Totalt (tkr)
Intäkter
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Biljettintäkter, Stadstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

Kostnader
Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
Landsbygdstrafik Buss
Stadstrafik
Tåg
Övrig trafik

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik
Trafikkostnad Serviceresor
Riksfärdtjänst och långa sjukresor
Särskild kollektivtrafik adm kostnader

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

Budget 2017
165 929

Utfall jan-mars
Avvikelse
Prognos 2017
2017
Prognos/Budget
42 931
161 244
-4 686

59 511
55 555
50 333
531

13 079
15 252
14 540
60

52 391
54 779
53 542
531

-7 120
-776
3 210
0

690 708

168 435

688 300

-2 408

39 187
38 333
613 188
320 225
173 930
117 278
1 755

9 849
3 197
155 389
80 292
44 861
30 151
85

38 746
16 964
632 590
324 089
174 683
132 133
1 685

-441
-21 369
19 402
3 864
753
14 855
-70

524 779

125 504

527 056

2 277

104 533
3 375
17 819

27 960
423
6 597

111 467
3 375
20 337

6 934
0
2 518

125 727

34 981

135 179

9 452

Totalt visar prognosen för kostnadsfördelningen på ett resultat som är 2 277 tkr högre än budget för den allmänna
kollektivtrafiken och 9 452 tkr högre än budget för den särskilda kollektivtrafiken. De huvudsakliga skälen till detta
återfinns i en större produktion, i en högre indexutveckling för trafikkostnaderna, lägre biljettintäkter än budgeterat
inom ramen för den allmänna kollektivtrafiken samt högre trafikkostnader för den särskilda kollektivtrafiken kopplat
till de direktupphandlade avtalen för serviceresor.
För den allmänna kollektivtrafiken indikerar prognosen på att trafikkostnaderna för landsbygdstrafik buss och
stadstrafik är högre än budgeterat, och visar på helår en negativ avvikelse om 3 864 tkr respektive 753 tkr.
Förklaringen till detta återfinns i generellt högre kostnader för tomkörningar än budgeterat samtidigt som
indexutvecklingen har varit högre än budgeterat. Därutöver förstärktes produktionen på en del linjer efter det att
budgeten lagts. Antagande om trafikkostnader för landsbygdstrafiken är beräknade utifrån utfall januari till mars.
Prognosen är byggd på att index utvecklas med en årstakt på 3 procent från och med april med mars månads
värden som utgångspunkt.
Intäktsprognosen för 2017 visar på en kraftig avvikelse nedåt. Eftersom resandet totalt sett fortsätter att utvecklas
positivt är intäktsbortfallet generellt sett en följd av Sörmlandstaxan som introducerades hösten 2016 med nya
produkter och en allmän prissänkning. I budgeten för 2017 har det visserligen tagits höjd för taxeförändringarna,
men uppenbarligen har effekterna underskattas. Det gäller framförallt fördelningen mellan olika biljettprodukter
där exempelvis 30-dagar lågtrafikkort och 30 dagars kort med reducerat pris har haft större inverkan än beräknat.
En annan faktor som påverkar den totala intäktsmassan negativt är försäljningen av resekorten för offentliga
organisationer som av periodiseringsskäl har minskat från 1 400 tkr januari – mars 2016 till 300 tkr motsvarande
period i år. Detta eftersom gamla resekort inköpta under 2015 och 2016 har bytts ut till nya resekort anpassade till
det nya biljettsystemet. Utbyte har varit möjligt under hela kvartal 1, och har skett kort mot kort oavsett det gamla
resekortets tidigare värde. Slutligen har initiala problemen med de nya tekniska systemen ombord under främst
januari månad påverkat intäkterna negativt, om än marginellt, i och med att vissa turer inte kunnat ta betalt
och/eller validera biljettgiltigheten på bland annat tågen.
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Forts. Fördelning per medlem - Totalt
Överlag kan sägas att medlemmar med stort inslag av landsbygdslinjer drabbas mest av effekten till följd av ny taxa
eftersom taxesänkningen främst påverkar längre resor. Komplexiteten ökar ytterligare i och med att införandetet av
nya produkter har medfört en nödvändighet att ändra modellen för fördelningen av biljettintäkter, till större delar
baserad på schablonantaganden såsom i den gamla modellen. Det leder till att utfallet per medlem i vissa fall
avviker ännu mer från budget eftersom effekterna av förändrad mall för fördelning av intäkterna inte var kända i
detalj när budget tagits fram.
DÅR 1 perioden var dessutom första ”skarpa” tillfälle att testa nya fördelningsmodellen och det visar sig att det
kvarstår ett behov att vidareutveckla modellen med syfte att säkerställa en mer korrekt redovisning inför DÅR2.
Även den ökade periodkortsanvändning på tåg har hittills inte kunnat hanteras, något som medför att landstingets
intäkter sannolikt är något underskattade i DÅR1. Sammantaget innebär det att utfallet gällande biljettintäkterna
per medlem ska tolkas med försiktighet.
Avseende skolkortintäkterna så ligger intäkterna något över budget, men fördelningsmodellen medför även här att
det slår olika mellan medlemmarna.
Vad gäller den särskilda kollektivtrafiken indikerar prognosen på att trafikkostnaderna är högre än budgeterat, och
visar på helår en negativ avvikelse om 9 452 tkr. Förklaringen till detta återfinns huvudsakligen högre kostnader
kopplat till de nya avtalen för serviceresor.
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FÖRDELNING PER MEDLEM – LANDSTINGET SÖRMLAND
Andel trafikarbete: 36,2%

Landstinget (tkr)
Intäkter

Budget 2017
48 169

Avvikelse
Utfall jan-mars
Prognos 2017
Prognos/Budget
2017
-4 410
43 759
11 208

36 356
11 622
192

7 541
3 646
22

30 200
13 367
192

-6 156
1 745
0

298 128

69 783

293 483

-4 645

14 191
24 880
259 057
141 703
117 278
76

3 567
551
65 665
35 514
30 151
0

14 031
4 460
274 993
142 784
132 133
76

-160
-20 421
15 935
1 080
14 855
0

249 959

58 574

249 724

-235

Särskild kollektivtrafik adm kostnader *

49 582
968
4 442

14 545
139
2 370

54 307
968
7 875

4 725
0
3 432

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

54 992

17 053

63 149

8 157

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

Kostnader
Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
Landsbygdstrafik Buss
Tåg
Övrig trafik

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik
Trafikkostnad Serviceresor
Långa sjukresor

*Det har tidigare konstaterats att budget är lagt på felaktiga grunder, därav stor differens. Utöver detta är fördelningsnyckeln preliminär 2017 och kommer
följas under året för att fastställas vid årsbokslutet.

Landstinget Sörmland ansvarar för regional landsbygdstrafik med buss, tåg samt särskild kollektivtrafik.
Prognosen för Landstinget avseende den allmänna kollektivtrafiken indikerar en positiv avvikelse jämfört med budget
på 235 tkr.
Därutöver är det påverkan från Sörmlandstaxan som bidrar till den låga prognosen. Vad gäller Sörmlandstaxan har
inledningsvis konstaterats att det främst är medlemmar med stor andel landsbygdstrafik som får en ökad påverkan än
vad som tidigare har beräknats av Sörmlandstaxans effekter. Främst Landstingets långa linjer borde, enligt all tidigare
erfarenhet, på sikt gynnas av den kraftiga prissänkningen genom ett ökat resande och därmed dämpad intäktsbortfall.
Vi ser också att resandet med periodkort på tågen inom länet ökar, samtidigt som Landstinget bara får kostnader och
låga intäkter för dessa resor. Det förhållandet ses över i det stundande arbete med fortsatt översyn av
fördelningsmodellen.
Intäkterna från skolkorten ligger däremot över budget, bland annat som en följd av en positiv utveckling för dessa kort
i hela länet. Noteras bör också omfördelningen av kostnaderna från ”Trafikrelaterade Nettokostnader” till ”Tåg”,
detta enbart i syfte att förtydliga redovisningen.
I sammanställningen ovan ingår den taxesubvention som Landstinget Sörmland får från Gnesta kommun om 3 400 tkr,
vilken hanteras som en trafikrelaterad nettokostnad. För 2017, och givet att slutlig överenskommelse ingås mellan
Landstinget Sörmland och Gnesta kommun, utger dock Landstinget Sörmland 1 200 tkr till Gnesta kommun avseende
intäktsbortfall.
Landstingets kostnader för särskild kollektivtrafik ligger 4 725 tkr över budget baserat på utfallet för de tre första
månaderna med antagandet att resandeutvecklingen fortskrider på samma sätt under året bortsätt från ett minskat
resande med 15 procent under juni, juli och augusti baserat på resandestatistik för 2016. De ökande kostnaderna
beror på direktupphandlade avtal för Flen och Nyköping med högre kilometer kostnad och bonuspåslag. Extra kostnad
för bonusersättning för januari – mars uppgick till 241 tkr. Om bonusersättningen fortsätter i samma omfattning under
hela 2017, vilket är det antagande vi gör, uppgår denna ökade kostnad till nästan 1 miljon kr. Kilomererpriset för
personbil respektive specialfordon var 13,80 kr/km och 21,90 kr/km i det uppsagda avtalet. I det direktupphandlade
avtalet är motsvarande kostnader 20,61 kr/km (ca 37 procent högre) respektive 24,62 kr/km (16 procent högre).
Under perioden februari-mars 2017 genomfördes 18 298 resor motsvarande period föregående år genomfördes
16 816 resor. Det är en ökning med 8 procent för det första kvartalet.
Givet 2016 års fördelningsmodell av den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken ökar den med
3 432 tkr mot budget. Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda
kollektivtrafiken är som tidigare beskrivet preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny.
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FÖRDELNING PER MEDLEM – ESKILSTUNA KOMMUN
Andel trafikarbete: 24,5%

Eskilstuna Kommun (tkr)
Intäkter
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Biljettintäkter, Stadstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

Kostnader
Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
Landsbygdstrafik Buss
Stadstrafik
Övrig trafik

Nettokostnad Allmän kollektivtrafik
Trafikkostnad Serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader

Nettokostnad Särskild kollektivtrafik

Budget 2017
61 998

Avvikelse
Utfall jan-mars
Prognos 2017
Prognos/Budget
2017
-396
61 602
16 514

5 209
37 896
18 763
130

1 236
10 096
5 167
15

5 143
37 566
18 763
130

-66
-330
0
0

168 714

42 743

169 838

1 124

9 603
3 862
155 248
32 580
122 668
0

2 414
735
39 594
7 800
31 794
0

9 495
3 959
156 384
33 699
122 685
0

-108
97
1 136
1 119
17
0

106 715

26 228

108 236

1 520

31 675
556
7 169

7 107
50
2 343

31 675
556
6 829

0
0
-339

39 400

9 500

39 060

-339

Eskilstuna kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss inom Eskilstuna kommun, stadstrafik samt särskild
kollektivtrafik.
Prognosen för Eskilstuna kommun avseende den allmänna kollektivtrafiken indikerar en negativ avvikelse jämfört
med budget på 1 520 tkr.
Avvikelsen för trafikkostnaderna hänförliga till den allmänna kollektivtrafiken förklaras utöver indexutvecklingen i
landsbygdstrafiken bland annat genom tillkommande produktion och tomkörning för såväl stads- som
landsbygdstrafiken efter det att budget lagts. Indexkorgen i stadstrafiken i Eskilstuna innehåller en lägre andel
drivmedelsindex vilket medfört att indexutvecklingen varit ca 220 tkr lägre än budgeterat. Dock har särskild
ersättning för biogas har varit ca 220 tkr högre än budgeterat beroende på just drivmedelsindex. Prognosen för
incitamentskostnader är drygt 300 tkr lägre än budget vilket beror på ett betydligt lägre utfall i januari – mars än
budgeterat vilket bedöms vara sannolikt att det gäller även för prognosen. Minskningen beror på att effekten av
65+-korten inte fanns med i budget.
Det generella intäktsbortfallet enligt förklaringarna ovan medför en budgetavvikelse nedåt, och att den positiva
resandeutvecklingen inte slår igenom. För det fall elevkort och Fria resor 65+ exkluderas är resandeökning i
stadstrafiken till och med negativ.
Resandet, och även intäktsutveckling, med elevkorten är positiv. Gällande resandeutvecklingen med elevkort är ett
antagande att denna delvis är av teknisk karaktär, då valideringsbenägenheten har ökat med det nya tekniska
systemet och framför allt i rusningstid.
Prognosen för Eskilstuna avseende den särskilda kollektivtrafiken ligger på budget. Med anledning av osäkerheten
kopplat till resandeutvecklingen och påverkan av den förbättrade kvalitén i trafiken görs denna bedömning. Antalet
resor som utfördes i februari och mars 2017 var 30 090 motsvarande period föregående år genomfördes 30 674.
Skillnaden mellan åren är kalnedereffekten av att påsken infaller i april 2017 och i mars 2016.
Givet 2016 års fördelningsmodell av den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken minskar den
med 339 tkr mot budget. Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda
kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny.
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FÖRDELNING PER MEDLEM – FLENS KOMMUN
Andel trafikarbete: 2,9%

Flen Kommun (tkr)
Intäkter
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Biljettintäkter, Stadstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

Kostnader
Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
Landsbygdstrafik Buss och stadstrafik
Övrig trafik

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik
Trafikkostnad Serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

