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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2018-05-22

KS/2018:251 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Irene Olander

Kommunstyrelsen

Nominering av styrelseledamot till Katrineholms
Entreprenörscentrum
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta nominera Stefan Jansson till
styrelsen för Katrineholms Entreprenörscentrum AB för tiden från ordinarie
bolagsstämma 2018 till och med ordinarie stämma 2019.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har som delägare i Katrineholms Entreprenörscentrum AB att
inför kommande bolagsstämma nominera en ledamot till bolagets styrelse. Detta mot
bakgrund av att Jessica Sjögren, tidigare nominerad av kommunfullmäktige för tiden
fram till ordinarie bolagsstämma 2019, avsagt sin plats i styrelsen

Marie Sandström Koski
Chef nämndadministration

Beslutet skickas till:
Stefan Jansson
Katrineholms Entreprenörscentrum AB
Akten
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Besöksadress:
Telefon: 0150-570 16
E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2018-05-17

KS/2018:223 - 043

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Karin Nordén

Kommunstyrelsen

Ändringar i styrdokumenten Avgifter inom vård- och
omsorg (maxtaxan) samt i Avgifter inom vård- och
omsorgsnämndens verksamhet
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till revideringar av
styrdokumenten Avgifter inom vård- och omsorg (KFS 4.22) samt Avgifter inom vårdoch omsorgsnämndens verksamhet (KFS 4.13).

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 25 januari 2018 att föreslå
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige göra vissa ändringar i KFS 4.22. Efter att
beslut tagits i kommunfullmäktige den 19 mars 2018, §32, har tjänstemän inom vårdoch omsorgsförvaltningen uppmärksammat ytterligare behov av ändringar i
dokumentet. Det rör sig om ändringar i texten och inte ändringar i själva avgifterna.
Ärendets handlingar




Förslag till ändring i Avgifter inom vård- och omsorg (KFS 4.22)
Förslag till ändring i Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet (KFS
4.13)
Protokollsutdrag Vård- och omsorgsnämnden 2018-04-26, §47

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 25 januari 2018 att föreslå
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige göra vissa ändringar i KFS 4.22. Efter att
beslut tagits i kommunfullmäktige den 19 mars 2018, §32, har tjänstemän inom vårdoch omsorgsförvaltningen uppmärksammat ytterligare behov av ändringar i
dokumentet. Det rör sig om ändringar i texten och inte ändringar i själva avgifterna.
Kommunledningsförvaltningen bereder ärendet och har tagit del av förslaget.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att ändringarna är av redaktionell karaktär
och att det inte finns något att erinra mot de föreslagna textändringarna.
Karin Nordén
Handläggare
Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

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

Org.nummer 212000-0340

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 9/2018

Styrdokument

Vård- och omsorgsnämndens förslag till ändringar
Dnr VON/2017:39 Hnr 2018:484

Avgifter inom vård och
omsorg (maxtaxa)

Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 4.22)

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2018-03-19, § 32
Giltighetstid från 2018-03-19 och tillsvidare
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4.22 AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG
(MAXTAXA)
Styrdokument- Författningssamling
Datum

2018-03-19

Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 2002-04-15, § 74
Ändring av kommunfullmäktige
2005-06-20, § 115
2009-02-09, § 25
2009-11-16, § 188
2015-11-16, § 241
2018-03-19, § 32
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4.22 AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG
(MAXTAXA)
Styrdokument- Författningssamling
Datum

2018-03-19

Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa)
Avgifter inom vård och omsorg enligt SOL
Lagstiftning
Riksdagen beslutade 2001-11-14 att införa maxtaxa inom äldre- och handikappomsorgen fr.o.m. 2002-07-01. Lagstödet är inarbetat i Socialtjänstlagen kapitel 8
§§ 2-9.
Lagstiftningen innebär att den enskilde som betalar avgift dels ska ha rätt att
förbehålla sig ett lägsta belopp (förbehållsbelopp) av sina egna medel, dels att en
högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet och avgifter för kommunal hälsooch sjukvård införs, dels att en högsta avgiftsnivå införs vid boende som ej
omfattas av hyreslagen, t.ex. i flerbäddsrum inom äldreboende.
Förutsättningar i lagstiftningen
Begreppet hemtjänst - boendestöd
Samtliga insatser av vård-, omsorgs-, och servicekaraktär inom kommunen
omfattas av bestämmelsen om högsta avgift.
Med hemtjänst avses dels uppgifter av servicekaraktär, dels uppgifter som är
mer inriktade mot personlig omvårdnad.
Med boendestöd avses samma som hemtjänst, men stödet ges till personer med
särskilda behov och innehåller särskild metodik.
Med serviceuppgifter avses bl.a. praktiskt hjälp med hemmets skötsel, såsom
städning och tvätt, hjälp med inköp, ärenden på post- och bankkontor och hjälp
med tillredning av måltider samt distribution av färdiglagad mat.
Med personlig omvårdnad avses de insatser som därutöver behövs för att
tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Det kan handla om hjälp för att
kunna äta och dricka, klä och förflytta sig, sköta personlig hygien och i övrigt
insatser som behövs för att bryta isolering eller för att den enskilde skall känna
sig trygg och säker i det egna hemmet, t.ex. trygghetstelefon.
Vidare ingår i hemtjänstbegreppet viss ledsagning respektive avlösning av
anhörig. Även insatser inom särskilt boende samt korttidsboende, enligt SoL,
ingår i hemtjänstbegreppet.
I begreppet hemtjänst ingår ej gräsklippning, trädgårdsskötsel, snöskottning eller
liknande insatser. Den enskildes eventuella kostnader för sådana insatser ingår i
boendekostnaden.
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4.22 AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG
(MAXTAXA)
Styrdokument- Författningssamling
Datum

2018-03-19

Prisbasbelopp
Avgifterna beskrivs som andel/procent av aktuellt års prisbasbelopp.
Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet fastställs individuellt utifrån den enskildes faktiska situation,
det består av ett minimibelopp samt boendekostnad.
Minimibelopp
Den enskilde har rätt att av sina egna medel behålla ett minimibelopp plus
nettoboendekostnaden. Minimibeloppet för personer över 61 år ska alltid per
månad utgöra lägst en tolftedel av:
1. 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående eller
2. 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar
och sammanboende enligt 8 kap. 7-8 §§ Socialtjänstlagen (SoL).
För personer under 61 år beräknas minimibeloppet till en tolftedel av 135,7
procent av prisbasbeloppet för ensamstående och 114,7 procent för var och en
av sammanlevande makar eller sambor.
Minimibeloppet avses täcka kostnader för personliga behov och andra normala
levnadsomkostnader. Beloppet omfattar följande poster: livsmedel (alla
måltider), kläder och skor, fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning,
telefon, TV-avgift, möbler och husgeråd, hemförsäkring, resor inkl. färdtjänst,
tandvård, öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel.
Minimibeloppet har huvudsakligen beräknats med ledning av uppgifter från
Konsumentverkets hushållsbudget avseende hushållskostnader för ensamstående
och sammanboende personer.
Minimibeloppet kan höjas om den enskilde har skäliga fördyrade
levnadskostnader som är varaktiga och uppgår till minst ett par hundra kronor
per månad. Exempel på fördyrade levnadskostnader är fördyrad kost, t ex vid
köp av färdiglagad kost via hemtjänst eller på äldreboenden, kostnader för god
man eller liknande kostnader.
Minimibeloppet kan sänkas om den enskilde har lägre levnadskostnader än de
som ingår i minimibeloppet, t ex genom att elström, möbler eller förbrukningsartiklar tillhandahålles inom ramen för avgiften eller boendekostnaden.
Vägledande vid sänkningar är Konsumentverkets beräkningar.
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4.22 AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG
(MAXTAXA)
Styrdokument- Författningssamling
Datum

2018-03-19

Högkostnadsskydd
Ingen enskild ska betala mer än högst en tolftedel av 0,5392 gånger
prisbasbeloppet, med giltighet från 1 juli 2016 enligt Socialtjänstlagen
(2001:453) 8 kap. 5 §.
I bestämmelserna om högkostnadsskydd ingår även avgifter för kommunal vård
jml 18 § Hälso- och sjukvårdslagen samt långtidssjukvård som kommunen har
betalningsansvar för enligt lag om kommunernas betalningsansvar för viss
hälso- och sjukvård.
Enskildas utgifter för kost omfattas inte av avgiftstaket. Dessa kostnader ingår i
förbehållsbeloppet.
Vid boende som ej omfattas av hyreslagen, t.ex. i flerbäddsrum inom
äldreboende, införs en högsta avgiftsnivå. Nivån är 50 procent av
prisbasbeloppet per år delat med tolv. Högsta avgiftsnivå är 0,5539 gånger
prisbasbeloppet delat med tolv med giltighet från 1 juli 2016 enligt
Socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5§
Beräkning av avgiftsunderlag
Beräkning av inkomster
Beräkning görs på den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under
de närmaste tolv månaderna, fördelat med lika belopp per månad.
Med inkomst menas överskott efter avdrag av preliminär skatt i inkomstslaget
tjänst och näringsverksamhet som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen. För medlemmar i vissa trossamfund, vilka får sin medlemsavgift
avdragen tillsammans med skatten, gäller att den frivilliga medlemsavgiften ej
skall frånräknas inkomsten.
Därutöver skall läggas överskott i inkomstslaget kapital beräknat till den
faktiska nettoinkomsten den 31 december året innan det år som den insats görs
som avgiften utgör betalning för.
Därtill skall läggas inkomster i form av bostadstillägg, särskilt bostadstillägg
och bostadsbidrag. Vid inkomstberäkning räknas med bostadsbidrag och
bostadstillägg oavsett om den enskilde söker sådana bidrag eller ej.
Inkomst för makar
Vid avgiftsberäkning läggs makarnas inkomster samman och fördelas därefter
med häften på vardera maken. Detsamma gäller för registrerade partner.
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4.22 AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG
(MAXTAXA)
Styrdokument- Författningssamling
Datum

2018-03-19

Eftersom ett biståndsbeslut gäller för den enskilda personen beräknas avgifter
för varje enskild person.
Boendekostnader
Boendekostnad för hyres-, bostadsrätt eller småhus beräknas efter samma regler
som vid beräkning av bostadstillägg till pensionärer.
Boendekostnaden kan antingen vara hyra enligt hyreslagen eller boendeavgift.
Vid beräkning av boendekostnader bör försäkringskassans beräkning för
bostadstillägg (BTP) vara vägledande.
Kostnader för kost
Kostnaden för själva kosten (råvarorna eller färdiglagad mat) skall bekostas
inom förbehållsbeloppet vilket följer konsumentverkets beräkningar. Inom det
lagstadgade minimibeloppet beräknas 40 procent av beräknade livsmedelskostnader svara för huvudmålet. Skäliga kostnader för tillagning av kost,
matabonnemang eller matdistribution som överstiger detta belopp leder till höjt
förbehållsbelopp.
En förutsättning för förhöjt förbehållsbelopp är att kostnaden är varaktig och
överstiger i vart fall ett par hundra kronor per månad. Inom det förhöjda
förbehållsbeloppet skall den enskilde erlägga betalning för köpta måltider.
Avgiftsutrymme
För varje enskild beräknas ett förbehållsbelopp samt nettoboendekostnaden.
Mellanskillnaden mellan inkomsterna och förbehållsbeloppet samt boendekostnaden är lika med avgiftsutrymmet. Om förbehållsbelopp samt boendekostnaden överstiger inkomsterna blir avgiften noll kronor.
Avgifter
Hemtjänst i ordinärt boende och servicehus:




För service och omvårdnad kopplat till hemtjänstbegreppet i ordinärt boende
och servicehus är avgiften lika med avgiftsutrymmet dock högst beloppet
enligt högkostnadsskyddet.
Om hemtjänstinsatser hos en enskild i dessa boendeformer per månad är
ringa skall kommunens självkostnad beaktas.
För insats enbart i form av trygghetslarm uttages särskild avgift per månad
eller avgiftsutrymmet om det understiger denna avgift.
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4.22 AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG
(MAXTAXA)
Styrdokument- Författningssamling
Datum

2018-03-19



För insats enbart genom behovsbedömd aktivitet vid dagverksamhet betalas
ingen avgift. Den enskilde betalar endast kostnader för kost och egenavgift
för eventuell färdtjänstresa.

Insatser i korttidsboende enligt Socialtjänstlagen:


För service och omvårdnad i korttidsboende (enligt SoL) är avgiften för
varje boendedag 1/30 av högsta avgift enligt högkostnadsskyddet, dock
maximalt avgiftsutrymmet. Avgiften avser ej boendekostnad. Till avgiften
kommer kostnader för kost.

Insatser i särskilt boende (beträffande servicehus se ovan):


För service och omvårdnad är avgiften lika med avgiftsutrymmet dock högst
beloppet enligt högkostnadsskyddet.

Överklagande
Beslut om avgiftsunderlag, boendekostnad, minimibelopp, avgift och
avgiftsändring för den enskilde kan överklagas genom förvaltningsbesvär enligt
Socialtjänstlagens 16 kapitel 3 §.
Avgifter för insatser enligt Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)
De särskilda insatserna är i princip kostnadsfria för den enskilde, men några
undantag finns. Den som får assistansersättning från försäkringskassan skall
betala motsvarande summa till kommunen om denna svarar för assistansen. Om
man bor i bostad med särskild service för vuxna får skäliga avgifter tas ut för
bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Avgiften får inte överskrida
kommunens självkostnader. För barn som bor i familjehem eller i bostad med
särskild service är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till barnets
kläder, fritidsverksamhet m.m.
Boendeavgift/hyra
Boendeavgift/hyra för bostad med särskild service enligt LSS, skall motsvara
kommunens kostnad för den enskildes privata bostad. Den enskilda skall när
hyran är betald ha kvar medel som minst motsvarar minimibeloppet enligt
Socialtjänstlagens bestämmelser gällande äldre- och handikappomsorg
(maxtaxan).
Då barn och ungdom upp till 18 år får omvårdnad i annat hem än det egna enligt
20 § LSS, skall avgift tas ut enligt reglerna i Socialtjänstlagens 8 kap. 1 §.
_____________________

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 8/2018

Styrdokument

Vård- och omsorgsnämndens förslag till ändringar
Dnr VON/2017:39 Hnr 2018:483

Avgifter inom vård- och
omsorgsnämndens
verksamhet
Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 4.13

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2017-11-20, § 189
Giltighetstid från 2018-01-01 och tillsvidare
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4.13 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH
OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2017-11-20

Beslutshistorik
Omtryckt och kompletterad av kommunfullmäktige 2004-08-23, § 119
Ändrad av kommunfullmäktige
2005-11-21, § 190,
2006-11-20, § 20,
2007-11-19, § 275,
2008-03-17, § 44,
2008-11-17, § 200,
2009-02-09, § 25,
2009-03-16, § 42,
2009-11-16, § 188,
2009-12-14, § 221,
2010-11-15, § 11,
2011-11-21, § 303
2012-11-19, § 242
2014-11-17, § 16
2015-11-16, § 241
2015-12-14, § 261
2016-11-21, § 170
2017-01-16, § 2
2017-11-20, § 189
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4.13 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH
OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2017-11-20

Avgifter inom vård och omsorgsnämndens
verksamhet
Förklaringar
SoL = Socialtjänstlagen
LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Måltidsavgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning
(verksamhet enligt SoL)
Avgift
Frukost i servicehusets restaurang

23 kronor/dag

Lunch vid dag- och områdescentraler samt
matdistribution

62 kronor/dag

Månadsabonnemang matdistribution avser betalning 1 860 kronor/månad
för 30 dagar
Måltidsabonnemang på vårdboende och
gruppboende

3 450 kronor/månad

Avgift för mat vid korttidsvistelse

115 kronor/dygn

Kvällsmåltid

31 kronor/dag

Dessert

5 kronor/dag

Deltagande i dagverksamhet

75 kronor/dag

Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning
(verksamhet enligt LSS och SoL)
Daglig verksamhet

Avgift
Resurscentrets självkostnad exkl.
personalkostnaden vid resurscentret

Korttidsvistelse

34 kronor per måltid

Korttidstillsyn
• Mellanmål eller frukost
• Lunch

21 kronor
Självkostnadspris (se daglig verksamhet)
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4.13 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH
OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2017-11-20

Hyror på särskilda boendeformer (vårdboende och gruppboende för
dementa)
Boende i vårdboende och gruppboende har egna hyreskontrakt. Lägenheterna är
på 24 - 50 kvadratmeter. I hyran ingår kostnaden för el och ca 10 - 20
kvadratmeter av gemensamhetsytorna.
Hyrorna är indelade i fyra olika nivåer efter formen av boende:
Hyra
≥ 32 kvm med trinett och sovalkov
(238 stycken)

5 000 kronor/månad

≥ 38 kvm med trinett (7 stycken)
Finns på Furuliden, Yngaregården
och Almgården

5 000 kronor/månad

33 kvm utan trinett (27 stycken)
Finns på Igelkotten

4 600 kronor/månad

24 kvm utan trinett (3 stycken)
Finns på Almgården och
Yngaregården

4 070 kronor/månad

Enkelrum Lövåsens vårdboende

5 000 kronor/månad

Dubblett på boende

5 717 kronor/månad

Avgifter för barn och ungdomar behöver bo utanför det egna
föräldrahemmet (verksamhet enligt LSS)
Då barn och ungdom upp till 18 år får omvårdnad i annat hem än det egna enligt
20 § LSS, skall avgift tas ut enligt reglerna i Socialtjänstlagens 8 kap. 1 §.
Avgift
Avgift för barn under 18 år

Beräkning av underhållsstöd för
försörjningsskyldiga vårdnadshavare

Avgift för ungdom över 18 år utan Beräkning av underhållsstöd för
egen inkomst
försörjningsskyldiga föräldrar, faktura
ställd till ungdom
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4.13 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH
OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2017-11-20

Avgift
Avgift för ungdom över 18 år med Avgift för hyra 0,5 gånger prisbasbeloppet
egen inkomst (aktivitetsersättning) så kallat högkostnadsskydd. (Under
förutsättning att riksdagen fattar beslut om
höjt avgiftstak höjs avgiften till 0,539
gånger prisbasbeloppet)
Avgift för mat enligt konsumentverkets
beräkningar
Övriga avgifter
Avgift
Ledsagarservice enligt SoL (sjukoch behandlingsresor undantagna)

20 kronor/tillfälle

Trygghetslarm utanför särskilt
boende

275 kronor/månad

Förlust av larmklocka

750 kronor

Förlust av hela larmenheten

1 500 kronor

Hemtjänst hos enskild i eget
ordinärt boende upp till 6 timmar
per månad

Enligt KFS 4.22
Avgifter inom vård och omsorg enligt SOL.
Årlig uppräkning sker. För information om
gällande taxa - kontakta vård- och
omsorgsförvaltningen.

Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende
Aktivitet

Avgift

Hembesök av sjuksköterska hos
patienter ej inskrivna i hemsjukvården

Avgiften ska motsvara landstingets
patientavgifter inom primärvården Besök hos distriktssköterska

Hembesök av arbetsterapeut och
Avgiften ska motsvara Landstinget
sjukgymnast hos patienter ej inskrivna i Sörmlands Regelverk - Avgifter och
hemsjukvården
priser
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4.13 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH
OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2017-11-20

Aktivitet

Avgift

Höftskyddsbyxa för patienter inskrivna Avgiften ska motsvara Landstinget
i hemsjukvården och i särskilt boende Sörmlands Regelverk - Avgifter och
priser
Upplysning: Uppsökande hembesök till 80-åringar samt hembesök av
sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast hos patienter som är inskrivna i
hemsjukvården, liksom i särskilt boende, är avgiftsfria.
Resor
Till och från daglig verksamhet för
personer med funktionsnedsättning
enligt LSS/SoL

Avgiften följer KFS 4.14
Färdtjänsttaxa, Månadskort för
arbetsresor

Avgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel
Patientavgift inkontinenshjälpmedel

100 kronor/förskrivning

Patientavgiften gäller inte boenden på SÄBO (särskilda boenden) och boenden
på LSS-boende.
Landstinget ansvarar för brukare som bor i enskilt boende.
Kommunerna ansvarar för vuxna brukare, vars åldergrupp ska harmonisera med
hemsjukvården och särskilt boende
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§ 47
Förslag om ändringar i styrdokumenten KFS 4.13 och 4.22 Avgifter inom vård och omsorg
(VON/2017:39)
Vård- och omsorgsnämndens beslut


Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att göra föreslagna
ändringar i KFS 4.22 Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxan) samt i KFS 4.13 Avgifter inom
vård- och omsorgsnämndens verksamhet.



Nämnden uppdrar till vård- och omsorgsförvaltningen att utreda principerna för hyressättning
för grupp- och servicebostäder samt att återkomma med förslag till nämndens sammanträde i
augusti 2018.

De föreslagna ändringarna i KFS 4.13 och 4.22 redovisas som bilagor till protokollet med
beteckningen vård- och omsorgsnämndens handling nr 8/2018 och 9/2018.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 25 januari 2018 att föreslå kommunstyrelsen/fullmäktige
göra vissa ändringar i KFS 4.22.
Efter att beslut tagits i kommunfullmäktige den 19 mars 2018, § 32, har tjänstemän inom vård- och
omsorgsförvaltningen dessvärre uppmärksammat ytterligare behov av ändringar i dokumentet.
I KFS 4.22 finns ett avsnitt om Avgifter för LSS-verksamhet (LSS= Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade).
Enligt LSS tas ingen avgift ut för beviljade insatser. Däremot betalar den enskilde sin mat och hyra.
Vårdnadshavare betalar också underhållsstöd för placerade barn.
Alla kommuninvånare ska betala marknadsmässig hyra och har möjlighet att vända sig till
Försäkringskassan och söka bostadstillägg. Det har uppmärksammats att avsnittet om boendeavgift och
hyra ger ett tolkningsutrymme. Med anledning av detta ska avsnittet om avgifter för insatser enligt LSS
tas bort i sin helhet ur KSF 4.22.
De avgifter som tas ut vid LSS-insatser är mat vid vissa insatser samt avgifter för placerade barn.
Dessa avgifter regleras i KFS 4.13.
Den sista meningen i stycket Boendeavgift/hyra om placerade barn föreslås flyttas till KFS 4.13 som
en förklarande text om beräkning av avgifter.
Samtidigt föreslås en komplettering i KFs 4.13 om att måltidsavgifterna för personer med
funktionsnedsättning även avser SoL (Socialtjänstlagen).
Ärendets handlingar



Förslag till ändring i KFS 4.13
Förslag till ändring i KFS 4.22

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Förslag och yrkanden
Ordföranden Ulrica Truedsson (S) föreslår ett tillägg om att vård- och omsorgsförvaltningen får i
uppdrag att utreda principerna för hyressättning för grupp- och servicebostäder samt att återkomma
med förslag till nämndens sammanträde i augusti 2018.

Beslutsgång
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Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på förvaltningens förslag till beslut med
ovan föreslaget tillägg. Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.
_______________
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, chef myndighets- och specialistfunktion, akten
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2018-05-22

KS/2018:250 - 043

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Karin Nordén

Kommunstyrelsen

Revidering av Taxa för bygg- och miljönämndens
verksamhet
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till revidering
av Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen
(2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken, att gälla från den 1 augusti 2018.
Sammanfattning av ärendet
En ny taxa antogs av kommunfullmäktige den 21 november 2016. Taxan är baserad på
underlag från SKL. Efter att samhällsbyggnadsförvaltningen har använt taxan under ett
drygt år kan de konstatera att taxan har överlag fungerat mycket bra och tydligheten
har varit uppskattad av både sökande och medarbetare. Det finns dock ett antal
ärendetyper som har slagit fel och bygg- och miljönämnden har därför inkommit med
förslag till revidering av Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt planoch bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken. Det konstateras att
timavgiften vid tillämpning av taxa skall vara 931 kronor per timme och basmånad för
indexuppräkning är oktober månad 2016, vilket inte innebär någon justering.
Ärendets handlingar






Tjänsteutlåtande Revidering av Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet
enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken
Förslag ny taxa
Gällande taxa, KFS nr 4.07
Jämförelsebilaga
Sammanträdesprotokoll bygg- och miljönämnden, 2018-05-16, §105

Ärendebeskrivning
En ny taxa antogs av kommunfullmäktige den 21 november 2016. Taxan är baserad på
underlag från SKL. Efter att samhällsbyggnadsförvaltningen har använt taxan under ett
drygt år konstaterar de att taxan har överlag fungerat mycket bra och tydligheten har
varit uppskattad av både sökande och medarbetare. Det finns dock vissa saker i taxan
som bör justeras. Bygg- och miljönämnden har därför inkommit med förslag till
revidering av Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och
bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

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

Org.nummer 212000-0340
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Vår beteckning

2018-05-22

KS/2018:250 - 043

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har tagit del av bygg- och miljönämndens förslag till
revidering av taxa för dess verksamhet. Av nämndens underlag framkommer att
förslaget till revidering av taxan har föranletts av att ett antal ärendetyper har slagit fel.
Den största skillnaden med det nya förslaget är att det finns fler storlekskategorier för
byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader. Från att
tidigare haft fyra olika kategorier är det nu föreslagit elva. Ändringen medför att
kostnaden blir mer rättvisande. Byggnationer utanför planlagt område, där
lokaliseringsprövning inte behövs, föreslås en lägre avgift. Planavgiften som tas ut för
planer antagna efter 1987, och som inte bekostas av exploatör, inte längre tas ut för vid
ändrad användning och fasadändring. Vidare beskriver samhällsbyggnadsförvaltningen
att de inte har en tillräcklig kostnadstäckning för detaljplanerna så avgifterna har i
förslaget höjts. I övrigt görs mindre redaktionella ändringar i taxan. Det konstateras att
timavgiften vid tillämpning av taxa skall vara 931 kronor per timme och basmånad för
indexuppräkning är oktober månad 2016 vilket inte innebär någon justering.
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit något att erinra mot bygg- och
miljönämndens förslag till revidering av taxa och anser att den föreslagna revideringen
kan godkännas.