Budget 2017
5 660

Avvikelse
Utfall jan-mars
Prognos 2017
Prognos/Budget
2017
-99
5 562
1 424

3 131
0
2 514
15

777
0
646
2

3 100
0
2 446
15

-31
0
-68
0

18 534

4 530

18 599

65

1 142
459
16 932
16 682
250

287
87
4 156
4 166
-10

1 130
471
16 998
16 818
180

-13
12
66
136
-70

12 874

3 106

13 037

164

4 009
146
1 004

1 197
13
308

4 469
146
956

460
0
-48

5 159

1 517

5 570

411

Flens kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss inom Flens kommun samt särskild kollektivtrafik.
Prognosen för Flens kommun avseende den allmänna kollektivtrafiken indikerar en negativ avvikelse jämfört med
budget på 164 tkr.
Det generella intäktsbortfallet enligt förklaringarna ovan medför en budgetavvikelse nedåt, något som inte heller
dämpas av en positiv resandeutveckling. Myndigheten ser även viss risk för att det kraftigt ökade resandet under
2015 och 2016 kommer att vika något under 2017, vilket då ger ytterligare budgetunderskott. Den negativa
avvikelsen för skolkortintäkterna förklaras genom initiala problem med valideringen samt den nya
fördelningsmodellen.
Förklaringen till högre kostnader är att tomkörningar sker i något större omfattning än budgeterat samtidigt som
indexutvecklingen efter flera gynnsamma år har varit högre än budgeterat. Antagande om trafikkostnader för
landsbygdstrafiken är beräknade utifrån utfall januari till mars. Prognosen är byggd på att index utvecklas med en
årstakt på 3 procent från och med april med mars månads värden som utgångspunkt.
Avvikelsen för den särskilda kollektivtrafiken indikerar en avvikelse på 411 tkr. Prognosen baseras på ett antagande
om att resandet för de första tre månaderna fortlöper under hela 2017 med antagandet att resandet minskar med
15 procent under juni, juli och augusti baserat på resandestatistik för 2016. De ökande kostnaderna beror på
direktupphandlade avtal med högre kilometerkostnad och bonuspåslag.
Extra kostnad för bonusersättning för januari – mars uppgick till nästan 253 500 kr. Om bonus ersättningen
fortsätter i samma omfattning under hela 2017, vilket är det antagande vi gör, uppgår denna ökade kostnad till
nästan 1 miljon kr. Kilomererpriset för personbil respektive specialfordon var 13,80 kr/km och 21,90 kr/km i det
uppsagda avtalet. I det direktupphandlade avtalet är motsvarande kostnader 20,61 kr/km (ca 37 procent högre)
respektive 24,62 kr/km (16 procent högre). Resandet för perioden februari-mars 2107 har minskat med
ca 7,5 procent för motsvarande period året innan.
Givet 2016 års fördelningsmodell av den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken minskar den
med 48 tkr mot budget. Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda
kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny.
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FÖRDELNING PER MEDLEM – GNESTA KOMMUN
Andel trafikarbete: 3,7%

Gnesta Kommun (tkr)
Intäkter
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Biljettintäkter, Stadstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

Kostnader
Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
Landsbygdstrafik Buss
Övrig trafik

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik
Trafikkostnad Serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

Budget 2017
3 174

Utfall jan-mars
Avvikelse
Prognos 2017
2017
Prognos/Budget
733
3 093
-81

2 009
0
1 146
20

414
0
317
2

1 820
0
1 254
20

-189
0
108
0

20 542

4 894

19 076

-1 465

1 465
3 989
15 088
15 035
53

368
845
3 680
3 676
5

1 448
2 804
14 824
14 771
53

-16
-1 185
-264
-264
0

17 367

4 161

15 983

-1 384

2 477
171
638

548
19
181

2 477
171
477

0
0
-161

3 286

748

3 125

-161

Gnesta kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss inom Gnesta kommun samt särskild kollektivtrafik.
Prognosen för Gnesta kommun avseende den allmänna kollektivtrafiken indikerar en positiv avvikelse jämfört med
budget. Skälen till avvikelsen förklaras huvudsakligen genom att taxi har förhållandevis stor påverkan, för kostnaderna
och att taxikostnaderna hittills under året ligger under budget. Det finns dock en risk för att taxikostnaderna kommer
att öka under året, och därmed att totalkostnaden närmar sig budget.
Det generella intäktsbortfallet enligt förklaringarna ovan medför en budgetavvikelse nedåt och att den svagt positiva
resandeutvecklingen inte slår igenom. Myndigheten ser även viss risk att nedläggningen av Solbacka kan påverka
resandet och intäkter på linje 589, om än i mindre skala. Intäktsutvecklingen för skolkorten är däremot bättre än
budget.
Förklaringen till detta återfinns i högre kostnader för tomkörning än budgeterat samtidigt som indexutvecklingen
efter flera gynnsamma år har varit högre än budgeterat. Antagende om trafikkostnader för landsbygdstrafiken är
beräknade utifrån utfall januari till mars. Prognosen är byggd på att index utvecklas med en årstakt på 3 procent från
och med april med mars månads värden som utgångspunkt.
I sammanställningen ovan ingår även Gnesta kommuns taxesubvention till landstinget om 3 400 tkr, vilken hanteras
som en trafikrelaterad nettokostnad. Givet att slutlig överenskommelse ingås mellan Gnesta kommun och Landstinget
Sörmland erhåller dock även Gnesta kommun en summa från Landstinget Sörmland om 1 200 tkr.
Prognosen för den särskilda kollektivtrafiken ligger 161 tkr under budget. Med anledning av osäkerheten kopplat till
resandeutvecklingen och påverkan av den förbättrade kvalitén i trafiken görs denna bedömning. Resandeutvecklingen
för februari och mars jämfört mellan 2016 och 2017 innebär ett minskat resande med nästan 19 procent. Skillnaden
mellan åren bedöms vara kalendereffekten av att påsken infaller i april 2017 och i mars 2016.
Givet 2016 års fördelningsmodell av den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken minskar den med
161 tkr mot budget. Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda
kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny.

229

FÖRDELNING PER MEDLEM – KATRINEHOLMS KOMMUN
Andel trafikarbete: 5,5%

Katrineholm Kommun (tkr)
Intäkter
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Biljettintäkter, Stadstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

Kostnader
Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
Landsbygdstrafik Buss
Stadstrafik
Övrig trafik

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik
Trafikkostnad Serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

Budget 2017
5 697

Utfall jan-mars
Avvikelse
Prognos 2017
2017
Prognos/Budget
1 691
6 054
357

1 189
2 207
2 272
29

297
663
729
3

1 188
2 130
2 707
29

-1
-77
435
0

29 494

7 476

29 632

138

2 139
860
26 495
19 523
6 843
130

538
164
6 774
4 993
1 770
11

2 115
882
26 635
19 617
6 889
130

-24
22
140
94
46
0

23 797

5 784

23 578

-219

3 294
288
912

707
36
241

3 294
288
665

0
0
-247

4 494

984

4 247

-247

Katrineholms kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss inom Katrineholms kommun, stadstrafik samt
särskild kollektivtrafik.
Prognosen för Katrineholms kommun avseende den allmänna kollektivtrafiken indikerar en positiv avvikelse jämfört
med budget på 219 tkr.
Det generella intäktsbortfallet enligt förklaringarna ovan medför att resandeökningen i stadstrafiken inte slår
igenom. Observera att intäkterna i den nya fördelningsmodellen dessutom inte kan skilja lika tydligt mellan stadsoch landsbygdstrafiken som den tidigare modellen, d.v.s. det är inte omöjligt att intäktsutvecklingen i själva verket
var något bättre i staden och sämre på landsbygden än vad siffrorna ovan visar.
I landsbygdstrafiken finns ingen större budgetavvikelse. Intäktsutvecklingen för skolkorten är positiv och klart bättre
än budget, även det en följd av nya fördelningsmodellen samt den generellt positiva utvecklingen för
skolkortsintäkterna i länet jämfört med budget.
Förklaringen till detta återfinns i högre kostnader för tomkörningar än budgeterat samtidigt som indexutvecklingen
efter flera gynnsamma år har varit högre än budgeterat. Antagende om trafikkostnader för landsbygdstrafiken är
beräknade utifrån utfall januari till mars. Prognosen är byggd på att index utvecklas med en årstakt på 3 procent från
och med april med mars månads värden som utgångspunkt.
Avvikelsen för den särskilda kollektivtrafiken indikerar en avvikelse på 247 tkr. Med anledning av osäkerheten
kopplat till resandeutvecklingen och påverkan av den förbättrade kvalitén i trafiken görs denna bedömning.
Resandeutvecklingen för februari och mars jämfört mellan 2016 och 2017 innebär ett minskat resande med 7
procent. Skillnaden mellan åren är kalnedereffekten av att påsken infaller i april 2017 och i mars 2016.
Givet 2016 års fördelningsmodell av den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken minskar den
med 247 tkr mot budget. Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda
kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny.
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FÖRDELNING PER MEDLEM – NYKÖPINGS KOMMUN
Andel trafikarbete: 14,2%

Nyköping Kommun (tkr)
Intäkter
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Biljettintäkter, Stadstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

Kostnader
Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
Landsbygdstrafik Buss
Stadstrafik
Övrig trafik

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik
Trafikkostnad Serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

Budget 2017
24 715

Utfall jan-mars
Avvikelse
Prognos 2017
2017
Prognos/Budget
6 507
23 347
-1 368

5 401
12 289
6 950
75

1 211
3 435
1 853
8

4 700
11 610
6 962
75

-701
-679
12
0

84 594

21 090

85 576

982

5 561
2 236
76 796
41 917
34 028
852

1 398
425
19 267
10 635
8 559
72

5 499
2 292
77 785
42 583
34 350
852

-63
56
988
666
322
0

59 879

14 583

62 228

2 349

4 317
804
1 411

1 381
82
387

5 288
804
1 213

971
0
-198

6 532

1 851

7 305

773

Nyköpings kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss inom Nyköpings kommun, stadstrafik samt särskild
kollektivtrafik.
Prognosen för Nyköpings kommun avseende den allmänna kollektivtrafiken indikerar en negativ avvikelse jämfört
med budget på 2 349 tkr.
Kostnaderna i prognos för stadstrafiken är 322 tkr högre än budget vilket främst beror på att en buss som körs i
stadstrafik tidigare har redovisats som landsbygdsbuss.
Vad gäller biljettintäkterna har inledningsvis konstaterats att det främst är områden med stor andel landsbygdstrafik
som får en större påverkan än vad som tidigare har beräknats av Sörmlandstaxans effekter. Detta, tillsammans med
den generellt dåliga intäktsutvecklingen, medför en negativ avvikelse, trots ökat resande. För Nyköpings del har även
sammanslagningen till en zon med Oxelösund inneburit en del svårigheter när effekterna av Sörmlandstaxan skulle
uppskattas. Observera att intäkterna i den nya fördelningsmodellen dessutom inte kan skilja lika tydligt mellan stadsoch landsbygdstrafiken som den tidigare modellen, det förklarar antagligen det (för) stora intäktstappet i
stadstrafiken. Skolkortintäkterna ligger ungefär i paritet med budget.
Förklaringen till de ökade produktionskostnaderna för busstrafiken återfinns i högre kostnader för tomkörningar än
budgeterat samtidigt som indexutvecklingen efter flera gynnsamma år har varit högre än budgeterat. Antaganden
om trafikkostnader för landsbygdstrafiken är beräknade utifrån utfall januari till mars. Prognosen är byggd på att
index utvecklas med en årstakt på 3 procent från och med april med mars månads värden som utgångspunkt.
Avvikelsen för den särskilda kollektivtrafiken indikerar en avvikelse på 773 tkr. Antagande är gjort om att resandet
minskar med 8 procent under juni och juli baserat på resandestatistik för 2016. De ökande kostnaderna beror på
direktupphandlade avtal med högre kilometerkostnad och bonus. Extra kostnad för bonusersättning för januari –
mars var 196 154 kr. Kilomererpriset för personbil respektive specialfordon var 13,80 kr/km och 21,90 kr/km i det
uppsagda avtalet. I det direktupphandlade avtalet är motsvarande kostnader 20,61 kr/km (ca 37 procent högre pris)
respektive 24,62 kr/km (16 procent högre pris). Resandet för perioden februari-mars 2107 minskade med ca 3 procent.
Skillnaden mellan åren bedöms vara kalendereffekten av att påsken infaller i april 2017 och i mars 2016.
Givet 2016 års fördelningsmodell av den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken minskar den
med 198 tkr mot budget. Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda
kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny.
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FÖRDELNING PER MEDLEM – OXELÖSUNDS KOMMUN
Andel trafikarbete: 0,5%

Oxelösund Kommun (tkr)
Intäkter
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

Kostnader
Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
Landsbygdstrafik Buss
Övrig trafik

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik
Trafikkostnad Serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

Budget 2017
603

Utfall jan-mars
Avvikelse
Prognos 2017
2017
Prognos/Budget
199
696
92

37
563
3

30
169
0

108
585
3

70
22
0

2 836

720

2 865

29

190
76
2 570
2 570
0

48
15
657
657
0

188
78
2 598
2 598
0

-2
2
29
29
0

2 233

521

2 169

-64

1 117
185
560

319
32
126

1 204
185
419

87
0
-141

1 862

476

1 808

-54

Oxelösunds kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss (linje 615) samt särskild kollektivtrafik.
Prognosen för Oxelösunds kommun avseende den allmänna kollektivtrafiken indikerar en positiv avvikelse jämfört
med budget på 64 tkr.
Resandet exklusive skolkort med kommunens enda linje 615 ökade under perioden med 17 procent, men den positiva
budgetavvikelsen förklaras till största del av den nya intäktsmodellen. För Oxelösunds del har även sammanslagningen
till en zon med Nyköping inneburit en del svårigheter när effekterna av Sörmlandstaxan skulle uppskattas.
Skolkortintäkterna ligger ungefär i paritet med budget.
Förklaringen till detta återfinns i högre kostnader för tomkörningar än budgeterat samtidigt som indexutvecklingen
efter flera gynnsamma år har varit högre än budgeterat. Antagende om trafikkostnader för landsbygdstrafiken är
beräknade utifrån utfall januari mars. Prognosen är byggd på att index utvecklas med en årstakt på 3 procent från
och med april med mars månads värden som utgångspunkt.
Avvikelsen för den särskilda kollektivtrafiken indikerar en avvikelse på -54 tkr. Antagandet är att resandet för hela 2017
motsvarar resandet under januari-mars med korrigering av ett minskat resande med 15 procent under månaderna juni
och juli baserat på resandestatistik från 2016. Med anledning av osäkerheten kopplat till resandeutvecklingen och
påverkan av den förbättrade kvalitén i trafiken görs denna bedömning. Resandeutvecklingen för februari och mars
jämfört mellan 2016 och 2017 innebär ett ökat resande med 9 procent.
Givet 2016 års fördelningsmodell av den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken minskar den med
141 tkr mot budget. Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda
kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny.
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FÖRDELNING PER MEDLEM – STRÄNGNÄS KOMMUN
Andel trafikarbete: 8,7%