Karin Nordén
Handläggare
Beslutet skickas till:
Bygg- och miljönämnden
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Erik Bjelmrot
Avdelningschef, Planering och byggande, 0150571 96

Bygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

evidering av a a r b gg- o h mil n mndens
verksamhet enligt plan- o h b gglagen 2010: 00
o h strandsk dd enligt mil balken

F rslag till beslut
%\JJ RFK PLOM|QlPQGHQ EHVOXWDU I|UHVOn NRPPXQIXOOPlNWLJH DWW
 $QWD WD[HEHVWlPPHOVHU RFK WD[D I|U E\JJ RFK PLOM|QlPQGHQV YHUNVDPKHW
HQOLJW SODQ RFK E\JJODJHQ  RFK VWUDQGVN\GG HQOLJW PLOM|EDONHQ
 7LPDYJLIWHQ YLG WLOOlPSQLQJ DY WD[D VNDOO YDUD  NURQRU SHU WLPPH RFK
 %DVPnQDG I|U LQGH[XSSUlNQLQJ lU RNWREHU PnQDG 
otivering
(IWHU DWW KD DQYlQW WD[DQ XQGHU HWW GU\JW nU NDQ
6DPKlOOVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQ NRQVWDWHUD DWW GHQ KDU IXQJHUDW P\FNHW EUD
|YHU ODJ RFK DWW GHW KDU EOLYLW P\FNHW W\GOLJDUH I|U V|NDQGH RFK PHGDUEHWDUH
VRP QXPHUD NDQ JH HWW VQDEEW EHVNHG RP KXU P\FNHW VRP NRPPHU DWW
IDNWXUHUDV 'HW ILQQV GRFN YLVVD VDNHU L WD[DQ VRP E|U MXVWHUDV
'HQ VW|UVWD VNLOOQDGHQ PHG GHW Q\D I|UVODJHW lU DWW GHW ILQQV IOHU
VWRUOHNVNDWHJRULHU I|U E\JJQDGHU VRP LQWH lU HQ HOOHU WYnERVWDGVKXV HOOHU
NRPSOHPHQWE\JJQDGHU )UnQ DWW WLGLJDUH KDIW I\UD ROLND NDWHJRULHU lU GHW QX
I|UHVODJLW HOYD bQGULQJHQ PHGI|U DWW NRVWQDGHQ EOLU PHU UlWWYLVDQGH
%\JJQDWLRQHU XWDQI|U SODQODJW RPUnGH GlU ORNDOLVHULQJVSU|YQLQJ LQWH EHK|YV
I|UHVOnV In HQ OlJUH DYJLIW
3ODQDYJLIWHQ VRP WDV XW I|U SODQHU DQWDJQD HIWHU  RFK VRP LQWH EHNRVWDWV
DY H[SORDW|U LQWH OlQJUH WDV XW I|U YLG lQGUDG DQYlQGQLQJ RFK IDVDGlQGULQJ
9L KDU XQGHU nUHW VHWW DWW YL LQWH KDU HQ WLOOUlFNOLJ NRVWQDGVWlFNQLQJ I|U
GHWDOMSODQHUQD Vn DYJLIWHUQD KDU L I|UODJHW K|MWV
, |YULJW lU GHW PLQGUH MXVWHULQJDU DY NRVWDQGHQ RFK IRUPXOHULQJDU VRP KDU
lQGUDWV
(Q PHU RPIDWWDQGH EHVNULYQLQJ DY lQGULQJDUQD L WD[DQ WLOOVDPPDQV PHG
I|UVODJHW WLOO Q\ WD[D RFK JlOODQGH WD[D ILQQV ELIRJDW L EHVOXWVXQGHUODJHW
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(Q Q\ WD[D DQWRJV DY NRPPXQIXOOPlNWLJH  QRYHPEHU  7D[DQ lU
EDVHUDG Sn XQGHUODJ IUnQ 6./ 7D[DQ KDU |YHUODJ IXQJHUDW P\FNHW EUD RFK
W\GOLJKHWHQ KDU YDULW XSSVNDWWDG DY EnGH V|NDQGH RFK PHGDUEHWDUH 'HW ILQQV
GRFN HWW DQWDO lUHQGHW\SHU VRP KDU VODJLW OLWH IHO RFK GHVVD lU QX nWJlUGDGH L GHW
Q\D I|UVODJHW
Beslutsunderlag:
)|UVODJ Q\ WD[DSGI
*lOODQGH WD[DSGI
-lPI|UHOVHELODJDSGI
Beslutsmottagare:
%\JJ RFK PLOM|QlPQGHQ
.RPPXQVW\UHOVHQ
BBBBBBBBBBBBBBBB
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Ert datum

Vår handläggare

Vår beteckning

Er beteckning

TAXA FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS
VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH
BYGGLAGEN (2010:900) OCH STRANDSKYDD
ENLIGT MILJÖBALKEN
Inledande bestämmelser
1§
Denna taxa gäller för bygg- och miljönämndens verksamhet inom den del som berör
Plan- och bygglagen samt strandskydd (Miljöbalken). Avgifterna tas ut med stöd av
plan- och bygglagen (2010:900) PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget
annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella
myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat
anges. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller.
Enligt denna taxa utgår avgift för
.
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked och
ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på arbetsplatsen,
5. framställning av arkivbeständiga handlingar,
6. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och
7. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder,
8. beslut om strandskyddsdispens,
9. kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser när byggoch miljönämnden ger bygglov för nybyggnad, tillbyggnad eller ändring av
byggnad eller för annan bygglovpliktig anläggning eller skylt/ljusanordning
enligt föreskrift meddelad med stöd av 16 kap 7 §,
10. kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser där den
fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller
områdesbestämmelserna,
11. kostnad för kart- och mätverksamhet.
G:\Planering och byggande\Taxa\Förtext.docx
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Allmänna bestämmelser
2§
Beräkning av avgift
Avgift enligt tabell
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna 1-24. Beloppen i tabellerna 1-24 har
beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad per timme för
verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av
ärende som åtgärden avser.
Gällande taxa
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer.
Reducerad avgift
För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande bygglov utgår
avgift för nedlagd handläggningstid genom att den framräknade
handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i
ärendet.
En ansökan om bygglov där positivt gällande förhandsbesked finns debiteras som ett
planenigt beslut om bygglov.
Planavgift
Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall bygglov
beviljas med lite avvikelse.
Planavgift tas ut för detaljplaner framtagna enligt PBL.
I de fall kostnaden för detaljplanen inte har bekostats av kommunen tas inte
planavgift ut.
Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vid nybyggnation av
en- och tvåbostadshus
Avseende ärenden för en- och tvåbostadshus i enlighet med tabell 1 räknas
tillhörande komplementbyggnader in i ärendetyperna för nybyggnad, om allt ingår i
samma ansökan. Detsamma gäller eventuella anmälningspliktiga åtgärder, om de
ingår i samma ansökan.
Tidsbegränsade bygglov
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov som för ett permanent
bygglov för motsvarande åtgärd.
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Areabestämmning
I de fall där beräkning av ytor förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard
SS 21054:2009 för BTA och OPA.
Timdebitering
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att
den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet
nedlagda timmar i ärendet.
Handläggningskostnaden
Vid tillämpning av taxan är timtaxan 931 kronor per hel timme handläggningstid.
Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning
Om en ansökan avslås eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den
handläggningstid som har lags ner i ärendet genom att den framräknade
handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i
ärendet.
Tidersättning
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna beslutar nämnden
om skälig avgift grundad på tidersättning.
3§
Ändring av taxan
Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i
denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för
indexuppräkning är oktober månad 2016.
Övriga ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige.
4§
Betalning av avgift
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne
tillställts nämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits.
Avgift får även tas ut i förskott.
Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt
räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.
Icke utnyttjade bygglov
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Org.nummer 212000-0340

Katrineholms kommun \,
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Datum

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Vår beteckning

2018-05-02

På sökandens begäran sker avräkning av preliminärt debiterade avgifter för åtgärder
efter beslut om bygglov vilka nämnden inte har vidtagit. I de fall bygglovet inte har
utnyttjats sker återbetalning tidigast när bygglovet har upphört att gälla.
Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras.
5§
Taxans ikraftträdande
Denna taxa träder i kraft den 1 augusti 2018.
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Taxetabeller
1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

1.1
1.2

Ärendetyp
Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus och
Planenligt eller enligt gällande förhandsbesked
tillhörande komlementbyggnad
Liten avvikelse

1.3
1.4
1.5

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två
bostäder och tillhörande komplementbyggnad

1.6
1.7
1.8

Nybyggnad av komplementbyggnad < 50 m2,
med tekniskt samråd

1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

Nybyggnad av komplementbyggnad < 50 m2,
utan tekniskt samråd

1.15
1.16
1.17

Nybyggnad av komplementbyggnad 50 m2,
utan tekniskt samråd

1.18
1.19

Tillbyggnad < 50 m2, med tekniskt samråd

22 344 kr

29 792 kr
24 206 kr

22 344 kr

Liten avvikelse

28 861 kr

22 344 kr

Utanför planlagt område med lokaliseringprövning

28 861 kr

Planenligt
Liten avvikelse

7 448 kr

3 724 kr

13 034 kr

3 724 kr

6 517 kr

Planenligt

13 034 kr

6 517 kr

Liten avvikelse

15 827 kr

6 517 kr

Utanför planlagt område

12 103 kr

Planenligt

4 655 kr

3 724 kr

Liten avvikelse

8 379 kr

3 724 kr

Utanför planlagt område

3 724 kr

Planenligt

5 586 kr

6 517 kr

Liten avvikelse

9 310 kr

6 517 kr

Utanför planlagt område

4 655 kr

Planenligt

7 448 kr

3 724 kr

13 034 kr

3 724 kr

Liten avvikelse

1.21

Utanför planlagt område

6 517 kr

Planenligt

13 034 kr

6 517 kr

1.23

Liten avvikelse

15 827 kr

6 517 kr

1.24

Utanför planlagt område

12 103 kr

1.25

Tillbyggnad 50 m2, med tekniskt samråd

29 792 kr

Planenligt eller enligt gällande förhandsbesked

1.20
1.22

Planavgift
22 344 kr

Utanför planlagt område med lokaliseringprövning

Utanför planlagt område
Nybyggnad av komplementbyggnad 50 m2,
med tekniskt samråd

Avgift
25 137 kr

Tillbyggnad < 50 m2, utan tekniskt samråd

1.26
1.27
1.28

Tillbyggnad 50 m2, utan tekniskt samråd

1.29
1.30
1.31
1.32

1.35

3 724 kr

8 379 kr

3 724 kr

Utanför planlagt område

4 655 kr

Planenligt

5 586 kr

6 517 kr

Liten avvikelse

9 310 kr

6 517 kr

Utanför planlagt område

4 655 kr

Planenligt

8 379 kr

Utanför planlagt område

7 448 kr

Ändrad användning, fasadändring, utan tekniskt
samråd

Planenligt

2 793 kr

1.36
1.37

4 655 kr

Liten avvikelse

Ändrad användning, fasadändring, med tekniskt
samråd

1.33
1.34

Planenligt

Liten avvikelse

13 965 kr

Liten avvikelse

8 379 kr

Utanför planlagt område

2 793 kr

Per styck för nybyggnad av fler likartade eneller tvåbostadshus utöver det första, i en och
samma ansökan (gruppbebyggelse)

Förslag ny taxa

13 034 kr

11 172 kr

2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader
Ärendetyp
2.1
2.2

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan
tekniskt samråd

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Nybyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA)

2.8
2.9

Planavgift

5 586 kr

5 586 kr

Liten avvikelse

9 310 kr

5 586 kr

Utanför planlagt område med lokaliseringprövning
Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd

Avgift

Planenligt

9 310 kr

Planenligt

13 034 kr

5 586 kr

Liten avvikelse

16 758 kr

5 586 kr

Utanför planlagt område med lokaliseringprövning

16 758 kr

Planenligt

25 137 kr

27 930 kr

Liten avvikelse

38 171 kr

27 930 kr

Utanför planlagt område med lokaliseringprövning

38 171 kr

Planenligt

43 757 kr

46 550 kr

2.11

Liten avvikelse

51 205 kr

46 550 kr

2.12

Utanför planlagt område med lokaliseringprövning

51 205 kr

2.10

2.13

Nybyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad 1001-2000 kvm (BTA+OPA)

Planenligt

61 446 kr

65 170 kr

2.14

Liten avvikelse

78 204 kr

65 170 kr

2.15

Utanför planlagt område med lokaliseringprövning

78 204 kr

2.16

Nybyggnad 2001-3000 kvm (BTA+OPA)

Planenligt

105 203 kr

111 720 kr

2.17

Liten avvikelse

121 961 kr

111 720 kr

2.18

Utanför planlagt område med lokaliseringprövning

121 961 kr

2.19

Nybyggnad 3001-5000 kvm (BTA+OPA)

Planenligt

127 547 kr

139 650 kr

2.20

Liten avvikelse

144 305 kr

139 650 kr

2.21

Utanför planlagt område med lokaliseringprövning

144 305 kr

Planenligt

146 167 kr

167 580 kr
167 580 kr

2.22

Nybyggnad 5001-7500 kvm (BTA+OPA)

2.23

Liten avvikelse

162 925 kr

2.24

Utanför planlagt område med lokaliseringprövning

162 925 kr

Planenligt

178 752 kr

204 820 kr
204 820 kr

2.25

Nybyggnad 7501-10000 kvm (BTA+OPA)

2.26

Liten avvikelse

201 096 kr

2.27

Utanför planlagt område med lokaliseringprövning

201 096 kr

Planenligt

234 612 kr

232 750 kr
232 750 kr

2.28

Nybyggnad 10001-20000 kvm (BTA+OPA)

2.29

Liten avvikelse

234 612 kr

2.30

Utanför planlagt område med lokaliseringprövning

234 612 kr

Planenligt

327 712 kr

372 400 kr

Liten avvikelse

327 712 kr

372 400 kr

Utanför planlagt område med lokaliseringprövning

327 712 kr

Planenligt

446 880 kr

465 500 kr

Liten avvikelse

539 980 kr

465 500 kr

Utanför planlagt område med lokaliseringprövning

539 980 kr

2.31

Nybyggnad 20001-50000 kvm (BTA+OPA)

2.32
2.33
2.34

Nybyggnad 50001 kvm (BTA+OPA)

2.35
2.36
2.37
2.38

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd

2.39

Planenligt

12 103 kr

7 448 kr

Liten avvikelse

14 896 kr

7 448 kr

Utanför planlagt område

14 896 kr

2.40
2.41
2.42

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan
tekniskt samråd

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

8 379 kr
12 103 kr
12 103 kr

7 448 kr
7 448 kr

2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49

Tillbyggnad 51 kvm (BTA+OPA)

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Planenligt
Liten avvikelse

20 482 kr
24 206 kr
24 206 kr
10 241 kr
13 965 kr
6 517 kr
9 310 kr

11 172 kr
11 172 kr

Fasadändring, med tekniskt samråd
Fasadändring, utan tekniskt samråd

Förslag ny taxa

2.50
2.51
2.52

All övrig ändring, med tekniskt samråd

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

14 896 kr
18 620 kr
18 620 kr

2.53
2.54
2.55

All övrig ändring, utan tekniskt samråd

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

11 172 kr
14 896 kr
14 896 kr

2.56

Inglasning av 1 balkong

1 862 kr

2.57

Inglasning av fler än 1 balkong

8 379 kr

2.58

Installation av solceller

0 kr

3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar
och ljusanordningar
Ärendetyp

Avgift

3.1

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan

3 724 kr

3.2

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan

10 241 kr

3.3

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i
ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

3.4

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar
som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

931 kr
1 862 kr

4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1
Ärendetyp

Avgift

4.1

Idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor,
campingplatser, begravningsplatser, skjutbanor,
friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Timdebitering

4.2

Upplag och materialgårdar

Timdebitering

4.3

Tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg,
järnväg eller gruvdrift

Timdebitering

4.4

Fasta cisterner och andra fasta anläggningar för
kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga
och för varor som kan medföra brand eller andra
olyckshändelser

4.5

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av

7 448 kr

Radio- eller telemaster eller torn inkl teknikbod (per
mast)

18 620 kr

4.6

Vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över
markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen
som är mindre än kraftverkets höjd över marken c)
monteras fast på en byggnad, eller d) har en
vindturbin med en diameter som är större än tre
meter

18 620 kr

4.7

Småbåtshamn

8 379 kr

4.8
4.9

1-10 parkeringplatser
fler än 10 parkeringplatser

2 793 kr
8 379 kr

Förslag ny taxa

5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank samt
Ärendetyp
Uppförande av plank eller mur, utan tekniskt
samråd

5.1
5.2
5.3

Bullerplank, skyddsvall och andra
bullerdämpade åtgärder

5.4
5.5

J
Planenligt

3 724 kr

Liten avvikelse

5 586 kr

Utanför planlagt område

3 724 kr

Planenligt
Liten avvikelse

5.6

Utanför planlagt område
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av
transformatorstation

5.7
5.8
5.9

Avgift

8 379 kr
10 241 kr
8 379 kr

Planenligt

5 586 kr

Liten avvikelse

9 310 kr

Utanför planlagt område

9 310 kr

6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov
Ärendetyp
6.1

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Avgift
6 517 kr

I
7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär
Ärendetyp
7.1

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Förslag ny taxa

Avgift
6 517 kr

8 Anmälningspliktiga åtgärder
Ärendetyp

Avgift

8.1

Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd

6 517 kr

8.2

Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd

2 793 kr

8.3

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har undantagits från
krav på bygglov, med tekniskt samråd

6 517 kr

8.4

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har undantagits från
krav på bygglov, utan tekniskt samråd

2 793 kr

8.5

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs
eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt samråd

Timdebitering

8.6

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs
eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd

Timdebitering

8.7

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd

Timdebitering

8.8

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd

Timdebitering

8.9

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd

5 586 kr

8.10

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd

1 862 kr

8.11

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd

Timdebitering

8.12

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd

Timdebitering

8.13

Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller
inom en tomt, med tekniskt samråd

Timdebitering

8.14

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller
inom en tomt, utan tekniskt samråd

Timdebitering

8.15

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt samråd

8 379 kr

8.16

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt samråd

3 724 kr

8.17

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och
bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd

10 241 kr

8.18

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och
bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd

3 724 kr

8.19

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd

8 379 kr

8.20

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd

3 724 kr

8.21

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad eller komplementbostadsbyggnad som
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

6 517 kr

8.22

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad eller komplementbostadsbyggnad som
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

2 793 kr

8.23

Sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 1 plan- och bygglagen, med tekniskt
samråd

6 517 kr

8.24

Sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 plan- och bygglagen, utan tekniskt
samråd

2 793 kr

8.25

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och
bygglagen, med tekniskt samråd

6 517 kr

8.26

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och
bygglagen, utan tekniskt samråd

2 793 kr

Förslag ny taxa

9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder
Ärendetyp

Avgift

9.1

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

3 724 kr

9.2

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

7 448 kr

==----==:J
r--------==10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov
Ärendetyp

Avgift

10.1

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

4 655 kr

10.2

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

9 310 kr

11 Förhandsbesked
Ärendetyp

I

11.1

Förhandsbesked, per ärende

Avgift

I

I

9 310 kr

I

12 Villkorsbesked
Ärendetyp

I

12.1

I

Avgift

I

Villkorsbesked

I

Timdebitering

Ärendetyp
13.1

I

~

...,'

13 Ingripandebesked

I

,.

Avgift

I

Ingripandebesked

I

Timdebitering

Avgift

14.1

Extra tekniskt samråd, utöver det första, per styck

3 724 kr

14.2

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

3 724 kr

14.3

Extra slutsamråd, utöver det första, per styck

14.4

Interimistiskt slutbesked

3 724 kr
Timdebitering

Förslag ny taxa
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14 Extra tekniska samråd, arbetsplatsbesök, slutsamråd och interimistiska slutbesked
Ärendetyp
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15 Upprättande av nybyggnadskarta
Ärendetyp
15.1

För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt
område och/eller för ny- och tillbyggnad.
Fastighetens yta 0-5000 kvm

15.2
15.3
15.4

För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt
område och/eller för ny- och tillbyggnad. Tillägg
per påbörjade 5000 kvm utöver de 5000 första,
då fastighetens yta  5001 kvm

15.5
15.6

l

Avgift

Upprättande av nybyggnadskarta

9 310 kr

Upprättande av förenklad nybyggnadskarta

5 586 kr

Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta

4 655 kr

Upprättande av nybyggnadskarta

5 586 kr

Upprättande av förenklad nybyggnadskarta

3 724 kr

Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta

2 793 kr

16 Strandskyddsdispens
Ärendetyp
16.1

Avgift
9 310 kr

Strandskyddsdispens

17 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
Ärendetyp

Avgift

17.1

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av taxans
övriga tabeller

Timdebitering

17.2

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i någon av
taxans övriga tabeller

Timdebitering

18 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

I

Ärendetyp
18.1

I

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Avgift

I

Timdebitering

19 Avslag

I

Ärendetyp
19.1

I

Avslag

Avgift

I

Timdebitering

l---i------1 .
20 Avskrivning

Ärendetyp

20.1

Avskrivning

Avgift

Timdebitering

21 Avvisning

I

Ärendetyp
21.1

I

Avvisning

Avgift

I

Timdebitering

Förslag ny taxa

22 Planbesked
Ärendetyp

Avgift

22.1

Planbesked som avser komplexa åtgärder och/eller åtgärder med miljöbedömning

19 551 kr

22.2

Planbesked för åtgärder som innebär ändring eller tillägg till befintlig detaljplan

14 896 kr

22.3

Planbesked för alla övriga åtgärder (än 22.1 och 22.2)

14 896 kr

23 Detaljplan (endast formell hantering)
Kostnader för utredningar, grundkarta, fastighetsförteckning och annonskostnader tillkommer. Timkostnad för handledning
av konsult tillkommer
Ärendetyp

Avgift

23.1

Begränsat standardförfarande

23.2

Standardförfarande

108 368 kr

23.3

Standardförfarande med program

153 056 kr

23.4

Standardförfarande med miljökonsekvensbeskrivning

153 056 kr

58 467 kr

24 Detaljplan (formell hantering samt framtagande av planhandlingar)
Kostnader för utredningar, grundkarta, fastighetsförteckning och annonskostnader tillkommer
Ärendetyp
24.1

Avgift

Begränsat standardförfarande

146 167 kr

24.2

Standardförfarande

270 921 kr

24.3

Standardförfarande med program

382 641 kr

24.5

Standardförfarande med miljökonsekvensbeskrivning

382 641 kr
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Förslag ny taxa

Styrdokument

Taxa för bygg- och
miljönämndens
verksamhet enligt planoch bygglagen
(2010:900) och
strandskydd enligt
miljöbalken
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Författningssamling (KFS nr 4.07)

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-11-21, § 171
Giltighetstid från 2017-01-01 och tillsvidare
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TAXA FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS
VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH
BYGGLAGEN (2010:90) OCH STRANDSKYDD
ENLIGT MILJÖBALKEN
Datum

2016-11-21

Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-16, § 85
Ändring av kommunfullmäktige
2016-11-21, § 171 (även beslut om basmånad för indexuppräkning - oktober
månad 2016)
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TAXA FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS
VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH
BYGGLAGEN (2010:90) OCH STRANDSKYDD
ENLIGT MILJÖBALKEN
Datum

2016-11-21

Inledande bestämmelser
1§
Denna taxa gäller för bygg- och miljönämndens verksamhet inom den del som
berör Plan- och bygglagen samt strandskydd (Miljöbalken). Avgifterna tas ut
med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) PBL eller kommunallagen
(1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens
kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte
momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med
tillhörande tabeller.
Enligt denna taxa utgår avgift för
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked och
ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på arbetsplatsen,
5. framställning av arkivbeständiga handlingar,
6. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och
7. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder,
8. beslut om strandskyddsdispens,
9. kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser när
bygg- och miljönämnden ger bygglov för nybyggnad, tillbyggnad eller
ändring av byggnad eller för annan bygglovpliktig anläggning eller
skylt/ljusanordning enligt föreskrift meddelad med stöd av 16 kap 7 §,
10. kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser där den
fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller
områdesbestämmelserna,
11. kostnad för kart- och mätverksamhet.

Allmänna bestämmelser
2§
Beräkning av avgift
Avgift enligt tabell
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna 1-24. Beloppen i tabellerna 124 har beräknats genom att en framräknad handlingskostnad per timme för
verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av
ärende som åtgärden avser.

Gällande taxa
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VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH
BYGGLAGEN (2010:90) OCH STRANDSKYDD
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2016-11-21

Gällande taxa
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer.
Reducerad avgift
För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande bygglov utgår
avgift för nedlagd handläggningstid genom att den framräknade
handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i
ärendet.
En ansökan om bygglov där positivt gällande förhandsbesked finns debiteras
som ett planenigt beslut om bygglov.
Planavgift
Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall
bygglov beviljas med lite avvikelse.
Planavgift tas ut för detaljplaner framtagna enligt PBL.
I de fall kostnaden för detaljplanen inte har bekostats av kommunen tas inte
planavgift ut.
Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vid
nybyggnation av en- och tvåbostadshus
Avseende ärenden för en- och tvåbostadshus i enlighet med tabell 1 räknas
tillhörande komplementbyggnader in i ärendetyperna för nybyggnad, om allt
ingår i samma ansökan. Detsamma gäller eventuella anmälningspliktiga
åtgärder, om de ingår i samma ansökan.
Tidsbegränsade bygglov
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov som för ett
permanent bygglov för motsvarande åtgärd.
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Areabestämmning
I de fall där beräkning av ytor förekommer, används mätregler enligt Svensk
Standard SS 21054:2009 för BTA och OPA.
Timdebitering
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften
genom att den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras
med antalet nedlagda timmar i ärendet.
Handläggningskostnaden
Vid tillämpning av taxan är timtaxan 931 kronor per hel timme
handläggningstid.
Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning
Om en ansökan avslås eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den
handläggningstid som har lags ner i ärendet genom att den framräknade
handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i
ärendet.
Tidersättning
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna beslutar
nämnden om skälig avgift grundad på tidersättning.
3§
Ändring av taxan
Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i
denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad
för indexuppräkning är oktober månad 2016.
Övriga ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige.
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4§
Betalning av avgift
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne
tillställts nämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd
vidtagits.
Avgift får även tas ut i förskott.
Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt
räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.
Icke utnyttjade bygglov
På sökandens begäran sker avräkning av preliminärt debiterade avgifter för
åtgärder efter beslut om bygglov vilka nämnden inte har vidtagit. I de fall
bygglovet inte har utnyttjats sker återbetalning tidigast när bygglovet har
upphört att gälla.
Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras.
5§
Taxans ikraftträdande
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2017.
_____________________

Gällande taxa

Taxetabeller
1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader
Avgift

Planavgift

25 137 kr

22 344 kr

Liten avvikelse

29 792 kr

22 344 kr

Utanför planlagt område

29 792 kr

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två
bostäder och tillhörande komplementbyggnad

Planenligt

24 206 kr

22 344 kr

Liten avvikelse

28 861 kr

22 344 kr

Utanför planlagt område

28 861 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad < 50 m2,
med tekniskt samråd

Planenligt

Ärendetyp
1.1
1.2

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus och
tillhörande komlementbyggnad

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1\E\JJQDGDYNRPSOHPHQWE\JJQDGP
med tekniskt samråd

1.12
1.13
1.14

1.17

3 724 kr

13 034 kr

3 724 kr

Utanför planlagt område

13 034 kr

Planenligt

13 034 kr

6 517 kr

Liten avvikelse

15 827 kr

6 517 kr

Utanför planlagt område

15 827 kr

Planenligt

4 655 kr

3 724 kr

Liten avvikelse

8 379 kr

3 724 kr

Utanför planlagt område

8 379 kr

1\E\JJQDGDYNRPSOHPHQWE\JJQDGP
utan tekniskt samråd

Planenligt

5 586 kr

6 517 kr

Liten avvikelse

9 310 kr

6 517 kr

Utanför planlagt område

9 310 kr

1.18
1.19

7 448 kr

Liten avvikelse

Nybyggnad av komplementbyggnad < 50 m2,
utan tekniskt samråd

1.15
1.16

Planenligt

Tillbyggnad < 50 m2, med tekniskt samråd

7 448 kr

3 724 kr

1.20

Liten avvikelse

13 034 kr

3 724 kr

1.21

Utanför planlagt område

13 034 kr

Planenligt

13 034 kr

6 517 kr
6 517 kr

1.22

7LOOE\JJQDGPPHGWHNQLVNWVDPUnG

Planenligt

1.23

Liten avvikelse

15 827 kr

1.24

Utanför planlagt område

15 827 kr

1.25

Tillbyggnad < 50 m2, utan tekniskt samråd

Planenligt

4 655 kr

3 724 kr

Liten avvikelse

8 379 kr

3 724 kr

Utanför planlagt område

8 379 kr

Planenligt

5 586 kr

6 517 kr

1.29

Liten avvikelse

9 310 kr

6 517 kr

1.30

Utanför planlagt område

9 310 kr

1.26
1.27
1.28

1.31
1.32

7LOOE\JJQDGPXWDQWHNQLVNWVDPUnG

Ändrad användning, fasadändring, med
tekniskt samråd

1.33
1.34
1.35

Ändrad användning, fasadändring, utan
tekniskt samråd

1.36
1.37

Planenligt

8 379 kr

3 724 kr

Liten avvikelse

13 965 kr

3 724 kr

Utanför planlagt område

13 965 kr

Planenligt

2 793 kr

3 724 kr

Liten avvikelse

8 379 kr

3 724 kr

Utanför planlagt område

8 379 kr

Per styck för nybyggnad av fler likartade eneller tvåbostadshus utöver det första, i en och
samma ansökan (gruppbebyggelse)

Gällande taxa

13 034 kr

11 172 kr

2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader
Avgift

Planavgift

Planenligt

5 586 kr

5 586 kr

Liten avvikelse

9 310 kr

5 586 kr

Ärendetyp
2.1
2.2

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan
tekniskt samråd

2.3
2.4
2.5

Utanför planlagt område
Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd

2.6
2.7

Nybyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA)

9 310 kr

Planenligt

10 241 kr

5 586 kr

Liten avvikelse

13 965 kr

5 586 kr

Utanför planlagt område

13 965 kr

Planenligt

44 688 kr

37 240 kr

2.8

Liten avvikelse

59 584 kr

37 240 kr

2.9

Utanför planlagt område

59 584 kr

2.10

Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA)

Planenligt

100 548 kr

139 650 kr
139 650 kr

2.11

Liten avvikelse

120 099 kr

2.12

Utanför planlagt område

120 099 kr

Planenligt

149 891 kr

204 820 kr

Liten avvikelse

175 028 kr

204 820 kr

Utanför planlagt område

175 028 kr

2.13

1\E\JJQDGNYP %7$23$

2.14
2.15
2.16
2.17

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd

2.18
2.19
2.20

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan
tekniskt samråd

2.21
2.22

7LOOE\JJQDGNYP %7$23$

2.23
2.24
2.25

Fasadändring, med tekniskt samråd

2.26
2.27

Fasadändring, utan tekniskt samråd

2.28
2.29

Planenligt

12 103 kr

7 448 kr

Liten avvikelse

14 896 kr

7 448 kr

Utanför planlagt område

14 896 kr

Planenligt

8 379 kr

7 448 kr

Liten avvikelse

12 103 kr

7 448 kr

Utanför planlagt område

12 103 kr

Planenligt

20 482 kr

11 172 kr

Liten avvikelse

24 206 kr

11 172 kr

Utanför planlagt område

24 206 kr

Planenligt

10 241 kr

7 448 kr

Liten avvikelse

13 965 kr

7 448 kr

6 517 kr

7 448 kr

Planenligt
Liten avvikelse

All övrig ändring, med tekniskt samråd

Planenligt

9 310 kr

7 448 kr

14 896 kr

7 448 kr
7 448 kr

2.30

Liten avvikelse

18 620 kr

2.31

Utanför planlagt område

18 620 kr

2.32

All övrig ändring, utan tekniskt samråd

Planenligt

11 172 kr

7 448 kr

2.33

Liten avvikelse

14 896 kr

7 448 kr

2.34

Utanför planlagt område

14 896 kr

Gällande taxa

3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar
Ärendetyp
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten
omgivningspåverkan

Avgift
3 724 kr

Planavgift
3 724 kr

3.2

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor
omgivningspåverkan

10 241 kr

3 724 kr

3.3

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

931 kr

1 862 kr

3.4

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

1 862 kr

1 862 kr

3.1

4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1
Ärendetyp

Avgift
Timdebitering

4.1

Nöjesparker, djurparker,
idrottsplatser, skidbackar med
liftar, kabinbanor, campingplatser,
skjutbanor, småbåtshamnar,
friluftsbad, motorbanor och
golfbanor

4.2

Upplag och materialgårdar

Timdebitering

4.3

Tunnlar och bergrum som inte är
avsedda för väg, järnväg,
tunnelbana eller gruvdrift

Timdebitering

4.4

Fasta cisterner och andra fasta
anläggningar för kemiska
produkter som är hälso- och
miljöfarliga och för varor som kan
medföra brand eller andra
olyckshändelser

Timdebitering

4.5

Radio- eller telemaster eller torn

Timdebitering

4.6

Vindkraftverk som a) är högre än
20 meter över markytan b)
placeras på ett avstånd från
gränsen som är mindre än
kraftverkets höjd över marken c)
monteras fast på en byggnad, eller
d) har en vindturbin med en
diameter som är större än tre
meter

Timdebitering

4.7

Begravningsplatser

Timdebitering

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av

Gällande taxa

5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank,
parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)
Ärendetyp
5.1
5.2

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av mur eller plank,
utan tekniskt samråd

5.3
5.4
5.5

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av mur eller plank,
med tekniskt samråd

5.6
5.7
5.8

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser
utomhus, utan tekniskt samråd

5.9
5.10
5.11

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser
utomhus, med tekniskt samråd

5.12
5.13
5.14

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av
transformatorstation

5.15

Avgift
Planenligt

4 655 kr

Liten avvikelse

8 379 kr

Utanför planlagt område

8 379 kr

Planenligt

8 379 kr

Liten avvikelse

12 103 kr

Utanför planlagt område

12 103 kr

Planenligt

Timdebitering

Liten avvikelse

Timdebitering

Utanför planlagt område

Timdebitering

Planenligt

Timdebitering

Liten avvikelse

Timdebitering

Utanför planlagt område

Timdebitering

Planenligt

5 586 kr

Liten avvikelse

9 310 kr

Utanför planlagt område

9 310 kr

6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov

6.1

Ärendetyp
Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Avgift
6 517 kr

7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

7.1

Ärendetyp
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Gällande taxa

Avgift
6 517 kr

8 Anmälningspliktiga åtgärder
Ärendetyp

Avgift

8.1
8.2

Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd
Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd

6 517 kr
2 793 kr

8.3

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har
undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd

6 517 kr

8.4

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har
undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd

2 793 kr

8.5

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt
samråd

Timdebitering

8.6

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt
samråd

Timdebitering

8.7

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd

Timdebitering

8.8

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd

Timdebitering

8.9

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd

6 517 kr

8.10

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd

2 793 kr

8.11

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd

Timdebitering

8.12

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd

Timdebitering

8.13

Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en
byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd

Timdebitering

8.14

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i
en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd

Timdebitering

8.15

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt
samråd

8 379 kr

8.16

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt
samråd

3 724 kr

8.17

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första
stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt
samråd

10 241 kr

8.18

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första
stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt
samråd

3 724 kr

8.19

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd

Timdebitering

8.20

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd

Timdebitering

8.21

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad eller
komplementbostadsbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med
tekniskt samråd

6 517 kr

8.22

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad eller
komplementbostadsbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan
tekniskt samråd

2 793 kr

8.23

Sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 1 plan- och
bygglagen, med tekniskt samråd

6 517 kr

8.24

Sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 plan- och
bygglagen, utan tekniskt samråd

2 793 kr

8.25

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c §
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

6 517 kr

8.26

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c §
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

2 793 kr

Gällande taxa

9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

9.1

Ärendetyp
Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

Avgift
3 724 kr

9.2

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

7 448 kr

l
J

10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov

10.1

Ärendetyp
Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

Avgift
4 655 kr

10.2

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

9 310 kr

J

11 Förhandsbesked
Avgift

Ärendetyp
11.1

Inom planlagt område

Förhandsbesked

Utanför planlagt område

11.2

5 586 kr
10 241 kr

12 Villkorsbesked
Ärendetyp
12.1

Villkorsbesked

Avgift
Timdebitering

13 Ingripandebesked
Ärendetyp
13.1

Ingripandebesked

Avgift
Timdebitering

14 Extra arbetsplatsbesök
Ärendetyp
14.1

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

Gällande taxa

Avgift
3 724 kr

15 Upprättande av nybyggnadskarta
Ärendetyp
15.1
15.2

För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt
område och/eller för ny- och tillbyggnad.
Fastighetens yta 0-5000 kvm

15.3
15.4
15.5

För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt
område och/eller för ny- och tillbyggnad. Tillägg
per påbörjade 5000 kvm utöver de 5000 första,
GnIDVWLJKHWHQV\WDNYP

15.6

Avgift
Nyupprättande av
nybyggnadskarta

9 310 kr

Kontroll av befintlig
nybyggnadskarta

3 724 kr

Uppdatering av befintlig
nybyggnadskarta

4 655 kr

Nyupprättande av
nybyggnadskarta

6 517 kr

Kontroll av befintlig
nybyggnadskarta

2 793 kr

Uppdatering av befintlig
nybyggnadskarta

2 793 kr

16 Strandskyddsdispens
Ärendetyp
16.1

Strandskyddsdispens

Avgift
9 310 kr

17 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
Ärendetyp

Avgift

17.1

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i
någon av taxans övriga tabeller

Timdebitering

17.2

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte
finns i någon av taxans övriga tabeller

Timdebitering

18 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

i- - - - I- r- -1----------11
Ärendetyp

18.1

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Avgift

Timdebitering

19 Avslag

I

Ärendetyp

I

19.1

Avslag

Avgift

I

Timdebitering

Gällande taxa

-

20 Avskrivning
Ärendetyp
Avskrivning

20.1

Avgift
Timdebitering

21 Avvisning
Ärendetyp
21.1

I

Avvisning

Avgift
Timdebitering

22 Planbesked
Ärendetyp

Avgift

22.1

Planbesked som avser komplexa åtgärder och/eller åtgärder med miljöbedömning

13 965 kr

22.2

Planbesked för åtgärder som innebär ändring eller tillägg till befintlig detaljplan

11 172 kr

22.3

Planbesked för alla övriga åtgärder (än 22.1 och 22.2)

11 172 kr

23 Detaljplan (endast formell hantering)
Kostnader för utredningar, grundkarta, fastighetsförteckning och annonskostnader tillkommer
Ärendetyp

Avgift

23.1

Begränsat standardförfarande

23.2

Standardförfarande

23.3

Standardförfarande med program

102 410 kr

23.4

Standardförfarande med miljökonsekvensbeskrivning

102 410 kr

41 895 kr
69 825 kr

24 Detaljplan (formell hantering samt framtagande av planhandlingar)

IKostnader för utredningar, grundkarta, fastighetsförteckning och annonskostnader tillkommer
Ärendetyp

Avgift

Begränsat standardförfarande

102 410 kr

24.2

Standardförfarande

204 820 kr

24.3

Standardförfarande med program

256 025 kr

24.5

Standardförfarande med miljökonsekvensbeskrivning

256 025 kr

24.1

Gällande taxa

- ~
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Revidering av Plan- och byggtaxa

Varför ändras taxan?
•

Taxan har använts sedan 1 januari 2017 och den har fungerat
mycket bra. Det är uppskattat av både kunder och medarbetare
att snabbt kunna ge ett besked vad lovet kommer att kosta.
Men det finns ett antal mindre oklarheter som bör förtydligas
samt vissa ärenden där avgiften slår fel.

- ~
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Vad har ändrats?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Fler kategorier för större byggnationer vilket ger en mer rättvisande avgift.
Byggnationer utanför planlagt område, där det inte behöver göras en lokaliseringsprövning,
föreslås få en lägre avgift.
Ingen planavgift för fasadändring eller ändrad användning
Möjlighet att ta ut avgift för extra tekniska samråd, slutsamråd samt interimistiska
slutsamråd
Installation av eldstad billigare
Ökad kostnad för framtagande av detaljplaner
Mindre justeringar samt omformuleringar och nya kategoriseringar
Samma kostnad för förhandsbesked inom och utanför planlagt område
Separata avgiftskategorier för inglasningar av balkonger
Bygglov för installation av solceller är avgiftsbefriade
Fasta avgifter för master, torn, vindkraftverk, parkeringsplatser samt småbåtshamn istället
för timdebitering
Minskad kostnad för uppförande av mindre murar och plank

- ~
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Exempel lovavgifter
Ärendetyp

Befintlig taxa

Ny taxa

Skillnad

Solna

Södertälje

Nybyggnation 400 m2

44 688 kr

25 137 kr

- 19 551 kr

40 000 kr

41 000 kr

Nybyggnation 800 m2

44 688 kr

43 757 kr

- 931 kr

58 000 kr

76 000 kr

Nybyggnation 1500 m2

100 548 kr

61 446 kr

- 39 102 kr

87 000 kr

87 000 kr

Nybyggnation 3000 m2

100 548 kr

105 203 kr

+ 4 655 kr

142 000 kr

139 000 kr

Nybyggnation 8000 m2

149 891 kr

178 752 kr

+ 28 861 kr

287 000 kr

233 000 kr

Nybyggnation 20000 m2

149 891 kr

234 612 kr

+ 84 721 kr

562 000 kr

417 000 kr

Nybyggnation 40000 m2

149 891 kr

234 612 kr

+ 84 721 kr

907 000 kr

549 000 kr

Installation av eldstad

2 793 kr

1 862 kr

- 931 kr

3 000 kr

2 700 kr

Mindre murar och plank

4 655 kr

3 724 kr

- 931 kr

2 500 kr

6 100 kr

- ~
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Exempel framtagande av detaljplan
Jämförelse med andra kommuner är svårt då de flesta inte använder sig av fasta avgifter.
Ärendetyp

Befintlig taxa

Ny taxa

Skillnad

..

:r;

Begränsat standardförfarande – endast formell hantering

41 895 kr

58 467 kr

+ 16 572 kr

Standardförfarande – endast formell hantering

69 825 kr

108 368 kr

+ 38 543 kr

Standardförfarande med program – endast formell hantering

102 410 kr

153 056 kr

+ 50 646 kr

Begränsat standardförfarande – all hantering

102 410 kr

146 167 kr

+ 43 757 kr

Standardförfarande – all hantering

204 820 kr

270 921 kr

+ 66 101 kr

Standardförfarande med program – all hantering

256 025kr

382 641 kr

+ 126 616 kr

.....
C>
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2018-05-16

BMN §105 ALLM.2018.18

Revidering av Taxa för bygg- och miljönämndens
verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900)
och strandskydd enligt miljöbalken
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att
1. Anta taxebestämmelser och taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet
enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken
2. Timavgiften vid tillämpning av taxa skall vara 931 kronor per timme och
3. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2016
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Bertil Carlsson
(C), Carl-Magnus Fransson (M), Mårten Grothérus (L) och Lars-Åke Eriksson
(S).
Motivering
Efter att ha använt taxan under ett drygt år kan Samhällsbyggnadsförvaltningen
konstatera att den har fungerat mycket bra över lag och att det har blivit
mycket tydligare för sökande och medarbetare som numera kan ge ett snabbt
besked om hur mycket som kommer att faktureras. Det finns dock vissa saker i
taxan som bör justeras.
Den största skillnaden med det nya förslaget är att det finns fler
storlekskategorier för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller
komplementbyggnader. Från att tidigare haft fyra olika kategorier är det nu
föreslagit elva. Ändringen medför att kostnaden blir mer rättvisande.
Byggnationer utanför planlagt område, där lokaliseringsprövning inte behövs,
föreslås få en lägre avgift.
Planavgiften som tas ut för planer antagna efter 1987, och som inte bekostats
av exploatör, inte längre tas ut för vid ändrad användning och fasadändring.
Vi har under året sett att vi inte har en tillräcklig kostnadstäckning för
detaljplanerna så avgifterna har i förlaget höjts.
I övrigt är det mindre justeringar av kostanden och formuleringar som har
ändrats.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2018-05-16

En mer omfattande beskrivning av ändringarna i taxan, tillsammans med
förslaget till ny taxa och gällande taxa, finns bifogat i beslutsunderlaget.
Sammanfattning av ärendet
En ny taxa antogs av kommunfullmäktige 21 november 2016. Taxan är
baserad på underlag från SKL. Taxan har överlag fungerat mycket bra och
tydligheten har varit uppskattad av både sökande och medarbetare. Det finns
dock ett antal ärendetyper som har slagit lite fel och dessa är nu åtgärdade i det
nya förslaget.
Ärendets handlingar
Tjänsteutlåtande
Förslag ny taxa.pdf
Gällande taxa.pdf
Jämförelsebilaga.pdf
______________
Beslutet skickas till:
Akten
Bygg- och miljönämnden
Kommunstyrelsen

Ordförandens sign

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2018-05-21

KS/2018:212 - 104

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Marie Sandström Koski

Kommunstyrelsen

Skatteväxling, fördelningsmodell, regional
kollektivtrafikmyndighet samt överenskommelse av
uppgiftsfördelning i och med regionbildning i Sörmland
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Region Sörmland blir länets kollektivtrafikmyndighet från och med 1 januari 2019.
2. Överenskommelse om kollektivtrafik i Södermanlands län godkänns.
3. Skatteväxling från Katrineholm till landstinget, genom att kommunerna sänker
skatten med 6 öre och Region Sörmland höjer skatten med 6 öre från och med 1
januari år 2019, godkänns.
4. Södermanlands läns landsting och övriga kommuner i länet hemställer fullmäktige
hos regeringen att de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ i förordningen (2004:881)
om kommunalekonomisk utjämning sänks med 6 öre för kommunerna och höjs
med 6 öre för landstinget från och med 1 januari 2019.
5. Godkänner att Landstinget Sörmland ansöker om ny länsvis skattesats för länet
från och med 1 januari år 2019, som en följd av skatteväxlingen.
6. Den mellankommunala utjämningen godkänns till följd av skatteväxling enligt
förslaget i tjänsteskrivelse.
Sammanfattning av ärendet
Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) bilda region från
och med den 1 januari 2019. Som en del i den samordning av uppgifter detta innebär,
föreslås Region Sörmland bli regional kollektivtrafikmyndighet i enlighet med Lag
(2010:1065) om kollektivtrafik och därmed överta detta ansvar från SKTM. Som
grund för att tydliggöra uppgiftsfördelning och ansvar mellan kommuner och Region
Sörmland avseende kollektivtrafik, har Överenskommelse om kollektivtrafik i
Södermanlands län tagits fram inom ramen för regionbildningsprojektet. I samband
med regionbildningen föreslås en skatteväxling gällande regional utveckling samt
kommunernas andel av SKTM:s OH-kostnader för den allmänna kollektivtrafiken.
Beräkningar kring skatteväxling och kommunalekonomiska effekter är avstämda med
Sveriges kommuner och landsting (SKL).
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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Ärendets handlingar
•
•
•

Regionförbundets protokoll, 2018-04-12, §13
Överenskommelse om kollektivtrafik i Region Sörmland, med bilagor
Konsekvenser av skatteväxling inför regionbildning 2019

Ärendebeskrivning
Regional kollektivtrafikmyndighet
I enlighet med Lag (2010:1065) om kollektivtrafik ska varje län ha en regional
kollektivtrafikmyndighet. I samband med den nya lagen som trädde i kraft år 2012
valde Sörmland att använda sig av alternativet kommunalförbundet för att driva denna
myndighetsfunktion. I och med regionbildningen kommer Landstinget Sörmland att gå
ihop med både Regionförbundet Sörmland och SKTM i syfte att samordna och
effektivisera resurser. I detta ärende föreslås att Region Sörmland blir regional
kollektivtrafikmyndighet och huvudman för kollektivtrafiken vilket även innebär
behörig myndighet för att ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram och fatta
beslut om allmän trafikplikt utifrån detta. Region Sörmland blir också ansvarig för att
genomföra den trafik som omfattas av allmän trafikplikt samt besluta om taxor.
Överenskommelse om uppgiftsfördelning mellan Region Sörmland och länets
kommuner
Eftersom en skatteväxling kan genomföras på olika sätt och Landstinget Sörmland och
kommunerna anser att en partiell växling av ansvaret för kollektivtrafiken är det bästa
för Sörmland, finns ett behov av att klargöra vilken huvudman som har ansvaret för
vilken del av kollektivtrafiken. I detta ärende finns ett förslag till överenskommelse om
hur en sådan fördelning för länet ser ut. Överenskommelsen syftar till att spegla
nuvarande fördelning av åtaganden mellan huvudmännen. Till exempel ansvarar
Region Sörmland för allmän regional kollektivtrafik i länet och till angränsande län,
medan kommunerna genom tillköp ansvarar för inomkommunal trafik, så som
tätortstrafik och kommunal landsortstrafik. Vidare ansvarar Region Sörmland för
tågtrafik och så kallad stombusstrafik, sjukresor samt för viss trafikrelaterad
infrastruktur. Till överenskommelsen hör även bilagan Trafikförteckning och
fördelning av intäkter och kostnader samt tidigare tecknad Överenskommelse om
Sörmlandstaxan och Skolkortsmodell. I överenskommelsen framgår att regionen
övertar avtal från nuvarande SKTM. Dessa avtal kommer att behöva omarbetas
redaktionellt till följd av den nya myndighetsstrukturen i länet.
Beträffande Regionförbundet krävs inte motsvarande överenskommelse eftersom
samtliga kommuner redan har tillstyrkt att Landstinget övertar det regionala
utvecklingsansvaret i länet.
Mer information om överenskommelsen återfinns i Bilaga 1 – Överenskommelse om
kollektivtrafik i Region Sörmland.
Skatteväxling
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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Att skatteväxla innebär att intäkter som har tagits in i form av skatt av en huvudman
flyttas över till en annan huvudman genom att den som tidigare har haft denna
beskattningsuppgift sänker sin skatt lika mycket som den mottagande huvudmannen
höjer sin skatt i ören. Detta för att bekosta den uppgift som flyttas mellan
huvudmännen. De kostnader som är aktuella i detta sammanhang och föreslås
skatteväxlas är medel som avsätts för regional utveckling samt kommunernas andel av
SKTM:s OH-kostnader för den allmänna kollektivtrafiken. De beräkningar som ligger
till grund för detta ärende, har fastställt skatteväxlingens storlek till 6 öre, varav 2 öre
avser regional utveckling och 4 öre avser kollektivtrafiken. Detta innebär att alla
kommuner i länet sänker sin kommunalskatt med 6 öre medan Region Sörmland höjer
landstingsskatten med 6 öre.
Se Bilaga 2 – Konsekvenser av skatteväxling inför regionbildning 2019.
Länsvis skattesats
Skillnaderna som finns i de länsvisa skattesatserna speglar inte vilken skattesats som
kommunerna eller landstingen valt, utan beror endast på i vilken utsträckning
kommunerna tagit över verksamhet från landstingen eller tvärtom. I samband med
skatteväxlingen görs en ansökan till Regeringen om följdändring av den länsvisa
skattesatsen. Landstinget Sörmland föreslås göra denna ansökan till Regeringen, och
skickar då med samtliga kommunfullmäktiges justerade protokoll. Denna hemställan
behöver vara regeringen till handa senast den 30 september 2018.
Mellankommunal utjämning
Växlingen för kollektivtrafik får olika effekter i den kommunala ekonomin eftersom
kommunerna inte haft proportionellt lika stora kostnader, och detta föreslås jämnas ut
genom en inomkommunal utjämning över tre år. Utjämningsbeloppen föreslås
indexeras samt administreras av Region Sörmland.
För ytterligare information, se Bilaga 2 - Konsekvenser av skatteväxling inför
regionbildning 2019.
Utjämningsmodell
Länet har sedan bildandet av SKTM använt en annan fördelning än den av SCB
framräknade kostnadsfördelningen för kollektivtrafik. Länets modell har byggt på en
särskilt framräknad fördelning och denna föreslås ligga kvar. Därmed föreslås här
ingen förändring av tidigare beslut från år 2012.

Sari Eriksson
Kommundirektör
Beslutet skickas till: Länets kommuner, Landstinget Sörmland, 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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PROTOKOLL
Regionstyrelsen 2018-04-12

Beslut om skatteväxling, fördelningsmodell,
regional kollektivtrafikmyndighet samt överenskommelse om uppgiftsfördelning
Dnr 18- 035

Sammanfattning
Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och Kommunalförbundet Söimlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) bilda region från och
med den 1 januari 2019. Som en del i den samordning av uppgifter detta innebär,
föreslås Region Sörmland bli regional kollektivtrafikmyndighet i enlighet med Lag
(2010:1065) om kollektivtrafik och därmed öve1ta detta ansvar från SKTM. Som
grund för att tydliggöra uppgiftsfördelning och ansvar mellan kommuner och Region
Sörmland avseende kollektivtrafik, har Överenskommelse om kollektivtrafik i Södermanlands län tagits fram inom ramen för regionbildningsprojektet. I samband
med regionbildningen föreslås en skatteväxling gällande regional utveckling samt
kommunernas andel av SKTM:s OH-kostnader för den allmänna kollektivtrafiken.
Beräkningar kring skatteväxling och kommunalekonomiska effekter är avstämda
med Sveriges kommuner och landsting, SKL.
Vid sammanträdet noteras några mindre fel i det underliggande materialet, vilket inte
påverkar skatteväxlingen. Justerade dokument kommer att expedieras tillsammans
med protokollet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-04-12 § 20
Tjänsteskrivelse 2018-04-04
Landstinget Sörmland, PM Konsekvenser av skatteväxling inför regionbildning
2019, 2018-03-12

Överenskommelse om kollektivtrafik i Södermanlands län, 2018-03-19
Bilaga till överenskommelse - 1.1 Trafikförteckning och fördelning av intäkter och
kostnader
Bilaga till överenskommelse - 1.2 Överenskommelse om Sörmlandstaxan och Skolko1tsmodell
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PROTOKOLL
Regionstyrelsen 2018-04-12

forts§ 13
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen rekommenderar respektive kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige att besluta följande:
1. Region Sörmland blir länets kollektivtrafikmyndighet från och med den 1 januari
2019.
2. Överenskommelse om kollektivtrafik i Södennanlands län godkänns.
3. Skatteväxling från kommunerna till landstinget, genom att kommunerna sänker
skatten med 6 öre och Region Sörmland höjer skatten med 6 öre från och med
den 1 januari år 2019, godkäm1s.
4. Landstinget Sörmland och länets ko1mnuner hemställer tillsammans hos regeringen att de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ i förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjätm1ing sänks med 6 öre för kommunerna och höj s med
6 öre för landstinget från och med den 1 januari 2019.
5. Godkänna att Landstinget Sörmland ansöker om ny länsvis skattesats för länet
från och med den 1 januari år 2019, som en följd av skatteväxlingen.
6. Mellankommunal utjämning till följd av skatteväxling godkäm1s, enligt förslaget
i tjänsteskrivelsen.

Protokollsutdrag
Kommunerna i Sörmland
Landstinget Sötmland
Kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland
Akten

4
Box 325, 611 27 Nyköping
Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64
Telefon: 0155-778 90
E-post: info@region.sormland.se
Hemsida: www.region.sormland.se
Org nr: 222000-1545

Justeras

Protokollsutdraget intygas

ÖVERENSKOMMELSE OM KOLLEKTIVTRAFIK l SÖDERMANLANDS
LÄN
1. INLEDNING
Genom denna överenskommelse övertar Region Sörmland bland annat rollen som regional
kollektivtrafikmyndighet enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik från den tidigare regionala
kollektivtrafikmyndigheten, Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, vilket
sker den 1 januari 2019 i samband med att Region Sörmland bildas.
Överenskommelsen utgår från principer för uppgiftsfördelning i tidigare överenskommelse
om kollektivtrafiken i Sörmland från 2012, och har kompletterats med den utveckling som
skett sedan dess, så som ökad samordning samt åtaganden gällande trafik och fordon.
Genom denna överenskommelse är kommunerna i Sörmlands län och Region Sörmland
överens om att samverka för att säkerställa den övergripande inriktningen för länets
kollektivtrafik och i övrigt uppfylla åtagandena i punkterna nedan.
2. PARTER
Denna överenskommelse ("Överenskommelsen") ingås mellan Region Sörmland
("Regionen") och kommunerna i Södermanlands län (gemensamt "Kommunerna"). Parterna
benämns även enskilt för ”Part” och gemensamt för ”Parterna”.
3. ÖVERGRIPANDE INRIKTNING FÖR LÄNETS KOLLEKTIVTRAFIK
Sörmlands kollektivtrafik ska utgöra ett sammanhållet trafiksystem, väl integrerat med
angränsande regioners trafiksystem.
Regionens tjänster gör det lätt att Leva, Växa och Verka i Sörmland och övriga Mälardalen.
Regionens tjänster ska i övrigt följa vid var tid gällande:
•
•
•
•
•
•

Transportpolitiska mål
Lag (2010:1065) om kollektivtrafik
En Bättre Sits-målen
Målen i samverkan kring Mälardalstrafik AB
Regionalutvecklingsstrategi för Sörmland (Sörmlandsstrategin)
Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram

Därutöver ska Regionens tjänster utgå från Barnkonventionen och Nollvisionen samt bidra till
lika möjligheter och rättigheter för alla.