Strängnäs Kommun (tkr)
Intäkter
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Biljettintäkter, Stadstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

Kostnader
Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
Landsbygdstrafik Buss
Stadstrafik
Övrig trafik

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik
Trafikkostnad Serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

Budget 2017
12 276

Utfall jan-mars
Avvikelse
Prognos 2017
2017
Prognos/Budget
3 677
13 551
1 275

4 795
3 164
4 271
46

1 214
1 059
1 399
5

4 790
3 474
5 241
46

-5
310
970
0

46 811

11 826

47 493

682

3 403
1 368
42 040
31 396
10 392
253

855
260
10 711
7 975
2 736
0

3 364
1 403
42 726
31 715
10 759
253

-38
34
686
319
367
0

34 535

8 150

33 942

-593

4 676
0
983

1 429
0
385

5 400
0
1 218

723
0
235

5 660

1 814

6 618

958

Strängnäs kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss inom Strängnäs kommun, stadstrafik samt särskild
kollektivtrafik.
Prognosen för Strängnäs kommun avseende den allmänna kollektivtrafiken indikerar en positiv avvikelse jämfört med budget
på 593 tkr.
Vad gäller landsbygdstrafiken har inledningsvis konstaterats att det främst är områden med stor andel landsbygdstrafik som får
en ökad påverkan än vad som tidigare har beräknats av Sörmlandstaxans effekter. Detta, tillsammans med den generellt dåliga
intäktsutvecklingen, medför en negativ avvikelse, trots ökat resande. Stadstrafikens intäktsutveckling är däremot bättre än
budget. Intäkterna avseende skolkorten beräknas ligga högre än budget, vilket främst beror på positiv resandeutveckling för
skolkorten i kombination med att skolkortsintäkterna för länet generellt utvecklas bättre än budget.
Förklaringen till detta återfinns i högre kostnader för tomkörningar än budgeterat samtidigt som indexutvecklingen efter flera
gynnsamma år har varit högre än budgeterat. Antagende om trafikkostnader för landsbygdstrafiken är beräknade utifrån utfall
januari mars. Prognosen är byggd på att index utvecklas med en årstakt på 3 procent från och med april med mars månads
värden som utgångspunkt.
Stadstrafiken i Strängnäs avviker främst med anledning av ökning med kostnader för en förstärkningsbuss men även minskade
kostnader då antalet timmar i utfall och prognos är lägre än i budget.
Stadstrafiken kommer sannolikt att påverkas av att ett ”asylboende”, Mälarblick, stängts i mitten av april vilket bedöms ha
påverkat resandet på linjerna 1 och 3 relativt mycket. I prognosen har inte hänsyn tagits till att boendet stängts vilket innebär
att det finns en sannolikhet att resandet och därmed intäkter och incitamentskostnader minskar.
Avvikelsen avseende den särskilda kollektivtrafiken visar på en avvikelse om 958 tkr. Antalet genomförda resor för Strängnäs
uppgick till 7 415 under perioden. Statistik från Strängnäs kommun för antal resor under 2016 visar ett totalt antal resor om
22 771, i genomsnitt ca 1897 resor per månad och för ett kvartal ca 5693 vilket visar på ett ökat resande med 21 procent. Den
lagda budgeten för Strängnäs kommun är mycket osäker. Kostnaden utgår från antal körda kilometrar under 2013 och
uppgifter om priser för sjukresor med påföljande antaganden om ökad kilometerersättning för färdtjänstresor. Därefter har
kostnaden korrigerats med kostnadsförändring enligt tilldelningen den 30 mars 2016, samt uppräknats med 3 procent för
index. En ytterligare påverkan på kostnaderna är att Strängnäs kommun förändrade sitt regelverk from 1 februari 2017, vilket
innebar att färdtjänstresenärerna får åka fritt inom länet, tidigare fick de enbart åka fritt inom kommunen samt 30 km från sin
bostad.
Givet 2016 års fördelningsmodell av den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken ökar den med 235 tkr mot
budget. Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är preliminär
då verksamheten ännu är förhållandevis ny.
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FÖRDELNING PER MEDLEM – TROSA KOMMUN
Andel trafikarbete: 1,9%

Trosa Kommun (tkr)
Intäkter
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

Kostnader
Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
Landsbygdstrafik Buss
Övrig trafik

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik
Trafikkostnad Serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

Budget 2017
1 541

Avvikelse
Utfall jan-mars
Prognos 2017
Prognos/Budget
2017
-115
1 426
398

474
1 057
10

155
242
1

578
838
10

104
-219
0

8 175

2 113

8 642

467

752
302
7 121
7 048
73

189
58
1 867
1 860
7

743
310
7 589
7 516
73

-8
8
468
468
0

6 634

1 715

7 216

582

2 069
258
416

489
53
162

2 037
258
448

-32
0
32

2 743

704

2 743

0

Trosa kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss samt särskild kollektivtrafik.
Prognosen för Trosa kommun avseende den allmänna kollektivtrafiken indikerar en negativ avvikelse jämfört med
budget på 582 tkr. Skälen till avvikelsen förklaras huvudsakligen genom att taxi har förhållandevis stor påverkan och
att taxikostnaderna hittills under året ligger över budget, främst avseende linje 552.
När det gäller intäktsutvecklingen i landsbygdstrafiken så avviker Trosa positivt, främst som en effekt av den nya
intäktsfördelningsmodellen som måste analyseras mer noggrant.
Intäkterna från skolkorten ligger däremot klart under budget. Detta beror delvis på linje 605 till Nyköping som
finansieras i sin helhet av Trosa samtidigt som samtliga intäkter tillfaller Trosa, där resandeutvecklingen med skolkort
visserligen var bra i Trosa, men mycket negativ i Nyköping.
När det gäller trafikkostnaderna så är skälen till avvikelsen , utöver ovan beskrivna huvudsakliga skäl att
taxikostnaderna hittills under året ligger över budget, högre kostnader för tomkörningar än budgeterat samtidigt
som indexutvecklingen efter flera gynnsamma år har varit högre än budgeterat. Antagende om trafikkostnader för
landsbygdstrafiken är beräknade utifrån utfall januari till mars. Prognosen är byggd på att index utvecklas med en
årstakt på 3 procent från och med april med mars månads värden som utgångspunkt.
Prognosen för Trosa avseende den särskilda kollektivtrafiken ligger på budget. Med anledning av osäkerheten
kopplat till resandeutvecklingen och påverkan av den förbättrade kvalitén i trafiken görs denna bedömning.
Resandeutvecklingen för februari och mars jämfört mellan 2016 och 2017 innebär ett minskat resande med drygt 9
procent. Skillnaden mellan åren bedöms vara kalendereffekten av att påsken infaller i april 2017 och i mars 2016.
Givet 2016 års fördelningsmodell av den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken ökar den med
32 tkr mot budget. Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda
kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny.
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FÖRDELNING PER MEDLEM – VINGÅKERS KOMMUN
Andel trafikarbete: 1,9%

Vingåker Kommun (tkr)
Intäkter

Budget 2017
2 095

Utfall jan-mars
Avvikelse
Prognos 2017
2017
Prognos/Budget
579
2 153
58

910
1 175
10

206
372
1

763
1 380
10

-146
204
0

12 880

3 261

13 096

216

741
298
11 841
11 771
70

186
57
3 018
3 017
1

733
306
12 058
11 988
70

-8
7
217
217
0

10 785

2 682

10 943

158

Särskild kollektivtrafik adm kostnader *

1 317
0
283

238
0
94

1 317
0
237

0
0
-46

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

1 600

332

1 554

-46

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

Kostnader
Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
Landsbygdstrafik Buss
Övrig trafik

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik
Trafikkostnad Serviceresor
Riksfärdtjänst

Vingåkers kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss samt särskild kollektivtrafik.
Prognosen för Vingåkers kommun avseende den allmänna kollektivtrafiken indikerar en negativ avvikelse jämfört
med budget på 158 tkr.
Det generella intäktsbortfallet enligt förklaringarna ovan medför en budgetavvikelse nedåt, i kombination med en
svag resandeutveckling. För Vingåkers del har även sammanslagningen till en zon med Katrineholm inneburit en del
svårigheter när effekterna av Sörmlandstaxan skulle uppskattas. Intäktsutvecklingen för skolkorten är däremot
positiv och klart bättre än budget, även det en följd av nya fördelningsmodellen samt den generellt positiva
utvecklingen för skolkortsintäkterna jämfört med budget.
Förklaringen till de högre trafikkostnaderna återfinns i högre kostnader för tomkörningar än budgeterat samtidigt
som indexutvecklingen efter flera gynnsamma år har varit högre än budgeterat. Antagende om trafikkostnader för
landsbygdstrafiken är beräknade utifrån utfall januari till mars. Prognosen är byggd på att index utvecklas med en
årstakt på 3 procent från och med april med mars månads värden som utgångspunkt.
Avvikelsen för den särskilda kollektivtrafiken indikerar en avvikelse på -46 tkr. Antagandet är att resandet för hela
2017 motsvarar resandet under januari-mars med korrigering av ett minskat resande med 15 procent under
månaderna juni och juli baserat på resandestatistik från 2016. Med anledning av osäkerheten kopplat till
resandeutvecklingen och påverkan av den förbättrade kvalitén i trafiken görs denna bedömning.
Resandeutvecklingen för februari och mars jämfört mellan 2016 och 2017 innebär ett ökat resande med 9 procent.
Givet 2016 års fördelningsmodell av den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken minskar den
med 46 tkr mot budget. Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda
kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny.
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Redovisningsprinciper
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets årsredovisning har upprättats enligt
kommunal redovisningslag och rådet för kommunal
redovisning.
Intäkter och kundfordringar
Försäljning redovisas vid leverans av produkter till kund, i
enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas
efter avdrag för mervärdeskatt och rabatter. I den
sammanställda redovisningen har koncernintern försäljning
eliminerats. Kundfordringar redovisas som
omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli
inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda säkra
kundfordringar.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar avses investeringar med en
ekonomisk livslängd på minst tre år och ett
anskaffningsvärde om minst ett halvt prisbasbelopp.
Anläggningstillgångarna värderas till anskaffningsvärdet
med avdrag för planmässiga avskrivningar. Avskrivningar
görs med linjär avskrivning, det vill säga med samma
belopp varje månad. Avskrivningar av kontorsinventarier
påbörjas perioden efter mottagen faktura och görs efter
bedömning av tillgångens ekonomiska livslängd.
Avskrivningar på övriga anläggningstillgångarna påbörjas
när investeringen är färdig att tas i bruk och görs efter
bedömning av tillgångens ekonomiska livslängd.
Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider:
•
•
•
•

Maskiner och inventarier 10–12 %
Kontorsinventarier 20 %
Byggnader 2–4 %
Markanläggningar 3,5–5%

Löner, semesterlöneskuld och pensionsåtaganden
Semesterlöneskulden utgörs av ej uttagna semesterdagar.
Semesterlöneskuld samt därpå upplupna sociala avgifter,
debiterad med procentuellt omkostnadspålägg, redovisas
som en kortfristig skuld och belastar det år som de intjänas.
Pensionsskulden är beräknad enligt Sveriges Kommuner
och Landstings beräkningsmodell, RIPS 07. Kostnaden för
pensioner beräknas i delårsrapporten med ett procentuellt
omkostnadspålägg som sedan stäms av vid årsskiftet mot
KPAs pensionsskuldsberäkning. Kollektivtrafikmyndigheten
har inga ansvarsförbindelser för pensioner intjänade före
1998. Kollektivtrafikmyndighetens pensionsåtagande är
återlånat i sin helhet.
Redovisningsprinciper för sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt
kommunal redovisningslag samt rådet för
kommunalredovisning och utformats enligt god
redovisningssed. Den sammanställda redovisningen är
upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell
konsolidering. Detta innebär att belopp som inkluderas i
den sammanställda redovisningen motsvarar ägd andel
(100 procent) och att det egna kapitalet Länstrafiken
Sörmland hade vid förvärvet eliminerats. Syftet med den
sammanställda redovisningen är att ge en samlad
helhetsbild av verksamhet och ekonomiska ställning för
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken
Sörmland AB. Uppdateringen av RKR 11.4 Materiella
anläggningstillgångar innebär ett explicit krav på
komponentavskrivning. Kollektivtrafikmyndigheten har som
målsättning att tillämpa komponentavskrivningar för alla
nya aktiveringar som sker från och med 2015.
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Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (1)