4. PLANERINGSPROCESS
4.1 Planering och beslut om trafikomfattning ska baseras på en transparent process och
med aktiv medverkan från Parterna samt fastställas i en av Regionen upprättad
trafikplan som beskriver förväntad utveckling för trafiken den kommande
treårsperioden.
4.2 Inför upprättandet av trafikplanen ska Kommunerna redovisa förslag på inriktning
och trafikomfattning för den trafik man har ett ansvar för den kommande
treårsperioden.
4.3 Regionen ska i god tid kommunicera väsentliga förändringar i det regionala utbudet
med berörda kommuner för att möjliggöra samordning med kommunernas
tillköpsbeställningar.
4.4 Regionen ska vid upprättande av trafikplanen beakta Kommunernas förslag till
inriktning, trafikomfattning och samtidigt säkerställa en integrerad och
sammanhållen trafik enligt gällande Regionalt Trafikförsörjningsprogram. Regionen
ska samråda med Kommunerna vid upprättande av trafikplan.
4.5 Utifrån trafikplanen och kommunernas beslut om tillköp upprättar Regionen beslut
om budget för trafikplansperioden.
4.6 Former och tidsplaner för budget- och planeringsprocess beslutas av Regionen.
4.7 Parterna ska följa beslutad planeringsprocess
4.8 Till dess att ny rutin för planeringsprocess och beslutsordning överenskommits
mellan Regionen och kommunerna ska tillköp göras enligt nu gällande process med
förändringen av begreppet från trafikbeställning till tillköpsbeställning.

5. PARTERNAS ROLLER OCH ANSVAR
5.1 GEMENSAM INRIKTNING
5.1.1

Regionen och Kommunerna är jämlikt 2 kap. 1 § lag (2010:1065) om
kollektivtrafik (”Kollektivtrafiklagen”) överens om att Regionen från och med
den 1 januari 2019 ska vara regional kollektivtrafikmyndighet för
Södermanlands län i enlighet med 2 kap. 2 § Kollektivtrafiklagen och därmed
bära ansvaret för den regionala kollektivtrafiken i Södermanlands län.

5.1.2

Regionen och Kommunerna är överens om att Regionen ska handha de uppgifter
som ankommer på en regional kollektivtrafikmyndighet enligt
Kollektivtrafiklagen.

5, 1,3 Regionen och Kommunerna är överens om att Parterna ska samverka i
kollektivtrafikfrågor.

KOMMUNERNAS INFLYTANDE
5. 1.4 Regionen och Kommunerna är överens om att Kommunerna, genom tillköp, ska
beställa all stadstrafik, lokal landsbygdstrafik, kompletteringstrafik och
skärgårdstrafik, av Regionen. Respektive kommun ska beredas ett betydande
inflytande över utförandet av kommunens tillköpta trafik. Tillköp av trafik ska
ske i linje med det beslutade trafikförsörjningsprogrammet samt inom ramen för
gällande trafikavtal.
SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK
5. 1.5 Regionen och Kommunerna är överens om att Regionen ansvarar för att
tillhandahålla ett samordnat servicecenter för den allmänna och särskilda
kollektivtrafiken.
5. 1.6

Enligt lagen (1997:736) om färdtjänst ansvarar Kommunerna för att
tillhandahålla sina kommuninvånare färdtjänst av god kvalitet. Regionen och
Kommunerna är överens om att de uppdrag, som Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet sedan tidigare uppdragits av kommunerna
gällande färdtjänst, övergår till Regionen från och med den 1 januari 2019

5.1.7 Enligt skollagen (2010:800) ansvarar Kommunerna för anordnandet av
skolskjuts. Regionen och Kommunerna är överens om att de uppdrag, som
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet sedan tidigare
uppdragits av kommunerna gällande skolskjuts, övergår till Regionen från och
med den 1 januari 2019.
5.1.8 Regionen ansvarar för upphandling, avtalsförvaltning och planering av
färdtjänstresor samt upphandling och avtalsförvaltning av skolskjuts i enlighet
med avtal som ingåtts av SKTM före regionensbildandet enligt 5.1.6 och 5.1.7.
Planering av skolskjuts utförs efter särskild överenskommelse.

TIDIGARE BORGENSÅTAGANDE
5.1.9 Den tidigare regionala kollektivtrafikmyndigheten i Södermanlands län,
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, har ingått
proprieborgen för inköp av tåg och högvärdeskomponenter. Genom detta
åtagande har även Kommunerna, i egenskap av direktionsmedlemmar för
kommunalförbundet, haft ett borgensåtagande. Parterna är överens om att
inriktningen är att detta borgensåtagande ensamt ska bäras av Regionen.
FÖRDELNING AV KOSTNADER
5.1. 10 Fördelning av de kostnader som inte skatteväxlats i och med bildande av
regionen, såsom exempelvis trafikkostnader och biljettintäkter, beskrivs i bilaga
a - Trafikförteckning och fördelning av intäkter och kostnader.
5.1. 11 OH-kostnader (förvaltnings- och trafikrelaterade kostnader så som för planering, beställning, trafikledning, gemensam administration med mera) för den
särskilda kollektivtrafiken har i samband med skatteväxlingen fastställts till ett
belopp på 28,9 mnkr i 2017 års prisnivå. Dessa kostnader ska indexeras med
landstingsprisindex exklusive läkemedel och därefter fördelas mellan Region
och respektive kommuner enligt aktuella nycklar baserade på antal bokningar
samt trafikkostnader.
5.2 REGIONENS ANSVAR
5.2.1 I enlighet med 2 kap. 9 § 2 st. Lagen om Kollektivtrafik är Regionen ansvarig
för det Regional Trafikförsörjningsprogrammet. Trafikförsörjningsprogrammet
ska utarbetas efter samråd med Kommunerna och fokus i samrådet ska läggas på
förankring av och dialog om inriktningar inför fastställandet av
trafikförsörjningsprogrammet. Trafikförsörjningsprogrammet ska behandla alla
trafikslag i syfte att öka samordningen mellan olika typer av kollektivtrafik. I
trafikförsörjningsprogrammet har kommunerna ett särskilt ansvar, enligt punkt
5.3.9, nedan att behandla färdtjänst och riksfärdtjänst och grunderna för
prissättningen för resor med sådan trafik, i enlighet med lagen om
kollektivtrafik.
5.2.2 I enlighet med 2 kap. 9 § 2 st. Lagen om Kollektivtrafik är Regionen ansvarig
för beslut om allmän trafikplikt.
5.2.3 Regionen ansvarar för länets regionala kollektivtrafik i enlighet med
Kollektivtrafiklagen. I detta ansvar ligger att i största möjliga utsträckning
samordna och anpassa stadstrafik och lokal landsbygdstrafik med stomlinjetrafik
med buss och tågtrafik. Regionen ansvarar vidare för att tillse att trafiken som
helhet bedrivs på ett attraktivt sätt samt att parallell trafik i möjligaste mån
undviks.
5.2.4 I egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet ska Regionen samverka med,
och i förekommande fall driva utveckling genom, för verksamheten viktiga
samverkansorgan och angränsande län, så som En Bättre Sits, samt
intressebolagen MÄLAB, Transitio och Samtrafiken.

TEKNISKA SYSTEM
5.2.5 Regionen ansvarar för de tekniska stödsystem som behövs för att bedriva allmän
och särskild kollektivtrafik i länet i form av exempelvis biljettsystem,
planeringssystem och realtidssystem, samt för de övriga funktioner som inte går
att direkt härleda till viss trafik. Vid förändringar av kostnaden för tekniska
system, som anses skilja sig mer än vad som är brukligt över tid har Regionen
rätt till ersättning från Kommunerna.
DEPÅER OCH HÅLLPLATSER
5.2.6 Regionen ska äga och förvalta de depåer som SKTM ansvar för vid ingången av
2019. Regionen ansvarar inte för flytt eller förändring av depå som inte är
motiverad utifrån funktion eller belastning.
5.2.7 Regionen ska tillhandahålla till hållplatser hörande information och skyltning,
som SKTM ansvar för vid regionbildningen.
TAXA
5.2.8 Regionen råder över och beslutar om taxor för kollektivtrafiken i enlighet med
Kollektivtrafiklagen. Detta arbete ska ske i dialog med Kommunerna.
FÖRSÄLJNINGSKANALER
5.2.9 Regionen ansvarar för att tillhandahålla lämpliga försäljningskanaler. Regionens
målsättning är att framgent öka digitaliseringen.
STATISTIK
5.2.10 Regionen ska löpande till Kommunerna ta fram och tillhandahålla aktuell
statistik över resande och kundnöjdhet i standardiserat format. I den mån
Kommunerna förfogar över statistik som inte Regionen har tillgång till ska
kommunen förse Regionen med denna.
ALLMÄN KOLLEKTIVTRAFIK
5.2.11 Regionen ansvarar för att tillhandahålla regional stomlinjetrafik med buss och
regional tågtrafik. Regionen ansvarar för att tillhandahålla trafik enligt
fastställda tillköp i enlighet med trafikförsörjningsprogrammet från
kommunerna.
5.2.12 Regionen ansvarar för regional tågtrafik i enlighet med avtal med MÄLAB.
Pendeltåg mellan Gnesta och Södertälje, enligt avtal med Trafikförvaltningen i
Stockholms län, hanteras i särskild överenskommelse mellan Regionen och
Gnesta.
5.2.13 I Regionens åtagande avseende regional stomlinjetrafik med buss inkluderas
busstrafik mellan kommunhuvudorter inom länet samt Södertälje.
Stomlinjetrafik med buss är endast aktuell på sträckor där vardagsresande eller
andra funktionella samband gör att sådan trafik kan motiveras.
Tillhandahållandet ska matchas mot pendlingsunderlag på sträckan och hänsyn
ska tas till utbudet av tågtrafik. En regional linje bekostas av Regionen om linjen
huvudsakligen tillgodoser ett regionalt uppdrag (tillgodoser pendling mellan
kommunhuvudorterna). Linjer mellan kommunhuvudorter som i grunden snarare
utför inomkommunala uppdrag betraktas därmed som lokal landsbygdstrafik och

delas därmed mellan de kommuner som trafiken går mellan, se bilaga a Trafikförteckning och fördelning av intäkter och kostnader.

5.2.14 Regionen åtar sig att planera regionala stomlinjetrafik med buss så att de även är
lämpliga för skolresor. Linjens huvudsakliga syfte och regionala trafikuppdrag
ska dock alltid beaktas i första hand.
SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK
5.2.15 Regionen tillhandahåller tjänster för bokning, planering och samordning av
särskild kollektivtrafik enligt punkt 5.1.5 ovan.
5.2.16 Utöver vad som anges i punkt 5.1.6 och 5.1.7 ovan får Regionen, efter
överenskommelse med Kommunerna, upphandla även ytterligare
persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som
Kommunerna ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster.
5.3 KOMMUNERNAS ANSVAR
ALLMÄN KOLLEKTIVTRAFIK
5.3.1 Kommunerna ska årligen genom tillköp beställa all stadstrafik, lokal
landsbygdstrafik, kompletteringstrafik och skärgårdstrafik, av Regionen. Tillköp
ska göras inom ramen för vid var tid gällande regionalt
trafikförsörjningsprogram och trafikavtal.
5.3.2 Utredningsuppdrag som inte ryms inom den ordinarie trafikutvecklingen i
enlighet med trafikförsörjningsprogrammet betraktas som tillköp och bekostas i
sin helhet av beställaren. Beställning av sådana uppdrag kan tillhandahållas efter
särskild överenskommelse.
5.3.3 Kommunerna ska föreslå inriktning och förändringar av utbud som, utöver att
tillgodose lokala behov, också stärker förutsättningarna för utvecklingen av den
regionala stomlinjetrafiken med buss och tågtrafiken.
5.3.4 Om Kommunerna eftersträvar en utveckling av tågtrafiken eller regional
stomlinjetrafik med buss som överträffar den nivå Regionen åtar sig, kan
Kommunerna, förutsatt att det är i linje med rådande överenskommelser inom
MÄLAB-samarbetet, trafikförsörjningsprogrammet och trafikavtal, tillköpa
sådan trafik från Regionen.
5.3.5 Förändringar av tillköpt trafik kan justeras under ett innevarande tillköpsår men
endast efter överenskommelse och inom ramen för rådande avtal.
5.3.6 Kommunen ansvarar för ekonomiskt underskott som uppkommer till följd av
tillköp.
5.3.7 Om en kommun önskar annan taxa eller biljettprodukt för den allmänna
kollektivtrafiken än vad Regionen beslutat om ska även detta anses som tillköp.
Tillköp ska göras i linje med vid var tid gällande regionalt
trafikförsörjningsprogram och trafikavtal. Alla eventuella merkostnader, som
exempelvis kostnader för kommunikation och utveckling av tekniska system, på
grund av sådan överenskommelse ska bekostas av beställaren.

5.3.8 Respektive kommun åtar sig att köpa skolkort av Regionen enligt fastställt pris
för skolkort och därmed ansvara för kostnaderna för sådana resor samt att
principen om kommunernas köp av skolkort efterlevs. (Se bilaga b Överenskommelse om Sörmlandstaxan och Skolkortsmodell).
SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK
5.3.9 För överenskommelser enligt punkt 5.1.6 och 5.1.7 ovan ska kommunen bära
samtliga kostnader för trafiken och Regionens tillhandahållande av tjänster.
Detta ska gälla även vid tillkommande överenskommelser enligt punkt 5.2.16.
5.3.10 Respektive kommun ska i enlighet med kollektivtrafiklagen regelbundet i ett
trafikförsörjningsprogram ange omfattningen av färdtjänst och riksfärdtjänst
samt grunderna för prissättning för resor med sådan trafik (2 kap. 11 § Lagen om
Kollektivtrafik). Kommunen åtar sig även att rapportera detta till Regionen med
syftet att kommunens trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst
ska vara en del i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
5.3.11 Regionen har rätt till ersättning från Kommunerna för den särskilda
kollektivtrafik som Regionen utför för respektive kommun, se även 5.1.11 ovan.
6. TILLÄMPNING AV KOSTNADSUTJÄMNINGSSYSTEMET
Kostnadsutjämningen mellan Kommunerna i Södermanlands län, enligt regler om inkomstoch kostnadsutjämningssystemet, ska bygga på samma procentuella fördelning som den
underskottsfördelning som fastställdes till följd av Södermanlands läns hemställan om ny
fördelningsgrund av standardkostnaden i utjämningssystemet daterad den 28 augusti 2012, se
nedan tabell 1.

Eskilstuna kommun
Flens kommun
Gnesta kommun
Katrineholms kommun
Nyköpings kommun
Oxelösunds kommun
Strängnäs kommun
Trosa kommun
Vingåkers kommun
Summa

Kostnad,
kkr

%

75 274
8 731
10 340
17 222
51 417
2 075
24 151
7 353
7 781
204 344

36,8 %
4,3 %
5,1 %
8,4 %
25,2 %
1,0 %
11,8 %
3,6 %
3,8 %
100 %

Tabell 1 – kostnadsfördelning enligt Södermanlands läns hemställan om ny fördelningsgrund av
standardkostnaden i utjämningssystemet daterad den 28 augusti 2012

Ny inrapportering ska endast ske vid större förändringar av till exempel trafikarbetet eller
efter att någon Part begärt det. Sådan inrapportering ska ske baserat på faktiska kostnader för
kollektivtrafiken enligt senast tillgängliga bokslut.

7. ÖVERENSKOMMELSENS GILTIGHET
7.1 Överenskommelsen gäller från och med dagen för dess godkännande enligt punkt 8
nedan och tillsvidare.
7.2 Överenskommelsen kan på begäran av endera Part omförhandlas om det sker
förändringar som väsentligen ändrar förutsättningarna för Överenskommelsen eller
om Regionen upphör att vara länets regionala kollektivtrafikmyndighet. Nya villkor
till följd av sådan omförhandling ska tillämpas från närmast därpå följande årsskifte,
dock tidigast nio månader efter ny överenskommelse träffats.
7.3 Om Regionen upphör att vara länets regionala kollektivtrafikmyndighet ska ansvar
för länets kollektivtrafik därefter gälla i enlighet med den ordning som framgår av
bilaga a, kolumn 2, om inte annat överenskommes till följd av omförhandling enligt
punkt 7.2 ovan.
7.4 Överenskommelsen kan sägas upp endast till följd av att Parterna vid omförhandling
enligt punkten 7.2 ovan inte kan enas. Vid sådan uppsägning ska en uppsägningstid,
som sträcker sig fram till tid då vid var tid gällande trafikavtal upphör att gälla,
beaktas, dock minst 24 månader.
7.5 Begäran om uppsägning av Överenskommelsen ska ske skriftligen och sändas med
rekommenderat brev till samtliga parter i Överenskommelsen.
8. GODKÄNNANDE
För Överenskommelsens giltighet krävs att det godkänns av såväl fullmäktige i Landstinget
Sörmland som fullmäktige i envar av Kommunerna.
Detta avtal har upprättats i tio likalydande exemplar, varav Parterna tagit varsitt.
9. BILAGOR
a. Trafikförteckning och fördelning av intäkter och kostnader
b. Överenskommelse om Sörmlandstaxan och Skolkortsmodell

Bilaga till Överenskommelse om kollektivtrafiken i Södermanlands län:

Trafikförteckning och fördelning av
intäkter och kostnader

1 Inledning
Följande dokument beskriver hur trafikkostnader och intäkter, såväl för den allmänna och särskilda
kollektivtrafiken, fördelas mellan Regionen och Kommunerna efter att Regionen Sörmland tar över
ansvaret som regional kollektivtrafikmyndighet vid regionsbildande den 1 januari 2019. Fördelningen
utgår i princip från tidigare beslutade fördelningsprinciper mellan Landstinget Sörmland och
kommunerna.

1.1 Grundprincip
Alla poster som kan härledas direkt till en part ska direkt allokeras till den finansieringsansvarige parten.
Vid förändring i trafikavtal, ersättningsmodeller eller i Sörmlandstaxans produktsortiment måste alltid
nedanstående fördelningsprinciper ses över och vid behov justeras. Fördelningen bygger på att
trafikkostnader och intäkter kan förändras under innevarande år beroende av en parts tillköp.

2 Allmän Kollektivtrafik
2.1 Trafikkostnader
2.1.1

Tåg

Kostnader för regional tågtrafik inklusive banavgifter och periodkortsavtal belastar Regionen. Eventuell
tillköp av tågtrafik betalas av respektive kommun enligt överenskommet tillköp.

2.1.2

Landsbygdstrafik

Landsbygdstrafik består av stomlinjetrafik med buss och lokal landsbygdstrafik.
Kostnaden stomlinjetrafik med buss betalas av Regionen. Eventuell tillköpt stomlinjetrafik med buss
betalas av respektive kommun som tillköpt trafiken.
Kostnad för utförd lokal landsbygdstrafik betalas av respektive kommun som tillköpt trafik. För linjer
som berör flera kommuner ska fördelning av kostnader ske efter kilometer i respektive kommun om inte
annat överenskommes. Finansieringsansvar, inklusive eventuella överenskommelser, framgår av avsnitt
4 – Linjebeskrivning, nedan.
Trafikkostnaderna för Landsbygdstrafik och Stomlinjetrafik med buss regleras genom linjer.
•

Direkta kostnader som hänförs till respektive linje är kostnader enligt trafikavtal plus andra
direkta kostnader.

•

Fordon: För varje linje beräknas hur många fordon som krävs för att köra linjen. Den
genomsnittliga kostnaden per fordon beräknas utifrån den totala kostnaden för samtliga fordon
som ingår i landsbygdstrafiken.

•

Kilometer: Varje linje belastas med antal tidtabellskilometer. Som grund används den
produktion som finns i planeringsverktyget. Den genomsnittliga kostnaden per kilometer
beräknas utifrån den totala kostnaden för de tidtabellskilometer som ingår i landsbygdstrafiken.
Om linjen berör flera kommuner belastas varje kommun med sina kilometerkostnader.
Vid tillköp av avgång på linje som definieras som stomlinjetrafik med buss belastas den
tillköpta kommunen hela kilometerkostnaden för tillköpta avgångar.

•

Timmar: Varje linje belastas med antal tidtabellstimmar. Som grund används den produktion
som finns i planeringsverktyget enligt gjord trafikbeställning. Den genomsnittliga kostnaden per
timme beräknas utifrån den totala kostnaden för de tidtabellstimmar som ingår i
landsbygdstrafiken.
Om linjen berör flera kommuner belastas varje kommun med sina timkostnader.

Vid tillköp av avgång på linje som definieras som stomlinjetrafik med buss belastas beställaren
hela timkostnaden för tillköpta avgångar.

2.1.3

Stadstrafik

Kostnad för utförd stadstrafik betalas av respektive kommun som tillköpt trafiken. Trafikkostnaden för
stadstrafiken direkt allokeras till respektive kommun.

2.1.4

Viten

Viten i den allmänna kollektivtrafiken hänförs till resultatenhet direkt som reducerad kostnad. Om viten
inte är direkt hänförliga till en resultatenhet behandlas de som gemensamma kostnader och fördelas på
aktuellt trafikavtal där vitet uppstår.

2.2 Intäkter
2.2.1

Biljettintäkter

Biljettintäkter för resande med Sörmlandstrafikens periodkort på tåg återförs till Regionen enligt
beräknad genomsnittintäkt per produkttyp.
Biljettintäkter för särskilda trafiklösningar (såsom skärgårdstrafik) återförs till respektive beställare.
Biljettintäkter för Landsbygdstrafik, Stomlinjetrafik med buss och Stadstrafik regleras huvudsakligen
per linje.
•

Intäkter från enkelbiljetter sålda ombord direkt allokeras till respektive linje medan intäkter från
enkelbiljetter sålda via App/Reskassa fördelas efter påstigande per linje med biljettypen.

•

Intäkter från periodbiljetter beräknas efter påstigande med biljettypen och genomsnittintäkt per
påstigande för respektive typ av periodbiljett.

•

Snittintäkten för regional stomlinjetrafik med buss viktas upp jämfört med övriga linjer då dessa
linjer i större utsträckning är fler-zonsresor. Snittintäkten för stadstrafiken med buss viktas ned
jämfört med övriga linjer då dessa linjer i större utsträckning är en-zonsresor vilket innebär att
resor med linjer inom en zon tillgodoförs intäkter som snittintäkt för 1-zonsbiljett.

•

Intäkter som inte kan hänföras direkt till en linje fördelas procentuellt efter hur övriga intäkter
fördelats.

För landsbygdstrafik som berör flera kommuner beräknas intäkten per kommun utifrån andel påstigande
i respektive kommun om inte annat överenskommes.
Om en kommun gjort tillköp av stomlinjetrafik med buss eller tåg återförs inte intäkter för den tillköpta
trafiken såvida inte särskild överenskommelse har träffats.

2.2.2

Skol- och Elevkortsintäkter

Intäkter från skolbiljetter (elevkort, skolkort zon och skolkort län) fördelas efter påstigande per linje och
genomsnittsintäkt för respektive typ av skolbiljett. Skolbiljetter som används ombord på tåg fördelas på
samma sätt med undantag av att tågtrafiken hanteras som en kostnadspost/linje.
Elevkort Kvicksund-Eskilstuna: För elever boende eller studerande i Kvicksund finns särskild
överenskommelse där ett tillägg säljs till elevkortet för giltighet ombord på tåg mellan Kvicksund och
Eskilstuna. Intäkterna återförs till Region Sörmland.

2.2.3

Reklamintäkter och Övriga Intäkter

Kommunerna kan köpa reklamplats ombord på bussarna. Intäkterna tillfaller Regionen.
Övriga intäkter direkt allokeras om möjligt. Om direkt allokering inte är möjligt fördelas intäkter enligt
trafikarbete eller enligt överenskommelse i särskild ordning.

3 Särskild Kollektivtrafik
Kostnader och intäkter i den särskilda kollektivtrafiken fördelas i allt väsentligt på samma sätt som för
den allmänna kollektivtrafiken. Regionen utför särskild kollektivtrafik till respektive kommun i enlighet
med särskild beställning.

3.1 Trafikkostnader
3.1.1

Resekostnader

Kostnad för sjukresor belastas landstinget medan kostnader för färdtjänst och skolskjuts belastar den
kommun som beställaren av trafiken är hemmahörande i. För trafik som bedrivs som anropstrafik och
som sker samordnat görs en fördelning där varje köruppdrag (tur) beräknas med direkta kostnader
motsvarande ersättning för utförandet. Om en sådan tur omfattar flera resenärer med olika
betalningsansvariga fördelas kostnaderna efter reslängd för varje resenär.

3.1.2

Viten

Viten i den särskilda kollektivtrafiken hanteras som en reducerad trafikkostnad. Den direkt allokeras i
första hand till respektive part. Om vitet inte kan direkt allokeras fördelas vitet efter andel av total
trafikkostnad per part.

3.2 Intäkter
Egenavgifter i den särskilda kollektivtrafiken nettoredovisas genom avdrag på trafikkostnaden. Avgiften
direkt allokeras därmed till respektive part.

4 Linjebeskrivning
4.1 Busstrafik
Linje

Sträckning

Finansiär

1

Eskilstuna

2

Eskilstuna

3

Eskilstuna

4

Eskilstuna

5

Eskilstuna

6

Eskilstuna

7

Eskilstuna

8

Eskilstuna

9

EskilstunaHälleforsnäs

Eskilstuna/Flen

20

Eskilstuna

21

Eskilstuna

23

Eskilstuna

24

Eskilstuna

29

EskilstunaÄsköping

30

Eskilstuna/Katrinehol
m
Eskilstuna

31

Eskilstuna

40

Eskilstuna

41

Eskilstuna

60

Eskilstuna

61

Eskilstuna

62

Eskilstuna

63

Eskilstuna

64

Eskilstuna

65

Eskilstuna

66

Eskilstuna

141

Strängnäs

142

Strängnäs

143

Strängnäs

160

Nyköping

161

Nyköping

162

Nyköping

Fördelning
Trafikkostnader

Fördelning Intäkter

Produktion inom resp.
kommun

Påstigande inom resp. kommun

Produktion inom resp.
kommun

Påstigande inom resp. kommun
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163

Nyköping

164

Nyköping

165

Nyköping

166

Nyköping

171

Flen

181

Katrineholm

182

Katrineholm

183

Katrineholm

203

Eskilstuna

206

Eskilstuna

207

Eskilstuna

208

Eskilstuna

220

EskilstunaSträngnäs

Eskilstuna/Strängnäs

230

Eskilstuna

301

Strängnäs

302

Strängnäs

303

Strängnäs

304

Strängnäs

305

Strängnäs

306

Strängnäs

325

SträngnäsBjörsund

Strängnäs

332

Strängnäs

333

Strängnäs

337
401

SträngnäsMalmköping
Vingåker-Hävla

Flen/Strängnäs

Vingåker

404

Vingåker

406
411
414

KatrineholmÄsköping
KatrineholmÄsköping
KatrineholmHävla
KatrineholmÄsköping

Påstigande inom resp. kommun

Ingen fördelning

Ingen fördelning

Produktion inom resp.
kommun

Påstigande inom resp. kommun

Produktion inom resp.
kommun
Produktion inom resp.
kommun
Produktion inom resp.
kommun
Ingen fördelning

Påstigande inom resp. kommun

Vingåker

402

405

Produktion inom resp.
kommun

Vingåker/Katrineholm
Vingåker/Katrineholm
Katrineholm
Katrineholm

415

Flen

430

Flen

483

Katrineholm

484

Katrineholm
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Tillfaller Vingåker
Tillfaller Katrineholm
Ingen fördelning

490

KatrineholmBjörkvik

Katrineholm

512

Gnesta

513

Gnesta

514

Gnesta

515

Nyköping

525

Nyköping-Gnesta

Nyköping/Gnesta

534

Nyköping

543

Gnesta

550

Trosa

551

Gnesta-Trosa

Trosa/Gnesta/SL

552

Trosa

553

Trosa

554

Nyköping/Trosa

555

Nyköping

557

Nyköping

560

Nyköping

561

Nyköping

562

Nyköping

563

Nyköping

564

Nyköping

570

Nyköping

589

Gnesta-Flen

Gnesta/Flen

590

NyköpingBjörkvik

Katrineholm/Nyköping

601

Nyköping

602

Nyköping

603

Nyköping

Ingen fördelning

Ingen fördelning

Produktion inom resp.
kommun

Påstigande inom resp. kommun

SL: 50%, Produktion inom
resp. kommun

Påstigande inom resp. kommun

Produktion inom resp.
kommun

Påstigande inom resp. kommun

Produktion inom resp.
kommun
Delas jämnt mellan
kommunerna

Påstigande inom resp. kommun
Delas jämnt mellan kommunerna

605

Trosa-Nyköping

Trosa

Ingen fördelning

Ingen fördelning

615

OxelösundNyköping

Oxelösund

Ingen fördelning

Ingen fördelning

Ingen fördelning

Ingen fördelning

631

Strängnäs

634

Strängnäs

635

Strängnäs

636

Strängnäs

637

Strängnäs

642
643

Mariefred-Nygård

Strängnäs
Strängnäs
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655

Nyköping

656

Nyköping

660

Nyköping

663

Nyköping

667

Nyköping

672

Vingåker

674

SjöholmHansjöskolan

Vingåker

676

Vingåker

679

Flen

683

Katrineholm

686

ÄsköpingÄsköping

Katrineholm

691

Flen

700

Landstinget

701

Landstinget

710

Landstinget

715

Landstinget

722

Vingåker

730

Landstinget

759

Landstinget

760

Landstinget

765

Landstinget

780

Landstinget

801

Landstinget

802

Landstinget

803

Landstinget

805

Landstinget

820

Landstinget

821

Landstinget

841

Landstinget

876

Landstinget

Ingen fördelning

Ingen fördelning

Ingen fördelning

Ingen fördelning
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4.2 Tågtrafik
Antal dubbelturer (mån - fre)

År 2012
Fullt utbyggd etapp 1 (dec 2021) enligt
beslut 2014
1/1 2019 vid Regionbildning

Nyköpingsbanan
Stockholm Nyköping
14

Svealandsbanan

Nyköping - Stockholm - Eskilstuna Norrköping Eskilstuna
Arboga
15
15/16
13-nov

Sörmlandspilen

UVEN

Hallsberg Stockholm
10,5

Västerås Norrköping
15 + 2

19

17

23

17

12,5

19 + 3

17

15

23

17

12,5

17 + 2

4.3 Särskild kollektivtrafik
Regionen utför särskild kollektivtrafik för respektive kommun i enlighet med särskild beställning.
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Överenskommelse angående Sörmlandstaxan
Agarrådet den 19 november 2015
Överenskommelse angående inriktning för ny prismodell för /linet- Sörmlandstaxan • träffad mellan
medlemmarna av Kammunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, företrlidda av LSO och
KSD, vid ägarråd den 19 november 2015.
Denna överenskommelse skall vara vägledande för myndighetens beslut om ny prisstruktur för länets
kollektivtrafik.

1 Bakgrund
Inom ramen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet uppdrag att utveckla kollektivtrafiken i länet har
en översyn genomförts av struktur och prissättning av biljetter för resor med myndighetens
upphandlade trafik - Sörmlancjstaxan. Införande av den nya Sörmlandstaxan avses ske under 2016 1
samband med att nytt tekniskt system för blljettering Införs i syfte att förenkla för resenären.
Denna översyn utgår från de övergripande målen för myndighetens uppdrag. Uppdraget utgår från
att kommunerna och landstinget har ett gemensamt ansvar för länets kollektivtrafik och skall
tillsammans, genom Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, agera för att utveckla
kollektivtrafiken I lä net som ett sammanhållet och Integrerat trafiksystem. Vid översyn av
Sörmlandstaxan har de övergripande målen enligt verksamhetsplane n varit vägledande och omfattar
I första hand målet att kollektivtrafiken skall utvecklas för att stödja regionens täthet och
flerkärnighet och stärka förutsättningarna för en sammanhållen och utvidgad arbetsmarknadsregion.
Vidare skall nya Sörmlandstaxan utgå från förutsättningen all den skall stärka en regional utveckling
inom ramen för Mälardalssamarbetet och i samverkan med MÄLAB-taxa för den regionala
tugtrafi ken i Mälardalen.

2 Sörmlandstaxan
Sörrn landstaxan innehåller fyra huvuddelar. I denna överenskommelse beskrivs principerna för
delarna 1-3. Detaljerade regler besl utas av direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet som
skall följa principerna i denna överenskommelse. Frågan om priser för de olika produkterna beslutas I
senare skede efter ytterligare ekonomiska analyser och överväganden.
1. Struktur för prissättning med zon-indelning
2. Oiljettslag och rabattformer - produktsortiment
3. Affärsvillkor
4. Priser och rabatter

2.1 Struktur för prissättning med zon-indelning
Vid direkt ionens sammanträde i maj 2015 fastställde direktionen förslaget till ny zon-indelning enligt
figur nedan. Denna zon-indel ning är samordnad med den kommande MÄLAB-taxan. Denna str:~
och zon-indelning kan ligga till grund för slutliga beslut om Sörmlandstaxan.
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2.2 Biljettslag och rabattformer - produktsortiment
Sörmlandstaxan skall innehålla I huvudsak två biljettslag - enkelbilj etter och periodbiljetter. Utöver
detta huvudutbud skall också finnas periodbilj ett för skolresor (skolkort) och periodbiljetter för 1
eller 3 dagar (turistbiljett).
Rabatter skall omfatta följande:
• Rabatt på enkelbilj etter köpta med reskassa eller mobil
• Rabatt för ungdom (-20 år) och studerande (-26) år tillämpas på periodkort och enkelbiljetter
• Barn upp t ill 7 år reser avgiftsfritt i sällskap med bct~lande resenär (max 2 barn per betalande)
•

Rabatt för giltighet i lågtraflk gäller under vardagar i lågtrafik (preliminärt 9-14 och 18-24), samt
lördagar, söndagar och helgdagar undantaget nattrafik och tillämpas på periodkort 30 dagar för
1-zon.

De biljettslag som skall ingå i Sörm landstaxan sammanfattas i följande tabell
Enkelblljett
Normalpris
Rabatterat pris
Reducerat pris ungdom
Reducerat pris lågtrafik
Prisberälmlng

JA
JA
JA
NEJ
Pris per zon
med takprls 3
zoner

Periodbiljett
30dgr
JA
NEJ
JA
JA för 1-zon
1-zon eller län

Skolkort läsår
JA
NEJ
NEJ
NEJ
1-zon eller län

Turistkort
1 eller 3 dagar
JA
NEJ
JA
NEJ
1 zon eller län

2.3 Affärsvillkor
De villkor som skall gälla vid införande av Sörmlandstaxan skall omfatta regler för giltighet,
åldersgränser och försäljningskana ler. De principer som redovisas i denna överenskommelse skall
vara vägledande för myndighetens beslut om tidsgiltigheter och försäljningskanaler. Vidare kan nya
tekniska lösningar som möj liggörs genom ny bilj etteringsteknik ge förut~ättningar för andra

'
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rabattformer och försä ljningskanaler som successivt kan införas av myndigheten Inom ramen för
denna överenskommelse.
lnril1tnlng för åldersregler: (slutliga detaljregler fastställs av myndigheten)
•Upp till två barn i sällskap med en betalande resenär reser avgiftsfritt till det datum de fyller sju år.
Barn nummer tre betalar ungdomsavgift.
• Rabatt för ungdom (-20 år) och studerande (-26) år tillämpas på periodkort och enkelbiljetter.
•Alla andra betalar för vuxenbiljett
Inriktning för tidsregler: (slutliga detaljregler fastställs av myndigheten)
•

För giltighet i lågtrafik gäller tiderna 9-14, 18-24 vardagar, samt lördagar, söndagar och helgdagar
undantaget nattrafik och tillämpas på periodkort 30 dagar för 1-zon

•

Enkelbiljetter prissätts per zon med 3 zoner som takpris. Enkelbiljetter gäller inom 1 zon för
byten inom 1 timme och för resor som omfatta r 2 och fler zoner med byten inom 2 t immar.

Inriktning för geografisk giltighet: (slutliga detaljregler fastställs av myndigheten)
Enkelbiljetter gäller för 1 zon, 2 zoner eller för län med all busstrafik som ingår i Sörmlandstraflken.
för resa med Sörmlandstrafiken till angränsande län gäller särskilda regler som beslutas av
myndigheten.
Periodkort 30 dgr och turistkort som gäller för 1 zon ka n användas inom zonen i all busstrafik i
Sörmlandstrafikens regi. Perlodl<0rt 30 dagar eller turistkort som gäller för län kan användas I all
busstrafik som ingår i Sörmlandst rafiken samt busstrafiken till zon Södertälje.
Inriktning för giltighet på tåg: (slutliga detaljregler fastställs av myndigheten)
För resor med tåg gäller operatörens biljetter.
Sörmlandstrafiken periodkort 30 dagar med länsglltighet gäller för all regional tågtrafik inom länet.
Giltighet avser enbart från och till station Inom länet.
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Inriktning för försäljningskanaler: (slutliga detaljregler fastställs av myndigheten)
Försäljn ing av Sörmlandstrafikens biljetter skall ske så att biljetter är enkelt tillgängliga. Myndigheten
beslutar om försäljningskanaler och val av försä ljningskanaler kan förändras och utvecklas under tid.
De kanaler som preliminärt avses Införas I samband med ny teknik under 2016 omfattar följande:

FÖRSALJNINGSKANALER Enkelbiljett Periodbiljett
Ombord med betalkort
Biljett inköpt hos ombud
Reskassa laddad hos ombud
Reskassa laddad yla nätet
Ladda period via nätet
Mobilbiljett
Reskort +faktura för företag
Roskort+ Faktura för skolor

JA
JA
JA
JA
NEJ
JA
JA
NEJ

30dagar
På sikt NEJ, utreds f n
JA
NEJ
NEJ
JA
På sikt JA utreds f n
NEJ
NEJ

Skolkort
läsår
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
JA
NEJ
NEJ
JA

Turlstkort
1 eller 3 dagar
NEJ
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

2.4 Priser och rabatter
Priser och nivå på rabatter skall beslutas i senare skede efter ytterligare ekonomiska bedömningar
och awägninga r.

Landstinget Sörmland -Åsa Kullgren (LSO)
Eskilstuna kommun - Jimmy Ja nsson (l<SO)
Flens kommun -Jan-Erik Larsson (KSO)
Gnesta kommun -Johan Rockllnd (KSO)
Katrineholms kommun - Göran Dahlström (l<SO)
Nyköpings kommun - Urban Granström (KSO)
Oxelösunds kommun -Catharina Fredriksson (KSO)
Strängnäs kommun - Jacob Högfeldt (l<SO)
Trosa kommun - Daniel Portnoff (l<SO)
Vingå ker kommun -Anneli 0engtsson (KSO)
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Överenskommelse angående Skolkort
Överenskommelse angående inriktning för sko/kort Inom ny prismode/1 för länet- Sörmlandstaxan träffad mellan medlemmarna av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmynd/ghet
(Myndigheten) vid ägarr6det den 16 mars 2016.
Denna överenskommelse skall vara vägledande för Myndighetens beslut om principer för sko/kort i
länets kollektivtrafik.

1 Principer för skolkort
Inom ramen för Myndighetens uppdrag att utveckla kollektivtrafiken i länet har en översyn
genomförts av struktur och prissättning av biljetter för resor med Myndighetens upphandlade trafikSörmlandstaxan. Införande av den nya Sörmlandstaxan avses ske under 2016 i samband med att nytt
tekniskt system för biljettering införs.
Som en följd av införande av ny struktur för biljettpriser i Sörmland påverkas också
finansieringen av skolskjuts. Skolskjuts är ett primärkommunalt ansvar, men samtidigt utförs stor
del av skolskjuts i linjetrafiken. Finansieringen av skolskjuts i linjetrafik har skett genom att
kommunen köper skol kort av Myn~igheten och ursprungligen med priser för att motsvara
kostnad för att erbjuda·skolskjuts. Dagens prismodell för kollektivtrafiken bygger på en
avstöndsbaserad prissättning generellt, där förenklingar för skolkort har införts med zon-priser.
•··
För att uppnå övergripande syften med integrerat och samordnat tra.f iksystem måste skolresor
så långt möjligt samordnas med linjetrafik. Det ger både förutsättningar att erbjuda ett bättre
t rafikutbud för allmänheten samtidigt som de samlade resurserna ger förutsättningar för
effektivare och resu rssnålare t rafiklösningar.
Den nya modellen för prissättning av skolkort skall ge incitament för Sörmlands läns kommuner
(Kommunerna) att utnyttja den regionala linjetrafiken och Landstinget Sörmland {Landstinget)
att erbjuda ett utbud som möter skolresandets behov. För skolresor i lokal trafik Innebär
kostnaden för skolkort en intäkt I linjetrafiken och stimulerar t ill rationella lösningar med ett
samordnat trafikutbud. Kommunerna åtar sig att verka för att skolresor i första hand utnyttjar
linjetrafiken och köper skolkort enligt denna överenskommelse.
Skolresandet, som ofta dimensionerar behovet av fordon, ger därmed förutsättningar att
erbjuda ett större trafikutbud än vad som är möjligt utan dessa fordonsresurser även om
intäkterna inte täcker kostnaderna för trafiken. Samtidigt måste intäktsnivån I linjetrafiken
balansera kostnaderna på en rimlig nivå för att begränsa skattebidragen för stomlinjetrafiken
med buss och tågtrafiken som Landstincet ansvarar för. Det erforderl iga skattebidraget som följd
av skolkort spriser enligt normal prissättning kan då motiveras av att ett önskat trafikutbud kan
erbjudas - det vill säga ingå I ett integrerat och samordnat trafiksystem som möter de behov och
krav som läggs fast i länets trafikförsörjnlngsprogram. En lntäktsnivå som ligger i nivå med den
generella intäktsnivån från allmänna resenärer i högtrafik bedöms därför rimlig och motiverar
skolkortspriser relaterade till normalpris för periodkort.
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1.1 Struktur för prissättning med zon-indelning
Vid Myndighetens direktlonssammanträde i maj 2015 fastställdes förslaget till ny zon-indelning enligt
figur nedan. Denna zon-indelning är samordnad med den kommande MÄlAB-taxan. Denna struktur
och zon-indelning ligger till grund för slutliga beslut om skolkort inom ramen för Sörmlandstaxan.
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i.i''skolkort - principer för prissättning och giitlgi{~t·
I samband med införande av den nya "Sörmlandstaxan" Införs också nya regler för skolkort i
linjetrafiken.
•
Detta innebär följande;
•
•

•
•
•
•

•

Nuvarande modell, där kommuner köper skolkort av Myndigheten, behålls men kostnaden för
skolkort kopplas t ill länets prismodell - "Sörmlandstaxan" med ny zon-i ndelning
Samma prissättning gäller för gru ndskoleelever och gymnasieelever utifrån årspriset 9,5
månadspri ser enligt normaltaxa med fakturering per termin. Skolkort erbj uds för 1 zon eller för
län i likhet med övriga periodkort.
Det rabatterade priset för ungdomar gäller enbart för biljetter som köps direkt av ungdomar och
oftast utnyttjas under lågtrafik som bland annat motiverar det lägre priset.
Extra tillägg för tåg slopas och ger därmed Incitament att utnyttj a befintlig tågtrafik där så är
möjligt.
Möjlighet finns att komplettera skolkortet med ett lågtrafikkort som lagras på samma resekort.
Genom länets finansierlngsmodell återförs kommunens kostnad för skolkort som intä kt i lokal
trafik och i regional trafik (tåg och stombuss). För skolkort som enbart utnyttjas i lokaltrnfik
återförs alltså hela kostnaden för skolkort som intäkt.
Möjligheten för kommuner att erbjuda "elevlmrt" behålls och där prissättning beräknas separat
baserat på samverkansavtalets huvudprindper om ansvarsfördelning och finansiering.

I det nya betalsystemet, som Införs hösten 2016, kommer skolelever resa med kontaktlösa resekort.
Systemet kommer också underlätta administration av skolkort. I och med att Ingen information
lagras på kortet kommer det vara möjligt att via en weblösnlng aktivera, avaktivera och beställa nya
kort. Det kommer gå att ladda andra produkter pä skolkortet, exempelvis för resor på fritiden.
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1.3 Villkor för skolkort
Skolkort avses i första hand utnyttjas för resor till och från skolan, men en utökad giltighet införs som
ger en flexiblare använd ning av skolkorten. Avgränsning i giltighet måst e samtidigt ske mot behovet
av intäkt er i linjetrafiken och utifrån likabehandlingsprincipen av elever som erhåller fria skolresor
och elever som inte erhåller detta.
För skolkortens giltighet skall gälla att de kan användas för t re (3) resor per dag (varje resa inkluderar
en påstigning med tid för övergång) måndag - fredag under term inst id. För 1-zon skolkort kan
kommun införa utökad giltighet. Vid intäktsfördelning skall dock int äkter i regional trafik från dessa
skolkort beräknas utifrån normal prissättning.
För giltighet under kvällar och helger kan skolkortet kompletteras med ett lågtrafikkort (eller
sommarkort för sommarlovet ) som lagras på samma resekort men köps individuellt via
Myndighetens normala försäljningskanaler. Alternativt ka n skolkort kompletteras med reskassa som
också lagras på samma resekort.
För elever som ej erhåller skolkort kan biljetter köpas till reducerat pris eller lågtrafildcort köpas som
ger resmöjligheter i tågtrafik.

1.4 Priser och rabatter
•
•

Priser för skolkort följer Sörmlandstaxans normala, icke reducerade, periodkortsprlser.
Sl<alkortspriset skall uppgå till priset för ett 30-dagarskort multiplicerat med 9,5 och skall finnas
för en zon eller för länet.
•
rri s faktureras t erminsvis med månadspris multiplicerat med 4,5 förhöstterminen och
• m ånadspris multiplicerat '!led 5 för vårterminen: : ·
Pris på periodkort beslutas i senare skede efter genomförda ekonomiska bedömningar och
avvägningar.

Vid ägarråd 16 mars 2016 har medlemmarna i Myndigheten, företr'Jdda av LSO och l<SO, för sin del
tillstyrkt den i detta dokument redovisade lnril<tnlngen för ~
Landstinget Sörmland - Monica Johansson (LSO)
fskilst una kommun - Jimmy Jansson (KSO)
Flens kommun -Jan-Erik Larsson (KSOJ
Gnesta kommun - Joha n Rocklind {l<SO)
Katrineholms komm un - Göran Dahlström (KSO)
Nyköpings kommun - Urban Grnnström (KSO)
Oxelösunds kommun - Catha rina Fredriksson (KSO)
Strängnäs kommun -Jacob Högfeldt (KSO)
Trosa kommun - Daniel Portnoff (KSO)
Vingåker kommun -Anneli Bengtsson (l<SO)
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Konsekvenser av skatteväxling inför regionbildning 2019
Förslag:
Inför år 2019 beslutar kommunerna att sänka skatten med 6 öre och Landstinget Sörmland
beslutar att höja skatten med 6 öre, så kallad skatteväxling. Av 6 öre skatteväxling avser 2 öre
regional utveckling och 4 öre OH-kostnader för allmän kollektivtrafik.
Vad ska skatteväxlas?
Från den 1 januari 2019 kommer ansvaret för regional utveckling samt funktionen som
regional kollektivtrafikmyndigheten övertas av Region Sörmland. För att finansiera dessa
verksamheter görs samtidigt en skatteväxling. Vid en skatteväxling flyttas uppgifter,
kostnader och skatteuppbörden från en huvudman till en annan. Ansvaret för den regionala
utvecklingen i länet har legat på Regionförbundet Sörmland (RF) och detta ansvar övergår
därmed till Region Sörmland. I Södermanland har ansvaret för att vara regional
kollektivtrafikmyndighet sedan år 2012 legat på Kommunalförbundet Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet (SKTM), där medlemmarna enligt särskild överenskommelse har
ansvarat för sin egen trafik, vilket innebär att kommunerna har haft ansvar och rådighet för
stadstrafik och lokal landsbygdstrafik, medan landstinget har ansvarat för stomlinjetrafik med
buss och tåg.
Under 2017 utredde Landstinget Sörmland tillsammans med kommunerna, RF och SKTM
förutsättningarna för en skatteväxling. Då framkom att det fanns olika modeller för vilka delar
av kollektivtrafiken som skulle kunna växlas. Efter politiska överläggningar står nu klart att
det är aktuellt att göra en skatteväxling av ett mindre slag. Det innebär att den allmänna
kollektivtrafikens OH (ledning, administration och trafikrelaterade kostnader, ruta 1 i figuren
nedan) är vad som föreslås växlas.
Allmän
kollektivtrafik

Särskild
kollektivtrafik

Trafik

2

4

OH

1

3

Figur 1. Schematisk bild över SKTM:s nuvarande verksamhet.

Utredningen har följts av ett arbete för att tydliggöra gränsdragningar för hur ruta 1 ska
definieras. Detta eftersom den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken delar flera
resursers, såsom lokaler, personal och tekniska system. En del av dessa resurser går att
direktallokera till de olika verksamhetsdelarna som kostnader antingen uppenbart knuten till
allmän kollektivtrafik eller uppenbart knuten till särskild kollektivtrafik. Sammanfattningsvis
kan dock konstateras att en betydande del av OH-kostnaderna har fördelats enligt schablon
med fördelningsnycklar. Exempel på detta kan ses i figur 2, nedan, där till exempel lokaler,
personal och annan OH i olika utsträckning delas mellan för allmän- och särskild
kollektivtrafik.
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Allmän kollektivtrafik

Särskild kollektivtrafik

Tågtrafik inklusive banavgifter och
periodkortsavtal
Landsbygdstrafik med buss/taxi
Stadstrafik med buss
Anropsstyrd trafik

Serviceresor inklusive färdtjänst,
skolskjuts, sjukresor och riksfärdtjänst
Depåer/garage
Betalsystem

Personal och verksamhetsstöd
Lokaler
Teknik (personaldatorer, biljett, betal-,
realtids-, informations-, och
planeringssystem)
Information och kommunikation
Försäljningskostnader
Depåer och stationsavgifter

Personal och verksamhetsstöd
Lokaler
Teknik (personaldatorer och
planeringssystem)
Information och kommunikation

Fig. 2 – Beskrivning av trafik och OH.

Hur mycket ska skatteväxlas?
Inriktningen efter arbetet 2017 med regionfrågan har varit att skatteväxlingen ska ske med 2
öre (ca 14,5 mnkr) för regional utveckling och 4 öre (ca 29,1 mnkr) för OH-kostnader för
allmän kollektivtrafik. Regionen övertar ansvaret för OH avseende hela den allmänna
kollektivtrafiken och denna kommer framgent inte att debiteras kommunerna. Region
Sörmland övertar samtidigt kostnaderna för den särskilda kollektivtrafikens OH, som sedan
fördelas mellan Regionen och kommunerna och därefter debiteras denna OH ut till
kommunerna. Då det är 4 öre som föreslås växlas kommer resterande OH-kostnader fördelas
inom ramen för den särskilda kollektivtrafiken mellan Region Sörmland och Kommunerna
från och med den 1 januari 2019. Beräkning av belopp framgår nedan.

72,6 mnkr

1

Ca 1/3 Regionen

43,7 mnkr

Ca 2/3 Kommunerna

Kommunernas sänkta skatt med 4 öre motsvarar ca 29,1 mnkr. Fördelningen av OH-kostnader
mellan Landstinget Sörmland och kommuner är i bokslut 2017 sådan att Landstinget
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Sörmland betalar 1/3 och kommunerna 2/3. Då kan OH-kostnaden för hela den allmänna
kollektivtrafiken beräknas till 29,1 * 1,5 = 43,7 mnkr. Hela SKTM:s OH-kostnad är idag
(utifrån bokslut 2017 med justeringar för förväntade förändringar 2018/2019) 72,6 mnkr.
Därmed blir det belopp som kommuner och Region Sörmland framöver ska fördela avseende
OH-kostnader för särskild kollektivtrafik 72,6 – 43,7 = 28,9 mnkr. Detta räknas årligen upp
med index och fördelas utifrån aktuella nycklar.
Utjämning mellan kommunerna
Växlingen för kollektivtrafik får olika effekter i den kommunala ekonomin eftersom
kommunerna inte haft proportionellt lika stora kostnader, och detta föreslås jämnas ut genom
en inomkommunal utjämning över tre år. Utjämningsbeloppen föreslås indexeras samt
administreras av Region Sörmland.
Kommun
Kostnader som kommunerna haft (mnkr)
Kostnader som kommunerna haft (kr/inv)
Pengar som växlas bort (kr/inv) (G*A i flik 2)
Minskad skatt och inkomstutjämning (kr/inv)
Kommunens behållning efter växling (kr/inv)
Kommunens behållning efter växling (mnkr)
Nettoeffekt i skatteöre (plus innebär "pengar över")

Mellankommunal utjämning
År 2019
År 2020
År 2021

Eskilstuna

Flen

Gnesta

Katrineholm

Nyköping

Oxelösund

Strängnäs

Trosa

Vingåker

Total

11,4
110
101
-101
9
0,9
0

1,3
80
101
-101
-21
-0,4
-1

1,7
158
101
-101
57
0,6
3

2,5
75
101
-101
-26
-0,9
-1

6,6
121
101
-101
20
1,1
1

0,0
4
101
-101
-97
-1,2
-5

3,7
108
101
-101
7
0,2
0

0,9
70
101
-101
-31
-0,4
-1

0,9
95
101
-101
-6
-0,1
0

29,1

Ersätter Erhåller
-0,59
0,24
-0,30
0,12
0,0
0,0

Ersätter
-0,41
-0,21
0,0

Erhåller
0,59
0,30
0,0

Ersätter
-0,72
-0,36
0,0

Erhåller
0,77
0,38
0,0

Ersätter Erhåller
-0,16
0,26
-0,08
0,13
0,0
0,0

Erhåller
0,04
0,02
0,0

Tabellen visar kostnader för kollektivtrafik som kommunerna växlar bort och vad det får för
kommunalekonomisk påverkan. Den nedre tabellen visar hur den mellankommunala utjämningen föreslås gå
till.