2017-08-30

§ 151

Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-2020) för
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
(KS/2017:329)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger verksamhetsplan och budget 2018 (2019-2020) avseende
länsgemensam verksamhet och kostnader till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafik myndighet har överlämnat sin
verksamhetsplan och budget för perioden 2018-2020 avseende länsgemensam
verksamhet och kostnader.
Med utgångspunkt i bokslut och linjeresultat för 2016, har Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, i enlighet med förbundsordningen och
planeringsprocessen, företagit samråd med samtliga medlemmar om inriktning av
verksamhet och budget för perioden 2018-2020.
Mot bakgrund av genomförda samråd, konstaterar förbundet att den nu föreliggande
beslutsversionen av ”Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-2020)” avseende
länsgemensam verksamhet och kostnader i allt väsentligt är i linje med den tidigare
beslutade samrådsversionen.
Förbundsmedlemmarna har för närvarande inte lämnat sina trafikbeställningar (för
Katrineholms del beslutade kommunstyrelsen om trafikbeställningen den 31 maj
2017), 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 2017.
Ärendets handlingar



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-06-29
Protokoll från direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, § 2,
2017-05-12
 Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) avseende länsgemensam
verksamhet och kostnader
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

2017-06-29

KS/2017:329 - 042

Ert datum

Vår handläggare
Per Johansson

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-2020) för
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga verksamhetsplan och budget
2018 (2019-2020) avseende länsgemensam verksamhet och kostnader till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafik myndighet har överlämnat sin
verksamhetsplan och budget för perioden 2018-2020 avseende länsgemensam
verksamhet och kostnader.
Med utgångspunkt i bokslut och linjeresultat för 2016, har Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, i enlighet med förbundsordningen och
planeringsprocessen, företagit samråd med samtliga medlemmar om inriktning av
verksamhet och budget för perioden 2018-2020.
Mot bakgrund av genomförda samråd, konstaterar förbundet att den nu föreliggande
beslutsversionen av ”Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-2020)” avseende
länsgemensam verksamhet och kostnader i allt väsentligt är i linje med den tidigare
beslutade samrådsversionen.
Förbundsmedlemmarna har för närvarande inte lämnat sina trafikbeställningar (för
Katrineholms del beslutade kommunstyrelsen om trafikbeställningen den 31 maj
2017), 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 2017.
Ärendets handlingar



Protokoll från direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, § 2, 2017-0512
Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) avseende länsgemensam verksamhet
och kostnader

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-570 21
E-post: Per.Johansson@katrineholm.se
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2017-06-29

KS/2017:329 - 042

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafik myndighet har överlämnat sin
verksamhetsplan och budget för perioden 2018-2020 avseende länsgemensam
verksamhet och kostnader, i enlighet med förbundsordningen.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen har i beredningen av ärendet inte funnit något att anmärka på eller erinra
mot och föreslår därför att kommunstyrelsens beslutar föreslår fullmäktige att lägga
verksamhetsplanen med budget för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet till
handlingarna.
För kommunledningsförvaltningen
Per Johansson
Beslutet skickas till:
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-570 21
E-post: Per.Johansson@katrineholm.se
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Verksamhetsplan och Budget
2018 (2019-20)
avseende länsgemensam verksamhet
och kostnader

Fastställd i förbundsordningen den 12 maj 2017
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Sammanfattning
Perioden kommer även att präglas av att det 2019 kan 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 myndigheten 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.
Verksamheten Servicecenter Sörmland etablerades 2016 och kommer fortsatt att följas upp och
utvärderas för att optimera bemanning och kundnyttan. Detta gör myndigheten genom att analysera
våra flöden av kundkontakter i förhållande till vår bemanning. Servicecenter Sörmland ska upplevas
som tillgängliga, tydliga och ge ett gott bemötande. Det ska vara lätt att komma i kontakt med
myndigheten, och i synnerhet med Servicecenter Sörmland.
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, Ny Trafik 2017, öppnandet av
Citybanan och arbetet inom ramen för En Bättre Sits.
Under perioden kommer även effekterna av den förändrade affärmodellen kopplat till Mälardalens
regionaltågstrafik att bli påtaglig för medborgare. Movingo, namnet på de nya pendlarbiljetterna, är
lanserad och i drift och nya tågfordon kommer successivt att införas, 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. Och strax innan planperiodens början, närmare bestämt
den 10 juli 2017, kommer Citybanan att invigas med en utveckling som i delar ännu är oanade.
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 och Trosa kommuner samt skolskjutstrafik i flera kommuner att
behöva upphandlas.
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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 förutsättning för måluppfyllelse är att varje medarbetare har förutsättningar såsom kompetens,
tid och ett samverkande arbetssätt för att genomföra sitt uppdrag. Därför fortsätter myndigheten,
inom ramen för medarbetarperspektivet, med arbetet enligt den tidigare fastslagna HR-planen.
En annan förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och
kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden.
Effektivt resursutnyttjande och en god ekonomistyrning ger en stabil ekonomi. Noggrann följsamhet
avseende kostnadsutveckling och lagstiftning exempelvis avseende lönenivåer och priser för
drivmedel är en viktig förutsättning för budget i balans.

Myndighetens projektportfölj februari 2017.
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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.
År 2019 kan en nybildad Region
Sörmland konstitueras 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.
Under 2016 gjordes närmare 11 miljoner påstigningar i den busstrafik som upphandlats av Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet. Till detta kommer 2,8 miljoner påstigande i den regionala och lokala
tågtrafiken i Sörmland och ca 350 000 resor i den särskilda kollektivtrafiken. Många perspektiv måste
tillgodoses med fyra järnvägar som trafikerar länet, busstrafik som varje dag kör mer än 6 000 mil på
länets vägar och dagligen även närmare 1 000 serviceresor.
I omvärlden märks en medvetenhet kopplat till hållbarhet och klimatpåverkan utan större avkall på
snabbhet och bekvämlighet. I kommunerna runt om i landet och länet ser myndigheten en ökad
medvetenhet om biltrafikens påverkan på stadsmiljöerna. Som en konsekvens av detta kan vi se en
förändrad riktning där kollektivtrafik tillsammans med gång och cykel 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 nästan 100-procentiga
användningen av förnybara drivmedel i myndighetens verksamhet kommer under perioden
2018-2020 att fortsätta öka för att ligga på en hög nivå.
Under perioden 2018-2020 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.
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Under perioden kommer effekterna av den förändrade affärmodellen kopplat till Mälardalens
regionaltågstrafik att bli påtaglig för medborgare. Movingo, namnet på de nya pendlarbiljetterna, är
lanserad och i drift och nya tågfordon kommer successivt att införas, 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. Och strax innan denna planperiods början, närmare bestämt
den 10 juli 2017, kommer Citybanan att invigas med en utveckling som i delar ännu är oanade.
Än mer oanade effekter står vårt kommande stora infrastrukturprojekt Ostlänken för och med en
planerad invigning långt bortom denna planperiod. Under planperioden är det dock aktuellt med ett
omfattande arbete så att stationerna blir funktionella nav till stöd i människors vardagsliv.
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 ånyo 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 samordingen 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. Till samråden föreslås en dialog om en uppräkning 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 utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade
försäljningskostnader bland annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även
digitalisering i stort samt ett förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer.

Under perioden kommer regionens beställda tåg att börja levereras och driftsättas.
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Uppdrag och styrsystem
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet ska svara för att den regionala kollektivtrafiken utförs på ett
kvalitativt och kostnadseffektivt sätt så att den bidrar till regional utveckling, god miljö och
tillgodoser invånarnas behov av kollektivtrafik. Härutöver har medlemmarna under 2014 överlåtit
vissa uppgifter inom den särskilda kollektivtrafiken till myndigheten. Till sin hjälp har myndigheten
bland annat lagen (2010:1065) om kollektivtrafik samt Förbundsordning med bilagor såsom Avtal om
fördelning av ansvar och kostnader för kollektivtrafiken i Sörmland samt Planeringsprocess och
beslutsordning för 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.
Under 2015 certifierades verksamheten i enlighet med ISO 9001 som är en ledningssystemstandard
för kvalitetsprocesserna i en organisation. Myndigheten har tidigare, och pågående, utvecklat
”Kartan” där myndighetens processer har identifierats och adresserats. Till stöd finns även
myndighetens fastställda kvalitetspolicy med tillhörande kvalitetsmål.

Ekonomisk styrning
Frågor om budget och ekonomisk styrning avhandlas i förbundsordningens 15 § där bland annat
framgår att direktionen varje år ska fastställa budget för förbundets verksamhet, inom den ram som
medlemmarna beslutat om. Till budgeten ska en plan för verksamheten medfölja. Direktionen ska
samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast under april månad. Direktionen ska
vidare fastställa budgeten senast den 15 maj årligen.
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets medlemmar, Landstinget Sörmland och de nio kommunerna,
har sedan den 1 januari 2013 ett nytt sätt att fördela ansvar, kostnader och intäkter för
kollektivtrafiken i Sörmland. Den nya modellen ger medlemmarna en högre grad av inflytande och
varje medlem påverkar verksamhetens ekonomiska utfall
genom sin trafikbeställning.

Syfte och process
Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) är ett
styrande dokument för att fokusera och följa upp
myndighetens åtagande och uppgifter.
En tidig version av Verksamhetsplan och budget 2018
(2019-20) upprättas, efter beslut av myndighetens direktion,
inför samråd med medlemmarna, vilka genomförs under mars och april 2017.
Den 12 maj 2017 fastställs sedan Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) för den
länsgemensamma verksamheten.
Den 22 november 2017 hanteras den slutliga versionen av Verksamhetsplan och budget 2018
(2019-20) utifrån de av medlemmarna ingivna trafikbeställningarna.
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Mål för perioden 2018 (2019-20)
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets vision utgår från Sörmlandsstrategins övergripande vision och
föreslås till LEVA, VÄXA, VERKA – med resor i en modern kollektivtrafik. Utifrån den föreslagna
visionen återfinns sedan därtill hörande mål för verksamheten i såväl myndighetens
trafikförsörjningsprogram som beslutade kvalitetsmål och finansiella mål.

Framtida trafikförsörjningsprogram förslag till mål
Myndighetens övergripande mål för kollektivtrafiken framgår av trafikförsörjningsprogrammet, vilket
är under revidering och förväntas beslutas under våren 2017. Därför beskrivs här de mål och
nyckeltal som återfinns i framtaget förslag till ny målmodell, där myndighetens övergripande mål
formuleras som:
Kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling som:
 är användarvänlig med hög kvalitet
 är hållbar och samordnad
 stödjer regional och lokal utveckling
 erbjuder goda resmöjligheter
Måluppfyllelsen följs upp och värderas utifrån en samlad bedömning innehållande dels en kvalitativ
beskrivning av måluppfyllelse inom respektive målområde och totalt, dels nedan redovisade
indikatorer och mått för måluppfyllelse per område och för vilka flertalet är under utveckling och
värdering.

Attraktiv kollektivtrafik Användarvänlig och håller hög kvalitet
Mål

Kvalitativ beskrivning
av måluppfyllelse
Indikatorer

 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.
Kort beskrivning av arbetet med målen och strategierna
Antal påstigande
allmänna kollektivtrafiken ▲
Utfall 2016: 13 775 605 (inkl tåg)
Mål 2017: 14 000 000
Mål 2020: 15 000 000

Antal påstigande
särskilda kollektivtrafiken ▲
Utfall 2016: 343 000

Punktlighet – Tåg ▲
Utfall 2016: I dagsläget ej kända uppgifter
Mål 2017: 92 %
Mål 2020: 95 %

Punktlighet – Buss ▲
Mål 2017: Mäts senare
Mål 2020: Mäts senare

Förväntat antal 2017: Anges senare
Förväntat antal 2020: Anges senare

Punktlighet – Serviceresor ▲
Mål 2017: Mäts senare
Mål 2020: Mäts senare

Antal resor per invånare
allmänna kollektivtrafiken ▲
Utfall: 47,9 (inkl. tåg)

Kundupplevd kvalitet, nöjdhet
- se kvalitetsmål 1-4.