Länsvis skattesats och statlig kostnadsutjämning
Skillnaderna som finns i de länsvisa skattesatserna speglar inte vilken skattesats som
kommunerna eller landstingen valt, utan beror endast på i vilken utsträckning kommunerna
tagit över verksamhet från landstingen eller tvärtom. I samband med skatteväxlingen görs en
ansökan till staten om följdändring av den länsvisa skattesatsen.
Länet har sedan bildandet av SKTM använt en annan fördelning än den av SCB framräknade
kostnadsfördelningen för kollektivtrafik. Länets modell har byggt på en egen framräknad
fördelning och föreslås ligga kvar för att minska effekterna för de enskilda kommunerna.
Därför föreslås i nuläget ingen förändring av tidigare beslut från år 2012.
2 öres skatteväxling för det regionala utvecklingsuppdraget
Med regionalt tillväxtarbete avses insatser för att skapa en hållbar regional utveckling och
tillväxt. Det viktigaste argumentet för en regionbildning i Sörmland är att stärka och utveckla
Sörmland utifrån tydliga politiska mål.
Regionen ska utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling, samordna insatser för
genomförandet av strategin och följa upp och utvärdera den samma. Utöver de lagfästa
uppdragen har det tillkommit andra statliga uppdrag via villkorsbrevet.
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Det finns en bred samsyn i länet att kommunernas inflytande och påverkansmöjligheter på
regionala frågeställningar måste säkras. Möjligheter till aktiv samverkan bör därför skapas
organisatoriskt och kräver ett aktivt engagemang från både regionen och kommunerna, inte
minst när det gäller samverkan inom långsiktiga strategiska hållbarhetsfrågor.
Samverkan på lokal/kommunal nivå handlar bland annat om kollektivtrafik, civilsamhället,
nationella minoriteter, socialtjänst och angränsad hälso- och sjukvård, kultur, folkhälsa,
landsbygdsutveckling och näringslivsutveckling. I denna samverkan är regionens ambition att
bidra till att utveckla och stärka samverkan ytterligare. Kommunernas fortsatta inflytande
över de regionala utvecklingsfrågorna i regionen är av stor betydelse och en av de bärande
hörnstenarna i den fortsatta processen.
De två öre som föreslås växlas är mer än kommunernas kostnad för regionförbundet idag.
Beloppen per kommun har räknats upp proportionellt utifrån dagens fördelning av
regionförbundets medlemsavgifter 2017, vilket framgår av tabellen nedan. Hela det växlade
beloppet öronmärks för regional utveckling. Även landstinget ska höja ambitionsnivån
gällande regional utveckling genom att höja anslaget med 10 mnkr genom de effektiviseringar
som uppstår i samband med regionbildningen.
Kommun
Kommuners kostnad för Regionförbundet 2017 (mnkr)
Kommuners kostnad för Regionförbundet 2017 (kr/inv)
Minskad skatt och inkomstutjämning (mnkr)
Minskad skatt och inkomstutjämning (kr/inv)
Kommunens behållning efter växling (mnkr)
Kommunens behållning efter växling (kr/inv)

Eskilstuna

Flen

Gnesta

Katrineholm

Nyköping

Oxelösund

Strängnäs

Trosa

Vingåker

Total

3,1
30
5,2
51
-2,2
-21

0,5
30
0,8
51
-0,3
-21

0,3
28
0,5
51
-0,2
-22

1,0
30
1,7
51
-0,7
-21

1,6
29
2,8
51
-1,2
-22

0,3
27
0,6
51
-0,3
-23

1,0
29
1,8
51
-0,8
-22

0,3
27
0,6
51
-0,3
-23

0,3
29
0,5
51
-0,2
-21

8,4

Tabellen visar kostnader för avgifter till regionförbundet Sörmland som kommunerna växlar bort och vad det
får för kommunalekonomisk påverkan.
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2018-05-17

KS/2018:189 - 041

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Karin Nordén

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2017 för Katrineholm Vatten och Avfall AB
och Sörmland Vatten och Avfall AB
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att lägga årsredovisningarna
för Katrineholm Vatten och Avfall AB och Sörmland Vatten och Avfall AB till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholm Vatten och Avfall AB och Sörmland Vatten och Avfall AB har
överlämnat sina årsredovisningar till kommunstyrelsen. Till årsredovisningen hör
också revisionsberättelserna samt granskningsredogörelse.
Katrineholm Vatten och Avfall AB:s årsredovisning innehåller b.la. måluppföljning,
förvaltningsberättelse samt ekonomisk redovisning. Resultaträkningen visar att årets
resultat, med beaktande av bokslutsdispositioner, är 0 kronor. Bolaget hade ett
överskott efter finansiella poster på 1 500 000 miljoner kronor. Vidare hade bolaget
under år 2017 en nettoomsättning på 105 203 000 kronor och en balansomslutning på
625 222 000 kronor.
Sörmland Vatten och Avfall AB:s årsredovisning innehåller b.la. måluppföljning,
förvaltningsberättelse samt ekonomisk redovisning. Resultaträkningen visar att årets
resultat, efter finansiella poster är 288 000 kronor. Bolaget hade under år 2017 en
nettoomsättning på 246 448 000 kronor och en balansomslutning på 87 580 000
kronor.
Ärendets handlingar








Årsredovisning 2017 Sörmland Vatten och Avfall AB
Revisionsberättelse Sörmland Vatten och Avfall AB
Lekmannarevisorernas granskningsrapport
Årsredovisning 2017 Katrineholm Vatten och Avfall AB
Revisionsberättelse Katrineholm Vatten och Avfall AB
Lekmannarevisorernas granskningsrapport
Granskningsredogörelse 2017

Ärendebeskrivning
Katrineholm Vatten och Avfall AB och Sörmland Vatten och Avfall AB har
överlämnat sina årsredovisningar, revisionsberättelser samt granskningsredögörelse för
2017 till kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för
kommunstyrelsens räkning.
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /0150-57021 /
E-post: Karin.Norden@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Datum

Vår beteckning

2018-05-17

KS/2018:189 - 041

Förvaltningens bedömning
Årsredovisningarna för Katrineholm Vatten och Avfall AB och Sörmland Vatten och
Avfall AB innehåller b.la. måluppföljning, förvaltningsberättelse samt ekonomisk
redovisning. Resultaträkningen för Katrineholm Vatten och Avfall AB visar att årets
resultat, med beaktande av bokslutsdispositioner, var 0 kronor. Bolaget hade ett
överskott efter finansiella poster på 1 500 000 miljoner kronor. Vidare hade bolaget
under 2017 en nettoomsättning på 105 203 000 kronor och en balansomslutning på
625 222 000 kronor.
Resultaträkningen för Sörmland Vatten och Avfall AB visar att årets resultat, efter
finansiella poster är 288 000 kronor. Bolaget hade under 2017 en nettoomsättning på
246 448 000 kronor och en balansomslutning på 87 580 000 kronor.
Enligt revisionsberättelserna för de båda bolagen har årsredovisningarna upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av bolagens finansiella ställning per den 31 december 2017.
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Katrineholm Vatten och Avfall AB
samt Sörmland Vatten och Avfall AB bedömer att bolagets verksamhet har skötts på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare bedömer
de att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Granskningsredogörelsen 2017 för
Sörmland Vatten och Avfall AB samt Katrineholm Vatten och Avfall AB visar att det
inte finns någon anmärkning mot huruvida bolagets verksamhet sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt huruvida den
interna kontrollen är tillräcklig.
Kommunledningsförvaltningen har vid sin genomgång av årsredovisningarna inte
funnit något att anmärka på eller invända mot. Förvaltningens förslag är därför att
kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att lägga bolagens
årsredovisningar till handlingarna.
Karin Nordén
Handläggare
Beslutet skickas till:
Katrineholm Vatten och Avfall AB
Sörmland Vatten och Avfall AB

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /0150-57021 /
E-post: Karin.Norden@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

SÖRMLAND VATTEN

Årsredovisning 2017
Sörmland Vatten och Avfall AB

VD har ordet
Delaktighet skapar motivation!
Tack vare mina drivna och engagerade medarbetare har vi med stor skicklighet kunnat arbeta
oss igenom den största utmaningen under verksamhetsåret 2017, att ta oss an inkommande
uppdrag samtidigt som vi klarat av driften av den
befintliga verksamheten. Med målmedvetenhet
och beslutsamhet har vi lyckats med såväl
omfattande samordningsprojekt som mindre
omfattande projekt som tillsammans har en ekonomisk omfattning motsvarande det dubbla mot
vår normaldrift. Framgångsfaktorerna för att klara
av den här utmaningen ligger i våra värderingar;
öppenhet, delaktighet och engagemang. Är du
delaktig, då blir du också motiverad.

Sörmland Vatten och kommunens tjänstemän
inom samhällsplaneringen fungerar optimalt.
För att kunna leverera, samtidigt som vi själva
har stora projekt att utföra, är det viktigt att vi tillsammans med kommunerna bestämmer tidplan
för kommande projekt. Vi måste tillsammans
vara ute i god tid, fördela arbete, göra upphandlingar, informera varandra och hålla varandra
uppdaterade. På så vis får medarbetarna och
konsulterna en ärlig chans att genomföra ett
tillfredsställande arbete och leverera enligt
tidplan för invånarnas bästa.

Vi har en vision som vi arbetar efter för att
nå övergripande mål i vår affärsplan. Inom
Sörmland Vatten är medarbetarna bland annat
delaktiga när de är med och arbetar fram målen
för sin verksamhet för att nå de övergripande
målen för Sörmland Vatten. Alla medarbetare i
vår verksamhet är betydelsefulla och ska känna
sig uppskattade. Medarbetarna är den viktigaste
resursen jag har och jag är otroligt stolt över den
insats de har gjort under det gångna året. Det är
fantastiskt att det, även när det blir tungt, alltid
finns en stor glädje i det arbete de utför. De vill
så mycket, och de har i hög grad lyckats med att
uppnå så många betydande mål i år. Det är helt
otroligt!

I februari 2018 är det 10 år sedan beslut
fattades att starta bolaget Sörmland Vatten och
Avfall AB. Mycket har hänt under decenniet och
för att fortsätta leverera när kommunerna växer,
anpassar vi nu vår kommande affärsplan som
träder i kraft 2018. Som ett led i den exploatering som sker i kommunerna har vi behövt ställa
om bolaget för att klara av de ökade antal uppdrag, och därmed fått flera nya ledare. För att ge
dem och våra medarbetare stöd och utveckling,
har vi därför under året påbörjat ett ledarskapsprogram. Den nya affärsplanen tillsammans
med ett nytt samlat ledarskap och den alltjämt
positiva drivkraften hos medarbetarna, skapar
möjligheter för oss på Sörmland Vatten att även
under nästa verksamhetsår nå de mål som sätts
inför det kommande jubileumsåret.

Samarbete - en framgångsfaktor
Inför år 2018 är en av huvuduppgifterna att klara
av den exploatering som sker i Flen, Katrineholm
och Vingåker. Liksom i Sverige i övrigt, byggs det
i våra kommuner många nya fastigheter samt
infrastruktur till dessa, där vatten och avlopp
är en viktig del. Samtidigt har vi själva stora
utmanande projekt i våra befintliga anläggningar, vilket medför att det är stor press i att få
tag på konsulter, entreprenörer och specialister.
Framgångsfaktorn som gör utmaningen möjlig
att genomföra och som i slutändan gagnar
invånarna i Flen, Katrineholm och Vingåker på
bästa sätt är att utveckla samarbete. För att
våra politiska organ ska ha möjlighet till en helhetssyn när beslut i samhällsplaneringen ska fattas, är det av största vikt att samarbetet mellan

Större möjligheter

Björnar Berg
VD

Sörmland Vatten och Avfall AB
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Sörmland Vatten i siffror 2017
72 anställda

520 314 kg egenproducerad biogas
316 308 kg såld biogas

250 miljoner kronor i omsättning
11 vattenverk
10 reningsverk
5,2 miljoner m3 distribuerat dricksvatten
6,4 miljoner m3 mottagen mängd
avloppsvatten
Cirka 1 450 km VA-ledningar

1 355 ton näringsrikt slam återfört
till åkermark
55 procent av uppkommet matavfall
utsorterat i gröna påsen
21 procent förpackningar och
returpapper i kärlavfallet
0,38 procent farligt avfall i kärlavfallet

Årsredovisning 2017

Organisation
Sörmland Vatten och Avfall AB, fortsättningsvis benämnd Sörmland Vatten, hade under
2017 som medeltal 72 anställda, av dessa var
37 procent kvinnor och 63 procent män.

Renhållningen ansvarar för att driva kommunernas renhållningsansvar bland annat genom
att planera avfallshanteringen så att gällande
lagar och fastställd renhållningsordning följs.
Renhållningen ansöker om nödvändiga tillstånd när det gäller återvinningscentralerna,
administrerar taxor och föreskrifter om avfallshantering. Renhållningen upphandlar och
följer upp entreprenörer för kärlavfallsinsamling samt tömning av slam från små avlopp.

Bolaget har två huvudprocesser, VA och
renhållning, samt två stödprocesser, administration och kundservice/kommunikation,
i organisationen.
VA förvaltar ägarnas anläggningstillgångar
och huvudmannaskap. VA ansvarar för
löpande drift och underhåll av vattenverk
och avloppsreningsverk, vatten- och avloppsledningsnät samt biogasmacken Rosenholm
Biogas. VA genomför planerade investeringar,
upprätthåller ledningskartor och samordnar
regelverken för VA-taxor och ABVA (Allmänna
Bestämmelser för brukande av VA-anläggningen).

Administration svarar för ekonomi samt
stödjer övriga verksamheten och styrelserna
i administrativa frågor.
Kundservice/kommunikation ansvarar för
och utvecklar kontinuerligt den interna och
den externa kommunikationen samt arbetar med kundrelationer. För information och
kunddialog används framför allt telefon,
e-post, hemsida och sociala medier.

Flens kommun

Katrineholms kommun

Vingåkers kommun

Kommun fullmäktige

Kommunfullmäktige

.,

Kommunfullmäktige

I

Flen Vatten
ochAvfall AB

Katrineholm Vatten
och Avfall AB

I
Vingåker Vatten
och Avfall AB

l
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I
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. Vatten och avlopp
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Vision

Sörmland Vatten ska - för att Sörmland Vatten är ett föresäkerställa en hållbar utveck- döme med service och miljö
ling - leverera dricksvatten i fokus.
samt omhänderta avloppsVi erbjuder tjänster av god
vatten och hushållsavfall
kvalitet till lägsta möjliga kostutifrån krav och förväntningar nad genom att vidareutveckla
hos myndigheter, kunder och effektivitet, kompetens, kundägare.
service och miljöanpassning.
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Renhållning

Devis
Service och miljö - varje dag

Värderingar
•

öppenhet
delaktighet
engagemang

Bolagsstyrning
Styrande dokument

Styrelsen

Ägarna till Sörmland Vatten, vilka ytterst är
respektive kommuns kommunfullmäktige,
styr bolaget genom en bolagsordning och
ett särskilt ägardirektiv. Till styrande dokument hör också ett aktieägaravtal som
tecknats mellan ägarna.

Respektive kommunfullmäktige tillsätter och
entledigar styrelsen i Sörmland Vatten enligt
föreskrift i bolagsordningen. Var och en av
kommunerna utser tre stycken styrelsemedlemmar och årsstämman utser i sin tur
ordförande och vice ordförande i styrelsen.
Respektive kommunfullmäktige har utsett
bolagets nuvarande styrelse för tiden intill
dess årsstämma 2019 har hållits.

Utöver ovan nämnda styrande dokument
utövar också ägarna sin beslutanderätt
på bolagets årsstämma där var och en av

ägarna har en röstrepresentant närvarande.
Styrelsen har fastställt en affärsplan för åren
2014-2018 som ligger till grund för verksamhetens arbete.

Styrelsen fattar årligen ett beslut om en
arbetsordning för styrelsen. Arbetsordningen
beskriver styrelsens arbete samt ger också
en instruktion av arbetsfördelningen mellan
styrelsen och verkställande direktören. Därutöver innehåller arbetsordningen också en
instruktion gällande rapportering till styrelsen.

Styrelsen i Sörmland Vatten och Avfall AB (Stefan Gustafsson och
Ola Lindgren saknas på bilden).

Styrelsens sammansättning under 2017
Namn

Roll i styrelsen

Utsedd av kommunfullmäktige i

Arne Lundberg

Ledamot

Flen

Nils Hollman

Ledamot

Flen

Göran Boström

Ledamot

Flen

Johan Hartman
Anneli Hedberg
Stefan Gustafsson
Kristina Jonsson
Tommy Persson

Ledamot, ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot, vice ordförande
Ledamot

Katrineholm
Katrineholm
Katrineholm
Vingåker
Vingåker

Ola Lindgren

Ledamot

Vingåker

Årsredovisning 2017
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Id-märkning Flen och Vingåker
Nu är vi taggade!
Sörmland Vatten har under året genomfört id-märkning av
alla kärl och containrar i Flen och Vingåkers kommuner.
Det handlar om 10 000 kärl och containrar som fått en
tagg och en streckkodsetikett monterad av vår entreprenör
Ragn-Sells. Ett nära samarbete och ett stort engagemang
från både Sörmland Vatten och Ragn-Sells har varit en
framgångsfaktor för ett lyckat resultat.

"'51-

Sörmland Vatten och Ragn-Sel/s i samarbetet med taggningen av kärl.

För Sörmland Vatten är det viktigt att fortlöpande utveckla de tjänster bolaget har i uppgift
att leverera för att klara av morgondagens
behov och krav. Idag präglas kärlavfallstjänsten av olikhet mellan de tre kommunerna
vilket försvårar utvecklingen mot en mer
effektiv tjänst. För att kvalitetssäkra, effektivisera och utveckla renhållningsarbetet startades projektet id-märkning under december
2016 och pågick fram till oktober 2017.

Vad innebär id-märkning?
Id-märkning av kärl innebär att varje tömning
kan registreras med identitet, tidpunkt och
position med hjälp av en tagg på kärlet och
läsarutrustning på sopbilen.
- En tagg är en plastbricka som innehåller
ett chip med ett unikt id-nummer, som kopplas ihop med aktuell fastighet. En stor fördel
med id-märkningen är att vi kan se tidpunkt
när kärlet har tömts om en kund ringer och har
frågor om sin tömning, säger Kathrina Falk
projektledare på Sörmland Vatten.
I Katrineholms kommun är kärlen sedan
tidigare id-märkta och koordinatbestämda,
där tillämpas även vikttaxa vilket innebär att
kärlen vid tömning registreras och vägs.

Taggen är en liten plastbricka med ett chip som
nitas fast på kärlet.
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- Det är viktigt att förstå att alla förutsättningar
har funnits en tid när det gäller tekniken i
både verksamhetssystem och fordon samt

Sörmland Vatten och Avfall AB
Organisationsnummer 556742-9302

kunskapen, men vi har inte kunnat nyttja
det till fullo så som vi kan göra nu, fortsätter
Kathrina.

Tillgång till kärl
För att få tillgång till kärlen samt för att kunderna skulle veta när Sörmland Vatten skulle
komma till just deras område hängdes en blå
hängare på kärlet med uppmaning att låta
kärlet stå kvar på platsen. På så sätt behövde
inte kärlet stå framme under hela perioden
projektet pågick.

- Jag visste inte ens vilken storlek på kärl
jag hade hemma, eller om det blivit id-märkt,
men det kunde Sörmland Vatten direkt se i
verksamhetssystemet när jag frågade, de såg
dessutom när det hade tömts. Att sedan
komma hem och se att det faktiskt hade monterats en tagg och en etikett på kärlet var
jätteroligt, säger Kristina Jonsson.

Inför att kärlen id-märktes skapades en film
som visade hur hela processen skulle gå till.
Det gjorde att kunden förstod vad som skulle
hända och skapade förtroende för Sörmland
Vatten. Filmen har tagits emot på ett väldigt
positivt sätt inom kommunerna men även av
externa parter som valt att visa upp den som
ett gott exempel när det gäller kommunikation.

Inspelning av filmen som visade hur taggningen
skulle gå till och fördelarna med id-märkta kärl.

Resultatet
Hängaren på sopkärlen som talade om att kärlet
skulle taggas.

Utmaning
En av de största utmaningarna var att skapa
en förståelse för vad id-märkning innebär.
Kunskapen finns såklart inom bolaget, hos
medarbetarna både på kontoret och på återvinningscentralerna men behövde förmedlas
av bolaget tillsammans med entreprenören
för att kunna uppnå ett lyckat resultat med
id-märkningen.
Sörmland Vatten fick frågor och funderingar
om varför detta genomförs samt vad det skulle
innebära för kunden. Ett bra exempel på hur
id-märkta kärl snabbt kan ge svar bjöd ordförande i Vingåker Vatten på:

Genom att driva arbetet i projektform har
projektgruppen kunnat prioritera och fokusera
på rätt aktiviteter i rätt tid. Förmånen att ha
en egen projektledare har gjort att Sörmland
Vatten lyckats driva ytterligare ett stort projekt
i egen regi med få resurser, tillsammans med
en entreprenör, under sommartid, och dessutom förvalta kompetens som finns inom
bolaget.
- Genomförandet har gett oss ännu mer
ordning i våra verksamhetssystem, där vi
rättat upp de få felaktigheter som funnits för
att fortsatt kunna hålla en hög kvalitet gentemot våra kunder, säger Ann-Christine Nyberg
renhållningschef på Sörmland Vatten.
- Det uppnådda resultatet har överträffat
mina förväntningar och vi kan inte annat än
vara stolta, avslutar Ann-Christine.

Arsredovisning 2017
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Vattenförsörjning Flen
Snart bättre kvalitet på dricksvattnet i Flen
Flen tar idag sitt råvatten från sjön Båven, en vattentäkt som inte kommer
hålla framtida krav. Vattenverket i Flen är från 1964 och är i behov av
upprustning. För att säkerställa att Flens invånare ska få tillgång till
rent dricksvatten över tid, beslutade Flens kommun år 2012 att
framtidens vattenförsörjning ska ske genom att köpa dricksvatten från
Katrineholms kommun.

Två dricksvatlenledningar som symboliserade förbindelsen mellan Flen och Katrineholm svetsades ihop
vid första spadtaget för byggnationen av överföringsledningen. Svetsningen utfördes av Arne Lundberg,
styrelseordförande i Flen Vatten, och Johan Hartman, styrelseordförande i Katrineholm Vatten.

- Vi har fått otroligt positiv respons från Flens
invånare, som nu kommer få bättre kvalitet
på sitt dricksvatten, säger Per lvarsson,
affärsområdeschef för vatten och avlopp
på Sörmland Vatten.
För att Katrineholms kommun ska kunna leverera kvalitativt dricksvatten till Flen drar
Sörmland Vatten en överföringsledning från
Valla till Flen. Det första spadtaget för byggnationen av överföringsledningen togs den
11 januari 2017 och genomfördes vid Kvarnbron utanför Flen genom att ordförande för
Katrineholm Vatten och ordförande för Flen
Vatten svetsade ihop en dricksvattenledning,
för att symbolisera förbindelsen mellan de
båda kommunerna. Arbetet med byggnationen av överföringsledningen påbörjades i
Valla i mars och vid årets slut var arbetet
igång på flera platser.
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- Det är ett häftigt projekt att få vara med om!
Överföringsledningen är 18 kilometer och idag,
hösten 2017, är vi klara med 7 kilometer,
så projektet följer tidplanen och beräknas
vara färdigställt i oktober 2018, säger Anneli
Ekström, projektledare för Flens framtida

Arne Lundberg och Johan Hartman tillsammans
med Björnar Berg, VD för Sörmland Vatten, under
det första spadtaget för Flens framtida vattenförsörjning.

Sörmland Vatten och Avfall AB
Organisationsnummer 556742-9302

vattenförsörjning. Anneli förklarar vidare att
de lägger dubbla vattenledningar för att öka
drift- och leveranssäkerheten och att de vid
omvandlingsområden i Katrineholm också
lägger ner en spillvattenledning.

Ett bra samarbete
överföringsledningen kommer gå genom
berg, vatten, åkermark och historisk mark.
Arbetet utförs med schaktning, sprängning och
styrd borrning och arbetsmetoden anpassas
efter områdets terräng och markförhållanden.
- Det är 4 kilometer sjöledning som ska sänkas till botten och vi ska borra 270 meter
genom ett berg som ligger längs med stambanan, men tack vare ett bra samarbete med
entreprenörer, leverantörer och fastighetsägare löper projektet på enligt budget,
förklarar Anneli.
Även Per understryker att samarbetet med
just markägarna har varit framgångsrikt,
tack vare den dialog där de haft möjlighet
att tycka till om dragningen av sträckan innan
arbetet påbörjades. Dragningen har sedan
anpassats efter såväl markägarnas åsikter
som efter de fornlämningsområden som upptäckts under projektets gång.

Kommunikation med kunderna
När överföringsledningen väl är på plats och
det börjar bli dags för invånarna i Flen att
få Katrineholms vatten i sina kranar, kan det
hända att vattnet till en början är något missfärgat. Vid byte av ledningar och när vattenriktningen ändras kan det släppa beläggningar från de äldre ledningarna.
- Det är vid övergångsperioden det här kan
hända och det vi gör då är att använda oss av
luft- och vattenspolning i ledningarna i så stor
utsträckning som möjligt. Vi vill gärna att våra
kunder kontaktar oss om missfärgat vatten
uppstår så att vi kan kartlägga och avhjälpa
problemen, berättar Helen Sylvefjord, affärsområdeschef kundservice och kommunikation på Sörmland Vatten.
Hon menar att det är viktigt att kommunicera
med kunderna och tala om för dem vad de
kan förvänta sig nu när de ska få nytt vatten.
- Ju närmare datumet för omkoppling vi
kommer, desto mer kommer vi att informera.
Vi vill också ha en dialog med våra kunder
så att de hör av sig om det är någonting med
kranvattnet som måste åtgärdas. De ska
bland annat informeras om vad de ska vara
uppmärksamma på, säger Helen som drar
paralleller till när Sörmland Vatten bytte vatten
i Baggetorp.
- Vi kommer applicera det vi gjorde vid den
omkopplingen samt finnas där för våra kunder
men också satsa mycket på internutbildning,
menar Helen som tillsammans med Per och
Anneli ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med alla inblandade i projektet även
nästa verksamhetsår.

Dricksvattenledningar sänks ner i sjön (övre
bilden) och borrning för ledningsdragning i berg
(nedre bilden).

Under och en tid efter omkopplingen kan missfärgat vatten förekomma i Flen.

Arsredovisning 2017
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Klättring i avfallsranking
Vi klättrar uppåt!
Katrineholm är den tredje bästa avfallskommunen. Det visar Avfall
Sveriges statistik över avfallsverksamheten i Sverige. Flen klättrade från
115:e plats till 8:e plats och Vingåker hamnade på en nämnvärd 22:a plats.

SÖRMLAND VATTEN

Grattis Katrineholm!
l
8

Vi är 3:e bästa
avfallskommun

Den fantastiska klättringen i Katrineholms kommun uppmärksammades bland annat på Sörmland
Vattens hemsida, i sociala medier och med skyltar på sopbilarna.

- Klättringen i avfallsrankingen är ett kvitto
på att vårt långsiktiga arbete, från beslut om
avfallsplanen 2012 och framåt, har lönat sig!
säger Ann-Christine Nyberg, affärsområdeschef renhållning.
Det är kommunernas branschorganisation
inom avfallshantering och återvinning, Avfall
Sverige, som årligen delar ut utmärkelsen
till bästa avfallskommun. Beräkningen görs
utifrån ett sammanvägt index som speglar
avfallsverksamheten på ett övergripande sätt,
så som kundnöjdhet, återvinning av material
och matavfall, total avfallsmängd samt andel
förpackningar och tidningar i hushållsavfallet.