Mål 2017: 48,3
Mål 2020: 50,3

Antal resor per invånare
särskilda kollektivtrafiken ▲
Utfall 2016: 1,1
Förväntat antal 2017: Mäts senare
Förväntat antal 2020: Mäts senare
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Effektiv kollektivtrafik Hållbar och samordnad
Mål

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

Kvalitativ beskrivning
av måluppfyllelse
Indikatorer

Kort beskrivning av arbetet med målen och strategierna

ökar och att miljöpåverkan genom emissioner och buller minskar

Beläggning tåg
Mäts senare
Beläggning buss ▲
Utfall 2016: 7,8
Mål 2017: 7,6
Mål 2020: 8,0

Beläggning Serviceresor ▲
Förväntat antal 2017: Mäts senare
Förväntat antal 2020: Mäts senare

Nettokostnad invånare
allmän kollektivtrafik ▼
Utfall 2016: Anges senare
Mål 2017: Mäts senare
Mål 2020: Mäts senare

Nettokostnad kilometer
allmän kollektivtrafik ▼
Utfall 2016: Anges senare
Mål 2017: Mäts senare
Mål 2020: Mäts senare

Kostnadstäckning
allmän kollektivtrafik ▲
Utfall 2016: 35 % inkl. skolkortsintäkter
Mål 2017: Mäts senare
Mål 2020: Mäts senare

Nettokostnad invånare
särskild kollektivtrafik ▼
Mål 2017: Mäts senare
Mål 2020: Mäts senare

Nettokostnad kilometer
särskild kollektivtrafik ▼
Mål 2017: Mäts senare
Mål 2020: Mäts senare

Förnybara drivmedel, km ▲
Utfall 2016: 93,9 %
Mål 2017: 95 %
Mål 2020: 98 %

Energianvändning ▼
Utfall 2016: 3,7 kwh/fordonskm
Mål 2017: 3,6 kwh/fordonskm
Mål 2020: 3,0 kwh/fordonskm

Funktionell kollektivtrafik För regional och lokal utveckling
Mål

Kvalitativ beskrivning
av måluppfyllelse

Indikatorer

 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.
Kort beskrivning av arbetet med målen och strategierna
Arbetspendlingens utveckling - följs upp som andel inpendlare av
dagbefolkning samt andel utpendlare av nattbefolkningen och baseras på
uppgifter från SCB. Ger en indikation över kommunernas kopplingar till
övriga länet och till storregionen.
Resmöjligheter mellan
Marknadsandel i starka stråk ▲
Utfall 2016: 24 % totalt i starka stråk
Önskat läge 2020: 30 % totalt i starka stråk

Sörmland och regionens
tillväxtområden och nodstäder ▲
Ska öka
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Tillgänglig kollektivtrafik För goda resmöjligheter
Mål

 Kollektivtrafiken ska ge alla invånare och besökande i Sörmland ökad

Kvalitativ beskrivning
av måluppfyllelse

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

Indikatorer

Utbudskilometer per invånare
allmän kollektivtrafik ▲
Utfall 2016: 55,7

tillgänglighet och rörlighet

Mål 2017: 69,5
Mål 2020: 70,0

Fordon andel tillgänglighetsanpassade
allmän kollektivtrafik ▲
Utfall 2016: Låggolv (85 %), Ramp/lift
(99 %), Audiovisuella utrop (98 %)
Mål 2017: 98 %
Mål 2020: 98 %

Bytespunkter, andel tillgänglighetsanpassade ▲
Samtliga regionala buss- och tåglinjer ska vara fullt tillgängliga vid sina stationer
och hållplatser i Eskilstuna, Strängnäs, Läggesta, Gnesta, Flen, Katrineholm,
Vingåker, Vagnhärad, Nyköping, Trosa, Sparreholm och Malmköping senast år
2025. Samtliga tätortslinjer som har ett trafikutbud motsvarande minst 10
dubbelturer per dag ha tillgänglighetsanpassade hållplatser senast år 2022. I
stadstrafiken ska minst 75 % av hållplatserna på linje 1-6 i Eskilstuna, linje 1 i
Katrineholm, linje 1-3 i Strängnäs och linje 1-3 i Nyköping vara
tillgänglighetsanpassade senast år 2020.
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Kvalitetsmål
Under 2016 upprätthåller verksamheten certifieringen från 2015, i enlighet med ISO 9001 som är en
ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i en organisation. Myndigheten har därmed en
fastställd kvalitetspolicy med tillhörande kvalitetsmål.

Mål 1

Kundnöjdheten avseende den allmänna kollektivtrafiken har ökat till
70 procent år 2020.

Delmål

2017: 68 procent

Kommentar

Kundernas nöjdhet för Sörmland år 2016 är 67 procent. Det sedan tidigare beslutade
delmålet för 2017 om 62 procent är lägre än det uppnådda resultatet 2016.
Detsamma gäller även för målet 2020 om 65 procent. Delmål 2017 och mål 2020 är
därför reviderade till 68 respektive 70 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 60 procent år 2020.

Delmål

2017: 55 procent

Kommentar

Allmänhetens nöjdhet 2016 för Sörmland är 54 procent. Det sedan tidigare
beslutade delmålet för 2017 om 51 procent är lägre än det uppnådda resultatet
2016. Målet 2020 om 55 procent är endast 1 procent högre än utfall 2016. Delmål
2017 och mål 2020 är därför reviderade till 55 respektive 60 procent.

Vision

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

Mål 3

Kundnöjdheten avseende Serviceresor är 95 procent år 2020.

Delmål

2017: 92 procent

Kommentar

Myndigheten har ett pågående arbete för säkerställande av mätning gällande
kundnöjdhet avseende Serviceresor, och resultat för detta mål redovisas så snart det
finns tillgängligt.

Vision

Visionen är att ha högsta nöjdhet i Sverige och att ingen ska vara missnöjd enligt
mätningens definition.
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Mål 4

Kundnöjdheten avseende bokning av resor är 99 procent år 2020.

Delmål

2017: 98 procent

Kommentar

Myndigheten har ett pågående arbete för säkerställande av mätning gällande
kundnöjdhet avseende bokning av resor, och resultat för detta mål redovisas så
snart det finns tillgängligt.

Vision

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

Mål 5

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

Delmål

2017: HME 80

Kommentar

Mäts i årliga medarbetarundersökningar. HME (Hållbart medarbetarindex) för
myndigheten 2016 är 74, vilket är en enhet lägre jämfört med 2015. Myndigheten
kommer att på nytt mäta HME-mätning i maj 2017 och har därefter att ta ställning
till om delmål 2017 och mål 2020 ska kvarstå eller revideras.

Vision

Visionen är att ha ett HME på 100.

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

God ekonomisk hushållning
Mål 1

• Årets resultat ska vara positivt.

Mål 2

• Verksamheten ska bedrivas inom den beslutade budgeten.

Mål 3

• Kassalikviditeten ska överstiga 100 procent.
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Verksamheten ur olika perspektiv under perioden 2018 (2019-2020)
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. Ansvaret för tillgänglighetsfrågan i länet är fördelat på
många olika parter. Myndigheten har en viktig roll när det gäller samordning av dessa frågor och
samverkan med berörda aktörer, och för att anpassa gångvägar, hållplatser och terminaler så behövs
samverkan med kommuner och Trafikverket.
Verksamhetsaktiviteter under perioden
För att kunna möta resenärers och presumtiva resenärers behov av resande behöver myndigheten
skaffa bättre kunskap om vad kunderna efterfrågar. Genom olika metoder för undersökningar ska vi
få en fördjupad kunskap om 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. 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 vår tjänst till andra. För att få bra ambassadörer behöver myndigheten ha bra
ambassadörer. Insatser för att stärka ambassadörskapet kan behöva göras under perioden.
Under perioden kommer myndigheten att fortsätta förbättra tjänsten genom att använda och
utveckla befintliga tekniska system, både vad gäller trafikinformation och köp av biljett. 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.
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Verksamheten Servicecenter Sörmland etablerades 2016 och kommer fortsatt att följas upp och
utvärderas för att optimera bemanning och kundnyttan. Detta gör vi genom att analysera våra flöden
av kundkontakter i förhållande till vår bemanning. Servicecenter Sörmland ska upplevas som
tillgängliga, tydliga och ge ett gott bemötande. Det ska vara lätt att komma i kontakt med oss, och i
synnerhet med Servicecenter Sörmland.
Servicecenter Sörmland erbjuder kunderna en personlig kontakt via telefon dygnet runt, men kunden
kan även själv boka sin resa genom att använda sig av digitala verktyg. Inkommer kundsynpunkter till
verksamheten ska dessa besvaras med personligt svar inom fem arbetsdagar.
Servicecenter Sörmland kommer under perioden att fokusera på intern kvalitetskontroll, coachande
ledarskap och måluppfyllelse av servicenivåerna för att i nästa led möta kundernas behov om hög
tillgänglighet och effektivitet samt god service genom ett gott bemötande. Medarbetare i
Servicecenter ska ha god kompetens för att utföra verksamhetens uppdrag varför säkerställandet av
en gedigen grundutbildning är viktig, framförallt vid nyrekrytering.
Vidare ska Servicecenter Sörmland sträva efter att utveckla och integrera interna användarsystem för
att förenkla administration och öka effektiviteten till kund. Servicecenter ska också se över vilka
digitala kanaler vi ska finnas tillgängliga i för att ännu bättre kunna möta kunderna där de finns.

Ekonomiska konsekvenser och osäkerheter jämfört med tidigare plan
Under perioden 2018 (2019-20) kommer ett arbete med att kartlägga och förstå, genom att bland
annat involvera, olika målgrupper behöva göras. Syftet är att behovsutveckla och förfina tjänsten
samt att kunna kommunicera målgruppsanpassat. Kommunikationsinsatser kommer fortsatt behöva
genomföras till följd såväl de nya tekniska systemen som etableringen av Servicecenter Sörmland,
utökad kundtjänst och varumärket Sörmlandstrafiken.
Ett fortsatt arbete med att utveckla digitala kanaler och ta fram strategier för kommunikation och
försäljning ska göras.
Genom det utökade uppdraget att etablera funktioner för bland annat beställningsmottagande och
övrig kundtjänst för den särskilda kollektivtrafiken har tillgängligheten till kundtjänst för den
allmänna kollektivtrafiken ökat. En utökad samordning kommer att ske inom den särskilda
kollektivtrafiken och mellan den allmänna och särskilda kollektivtrafiken.
En översyn av bemanningen i den relativt nyetablerade verksamheten på Servicecenter Sörmland är
gjord. Översynen visar att grundbemanningen behöver utökas för att verksamheten ska kunna
genomföra uppdraget på ett tillfredsställande sätt och nå servicenivåerna.
För samtliga av de ovan nämnda aktiviteterna gäller att det föreligger viss osäkerhet vad gäller den
budgeterade kostnadsnivån för perioden 2018 (2019-20). Fördelningsnycklar för att sortera intäkter
och kostnader mellan den allmänna och särskilda kollektivtrafiken kommer att detaljeras efter 2016
årets erfarenhet och i samband med bokslut och därpå följande arbete med Planeringsprocess och
beslutsordning. Detta kan påverka fördelningen mellan medlemmarna i såväl nu liggande budget
2017 (2018-2019) som under perioden 2018 (2019-20).
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I samband med att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets reklampolicy träder i kraft den 1 januari
2017 kommer myndigheten även att byta affärsmodell. Istället för att lägga ut försäljningen av
reklam och informationsplatser externt kommer myndigheten att hantera bokningar och annan
administration kopplad till försäljningen. Bedömningen är att myndighetens nettointäkter i denna del
torde öka alternativt att hantering blir kostnadsneutralt. En fortsatt uppföljning och utvärdering av
hanteringen behöver göras inom budgetperioden.

Målmodell med verksamhetens aktiviteter 2018-2020 för medborgarperspektivet.
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Trafikförsörjningsperspektivet
Den regionala kollektivtrafikens uppgift är att erbjuda invånarna tillgänglighet till arbete, studier och
fritidsaktiviteter. Tågtrafik, landsbygds- och stadstrafik med buss, och anropsstyrd, särskild
kollektivtrafik samt skärgårdstrafik utgör det samlade trafikutbudet. En viktig del är storregional
samverkan med tåg genom Mälardalens trafik AB, MÄLAB och arbete genom Mälardalsrådet, En
Bättre Sits, med en storregional trafikutvecklingsprocess.
Verksamhetsaktiviteter under perioden
Den andra versionen av Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram, som förväntas beslutas
under våren 2017, pekar ut mål och inriktningar för den regionala kollektivtrafiken fram till år 2030.
Det nya programmet fokuserar i stor utsträckning på kollektivtrafikens roll som verktyg för regional
utveckling. Jämfört med den tidigare programversionen visar det nya programmet 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
utmed Svealandsbanan, Nyköpingsbanan och för UVEN systemet. 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 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 funktionsnedsättning. 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.
Under perioden fortsätter arbetet kring genomförande av Ny Trafik 2017, med fokus på infasning av
nya, egna fordon och ytterligare utbudsförbättring när dessa är på plats, preliminärt under 2019.
Även ny infrastruktur, genom Citybanan (klar sommaren 2017) och nytt dubbelspår vid Strängnäs
(klart preliminärt 2018), ger förändrade förutsättningar för trafiken.
Samtidigt utförs 2017 ett utredningsarbete för utvecklingen av tågtrafiken på medellång sikt, det vill
säga för perioden efter övergångsavtalet. Från hösten 2017 planeras även Mälardalstaxan att träda i
kraft. Allt arbete kopplat till den regionala tågtrafiken sker i programsamverkan mellan
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kollektivtrafikmyndigheter i Stockholm, Uppsala, Sörmland, Östergötland, Örebro och Västmanland
under ledning av MÄLAB.
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet samverkar med Landstinget Sörmland, som har
finansieringsansvar för tågtrafiken. Även arbetet med etablering av Ostlänken påverka länet.
Förhoppningsvis kommer under planperioden arbetet med att skapa nya kriterier för regionaltågens
nytta i tilldelningsprocessen för tåglägen att tydliggöras och järnvägens nytta att identifieras och
adresseras utöver fortsatta underhålls- och investeringsbehov på och för järnvägen och som i sin tur
ger förutsättningar för kollektivtrafiken i Sörmland, Mälardalen och hela Sverige. Inom ramen för En
Bättre Sits kommer regionens behov, definierade i den nya systemanalysen, att spelas in mot staten,
bland annat som underlag till kommande Nationella plan.
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 och Trosa kommuner 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.
Programmet omfattar att ta fram inriktningsbeslut för myndighetens trafikupphandlingar med
trafikstarter från augusti 2018 till december 2021 samt upphandlingsprojekt för dessa upphandlingar.
Genom inriktningsbeslut för trafikupphandlingarna skapas förutsättningarna för att framställa avtal
som ger grund för det bästa utövandet. 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.
Målet med dessa insatser är att verksamheternas resurser används effektivt och med låg
miljöpåverkan. I dagsläget har myndigheten handlat upp skolskjutstrafik för Nyköping, Strängnäs och
Gnesta. Upphandling av skolskjuts pågår för Vingåker och Katrineholm. Under perioden är det inte
osannolikt att fler kommuner uppdrar åt myndigheten att upphandla skolskjutstrafik. Att
myndigheten hanterar dessa avtal ger flera möjligheter till att komma i åtnjutande av samordning.
För att säkerställa att samtliga avtal följs och att utlovad kvalitet levereras genomförs ett strukturerat
och adresserat arbete med avtalsuppföljning löpande och kommer så att fortsätta under perioden.
Genom nya avtal inom Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmland kan samordningen av
allmän och särskild kollektivtrafik succesivt utökas. Den utredning av länets och kommunernas
kompletteringstrafik som gjorts kommer också att få genomslag i medlemmarnas kommande
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trafikbeställningar vilket skapar förutsättningar för ökad beläggningsgrad ombord på fordonen
genom att trafikera lågt belagda turer med mindre fordon och än bättre samordning.
Samtlig buss- och serviceresetrafik i Sörmland bedrivs på förnybara drivmedel. Strategin under
perioden 2018-2020 är att öka och ligga högt på förnybara drivmedel, men även genomföra andra
insatser och åtgärder som bidrar till en låg samlad energianvändning. Planperioden inleds med att
tolv eldrivna bussar är i drift i Sörmland. Utvecklingen under perioden 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. För myndighetens vidkommande är det nu
nödvändigt att ”översätta” dessa siffror till trafikbehoven under kommande planperiod. Resultatet av
ett sådant arbete ska utgöra underlag för myndighetens långsiktiga strategier och inspel i regionala
forum samt även ligga till grund för infrastrukturplaneringen
Genom myndighetens fastighetsplan arbetas det systematiskt med förvaltning av fastigheter som
myndigheten är fastighetsägare till. Planen som beskriver behoven av åtgärder på 10 års sikt har
inneburit att vi nu har en bra bild över åtgärder som genomförs årligen och visa även med
allvarlighetsgrad.
De största utmaningarna de närmsta åren blir ventilationssystemen samt asfaltstak som måste bytas.
Flera brister, men också energibesparande åtgärder har identifierats, och i Eskilstuna innebär
förändrade krav kopplade till elbussarna samt hantering av biogas att depån måste ses över särskilt.
Inom de kommande åren ska energiförsörjningen ses över om möjligeten att bli självförsörjande på
el med hjälp av solpaneler. Det förefaller under planperioden inte aktuellt att myndigheten utökar
verksamheten med frågor om myndighetsutövning.

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 2017 och framåt. Däremot föreligger osäkerhet i kostnadsbilden och
fördelningseffekterna mellan länen då affärsmodellerna är nya och inte tidigare prövade.
Vidare har Trafikverket för avsikt att fortsätta anpassa banavgifterna till den nivå som järnvägslagen
förutsätter. Nu närmast till 2018 införs en ny passageavgift på sträckan Järna-Gnesta vilket medför
en betydande merkostnad för Gnestapendeln och Sörmlandspilen. Detta innebär över lag ökade
kostnader och en osäkerhet i kostnadsgruppen Övrigt trafikrelaterat under perioden.
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.
Detta, tillsammans med en upphandlingseffekt, har tagits hänsyn till i budgetarbetet.
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Vad gäller trafikkostnaderna har dessa i budgeten justerats utifrån budgeterad indexuppräkning samt
utifrån medlemmarnas senaste, och respektive, trafikbeställning. För perioden 2018 (2019-20) görs,
till dess att effekt av trafikbeställningar är kända, endast uppräkning utifrån förväntad
Indexutveckling. Det kan dock noteras att indexutveckling för den senare delen av 2016 och början av
2017 varit högre än tidigare antagen i budget, varför osäkerhet i denna del föreligger.
Genom myndighetens fastighetsplan, som beskriver behoven av åtgärder på tio års sikt, har behov
identifierade för att säkerställa fastigheternas framtid har budget justerats upp och kommer fortsatt
så att förbli då ett ökat behov av fastighetsunderhåll har identifierats. I dagsläget pågår ett större
arbete med det identifierade behovet av åtgärder på Katrineholmsdepån. Utvecklingen utav
fastigheten kommer innebära att den kommer kunna inrymmas av fler verkasamheter än en. 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.

Målmodell med verksamhetens aktiviteter 2018-2020 för trafikförsörjningsperspektivet.
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Medarbetarperspektivet
Medarbetarperspektivets syfte är att stödja måluppfyllelsen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.
Perspektivet skall vara till stöd för varje medarbetare att utifrån sitt uppdrag, sin kompetens och sitt
samverkande arbetssätt kunnat bidra till myndighetens mål. Medarbetarperspektivet vilar på vår
värdegrund ”Den moderna myndigheten som är hållbar, professionell och lyhörd”.
Verksamhetsaktiviteter under perioden
Myndigheten har höga medarbetarmål då vi vet att medarbetarna är den viktigaste resursen för
verksamhetsutvecklingen. Ett stort arbete med lönebildning påbörjades under 2016 vilket är basen i
arbetet att förtydliga uppdrag och mål, ett arbete som ligger 2017 och framåt. För att veta att vi är på
rätt väg i detta viktiga arbete ska vi följa upp detta två gånger per år i HME-mätningar.
Utgångspunkten är vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner sig delaktiga i sin och
myndighetens utveckling och har den kompetens som krävs för att kunna möta kundernas behov.
Myndigheten utgår ifrån att när vi trivs på arbetet och känner oss trygga i vår kompetens, så märks
det i varje kontakt med våra kunder, kollegor och medarbetare.
Vi tror även på ett starkt medbestämmande och ett tydligt medarbetarskap där ansvaret för
uppdraget och tryggheten i att agera är värden som ska känneteckna arbetet. Därför fortsätter
arbetet med att säkerställa ett hållbart arbetsliv, vår kompetensförsörjning, vår lönebildning samt ett
hållbart, professionellt och lyhört ledarskap/medledarskap.
2019 kan även en nybildad Region Sörmland konstitueras 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.

Ekonomiska konsekvenser och osäkerheter jämfört med tidigare plan
Personalkostnaden inklusive lönekostnaden är budgeterad utifrån organisationens förväntade behov
och omfattning givet dels myndighetens under 2016 utökade uppdrag, dels de erfarenheter och
kunskaper som hittills förvärvats med anledning härav. En uppföljning av myndighetens organisation
utifrån det utökade uppdraget pågår, vilken förväntas ge svar på om budgeterad personalstat fortsatt
stödjer verksamhetens mål.
Ytterligare faktorer är bland annat förväntningarna och effekterna av en eventuell nybildad region
Sörmland, utfall av kommande medarbetarenkäter och därtill hörande handlingsplaner, eventuella
förändringar av befintliga förmånspaket och myndighetens fortsatta arbete med arbetsmiljö och
säkerhet.
För samtliga av de ovan nämnda aktiviteterna gäller att det
föreligger viss osäkerhet vad gäller den budgeterade
kostnadsnivån för perioden 2018 (2019-20).
Vid utgången av 2016 följdes den nya organisationen upp, för att se om
något behöver justeras. Detta för att på bästa sätt stödja verksamhetens
mål. Bilden visar organisationen januari 2017.
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Målmodell med verksamhetens aktiviteter 2018-2020 för medarbetarperspektivet.
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Ekonomiskt perspektiv
Under det ekonomiska perspektivet finns information om Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets
ekonomiska läge, förväntad utveckling under perioden 2018 (2019-20) och risker samt finansiering av
myndighetens verksamhet.
Under 2018 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 2018. 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 2016
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets arbetar, med stöd av de finansiella målen, för att säkerställa en
långsiktig stabil ekonomi och en trygghet för medlemmarna.
Ekonomiskt visar utfallet för 2016 på en budget som är i balans, där Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighets resultat uppgick till 1 tkr. Myndighetens medlemmar har betalt 589 600 tkr
i medlemsbidrag under året vilket är 42 816 tkr lägre än budgeterat.
Biljettintäkterna från medborgarna följer den resandeutveckling som skett och intäktsutvecklingen
ligger på högre nivå än budget, vilket beror på ökat resande. På kostnadssidan är trafikkostnaderna
som helhet lägre än budgeterat beroende av dels för myndigheten fördelaktig indexutveckling, dels
ändrade förutsättningar för den särskilda kollektivtrafiken med anledning av att de nya trafikavtalen
inte kom att gälla från och med den 1 januari 2016.
Vad gäller förvaltningskostnader och trafikrelaterade kostnader kan konstateras att myndigheten
efter flera år av successiv tillväxt numer växt in i sin kostnadskostym.

Förväntad utveckling under perioden och risker
Under perioden förväntas kostnadsrelationen mellan huvudverksamhet och sidoverksamhet i allt
väsentlighet kvarstå. Förslag till budget 2018 och plan för 2019-20 avser omfatta en möjlighet att
bedriva förvaltningsverksamhet motsvarande nuvarande ambitionsnivå och nu kända
förutsättningar. I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) 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 utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade
försäljningskostnader bland annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även
digitalisering i stort samt ett förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer.
I de trafikrelaterade posterna finns höga risker för ökade ekonomiska behov främst avseende
omfattande investeringbehov i Länstrafiken Sörmlands depåer, där de ekonomiska riskerna hörande
till Katrineholmsdepån redan berörts ovan under trafikförsörjningsperspektivet. Länstrafiken
Sörmland AB har en årlig investeringsnivå på 6 000 tkr. Avskrivningskostnaden för Länstrafiken
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Sörmland AB:s investeringar påverkar myndighetens hyreskostnad för depåer. Under
budgetperioden har ingen hänsyn tagits till justering av hyreskostnaden till Länstrafiken Sörmland då
detta istället görs när investeringarna lett till ökade avskrivningskostnader.
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet förväntas inte göra några större investeringar under
budgetperioden. På grund av ändrad redovisningsprincip för planeringssystemet Alfa, där
kostnaderna numera inte skrivs av som en investering över tid, förväntas inte längre
avskrivningskostnaderna för myndigheten öka i samma omfattning som det tidigare har bedömts.
Vad gäller trafikkostnaderna justeras dessa utifrån budgeterad indexuppräkning samt utifrån
medlemmarnas senaste, och respektive, trafikbeställning. För perioden 2018 (2019-20) görs
generellt, och till dess att effekt av trafikbeställningar är kända, endast uppräkning utifrån förväntad
indexutveckling. Inom planperioden kommer dock även, som tidigare beskrivits, 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. Det kan också noteras att indexutvecklingen för den senare delen av 2016
och början av 2017 varit högre än tidigare antagen i budget, varför osäkerhet i denna del föreligger.
För beräkning av budget för efterfrågestyrd trafik har prognosticerat resultat för 2016 använts med
justering utifrån indexuppräkning samt utökning motsvarande 16 % fler turer i kommande tidtabell.
För tågtrafiken har MÄLAB:s program Ny Trafik 2017 slagit igenom från och med december 2016.
Budgeten för tågtrafiken bygger på den tilldelning som MÄLAB gjorde 27 april 2016 och utgår från
den nya fördelningsmodellen enligt samverkansavtalet. För pendeltågstrafiken mellan Gnesta och
Södertälje har ett nytt avtal med Trafikförvaltningen i Stockholm tecknas att gälla från december
2016. För att bättre synliggöra kostnaderna för tågtrafiken samt minska administrationen föreslås att
MÄLABs verksamhet samt Gnestapendeln i driftsredovisningen samlas under kostnadsposten Tåg,
och detta till skillnad mot tidigare då kostnaderna funnits både under Trafikrelaterade
nettokostnader och under Tåg. Vad gäller banavgifter finns höga risker för ökade ekonomiska behov i
enlighet med aviseringar från Trafikverket.
Trafikkostnader för den särskilda kollektivtrafiken utgår från utfall 2016 korrigerat med
kostnadsförändring enligt de nya avtalen för Serviceresor samt uppräknat med 3 procent för index.
Tillkommande osäkerheter är i synnerhet kopplade till Strängnäs kommun där det inte finns någon
tidigare erfarenhet om utfall.
Vad gäller framför allt personalkostnaderna har en översyn av såväl bemanningen i den relativt
nyetablerade verksamheten på Servicecenter Sörmland som behoven givet myndighetens under
2016 utökade uppdrag gjorts. Översynen visar att grundbemanningen föreslås utökas för att
verksamheten ska kunna genomföra uppdraget på ett tillfredsställande sätt och nå de för
Servicecenter Sörmland uppsatta servicenivåerna.
Fördelningsnycklar för att sortera intäkter och kostnader mellan den allmänna och särskilda
kollektivtrafiken kommer att detaljeras och justeras utifrån 2016:s erfarenheter och pågående arbete
med revidering av Planeringsprocess och beslutsordning. Detta kan påverka fördelningen mellan
medlemmarna i såväl budget 2017 som kommande förslag till budget 2018 (2019-20).
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Finansiering av verksamheten
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets verksamhet finalseriernas av intäkter hänförliga till
medlemsavgifter allmän kollektivtrafik, medlemsavgifter särskild kollektivtrafik, biljettintäkter, övriga
intäkter såsom provisioner och skolkortsintäkter.
Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på
den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den
prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna
version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden
jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med
prognosen för 2017.