Gröna påsen har bidragit till
klättring i avfallsranking
Matavfallsinsamlingen i den gröna påsen som
lanserades under 2016 är en av de största
bidragande orsakerna till att Flen, Katrineholm
och Vingåker klättrat i avfallsrankingen. Den
kommun som lyckades bäst i Sverige, Lunds
kommun, har utsortering av bland annat matavfall och förpackningar vid varje fastighet.
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- Att hushållsavfallet samlas in med fordon
som drivs på biogas, ett klimatneutralt och
förnyelsebart drivmedel, och att det matavfall
som samlas in rötas till biogas och biogödsel,
är definitivt det största skälet till att vi kunde
klättra i rankingen, berättar Ann-Christine.
Hon är stolt över att det gedigna arbetet med
upphandlingar, justeringar av föreskrifter och
taxor, plockanalyser och en massiv informationsinsats till kommuninvånarna inför matavfallsinsamlingen gett ett så positivt resultat.
Men det finns också det som kan förbättras.
- Vingåker var exempelvis bättre på att
sortera ut matavfall än Katrineholm. Flen i sin
tur lämnade mer avfall till deponering. Både
Flen och Vingåker hade större mängd hushållsavfall än Katrineholm, så visst finns det
att arbeta vidare med under kommande år.
Det bästa vore förstås att matavfall inte uppstår överhuvudtaget. Men att fortsätta sortera
ut det matavfall som uppkommer och uppmuntra till att sortera ut förpackningar och
returpapper gynnar allas, både ekonomi och
miljö, konstaterar Ann-Christine.

Sörmland Vatten och Avfall AB
Organisationsnummer 556742-9302

Fortsatt kommunikation
Den lyckade klättringen i avfallsrankingen är
förutom ett gediget arbete inom Sörmland
Vatten också en bekräftelse på att kommunikationen med kommuninvånarna har fungerat
tillfredsställande. Renhållningen ger kommuninvånarna förutsättningar för att kunna sortera
ut matavfallet och sedan handlar det om att
uppmuntra och att påminna. Ann-Christine
hoppas inför kommande verksamhetsår
att kundnöjdheten ska förbättrats. Kundnöjdhetsindex pekar på att kunderna i en- och
tvåfamiljshus i Flen och Vingåker är något
nöjdare än i Katrineholm. Kommunernas återKundenkäten som från och med 2018 kommer
vinningsstationer har blivit färre under året, skickas ut varje år.
vilket säkert påverkat kundnöjdheten negativt.
Hennes förhoppning är ändå att utbyggnaden kvalitetscertifierade och föregår med gott
av sorteringsrampen på Vika återvinnings- exempel vad gäller exempelvis utsortering
central i Katrineholm, en ny återvinnings- av matavfall och förpackningar. Eftersom
central i Flen tillsammans med den fortsatta
kommuninvånarna förväntas sortera sitt avkommunikationen med kommuninvånarna
fall så bör även kommunernas verksamheter
ska förbättra kundnöjdheten kommande år.
föregå med gott exempel för att utsorteringen
- Vi vill fortsätta vara bra på det vi är bra på och av återvinningsbart material ska kunna öka.
förbättra oss där vi kan! Vi är glada över det - Kunderna och kommunerna gör ett bra
vi hittills lyckats åstadkomma, men tänker inte
jobb, men nu måste vi se framåt och under
slå oss till ro, förklarar Ann-Christine.
nästa avfallsplaneperiod från 2018 fram till

Trots att Sörmland Vatten lyckats så bra
med avfallsplanens åtgärd, att utsortera matavfallet, poängterar Ann-Christine att de
inte nöjt kan luta sig tillbaka. Det är dags
att gå vidare. Sörmland Vatten är miljö- och

2022 kommer vi att fokusera på utsortering av
farligt avfall, textil, förpackningar och returpapper. Den gröna påsen är givetvis med hela
tiden, säger Ann-Christine och förklarar att
renheten i den gröna påsen ska undersökas
i nästa steg. Vår ambition är att vara bland de
bästa avfallshanterarna i Sverige!

Att hushå/lsavfallet samlas in med fordon som
drivs på biogas har bidragit till klättringen i avfallsranking.

Förhoppningen är att bland annat den nybyggda
återvinningscentralen i Flen ska förbättra kundnöjdheten.

Vi vill göra rätt!

Årsredovisning 2017
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Ny rötkammare Rosenholm
Ett framgångsrikt lagarbete
I jämförelse med andra liknande företag är Sörmland Vatten ett av de ledande
företagen i Sverige vad gäller miljömedvetenhet. Naturvårdsverket har
godkänt deras bidragsansökan genom "Klimatklivet" till byggnationen av en
ny rötkammare vid Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm. Det är
en kvittens på att de alltjämt håller rätt kurs i arbetet för en cirkulär ekonomi.

Rö/kammaren vid Rosenhalms avloppsreningsverk i Katrineholm.

Rosenholms avloppsreningsverk tar emot och
behandlar avloppsvatten från Katrineholms
tätort med omnejd. Avloppsvattnet renas med
avseende på organiskt material, fosfor och
kväve. Det som kvarstår efter reningen kallas
slam och innehåller en stor del organiskt
material som renats från avloppsvattnet. Detta
material kan användas till att framställa biogas.
Biogasen renas redan idag till fordonsgas
som säljs vid Rosenholm Biogas, vilken också
drivs av Sörmland Vatten. Idag måste en stor
del gas köpas in och en ombyggnation kommer generera mer gas med mål att i framtiden
kunna försörja Rosenholm Biogas helt.
Reningsverket genomgick en förnyelse 2015
och eftersom rötkammaren idag är omodern
och sliten krävs en omfattande upprustning
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av hela anläggningen. Anläggningen kommer
i moderniseringen bli mer miljövänlig, lättare
att driva och förbättras ur säkerhetssynpunkt.

Bidrag till ny rötkammare
För att stimulera europeiska företag till resurseffektivisering och cirkulär ekonomi har
kommissionen inom EU skapat en möjlighet
att söka projektpengar för att minska koldioxidutsläppen. I Sverige har svenska producenter möjlighet att söka stöd genom Klimatklivet
och det är Naturvårdsverket som avgör vilka
investeringar de anser är mest lämpade för
bidraget.
Sörmland Vatten har genom Klimatklivet ansökt om bidrag för den kommande byggnationen av en ny rötkammare vid Rosenholms
avloppsreningsverk och det ansågs vara ett

Sörmland Vatten och Avfall AB
Organisationsnummer 556742-9302

godtagbart argument för att Sörmland Vatten
investerar för miljön.
- Naturvårdsverkets godkännande av Klimatklivets bidrag är ett erkännande för vår verksamhet. Ett sätt för dem att säga "Kul att ni
är med i den cirkulära ekonomin i Europa!"
Sörmland Vatten är på rätt väg, betonar projektledaren Mats Bergman.
- Det är som en klapp på axeln från Naturvårdsverket där de uppmuntrar vår verksamhet att fortsätta arbeta klimatsmart med att
minska koldioxidutsläppen, förklarar Mats som
menar att verksamheten tack vare Klimatklivets bidrag är ännu mer motiverade att
jobba mot visionen inom EU att det år 2030
inte ska finnas något avfall. Att minimera avfallet samt återanvända och återvinna det avfall
som uppstår inom alla sektorer, eftersom tillväxtekonomin inte är möjlig i det långa loppet.

Vi är beroende av varandra
Arbetet med Klimatklivets bidragsansökan
har varit en del av projektet som drivits genom
ett framgångsrikt lagarbete med driftpersonal
inom biogasproduktionen, ekonomer och projektörer.
- Projektarbetet med den nya rötkammaren
har möjliggjort nya karriärvägar. Driftpersonal
kan bli specialister. Två drifttekniker har varit
med på hela resan, från bidragsansökan till
de förarbeten som nu görs. På så sätt har vi
kunnat ta del av deras kunskap och strategier.
Det är omöjligt att genomföra ett så här stort
projekt själv. Vi är beroende av varandra, understryker Mats som tillsammans med sina
medarbetare går in i nästa verksamhetsår
med utmaningen att hitta en lämplig storlek
och passande teknik för den nya rötkammaren så att den kan driftsättas kring år 2020.

Om Klimatklivet
Vi lever i en tid som formats av en linjär ekonomi, där vi har utvunnit naturresurser, producerat och konsumerat för att sedan kasta
avfallet. Den här "slit och släng"-ekonomin är
inte längre hållbar och de pågående klimatförändringarna är ett exempel på det.
Kommissionen inom EU arbetar intensivt med
ett miljöarbete där vi istället ska arbeta för
en cirkulär ekonomi; en ekonomi där avfall i
princip inte uppstår.

Klimatklivet är en satsning som riksdagen har
beslutat om och som är en del av statsbudgeten. Ansökan skickas till och hanteras av
Naturvårdsverket.
Alla som deltar i Klimatklivet bidrar tillsammans till att åtgärda klimatproblemen.

Klimatklivet ger stöd till lokala och regionala
åtgärder som bidrar till att minska utsläppen
av koldioxid. 4 miljarder kronor kommer fördelas till klimatsmarta projekt under perioden

2015-2020.

Årsredovisning 2017
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Expansion inom VA
De har en otrolig kompetens!
Inom några år går mer än 15 procent av medarbetarna inom affärsområde
vatten och avlopp (VA) i pension. Medarbetare som har lång och gedigen
erfarenhet inte bara inom sin yrkesdel utan även inom hela VAs ansvarsområde. För att ge utrymme till kompetensöverföring har vi både rekryterat
ersättare och fyllt på med mer kompetens.

Per /varsson, aff!Jrsområdeschef VA tillsammans med nyrek,yterade Stefan Hagman och Emma Landen.
- Vi rekryterar och låter de nyanställda medarbetarna gå parallellt med de erfarna kollegorna
under lite längre tid, för att skapa utrymme till
ännu bättre kompetensöverföring. Det är viktigt
att tillvarata deras kunskap, samtidigt som det
inte bara är att förmedla kunskapen till en ny
person utan att i så stor utsträckning som möjligt
digitalisera den kunskapen, berättar Per lvarsson,
affärsområdeschef för vatten och avlopp.
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skillnad på det arbete som utförs, poängterar
Marie Noren, produktionschef på VA.
Stefan Hagman, som arbetat i 18 månader som
drifttekniker på avloppsreningsverket Rosenholm, och Emma Landen, som började som
drifttekniker på avloppsreningsverket och på
biogasmacken under hösten 2017, är några av
de nyanställda

Anledningen till nyrekryteringen är förutom generationsskiftet en expansion som äger rum på
VA-sidan. Här ska ett 20-tal olika större projekt
genomföras under de kommande fem åren, och
det är utöver den ordinarie driften.

-Att jobba på VA känns jättebra! Bra sammanhållning och jag känner mig verkligen välkommen. De jag jobbar närmst har en riktigt bred
kompetens. Frågar jag något så får jag gedigna
svar, berättar Emma som tidigare har arbetat
med biogasfrågor hos en annan arbetsgivare.

- Projekten, som varierar i storlek från några
miljoner till 100 miljoner kronor, kräver resurser
och det var inte hållbart med den tidigare personalnumerären, menar Per.

Även Stefan är imponerad över den kunskap
som finns och det ihärdiga arbete som bedrivs
med att förbättra VA-processen.

- Vi har en härlig personalmix från ingenjörer till
de med ren yrkesutbildning. Genom att få arbeta
både med projekt, drift och kunskapsöverföring
skapar det en bra dynamik vilket gör en enorm

- När jag kom till Sörmland Vatten slogs jag av
vilken stor vilja det fanns till att göra förändringar
och vilken stor kompetens som fanns här på VA.
Helt fantastiskt! Jag är djupt imponerad och

Sörmland Vatten och Avfall AB
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kan absolut rekommendera andra att
arbeta här, säger
Stefan.
Som en följd av antalet nyrekryteringar
och flertalet nya
större projekt har
även en omorganisation ägt rum på
verken. För att möta
behovet krävdes en
annan typ av organisationsstruktur, där
nya
arbetsroller och
Marie Noren, produktionsfunktioner parats
chef på VA.
ihop.
- Som exempel, har vi på verken skapat en
service- och underhållsgrupp och en grupp som
ansvarar för driften av vattenverk, reningsverket och biogasmacken. Nu är det glasklart
vem som gör vad. Det blir lättare att målstyra
och mindre saker faller mellan stolarna, förklarar Marie.

En bra start
För Marie är det viktigt att hennes nya medarbetare känner sig välkomna redan innan de
kommer till första arbetsdagen. Därför använder
hon sig av det introduktionsprogram som finns
inom Sörmland Vatten för att säkerställa att
den nya medarbetaren snabbt ska känna sig
delaktig i verksamheten.
- Jag vill få mina medarbetare att känna sig riktigt välkomna. Det är viktigt att de får rätt förutsättningar så att de snabbt känner sig behövda,
sedda och som en del i gruppen. Det gäller redan innan första arbetsdagen har börjat. Därför mailar jag någon vecka innan de börjar och
berättar vem de ska träffa samt vart de ska ta
vägen så att de får en bra start. Efter varje introduktionsdag utvärderar vi vad som varit bra och
går tillsammans igenom dagens olika nylärda
moment. När veckan sedan är slut får de göra
en utvärdering av veckan så att vi kan se vad vi
kan göra bättre till nästa gång.
Emma som nyligen genomfört introduktionsveckan berömmer initiativet.

- Jag har aldrig varit med om ett sådant välkomnande. Presentation av alla chefer och ett
gediget välkomnande från samtliga avdelningar är något som andra bolag skulle ta
efter, säger Emma som tycker att det är skönt
att som nyanställd få känna sig förberedd
inför sin nya arbetsplats.
Marie poängterar också att del är viktigt att
konstant arbeta med förbättringar, också i
driften, och därför satsar VA stort på utbildning och kompetenshöjning.
- Det är ett stort värde för oss medarbetare att
bredda kompetensen. Att förnya kompetensen
gör organisationen mindre sårbar.

Ökad digitalisering
Under året har VA-sidan arbetat med att
utöka digitaliseringen av de olika IT-systemen.
En del system har uppgraderats och andra system har beställts.
- Ordet digitalisering är ett modeord säger Per,
men poängterar att för deras del är det verkligheten.
- Vi måste förflytta mänsklig kunskap och
pappersnotiser in i den digitala värden samt
säkerställa att systemen hjälper oss med
urval till beslut. Vi måste också nyttja ny
teknik där systemen framöver gör mycket av
vårt manuella arbete inom VA, säger Per.
Sörmland Vatten ska under de kommande åren arbeta mer och mer med att nyttja
tekniken så driften säkerställs med mindre
mänsklig insats. Att genomföra digitaliseringen kommer vara utmanande inom flera
områden. Ett exempel är att systemen påverken ska kommunicera med systemen på ledningsnät och kundservice. En annan utmaning
är att få alla medarbetare att ta sig an och
använda systemens fullständiga potential.
- Förhoppningsvis kommer också digitaliseringen påverka våra kunder positivt. Det är
vårt mål att våra kunder ska kunna ta del av
mer data från vår verksamhet. Exempelvis ska
pågående driftarbeten presenteras med automatik på hemsidan. Vår förhoppning är att delar
av detta kommer lanseras redan under 2018,
avslutar Per.

Årsredovisning 2017
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Händelser under 2017
Ett urval av händelser under året 2017
Avfallsplan 2013-2017

Affärsplan 2018-2023

Arbetet med avfallsplan
2013-2017 avslutades
i december 2017.
De flesta mål och
åtgärder har nu
avslutats på ett tillfredsställande sätt.

Arbetet med Sörmland Vattens nya
affärsplan för perioden 2018-2023
påbörjades.

ef/f ...................,,.,

Taggning av kärl

Ny renhållningsordning

En stor fördel med id-märkta kärl
är att kundservice snabbare kan ge
kunderna svar på frågor kring tömning
av kärl.

I samtliga tre kommuner har en ny
renhållningsordning antagits. Föreskrifterna trädde i kraft under våren
2017. Avfallsplan 2018-2022 och
renhållningsordningen för respektive
kommun börjar gälla i januari 2018.

Ny ÅVC i Flen
Den 9 juni invigdes den nybyggda
återvinningscentralen i Flen, med tal
och bandklippning av Flen Vatten och
Avfall ABs ordförande Arne Lundberg.
I samband med invigningen öppnades anläggningen för allmänheten.

Inventering av
slamanläggningar
Under året har 410 slamanläggningar
i Flens, Katrineholms och Vingåkers
kommuner administrativt inventerats.

Lämna pant på ÅVC
PET-flaskor och dryckesburkar kan
nu lämnas på återvinningscentralen
i Flen och Vingåker. Pengarna för
panten går till välgörande ändamål.

Nätverk inom def.waste
Sörmland Vatten har initierat ett
nätverk inom def.waste ekonomisk
förening för ett utbyte av erfarenheter
i arbetet med avfallsplaner.
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Solceller i Katrineholm

Ledarskapsutveckling
Alla ledare inom bolaget har påbörjat
ett gemensamt ledarskapsutvecklingsprogram.

Sörmland Vatten har installerat solceller på Rosenholms avloppsreningsverk samt på vattenverket i
Katrineholm.

Ombyggnation Flens
reningsverk
Samråd och tillståndsansökan för ombyggnation av Flens reningsverk.

Första spadtaget för nytt
vatten i Flen

Dagvattenpolicy

Första spadtaget för byggnationen av
överföringsledning från Katrineholm
till Flen togs den 11 januari.

Projektuppstart angående dagvattenpolicy tillsammans med kommunen.

Samövning kris
En gemensam krisövning med
Sörmland Vatten, Katrineholms och
Flens kommuner gällande en större
händelse med dricksvatten i regionen.

Beslut om uppgradering
av gasmack
Beslut har tagits
att uppgradera
gasmacken för
Rosenholms
biogas.

Överföringsledning
Malmköping till Flen

Flödesmätare

Projekteringsbeställning av överföringsledning från Malmköping till Flen har
genomförts.

Projektstartat för utplacering av flödesmätare på strategiska platser i ledningsnätet i Vingåker.

Arsredovisning 2017
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Måluppföljning
Nyckeltal

, Kommun/bolag

Enhet

Mål 2018

%

80,0

Sörmland Vallen

%

75,0

Sörmland Vatten

%

>60

Medarbetarnas kännedom om bolagets
värderingar ska vara högre än 80
procent.

Sörmland Vallen

%

> 80

Bolagets sjukfrånvaro som ett snitt på
årsbasis ska understiga 2 procent.

Sörmland Vatten

%

< 2,00

Total! FKV

kg

< 294 348

Kund
80 procent av våra kunder ska vara mer Sörmland Vallen

än nöjda.
75 procent av våra kunder ska känna
förtroende för Sörmland Vatten och
Avfall AB som leverantör av VA- och
renhållningstjänster.

Utfall 2017

Kommentar

n··---

-

Medarbetare
Nöjd-Medarbetar-Index ska överstiga
60 procent.

Hållbarhet
Till 2018 minska mängden miljöpåverkande utsläpp cco:2-ekvivalenter från
fossila bränslen och freoner) i förhål!ande till 2013 års nivå.

Till 2018 förbättra slammets kvalitet

Flen

kg

< 145 879

Katrineholm

kg

< 57 846

Vingåker

kg

< 90 623

Totalt FKV

kg

<4,85

Flen

kg

< 1,79

Katrineholm

kg

Saknas

Vingåker

kg

< 3,06

Totalt FKV

kg Cu

< 520

kgZn

<648

kg Hg

<0,54

kg Cd

<0,86

kg Cu

< 177

med avseende på miljöstörande och
oönskade ämnen* i förhållande till 2013
års nivå.
• Koppar (Cu), zink (Zn), kvicksilver
(Hg), kadmium (Cd).

Flen

Katrineholm

Vingåker

18

kg Zn

<242

kg Hg

<0,27

kg Cd

< 0,34

kg Cu

<306

kg Zn

< 362

kg Hg

< 0,31

kg Cd

< 0,45

--

Kg CO'-

ekvivalenter
Avser VA.
För2013

saknas utsläpp
från insamling
av externslam.
Kg freoner

kg Cu

< 37

Koppar-

kg Zn

<44

utfällningar i
ledningsnätet

kg Hg

<0,06

kg Cd

<0,07
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Minska mängden oönskade utsläpp av
näringsämnen från våra pumpstationer.

Flen, Katrineholm 1
Vingåker

kg

< 1 740

BOD
kg
Total-

<420

kväve

Optimera energiförbrukningen.

kg
Totalfosfor

< 36

Totalt FKV

kWh

< 13071129

Flen

kWh

< 3 955 378

Katrineholm

kWh

< 6 086 827

Vingåker

kWh

< 3 028 924

Driftproblem i
samband med
systembyte
samt strömavbrott.

Innefattar all
förbrukning av
energi förutom
vid insamling av
hushållsavfall.

Finans
Utfall ska följa årets budget.

Sörmland Vatten
Flen Vatten
Katrineholm Vatten
Vingåker Vatten

Finanspolicyn ska följas i ägarbolagen.

Flen Vatten

Katrineholm Vatten
Vingåker Vatten

Bolagets VA-verksamhet ska ha en
långsiktig (1 Oår) investeringsplan.

Sörmland Vatten

Samtliga investeringsprojekt ska vara i
balans i förhållande till budgeterade medel.

Sörmland Vatten

Uppföljning sker
månadsvis.

Produktion renhållning
Minst 50 procent av matavfallet
behandlas biologiskt så att biogas
produceras och växtnäringen tas tillvara
på produktiv åkermark 2017.

Genomsnitt FKV

%

~

50,0

Utfall 2016.
Mäts vartannat år.

Flen

%

~50,0

Utfall 2016.
Mäts vartannat år.

Katrineholm

%

~

50,0

Utfall 2016.
Mäts vartannat år.

Vingåker

%

~50,0

Utfall 2016.
Mäts vartannat år.

%

0,00

Utfall 2016.
Mäts vartannat år.

Flen

%

0,00

Utfall 2016.
Mäts vartannat år.

Katrineholm

%

0,00

Utfall 2016.
Mäts vartannat år.

Vingåker

%

0,00

Utfall 2016.
Mäts vartannat år.

Farligt avfall förekommer inte i hushålls- Genomsnitt FKV
avfallskärlet 2017.

tV
;
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Andelen förpacknings- och tidningsmaterial i kärlavfall understiger
20 procent 2017.

Att vi aktivt inventerar och identifierar
totalt 300 fler slamanläggningar till
2018.

'i 1<å'/iiiifui!/ijofag
Genomsnitt FKV

!.1:1111e1 [il'lål'Z01~
%

OtfalJ. 2017 '>KöltiriielJlar.

<20,0

Utfall 2016,

Mäts vartannat år.
Flen

%

<20,0

Utfall 2016,
Mäts vartannat år.

Katrineholm

%

<20,0

Utfall 2016.
Mäts vartannat år.

Vingåker

%

< 20,0

Utfall 2016.
Mäts vart-

Flen, Katrineholm,
Vingåker

st

300

Genomsnitt FKV

st

0

Flen

st

0

-

annat år.

Produktion VA
Dricksvatten ska aldrig vara otjänligt.

Levererad vattenmängd jämfört med
debiterad mängd vatten ska understiga
2013 års utgående värde.

Antal vattenläckor ska i snitt vara
mindre än 4 stycken per månad och
kommun.

Antal avloppsstopp ska i snitt vara
mindre än 4 stycken per månad och
kommun.

Identifiera och åtgärda minst 6 felkopp-

lade dagvattenledningar per år och
kommun till 2018.

lnläckageitillskottsvatten, mottagen

mängd i avloppsreningsverken jämfört
med levererad mängd dricksvatten, ska
understiga 2013 års utgående värde.

Katrineholm

st

0

Vingåker

st

0

Genomsnitt FKV

%

<25

Flen

%

<25

Katrineholm

%

<20

Vingåker

%

< 30

Genomsnitt FKV

st

<4,0

Flen

st

<4,0

Katrineholm

st

<4,0

Vingåker

st

<4,0

Genomsnitt FKV

st

<4,0

Flen

st

<4,0
<4,0

Katrineholm

st

Vingåker

st

<4,0

Genomsnitt FKV

st

26

Flen

st

26

Katrineholm

st

26

Vingåker

st

26

Genomsnitt FKV

%

<45

Flen

%

<45

Katrineholm

%

< 35

Vingåker

%

< 55

Mottagen mängd spillvatten jämfört med
debiterad mängd spillvatten (utspädningsgrad) ska understiga 2,0 i Flen,

Flen

USG

<2,0

Katrineholm

USG

< 1,6

1,6 i Katrineholm och 2,4 i Vingåker.

Vingåker

USG

<2,4

Fluorid på
gränsvärdet vid
en provtagning,
vattenverket i
Vadsbro. Omprov godkänt.

';
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Förvaltn ingsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för
Sörmland Vatten och Avfall AB, organisationsnummer 5567 42-9302, avger härmed årsredovisning för Sörmland Vatten och Avfall AB
för verksamhetsåret 2017.

Systematiskt kontrollprogram

Kvalitets- och miljöledningssystemet har
uppgraderats till de nya standarderna SS-EN
ISO 9001 :2015 och SS-EN ISO 14001 :2015.
Fem internrevisioner genomfördes under

2017.

Miljö- och kvalitetsarbete
Sörmland Vatten har, som driftbolag och
betydande samhällsaktör, en viktig roll när det
gäller att säkerställa nuvarande och kommande
generationers tillgång till friskt vatten och en
väl fungerande avloppsrening. Bolaget ska
också ansvara för kommunernas åtaganden
enligt miljöbalken, avseende hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall. Det systematiska
målarbetet inom Sörmland Vatten bedrivs
långsiktigt med syfte att:
• skydda människors hälsa och miljö mot
skador och olägenheter.
• minimera föroreningar till vattendrag, luft
och åkermark.
• nå nationella, regionala och lokala miljömål.
• ha en effektiv vattenproduktion, spillvattenrening och avfallshantering.
• uppfylla kvalitets- och kapacitetsbehov.
Detta åstadkommer vi genom att:
• hushålla med material, råvaror och energi.
• aktivt arbeta med kommunikation och information i syfte att minimera hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt
minska oönskade ämnen i densamma.
aktivt arbeta med kommunikation och information med syfte att minimera oönskade
ämnen i spillvatten och dagvatten.
• optimera möjligheten till återanvändning
och återvinning avseende hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall.
• vara en kompetent beställare.
• öka förebyggande underhåll.
• arbeta för nöjda medarbetare.
För all verksamhet inom Sörmland Vatten
finns fyra ledstjärnor:
• Bra service
• Stolta och engagerade medarbetare
• Långsiktig hållbarhet
• God ekonomi

Dricksvattnet kartläggs och kontrolleras systematiskt, bland annat genom en arbetsmetod
kallad HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Points).
Laboratoriet på Rosenholms avloppsreningsverk är ackrediterat mot standarden
ISO/IEC 17025:2005 och kontrolleras genom
intern och extern revision. Ackrediteringen
säkerställer bland annat att laboratoriet uppdaterar dess metoder, har full spårbarhet i dokumentation och att eventuella problem som
uppkommer följs upp och utreds.
Revaq (Ren Växtnäring från Avlopp Qvalite)
är ett certifieringssystem för återföring av
växtnäring via avloppsslam till jordbruket.
Målet med Revaq är att balans ska råda mellan
till- och utförsel av kadmium på jordbruksmark. Samtliga avloppsreningsverk inom
Sörmland Vatten, utom Julita reningsverk,
är certifierade enligt Revaq.

Väsentliga händelser för
Sörmland Vatten
Under 2017 har vi startat arbetet
med en ny affärsplan för Sörmland
Vatten. Arbetet har involverat hela
personalstyrkan samt styrelsemedlemmar under processen som pågår. Den
nya affärsplanen beslutas under 2018
och kommer gälla för åren 2018-2023.
Ledningen har beslutat att genomföra
kundenkäten varje år från 2018.
Alla ledare inom bolaget har påbörjat
ett gemensamt ledarskapsutvecklingsprogram.
Under året har fokus varit att säkerställa
kompetensförsörjningen. Flertalet rekryteringar har genomförts och även en organisatorisk anpassning för att möta behovet.
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21 upphandlingar har under året genom-

•

förts i bolaget till ett avtalsvärde av
ungefär 52 miljoner kronor. Ramavtalet
gällande matavfallspåsar är en av årets
mest lyckade upphandlingar. Då vår leverantör oväntat gick i konkurs blev vi tvungna att upphandla ny leverantör i rekordfart
för att inte bli utan påsar.
En gemensam krisövning med Sörmland
Vatten, Katrineholms och Flens kommuner gällande en större händelse med
dricksvatten i regionen har genomförts.