Målmodell med verksamhetens aktiviteter 2018-2020 för ekonomiperspektivet.
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Ekonomiska tabeller
Budgetsammanställning driftredovisning
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Fördelning per medlem

Kommentarer
Kommunerna och landstinget har ett gemensamt ansvar för länets kollektivtrafik och har åtagit sig
att tillsammans och genom myndigheten, agera för att utveckla kollektivtrafiken i länet som ett
sammanhållet och integrerat trafiksystem. Inom detta gemensamma åtagande har landstinget
ansvaret och inflytandet över länets regionala tågtrafik, och stomlinjetrafik med buss medan
kommunerna har ansvaret och inflytandet över den lokala kollektivtrafiken. Myndigheten har efter
överlåtelse av visst ansvar för den särskilda kollektivtrafiken även upphandlat transporttjänster samt
öppnat en samordnad bokningscentral och kundservice, Servicecenter Sörmland.
Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader har
uppdaterats och där kan sägas att Landstinget, Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping ökat något och
Oxelösund och Strängnäs minskat något medan Flen, Gnesta Trosa och Vingåker i stort är
oförändrade. Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den
särskilda kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny.
Under perioden kan kollektivtrafikmyndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i
en Region Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget
2018 (2019-20) komma att förändras.
Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på
den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den
prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna
version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden
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jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med
prognosen för 2017.
Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten.
I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) 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 utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland
annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett
förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer.
Kommande trafikkostnaderna beror av respektive medlems trafikbeställning. Såväl trafikkostnader
och biljettintäkter gäller i stort enligt tidigare budget och ingår endast som referensmaterial inför
trafikbeställning. Trafikkostnaderna för tåg är uppdaterade i enlighet med MÄLABs budget och avtal
med SLL samt SJ. Trafikkostnaderna för buss är uppräknade med osäkerheter för kommande
eventuella upphandlingseffekter. Trafikkostnader för sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst är
inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolym.
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Övriga osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde
Landstinget ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för regional landsbygdstrafik med buss samt
tågtrafik och sjukresor i den särskilda kollektivtrafiken.
Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader var i
budget 2017 för Landstinget 36,21% och i budget 2018 uppgår denna till 36,50 %. Fördelningen
mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är
preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny.
Under perioden kan myndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i en Region
Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (201920) komma att förändras.
Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på
den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den
prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna
version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden
jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med
prognosen för 2017.
Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten.
I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) 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 utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland
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annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett
förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer.
Kommande trafikkostnaderna beror av Landstingets trafikbeställning.
Trafikkostnaderna för tåg är i enlighet med MÄLABs budget och avtal med SLL samt SJ.
Tågkostnaderna är numer sammanfogade till en kostnadspost då poster från trafikrelaterade poster
flyttats till tåg. Vad gäller MÄLABs verksamhet är tågkostnaderna införda i enlighet med MÄLABs
budget. I övrigt enligt avtal med SLL samt SJ. Då en omfattande förändring skett för tågtrafiken dels
genom nya avtal dels genom byte av affärsmodell finns stora osäkerheter kring dessa. I
kostnadspostern tåg ingår taxesubvention från Gnesta kommun.
Trafikkostnader för buss är uppräknade med osäkerheter för kommande eventuella
upphandlingseffekter. Det troliga scenariot är att landstinget i trafikbeställning i samband med att
tågtrafiken utökas successivt minskar den parallellgående stombusstrafiken och kostnadsmassan
reduceras.
Trafikkostnader för sjukresor är inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolym.
I sammanställningen ovan ingår den taxesubvention som Landstinget Sörmland får från Gnesta
kommun om 3 400 tkr, vilken hanteras som en trafikrelaterad nettokostnad. För 2018, och givet att
slutlig överenskommelse ingås mellan Landstinget Sörmland och Gnesta kommun, utger dock
Landstinget Sörmland 1 200 tkr till Gnesta kommun avseende intäktsbortfall.
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Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde
Eskilstuna kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss
inom Eskilstuna kommun samt stadstrafik och i den särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst och
skolresor. Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma
kostnader var i budget 2017 för Eskilstuna 24,50% och i budget 2018 uppgår denna till 24,79%.
Fördelningen mellan medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda
kollektivtrafiken är preliminär då verksamheten ännu är förhållandevis ny.
Under perioden kan myndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i en Region
Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (201920) komma att förändras.
Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på
den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den
prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna
version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden
jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med
prognosen för 2017.
Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten.
I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) 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 utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland
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annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett
förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer.
Trafikkostnader för buss är uppräknade med osäkerheter för kommande eventuella
upphandlingseffekter. Kommande trafikkostnaderna beror av Eskilstuna kommuns trafikbeställning.
Trafikkostnader i särskilda kollektivtrafiken är inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolym.
Under 2018 tillkommer utöver ovan kostnader för realtidskommunikation 60 tkr, tankutrustning för
biogas 1 000 tkr och Eskilstuna Station360 för drygt 400 tkr.

Sida 32 av 48

276

Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde
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.
Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader var i
budget 2017 för Flen 2,92 % och även i budget 2018 uppgår denna till 2,92 %. Fördelningen mellan
medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är preliminär då
verksamheten ännu är förhållandevis ny.
Under perioden kan myndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i en Region
Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (201920) komma att förändras.
Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på
den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den
prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna
version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden
jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med
prognosen för 2017.
Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten.
I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) 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
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till utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland
annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett
förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer.
Kommande trafikkostnaderna beror av Flens kommuns trafikbeställning. I denna version får
trafikkostnaderna ses som referensmaterial och trafikkostnader för buss är här uppräknade med
osäkerheter för kommande eventuella upphandlingseffekter.
Trafikkostnader i särskilda kollektivtrafiken är inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolym.
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Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde
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 och skolskjuts.
Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader var i
budget 2017 för Gnesta 3,74 % och även i budget 2018 uppgår denna till 3,74 %. Fördelningen mellan
medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är preliminär då
verksamheten ännu är förhållandevis ny.
Under perioden kan myndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i en Region
Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (201920) komma att förändras.
Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på
den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den
prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna
version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden
jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med
prognosen för 2017.
Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten.
I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) 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 utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland
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annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett
förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer.
Kommande trafikkostnaderna beror av Gnesta kommuns trafikbeställning. I denna version får
trafikkostnaderna ses som referensmaterial och trafikkostnader för buss är här uppräknade med
osäkerheter för kommande eventuella upphandlingseffekter.
Trafikkostnader i särskilda kollektivtrafiken är inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolym.
I sammanställningen ovan ingår Gnesta kommuns taxesubvention till landstinget om 3 400 tkr, vilken
hanteras som en trafikrelaterad nettokostnad. För 2018, och givet att slutlig överenskommelse ingås
mellan Gnesta kommun och Landstinget Sörmland, erhåller dock även Gnesta kommun en summa
från Landstinget Sörmland om 1 200 tkr.
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Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde
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.
Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader var i
budget 2017 Katrineholm 5,47 % och i budget 2018 uppgår denna till 5,50 %. Fördelningen mellan
medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är preliminär då
verksamheten ännu är förhållandevis ny.
Under perioden kan myndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i en Region
Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (201920) komma att förändras.
Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på
den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den
prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna
version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden
jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med
prognosen för 2017.
Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten.
I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) 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
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till utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland
annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett
förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer.
Kommande trafikkostnaderna beror av Katrineholms kommuns trafikbeställning. I denna version får
trafikkostnaderna ses som referensmaterial och trafikkostnader för buss är här uppräknade med
osäkerheter för kommande eventuella upphandlingseffekter.
Trafikkostnader i särskilda kollektivtrafiken är inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolym.
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Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde
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.
Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader var i
budget 2017 för Nyköping 14,19 % och i budget 2018 uppgår denna till 14,50 %. Fördelningen mellan
medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är preliminär då
verksamheten ännu är förhållandevis ny.
Under perioden kan myndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i en Region
Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (201920) komma att förändras.
Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på
den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den
prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna
version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden
jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med
prognosen för 2017.
Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten.
I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) 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
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till utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland
annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett
förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer.
Kommande trafikkostnaderna beror av Nyköpings kommuns trafikbeställning. I denna version får
trafikkostnaderna ses som referensmaterial och trafikkostnader för buss är här uppräknade med
osäkerheter för kommande eventuella upphandlingseffekter.
Trafikkostnader i särskilda kollektivtrafiken är inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolym.
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Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde
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. Den andel
trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader var i budget
2017 för Oxelösund 0,49 % och i budget 2018 uppgår denna till 0,10 %. Fördelningen mellan
medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är preliminär då
verksamheten ännu är förhållandevis ny.
Under perioden kan myndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i en Region
Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (201920) komma att förändras.
Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på
den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den
prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna
version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden
jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med
prognosen för 2017.
Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten.
I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) 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 utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland
annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett
förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer.
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Kommande trafikkostnaderna beror av Oxelösunds kommuns trafikbeställning. I denna version får
trafikkostnaderna ses som referensmaterial och trafikkostnader för buss är här uppräknade med
osäkerheter för kommande eventuella upphandlingseffekter.
Trafikkostnader i särskilda kollektivtrafiken är inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolym.
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Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde
Strängnäs kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss,
stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik och i den särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst. Den andel
trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader var i budget
2017 för Strängnäs 8,68 % och i budget 2018 uppgår denna till 8,17 %. Fördelningen mellan
medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är preliminär då
verksamheten ännu är förhållandevis ny.
Under perioden kan myndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i en Region
Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (201920) komma att förändras.
Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på
den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den
prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna
version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden
jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med
prognosen för 2017.
Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten.
I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) 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 utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland
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annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett
förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer.
Kommande trafikkostnaderna beror av Strängnäs kommuns trafikbeställning. I denna version får
trafikkostnaderna ses som referensmaterial och trafikkostnader för buss är här uppräknade med
osäkerheter för kommande eventuella upphandlingseffekter.
Trafikkostnader i särskilda kollektivtrafiken är inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolym.
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Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde
Trosa kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss samt
efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik och i den särskilda för färdtjänst och riksfärdtjänst. Den
andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader var i
budget 2017 för Trosa 1,92 % och i budget 2018 uppgår denna till 1,90 %. Fördelningen mellan
medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är preliminär då
verksamheten ännu är förhållandevis ny.
Under perioden kan myndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i en Region
Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (201920) komma att förändras.
Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på
den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den
prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna
version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden
jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med
prognosen för 2017.
Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten.
I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) 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 utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland
annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett
förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer.
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Kommande trafikkostnaderna beror av Trosa kommuns trafikbeställning. I denna version får
trafikkostnaderna ses som referensmaterial och trafikkostnader för buss är här uppräknade med
osäkerheter för kommande eventuella upphandlingseffekter.
Trafikkostnader i särskilda kollektivtrafiken är inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolym.
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Osäkerheter och kommentarer i medlemmens ansvarsområde
Vingåkers kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss
samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik och i den särskilda för färdtjänst. Den andel
trafikarbete som ligger till grund för fördelning av vissa länsgemensamma kostnader var i budget
2017 för Vingåker 1,89 % och även i budget 2018 uppgår denna till 1,89 %. Fördelningen mellan
medlemmarna av administrativa kostnader kopplat till den särskilda kollektivtrafiken är preliminär då
verksamheten ännu är förhållandevis ny.
Under perioden kan myndigheten få förändrade förutsättningar och komma att ingå i en Region
Sörmland. Beroende av den utvecklingen kan uppgifter i Verksamhetsplan och budget 2018 (201920) komma att förändras.
Från och med den 1 oktober 2016 har den nya Sörmlandstaxan införts, och de första effekterna på
den totala intäktsvolymen och fördelningen av intäkterna har nu kunnat analyseras där den
prognostiserade intäktsutvecklingen under 2017 förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Denna
version av Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) har därför nedjusterade intäktsvärden
jämfört med den samrådsversion som beslutades av direktionen den 16 mars 2017, i linje med
prognosen för 2017.
Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten.
I Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-20) 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 utökning av kompetens och antal medarbetare samt vissa ökade försäljningskostnader bland
annat kopplat till ny affärsmodell för reklamverksamheten men även digitalisering i stort samt ett
förslag till en ökning på driftsbudgeten kopplat till funktionella depåer.
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Kommande trafikkostnaderna beror av Vingåkers kommuns trafikbeställning. I denna version får
trafikkostnaderna ses som referensmaterial och trafikkostnader för buss är här uppräknade med
osäkerheter för kommande eventuella upphandlingseffekter.
Trafikkostnader i särskilda kollektivtrafiken är inlagda utifrån dagens normgivning och resandevolym.
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Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (3)

2017-08-30

§ 152

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2018 (KS/2017:421)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner det upprättade förslaget till sammanträdesdagar
för kommunfullmäktige under 2018. Fullmäktiges sammanträden börjar klockan
18.00 med undantag för den 19 november då sammanträdet börjar klockan 08.30.
Beslutet avseende fullmäktiges sammanträden november och december är
preliminärt.
2. Kommunfullmäktige uppdra till nämnderna att anpassa sina sammanträden så att
överlämning till kommunstyrelsen av årsredovisning, internkontrollrapport och
underlag för övergripande plan med budget samt delårsrapport kan ske i enlighet
med kommunstyrelsens inlämningstider.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till sammanträdesdagar
för kommunstyrelsen enligt nedan. Styrelsen sammanträder klockan 08.15 - 17.00
med undantag för den 8 oktober då styrelsen sammanträder klockan 08.15 - 10.00.
2. Kommunstyrelsens protokoll ska vara justerat klockan 16.00 följande tisdag efter
sammanträdet.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Ewa Callhammar (L) med fleras yrkande reserverar
sig Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Inger Fredriksson (C) och Tony Rosendahl
(V).
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enligt förslaget sammanträder
kommunstyrelsen på onsdagar (med undantag för den 8 oktober) och
kommunfullmäktige på måndagar.
Kommunfullmäktige som tillträder under hösten 2018 efter valet har att ta ställning
till sina sammanträdestider varför förslaget i den delen anger preliminära tider.
Kommunstyrelsen
31 januari
28 februari

Kommunfullmäktige
15 januari
12 februari
19 mars

Anmärkning
KS årsredovisning 2017
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Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

2017-08-30

28 mars

16 april

25 april

21 maj

30 maj
20 juni
29 augusti

18 juni
20 augusti
17 september

26 september
8 oktober
24 oktober
28 november
19 december

2 (3)

15 oktober (nya
fullmäktige)
19 november (prel.)

Årsredovisning 2017
KS internkontrollrapport
KS planeringsdirektiv 2019
KS nämndernas
internkontrollrapport
KS underlag för övergripande
plan med budget
2019-2021
KS egen delårsrapport
Delårsrapport för kommunen
Övergripande plan med budget
2019-2021

17 december (prel.)
KS plan med budget 2019

Planeringen baserar sig på att nämnderna anpassar sina sammanträden till
kommunstyrelsens planering, med krav på leverans av beslutsunderlag enligt följande
Årsredovisningen för 2017
Redovisning av genomförd internkontroll
Underlag för övergripande plan
med budget 2019-2021
Delårsrapport för 2019

1 mars
1 mars
31 augusti
30 september

Ärendets handlingar


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-22

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Jesper Ek
(L), Inger Fredriksson (C) och Tony Rosendahl (V).
Förslag och yrkande
Ewa Callhammar (L) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (L), Inger Fredriksson
(C) och Tony Rosendahl (V), att kommunfullmäktiges sammanträde ska börja
tidigare.
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Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

3 (3)

2017-08-30

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och Ewa Callhammar (L) med
fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder kommunledningsförvaltningens
förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Katrineholms Fastighets AB
Sörmland Vatten och Avfall AB
Revisorerna
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2017-08-22

KS/2017:421 - 000

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Marie Sandström Koski

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2018
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna det upprättade
förslaget till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2018. Fullmäktiges
sammanträden börjar klockan 18.00 med undantag för den 19 november då
sammanträdet börjar klockan 08.30. Beslut avseende fullmäktiges sammanträden
november och december är preliminära.
2. Kommunfullmäktige föreslås uppdra till nämnderna att anpassa sina sammanträden
så att överlämning till kommunstyrelsen av årsredovisning, internkontrollrapport
och underlag för övergripande plan med budget samt delårsrapport kan ske i
enlighet med kommunstyrelsens inlämningstider.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till sammanträdesdagar
för kommunstyrelsen enligt nedan. Styrelsen sammanträder klockan 08.15 - 17.00
med undantag för den 8 oktober då styrelsen sammanträder klockan 08.15 - 10.00.
2. Kommunstyrelsens protokoll ska vara justerat klockan 16.00 följande tisdag efter
sammanträdet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enligt förslaget sammanträder
kommunstyrelsen på onsdagar (med undantag för den 8 oktober) och
kommunfullmäktige på måndagar.
Kommunfullmäktige som tillträder under hösten 2018 efter valet har att ta ställning till
sina sammanträdestider varför förslaget i den delen anger preliminära tider.
Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Anmärkning

15 januari
31 januari

12 februari

28 februari

19 mars

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

KS årsredovisning 2017

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTESKRIVELSE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2017-08-22

KS/2017:421 - 000

28 mars

16 april

Årsredovisning 2017
KS internkontrollrapport

25 april

21 maj

KS planeringsdirektiv 2019
KS nämndernas
internkontrollrapport

30 maj

18 juni

20 juni

20 augusti

29 augusti

17 september

26 september

KS underlag för övergripande plan
med budget 2019-2021
KS egen delårsrapport

8 oktober

15 oktober (nya
fullmäktige)

Delårsrapport för kommunen

24 oktober

19 november (prel.)

Övergripande plan med budget
2019-2021

28 november

17 december (prel.)

19 december

KS plan med budget 2019

Planeringen baserar sig på att nämnderna anpassar sina sammanträden till
kommunstyrelsens planering, med krav på leverans av beslutsunderlag enligt följande
Årsredovisningen för 2017
Redovisning av genomförd internkontroll
Underlag för övergripande plan
med budget 2019-2021
Delårsrapport för 2019

1 mars
1 mars
31 augusti
30 september

Marie Sandström Koski
T.f kanslichef
Beslutet skickas till: Samtliga nämnder, SVVAB, KFAB

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Katrineholm 2017-09-04

INTERPELLATION
Till Göran Dahlström (S) angående bostadssituationen i
Katrineholms kommun
Katrineholm fortsätter vara en attraktiv kommun att bosätta sig i. Det är fler som vill
flytta till kommunen än vad det finns bostäder. Den stora efterfrågan på bostäder har
pågått i flera år och fastighetsägarnas villkor förblir många och tuffa. Den rådande
situationen på bostadsmarknaden har inneburit att invånare med skulder eller med
otillräcklig inkomst inte kan få bostad på egen hand.
Antalet invånare och barnfamiljer utan bostad har vuxit till en sådan omfattning att
Socialnämnden har tvingats öppna en särskild verksamhet som arbetar med enbart
bostadsfrågan. I flera år har socialnämnden efterfrågat en större vilja hos
fastighetsägarna och det kommunala bostadsbolaget att till en rimlig kostnad upplåta
hyresrätter till ungdomar och kommunens utsatta invånare.
Bostadssituationen, brist på lägenheter för enskilda och familjer med lägre
hushållsinkomster, kommer fortsätta att utgöra en stor utmaning flera år framöver.
Trångboddhet påverkar även barnens uppväxtförhållanden, där barnen inte får
möjlighet att hitta studiero hemma och för att nå goda studieresultat i skolan.
Bostadssituationen leder således indirekt till ett liv i utanförskap.
Socialnämnden skriver i sina rapporter att majoriteten (69 procent) av
försörjningsstödstagarna har ett förstahandskontrakt. Antalet andrahandkontrakt är
litet, tvåprocent som motsvarar 19 försörjningsstödstagare. Det innebär att
majoriteten av de hushåll som har ett socialt kontrakt uppbär inte ekonomiskt bistånd.
Andelen aktuella som bor inneboende har ökat och socialnämnden vet att inom
många, så kallade EBO-hushåll i Katrineholm, bor det inneboende.
När det gäller försörjningsstödshushållens storlek är cirka 136 hushåll aktuella med
fyra barn eller fler. Majoriteten av dessa barnfamiljer bor för trångt enligt Boverkets
rekommendationer. Enheten för ekonomiskt bistånd har funnit tolv hushåll som bor
för dyrt och för stort jämfört med det som anges i Katrineholms riktlinje för
ekonomiskt bistånd. Till de hushållen har kommunen ställt krav, i enlighet med
gällande riktlinjer, att de ska byta till mindre men framförallt billigare boende.
1
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Redan år 2013 prognostiserade socialnämnden att bostadsbristen i kommunen och
svårigheter med att få förstahandskontrakt kommer påverka vårdkedjan som bedrivs
inom nämndens verksamheter. Utvecklingen har gått från att verksamheten lade
fokus på behandlingsmetoder till att i allt större omfattning leta efter lediga boenden.
Socialnämnden bedömde således redan för fyra år sedan att trycket kommer
fortsätta öka på efterfrågan gällande stöd med bostadsanskaffning. Enligt
socialnämndens reglemente ska verksamheten inte bedriva samordning kring och
anskaffning av bostäder ändå har socialnämnden blivit kommunens tredje största
hyresvärd, vilket är en ohållbar situation.
Arbetssituationen inom socialnämnden och kravet på den enskilda individen hårdnar
ytterligare i och med ett nytt direktiv, där bland annat socialnämnden ska inför varje
enskild biståndsprövning inspektera huruvida individen är inneboende i ett hushåll
som inte har anmält detta vidare till fastighetsägaren.
Bostad är primärt en medborgarfråga och inspektion för vem som vistas i den
enskilda bostaden är en fråga för fastighetsägarna. Det är enbart vissa särskilda
grupper som kan ansöka om stöd av socialnämnden vid bostadsanskaffning. Det är
en insats som ska tillämpas sparsamt och inte ses som en självklarhet.
Den tuffa bostadssituationen i Katrineholms kommun, blev ännu tuffare i samband
med den senaste flyktingsituationen. Katrineholm har under 2013-2016 tagit emot en
mycket stor andel av ensamkommande barn och unga. Kommunens första utmaning
har varit att hitta boende till varje anvisat ensamkommande barn inom 24 till 48
timmar efter att Migrationsverket har aviserat om anvisning. Allt fler familjer beviljas
uppehållstillstånd och reser till Sverige på anknytning, familjer som består av allt
mellan ett till tolv eller fler familjemedlemmar. Många familjer vill återförenas med
sina barn i Katrineholm.
Om föräldern bosätter sig (folkbokför sig) i den kommunen där barnet vistas anses
den kommunen vara ytterst ansvarig enligt 2 a kap 1 § SoL för att se till att
föräldrarna får det stöd och den hjälp hon eller han är i behov av.
Det är socialtjänsten i den kommun som föräldrarna vistas i (innan ex folkbokföring)
som har ansvar för att tillgodose behovet av stöd och hjälp. Stöd och hjälp innebär
dock inte självklara biståndsinsatser då dessa måste prövas. Sådana aspekter som
föräldrarnas nätverk (vänner/släkt) med mera kan spela roll vid biståndsbeslut.
Katrineholms kommun har visat ett stort engagemang för utsatta människor i alla
tider. Kommunens nuvarande bostadssituation är precis som i många andra delar av
Sverige i ett väldigt hårt ansträngt läge.
Fråga 1: Hur tänker Ni lösa bostadsbristen för utsatta människor på kort och lång
sikt?
Fråga 2: När kommer den politiska ledningen avlasta socialtjänsten från
bostadsförmedling som inte är förvaltningens uppgift?
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Fråga 3: Kommunens tillväxt i fråga om fler invånare har mestadels bestått av
människor som flytt från oroliga delar av världen och flyttat till Katrineholm. Hur ser
du på denna utveckling med tanke på kommunens vision år 2030 med 40000
invånare?

Joha Frondelius KD

3
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Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om

Hälsovård på arbetstid
Kommunerna kommer att få möta allt större utmaningar i att rekrytera och behålla kompetent
arbetskraft. Katrineholms kommun kommer inte att vara något undantag. För att möta utvecklingen,
när det gäller detta, krävs att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Tidigare har
kommunfullmäktige beslutat om friskvårdspeng och om friskvårdsaktiviteter. Det är självklart att
Katrineholm måste erbjuda goda möjligheter på detta område. Men det finns även andra områden,
där kommunen kan erbjuda förmåner som förenklar vardagen för de anställda och som dessutom
kan leda till en friskare personal.
Centerpartiet anser att kommunens personal ska ha rätt att på arbetstid, utan löneavdrag,
genomföra hälsoundersökningar som mammografi, cytologprov och PSA-prov utöver allmänna
hälsokontroller.
Centerpartiet yrkar:
Att rätt till ledighet utan löneavdrag för allmänna hälsokontroller, mammografi, cytologprov och PSAprov införs för personal som är anställd inom Katrineholms kommun.
Katrineholm 22 augusti 2017

Inger Fredriksson (C)

Sten Holmgren (C)
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Motion till Katrineholms kommunfullmäktige
Uppdrag om förstudie av parkeringshus
Katrineholms kommun ligger i startgroparna för att anta en ny trafik och parkeringsstrategi
samtidigt som vi är inne i en fas av förtätning av centralorten. En förtätning av centrum
innebär att vi kommer att behöva ta parkeringsplatser i anspråk för nybyggnation.
Kommunens ambition är att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik i centrum vilket är
viktigt ur ett miljöperspektiv, men vi ser också att detaljerna kring bilismen och parkering i
centrum skapar behov av praktiska lösningar. Utöver det som föreslås i trafik och
parkeringsstategierna anser vi från Vänsterpartiet att det kommer att finnas ett behov av ett
nytt parkeringshus i framtiden. Vi har tagit beslut om ett parkeringshus på norr för först och
främst pendlarparkering. Vi vill redan nu utreda förutsättningarna om ytterligare ett
parkeringshus i centrum på södra sidan av järnvägen.
Vi yrkar att:
Kommunstyrelsen får uppdrag att inleda en förstudie om lämplig placering av ett
parkeringshus centralt på södra sidan av järnvägen samt att ta fram kostnadskalkyler.

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 21/08 - 2017

Olof Carlsson (V)
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MOTION
Katrineholm 6 september 2017
Inför äldreboendegaranti i Katrineholms kommun.
Att bygga ett samhälle där alla kan åldras i trygghet och värdighet är ett
angeläget mål för Kristdemokraterna. Ett välfärdssamhälle kan i hög grad
bedömas utifrån kriterier som respekt, tillvaratagande och omsorg om den
äldre generationen. Vi menar att detta måste vara utgångspunkten också för
vår kommuns äldreomsorg.
Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin
vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med
respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Skälet till att vilja flytta till ett
boende är förstås ofta medicinska, när behovet av praktisk hjälp med vård och
omsorg i vardagen blir så påtagligt att hemtjänsten inte längre är det bästa
alternativet. Men det finns också en stor grupp äldre som upplever otrygghet
och ensamhet och därför behöver en annan boendeform. Kommunens ansvar
är att se till att det finns platser för dem som behöver det. Det kommer att
kräva att fler boenden byggs i olika storlekar.
Det finns ingen åldersgräns som upphäver rätten att bestämma över sin
vardag. Vi vill öka äldres självbestämmande genom att kommunen erbjuder
äldre plats i särskilt boende när och om de själva så önskar utan att det görs
en biståndsbedömning. Denna rätt skall gälla för alla över 85 år. De ska ha rätt
att få en plats i ett trygghetsboende, serviceboende eller särskilt boende. Detta
är en mycket viktig satsning för dem som är över 85 år både ur
fördelningspolitiskt perspektiv men även för att ett tryggt boende är oerhört
viktigt särskilt för äldre.
Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta
Att utreda möjligheten att införa äldreboendegaranti för dem över 85 år och
lämna förslag på hur detta snarast kan införas i vår kommun.
Marian Loley & Joha Frondelius

303
1 (1)
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

Vår beteckning

2017-09-07

Meddelande
Förslag till beslut
Meddelandet läggs till handlingarna
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL - andra kvartalet 2017
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) för andra kvartalet 2017.
För andra kvartalet 2017 finns ett (1) gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte
verkställts inom tre månaden från beslutsdatum.
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