•

Renhållning
Avfallsplan 2013-2017

•

Arbetet med avfallsplan 2013-2017
avslutades i december 2017. De flesta mål
och åtgärder har nu avslutats på ett tillfredsställande sätt. De åtgärder som inte
kunnat slutföras är beroende av att beslut
efter den nationella utredningen om förändrat producentansvar, med stor inverkan på i vilken riktning kommunerna
ska hantera avfallsfrågor, har uteblivit
under planperioden.
Åtgärder kring farligt avfall inklusive eloch elektronikavfall samt hur kommuner
och kommunala verksamheter säkerställer källsortering är avslutade men
kommer fortsätta att följas upp genom
rapportering till styrgrupp för avfallsplan

VA

•

2018-2022.
Avfallsplan 2018-2022
I samtliga tre kommuner har en ny renhållningsordning antagits. Föreskrifterna
trädde i kraft under våren 2017. Avfalls plan
2018-2022 börjar gälla i januari 2018
samtidigt med respektive kommuns renhållningsordning.
Samverkan
• Sörmland Vatten initierade under 2017
ett nätverk inom def.waste ekonomisk
förening för ett utbyte av erfarenheter
i arbetet med avfallsplaner. Nätverket
består av representanter från Norrköping,
MotalaNadstena, Nyköping/Oxelösund och
Sörmland Vatten. Gruppen fokuserar på
kommunikation som det viktigaste verk-

•
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tyget i åtgärdsarbetet, för att nå ut i
våra kommuner och för att nå målen i
avfallsplanen.
Vi har administrativt inventerat och anslutit 410 slamanläggningar inom våra
tre kommuner i enlighet med nuvarande
affärsplans mål.
Tillsammans med vår inköpare har vi
hanterat sex stycken för oss helt nya
upphandlingar, fem förnyade frågor av
tidigare upphandlade tjänster/produkter
samt efter utredning valt att förlänga fem
avtal där möjlighet fanns.
Samtliga tre kommuner har klättrat i avfallsranking. Det visar Avfall Sveriges
statistik över avfallsverksamheten i
Sverige. Att hushållsavfallet samlas in
med fordon som drivs på biogas och att
det matavfall som sorteras ut i gröna påsen blir biogas och näring som återförs till
åkermark, är de främsta skälen till klättringen i ranking.

•

Konverteringen av IT-utrustning till övervakningssystem har genomförts, vilket
lett till att majoriteten av verksamhetens
pumpstationer nu är övervakade i samma
driftsystem.
Byte av systemleverantör för drift och
underhåll samt kartläggning av ledningsnätet i våra tre kommuner har genomförts.
Fullständig implementering av systemet
sker under 2018.
Det har skett en kraftig ökning av önskade
samråd och detaljplanegranskningar från
kommunen som också lett till ökad efterfrågan av VA-anslutningar.

Väsentliga händelser för
Flen Vatten
Renhållning
• 5 345 kärl och containers id-märktes samt
348 felaktigheter rättades i verksamhetssystemet i samband med id-märkningsprojektet. 447 stycken 500 liters kärl ersattes sammantaget av arbetsmiljöskäl med
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•

•

•

•

fler men till volymen mindre kärlstorlekar i
Flens kommun.
Flens kommun har klättrat från 115:e till
8:e plats av Sveriges bästa avfallskommuner. Det visar Avfall Sveriges statistik.
I Flens kommun har en ny renhållningsordning antagits. Föreskrifterna trädde i
kraft under våren 2017. Avfallsplan 20182022 börjar gälla i januari 2018 samtidigt
med renhållningsordningen.
Vi har administrativt inventerat och anslulit 128 slamanläggningar inom Flens kommun i enlighet med nuvarande affärsplans
mål.
Den 9 juni invigdes den nybyggda återvinningscentralen i Flen.

VA
• Tillsammans med kommunen har en plan
arbetats fram för vattenförsörjningen i Flen
vid händelse av kris.
• Uppstart av projektet för framtagande av
dagvattenpolicy tillsammans med kommunen har skett.
Entreprenaden av överföringsledningen
mellan Katrineholm och Flen har påbörjats.
• Projekteringsbeställning av överföringsledning från Malmköping till Flen har genomförts.
• Samråd har genomförts och tillståndsansökan har lämnats in för ombyggnation av
Flens reningsverk.
• Ett mer omfattande strömavbrott har skett
under året vilket satte VA-verksamheten
på prov.

Väsentliga händelser för
Katrineholm Vatten
Renhållning
Katrineholms kommun har klättrat från
43:e till tredje plats av Sveriges bästa avfallskommuner. Det visar Avfall Sveriges
statistik.

•

Katrineholms kommun har en ny renhållningsordning antagits. Föreskrifterna
trädde ikraft under våren 2017. Avfalls-

plan 2018-2022 börjar gälla i januari 2018
samtidigt med renhållningsordningen.
•

Vi har administrativt inventerat och anslutit 202 slamanläggningar inom Katrineholms kommun i enlighet med nuvarande
affärsplans mål.

VA
• Ny gasfackla har installerats på Rosenholms reningsverk.
• Solceller har installerats på Rosenholms
avloppsreningsverk samt vattenverket i
Katrineholm.
Naturvårdsverket har godkänt bidragsansökan genom Klimatlivet till byggnationen
av en ny rötkammare vid Rosenholms
avloppsreningsverk.
• Beslut har fattats att uppgradera tankstället (gasmacken) för Rosenholms biogas.
• Två nya grundvattenbrunnar har borrats
i Katrineholms vattentäkt för att ge möjlighet för framtida produktionsökning av
vatten från Katrineholm vattenverk.
Projektstart för ansökan om ny vattendom
har skett.
• En handlingsplan för dagvatten har arbetats fram i samarbete med kommunen.
• Entreprenad påbörjad för överföringsledningar till Flen, vilket möjliggör påkopplingar av verksamhetsområden Hållbonäs, Ekenäs och Loviselund i framtiden.
Förtätning har skett i centralorten Katrineholm vilket inneburit ett flertal nyanslutningar.
Ramsta samfällighet har fått kommunalt
vatten och avlopp under året.

Väsentliga händelser för
Vingåker Vatten
Renhållning
• 4 461 kärl och containers id-märktes samt
383 felaktigheter rättades i verksamhetssystemet i samband med id-märkningsprojektet. 50 stycken 500 respektive 750
liters kärl ersattes sammantaget av arbetsmiljöskäl med fler men till volymen mindre
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•

•

kärlstorlekar i Vingåkers kommun.
Vingåkers kommun har klättrat från dryga
200:e till 22:e plats av Sveriges bästa avfallskommuner. Det visar Avfall Sveriges
statistik.
I Vingåkers kommun har en ny renhållningsordning antagits. Föreskrifterna trädde ikraft under våren 2017. Avfallsplan
2018-2022 börjar gälla i januari 2018
samtidigt med renhållningsordningen.
Vi har administrativt inventerat och anslutit 77 slamanläggningar inom Vingåkers
kommun i enlighet med nuvarande affärsplans mål.

VA

•

•

•

•

•
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Juridisk tvist mellan Vingåkers kommun
och Vingåker Vatten gällande befintlig
reningsanläggning i Lyttersta har pågått.
Projektering av nya råvattenledningar
från vattentäkt i Lyttersta till vattenverket i
Damslund har påbörjats.
Vingåker Vatten har mottagit en avsiktsförklaring från Finspångs kommun om
önskemål att genom en överföringsledning koppla samman bland annat Byle
med Vingåker. Vingåker Vatten har påbörjat en förstudie/projektering för detta
ändamål.
Projekt har startats för utplacering av
flödesmätare på strategiska platser i ledningsnätet. Syftet med projektet är att bevaka vattenflödet på fem stycken huvudvattenledningar i Vingåker. Det kommer
att leda till kortare felsökning vid förändrat
vattentryck.
Samarbete med Vingåkers kommun gällande dagvattenstrategier har påbörjats.
Kommunfullmäktige har beslutat om nytt
verksamhetsområde för vatten och avlopp
för Alsätters fritidshusområde. Det åligger
bolaget att expediera två år efter att detaljplanen godkänts i Kommunfullmäktige.
Ett större avbrott på en sjöledning i Kolsnaren har skett under sommaren.

Framtidsutsikter
Renhållning

Avfallsplan 2018-2022
• I samtliga tre kommuner har en ny renhållningsordning antagits. Föreskrifterna
trädde ikraft under våren 2017. Avfallsplan
2018-2022 börjar gälla i januari 2018
då renhållningsordningen för respektive
kommun börjar gälla.
Utmaningar
De 10 mål och 11 åtgärder som beslutats
i avfallsplanen kräver engagemang och
resurser för att kunna uppnås under planperioden. Olika förvaltningar och kommunala bolag är ansvariga för olika aktiviteter
i avfallsplanen.
Samarbetet mellan olika aktörer kommer
att vara nyckeln till hur väl arbetet lyckas med att uppnå målen i avfallsplanen .
Kommunikation är det viktigaste verktyget i åtgärdsarbetet, för att nå ut i våra
kommuner och för att nå målen i avfallsplanen.
• Samhällsplanering är en viktig del för att
främja ett miljövänligt beteende och för att
nå en hållbar avfallshantering. Våra tre
kommuner är föränderliga liksom samhällets utmaningar och möjligheter i stort.
Avfallshanteringen måste beaktas i alla
de delar av den fysiska planeringen och
i kommunens övriga arbete för att skapa
förutsättningar för våra kommuninvånare
att agera så miljövänligt som möjligt.
• Projektleda nybyggnationen av återvinningscentralen i Vingåker. Upphandling
genomförs under våren 2018. Byggstart
är planerad till juli 2018 och invigning sker
under hösten 2019.
Digitaliserad latrinhantering och grovavfallsorderhantering ska implementeras.
Genomföra plockanalys där kontroll av
renhet i gröna påsen ska ingå.
• Implementera nytt vågdatasystem på Flen
och Vingåkers återvinningscentraler samt
integrera detta mot verksamhetssystemet.

Sörmland Vatten och Avfall AB
Organisationsnummer 556742-9302

VA
•

•

Framförallt är de stora projekten inom VA
något som är både spännande och utmanande. för VA-verksamheten. Vi kommer
fram till 2021 driva projekt för över 500
miljoner kronor i våra tre ägarbolag. Det
är investeringar och projekt som kommer
säkra VA-verksamheten och skapa förutsättningar för våra kunder under lång
tid. Utmaningen blir att genomföra dessa
projekt samtidigt som den ordinarie driften
ska hanteras.
Ett av de största projekten är överföringsledningen mellan Katrineholm och Flen
som ska tas i drift 2018. Det kommer innebära en förbättrad vattenkvalitet för konsument. Driftmässigt kommer det vara
utmanande att genomföra skiftet då vattenkvaliteten ändras i Flen, vilket kan ge
missfärgat vatten under en period.
Vi ser att kommunernas behov av nya områden, exploateringar och förtätningar ger
ett ökat behov av kapacitet i vårt VA-nät.
Den ökade efterfrågan av våra tjänster ser
vi kommer fortsätta, vilket ställer utmanande
krav på alla våra resurser.
Ledningsnätet generellt är föråldrat men
trots stort behov av utbyte kommer vi få

•

prioritera ner saneringstakten under de
kommande åren för att organisatoriskt ha
resurser till de större planerade projekten.
Den påbörjade digitaliseringsresan kommer under 2018-2019 fortsätta i allt snabbare takt. Vi ser att tekniken som finns
på marknaden kan skapa mervärde för
kunderna, organisationen och miljön.
Exempelvis flödesmätare som digitalt
kommunicerar med varandra och signalerar med automatik om vattenläckor uppstått och därmed begränsar omfattningen.
Teknikens möjligheter ställer krav på
kompetens som vi inte fullt ut har idag.
Det är också ett vägval som behöver
göras för hur mycket av de ekonomiska
resurserna som ska läggas på långsiktig
teknik kontra manuell driftövervakning.
Kompetensförsörjningen i stort är också
en stor utmaning för vår verksamhet. VAprojektörer, VA-utredare och VA-tekniker
är yrkeskårer som det finns för få av i
Sverige. Här måste vi som arbetsgivare
locka med andra värden för att få kandidaterna att välja oss.
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Ekonomisk redovisning
Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).
Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i tusentals kronor (Tkr). Till följd av detta kan
avrundningsdifferenser förekomma.

Ägarförhållanden
Namn
Katrineholm Vatten och Avfall AB
Vingåker Vatten och Avfall AB
Flen Vatten och Avfall AB
Flerårsöversikt (tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Rörelsemarginal(%)
Balansomslutning
Soliditet (%)

2017
246 448
288
0
87 580
4

Antal aktier

Antal röster

5 000
5 000
5 000

5 000
5 000
5 000

2016
207 686
300
0
62 435
6

2015
172 133
525
0
51 846
7

2014
226 512
295
0
32 120
9

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital (Tkr)

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Avrundning
Arets resultat
Belopp vid årets
utgång

Aktiekapital

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

1 500

846

205

2 551

205
-1

-205
193

0
-1
193

193

2 743·

1 500

1 050

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst

1 050 246
192 732
1 242 978

disponeras så att
i ny räkning överföres
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1 242 978
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Resultaträkning

Not

Tkr

1

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

3,4
5

Rörelseresultat

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

246 448
3 715

207 686
3 206

250 163

210 892

981
181
918
745

-114 889
-50 522
-43 354
-1 784

-249 825
338

-210 549
343

-156
-44
-46
-1

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster

-50

-43

288

300

Resultat före skatt

288

300

-95

-95

193

205

Skatt [>å årets resultat
Arets resultat

6
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Balansräkning

Not

Tkr

1

2017-12-31

2016-12-31

7
8
9

6149
53
8 325

6 321
95
9 227

10

461
14 988

514
16157

14 988

16157

305

468

5 369

1 117

41 475
1 954
48 798

33 817
1 781
36 715

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

23 489
72 592

9 095
46 278

SUMMA TILLGÅNGAR

87 580

62435

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Lager av förrådsmaterial VA
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt
styrda företag
Förutbetalda kostnader och U[>[>IU[>na intäkter
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Balansräkning

Not

Tkr

1

2017-12-31

2016-12-31

1 500

1 500

1 050
193
1 243
2 743

846
205
1 051
2 551

1 337

1 337

7 000

7 000

11 000
18 000

11 000
18 000

39 456
404
18 532
7108
65 500

28 694
296
2 913
8 644
40 547

87 580

62435

EGET KAPITAL OCH SKULDER

12, 13

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Arets resultat
Summa eget kapital

Obeskattade reseNer

14

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Summa långfristiga skulder

15

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Ui:>i:ilui:ina kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

16

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys

Not

Tkr

1

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändring av
rörelsekapital

288

300

18

2 259
13

3 154
525

2 560

3 979

163
-4 252
-7 831
10 762
14 082

130
-484
-7 526
5 309
3 778

15 484

5186

-1 090

-1 241

0

261

-1 090

-980

0

1 000

14 394

5 206

lnvesteringsverksamheten
Investeringar i materiella
anläggningstillgångar
Försäljning av materiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Årets kassaflöde

30

2016-01-01
-2016-12-31

17

Kassaflöde från förändring av
rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående
arbete
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

2017-01-01
-2017-12-31

19
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9 095

3 889

23489

9 095

Noter
Tkr
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
lntäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att
tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Redovisningsprinciper för enskilda balansposter
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt
restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

3-5%
10-20%
20%

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är
betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i
en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande
reparationer och underhåll redovisas som kostnader.
Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den
period de uppstår.
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i
balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar
tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller
överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med
äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats
eller på annat sätt upphört.
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Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp
som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och /everantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas
vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med
hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det
redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.
Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess
nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade
försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att
inkurans i varulagret har beaktats.
Inkomstskatter
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den
skattesats som gäller per balansdagen.
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen,
utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande
skatteeffekter redovisas i eget kapital.
Avsättningar
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till
räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller
sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus
och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som
kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning
till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Offentliga bidrag
I de fall ingen framtida prestation för att erhålla bidraget krävs, intäktsredovisas offentliga bidrag
då villkoren för att erhålla bidraget är uppfyllda. Offentliga bidrag värderas till verkliga värdet av
vad som erhållits eller kommer att erhållas.
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar
endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos
banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en
marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.
Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.
Rörelsemarginal (%)
Rörelseresultat i procent av omsättningen.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i
procent av balansomslutning.
Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då
bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter
och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet
av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte
annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan awika från dessa
uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms
kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar
och skulder under nästa räkenskapsår.
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning

2017
Nettoomsättningen per rörelsegren
Entreprenader vatten och avlopp
Entreprenader renhållning
Entreprenader biogas
Entreprenader administration

Rörelseresultat per rörelsegren
Entreprenader vatten och avlopp
Entreprenader renhållning
Entreprenader administration

153
66
4
21

2016

928
792
063
665

115 087
74 696
0
17 903

246 448

207 686

10
4
324

10
332

338

343

1

Not 3 Leasingavtal
Arets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 1 642 tkr (1 257 tkr).
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt
följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

2017

2016

1 979
3 138
330

1 897
4 222
566

5 447

6 685

Not 4 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
övriga tjänster
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2017

2016

116
22

104
21

138

125

Not 5 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

2017

2016

27
45
72

24
46
70

2 345
31 292
33 637

1 175
28 409
29 584

344
3 249
6 778
10 371

357
2 578
9 267
12 202

44008

41 786

22%
78%
33 %
67%

22 %
78 %
43%
57%

2017

2016

-95
-95

-95
-95

Not 6 Aktuell och uppskjuten skatt

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Totalt redovisad skatt
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Avstämning av effektiv skatt
2017
Procent

Belopp
288

Procent

Belopp
300

22,00

-63
-31
-95

22,00

-66
-29
-95

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Redovisad effektiv skatt

2016

32,92

31,63

Not 7 Byggnader och mark
2017-12-31

2016-12-31

6 646
6 646

6 646
6 646

-325
-172
-497

-154
-171
-325

6 149

6 321

2017-12-31

2016-12-31

526
526

526
526

-431
-42
-473

-351
-80
-431

53

95

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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Not 9 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2017-12-31

2016-12-31

14 307
629
0

14 167
727
-587

14 936

14 307

-5 080
0
-1 531

-4 020
472
-1 532

-6 611

-5 080

8 325

9 227

Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
2017-12-31
2016-12-31
Vid årets början
Färdigställda projekt
Omklassificering
Arets nedlagda kostnader

514
0
-514
461

1 517
-1 517
0
514

461

514

2017-12-31

2016-12-31

1 906
48
1 954

1 678
103
1 781

Antal
aktier

Kvotvärde

15 000

100

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Periodiska fakturor
övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 12 Antal aktier och kvotvärde
Namn
Antal aktier

15 000
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Not 13 Disposition av vinst eller förlust
2017-12-31
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
balanserad vinst
årets vinst

1 050
193
1 243

disponeras så att
i ny räkning överföres

1 243

Not 14 Obeskattade reserver
2017-12-31

2016-12-31

1 337
1 337

1 337
1 337

Ackumulerade överavskrivningar

Not 15 Skulder som avser flera poster
Företagets skulder 18 000 tkr (18 000 tkr) redovisas under följande poster i balansräkningen.
2017-12-31

2016-12-31

7 000

7 000

0

0

7 000

7 000

0
0
0

0
0
0

0
11 000
11 000

0
11 000
11 000

Förfaller inom 1 år
Skulder till kreditinstitut
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

Förfaller senare än 1 år och tidigare än 5 år efter
balansdagen
Skulder till kreditinstitut
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag
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Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Semesterlöneskuld och flexskuld
Sociala avgifter
Övriga [Joster

2017-12-31

2016-12-31

2 685
2 396
2 027

2 555
2 281
3 808

7 108

8 644

Not 17 Räntor och utdelningar
Kassaflöden från in- och utbetalningar som avser ränta ingår i kassaflödesanalysen och
rubriken resultat efter finansiella poster med nedanstående belopp:
2017-12-31

2016-12-31

-50

-43

-50

-43

2017-12-31

2016-12-31

1 745

Erlagd ränta

Not 18 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar
Omklassificering anläggningstillgångar

514

1 784
-146
1 516

2 259

3154

2017-12-31

2016-12-31

23 489

9 095

23 489

9 095

0

Not 19 Likvida medel

Likvida medel
Banktillgodohavanden

Not 20 Ställda säkerheter och Eventualförpliktelser
Bolaget har inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser.

Not 21 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga betydande väsentliga händelser har skett efter balansdagens slut.
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Katrineholm den 27 februari 2018

Johan Hartman
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Göran Boström
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Nils Hollman

Ola Lindgren

Vår revisionsberättelse har lämnats 12 mars 2018
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Auktoriserad revisor
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Sörmland Vatten och Avfall AB ägs av Flen Vatten och Avfall AB,
Katrineholm Vatten och Avfall AB och Vingåker Vatten och Avfall AB.
Dagligen hanterar vi drift, underhåll och utveckling av vatten, avlopp
samt renhållning i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Sörmland Vatten och Avfall AB

Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm

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

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

Styrelsens säte: Katrineholm

Webb: www.sormlandvatten.se
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Sörmland Vatten och Avfall AB, arg.nr 556742-9302

Rapport om årsredovisningen
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sörmland
Vatten och Avfall AB för räkenskapsåret 2017. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 21-40 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Sörmland Vatten och Avfall ABs
finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed l Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sörmland Vatten och
Avfall AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för den andra informationen. Den andra informationen
återfinns på sidorna 1-20 (men innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande
avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är
oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verJ1ar
innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
tör att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns, Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra
en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre
än för en väsentlig felaktighet som beror på fe!, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
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drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvive! om bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhets faktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevls som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Sörmland Vatten och Avfall AB för räkenskapsåret
2017 samt av förslaget tiH dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sörmland Vatten och
Avfall AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation oct1 förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska ful!+
göras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktieboJagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningssky!dighet mot bolaget, eller att ett
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande
om styrelsens förslag tiH dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
aktiebotagslagen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

l<atrineholm den 12 mars 2018
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi- ,,..-~----.,_
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till ( ErnJt &
AB
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
_,\
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
-(f',<
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
/
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
Per Larsson
Auktoriserad Revisor
ställning i övrigt.
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap
13§ aktiebolagslagen
GRANSKNINGSRAPPORT
Till årsstämman i

Sörmland Vatten och Avfall AB
Org nr 556742-9302
Vi har granskat Sörmland Vatten och Avfall Aktiebolags verksamhet för år 2017.
Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och
pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning
och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och en särskild
granskningsredogörelse har upprättats.
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
för våra uttalanden nedan.
Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna
kontroll har varit tillräcklig.

Katrineholm den 26 mars 2018

Sören Ericsson
Lekmannarevisor

~r4J;J4::'
~~
}fui-Olof ;B'lo~ster
Veikko Mäkinen
L ekmannarevisor

Lekmannarevisor
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VD har ordet
Delaktighet skapar motivation!
Tack vare mina drivna och engagerade medarbetare har vi med stor skicklighet kunnat arbeta
oss igenom den största utmaningen under verksamhetsåret 2017, att ta oss an inkommande
uppdrag samtidigt som vi klarat av driften av den
befintliga verksamheten. Med målmedvetenhet
och beslutsamhet har vi lyckats med såväl
omfattande samordningsprojekt som mindre
omfattande projekt som tillsammans har en ekonomisk omfattning motsvarande det dubbla mot
vår normaldrift. Framgångsfaktorerna för att klara
av den här utmaningen ligger i våra värderingar;
öppenhet, delaktighet och engagemang. Är du
delaktig, då blir du också motiverad.

Sörmland Vatten och kommunens tjänstemän
inom samhällsplaneringen fungerar optimalt.
För att kunna leverera, samtidigt som vi själva
har stora projekt att utföra, är det viktigt att vi tillsammans med kommunerna bestämmer tidplan
för kommande projekt. Vi måste tillsammans
vara ute i god tid, fördela arbete, göra upphandlingar, informera varandra och hålla varandra
uppdaterade. På så vis får medarbetarna och
konsulterna en ärlig chans att genomföra ett
tillfredsställande arbete och leverera enligt
tidplan för invånarnas bästa.

Vi har en vision som vi arbetar efter för att
nå övergripande mål i vår affärsplan. Inom
Sörmland Vatten är medarbetarna bland annat
delaktiga när de är med och arbetar fram målen
för sin verksamhet för att nå de övergripande
målen för Sörmland Vatten. Alla medarbetare i
vår verksamhet är betydelsefulla och ska känna
sig uppskattade. Medarbetarna är den viktigaste
resursen jag har och jag är otroligt stolt över den
insats de har gjort under det gångna året. Det är
fantastiskt att det, även när det blir tungt, alltid
finns en stor glädje i det arbete de utför. De vill
så mycket, och de har i hög grad lyckats med att
uppnå så många betydande mål i år. Det är helt
otroligt!

I februari 2018 är det 10 år sedan beslut
fattades att starta bolaget Sörmland Vatten och
Avfall AB. Mycket har hänt under decenniet och
för att fortsätta leverera när kommunerna växer,
anpassar vi nu vår kommande affärsplan som
träder i kraft 2018. Som ett led i den exploatering som sker i kommunerna har vi behövt ställa
om bolaget för att klara av de ökade antal uppdrag, och därmed fått flera nya ledare. För att ge
dem och våra medarbetare stöd och utveckling,
har vi därför under året påbörjat ett ledarskapsprogram. Den nya affärsplanen tillsammans
med ett nytt samlat ledarskap och den alltjämt
positiva drivkraften hos medarbetarna, skapar
möjligheter för oss på Sörmland Vatten att även
under nästa verksamhetsår nå de mål som sätts
inför det kommande jubileumsåret.

Samarbete - en framgångsfaktor
Inför år 2018 är en av huvuduppgiftema att klara
av den exploatering som sker i Flen, Katrineholm
och Vingåker. Liksom i Sverige i övrigt, byggs det
i våra kommuner många nya fastigheter samt
infrastruktur till dessa, där vatten och avlopp
är en viktig del. Samtidigt har vi själva stora
utmanande projekt i våra befintliga anläggningar, vilket medför att det är stor press i att få
tag på konsulter, entreprenörer och specialister.
Framgångsfaktorn som gör utmaningen möjlig
att genomföra och som i slutändan gagnar
invånarna i Flen, Katrineholm och Vingåker på
bästa sätt är att utveckla samarbete. För att
våra politiska organ ska ha möjlighet till en helhetssyn när beslut i samhällsplaneringen ska fattas, är det av största vikt att samarbetet mellan

Större möjligheter

Björnar Berg
VD

Katrineholm Vatten och Avfall AB
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Organisation
Renhållningen ansvarar för att driva kommunernas renhållningsansvar bland annat genom
att planera avfallshanteringen så att gällande
lagar och fastställd renhållningsordning följs.
Renhållningen ansöker om nödvändiga tillstånd när det gäller återvinningscentralerna,
administrerar taxor och föreskrifter om avfallshantering. Renhållningen upphandlar och
följer upp entreprenörer för kärlavfallsinsamling samt tömning av slam från små avlopp.

Sörmland Vatten och Avfall AB, fortsättningsvis benämnd Sörmland Vatten, hade under
2017 som medeltal 72 anställda, av dessa var
37 procent kvinnor och 63 procent män.
Bolaget har två huvudprocesser, VA och
renhållning, samt två stödprocesser, administration och kundservice/kommunikation,
i organisationen.
VA förvaltar ägarnas anläggningstillgångar
och huvudmannaskap. VA ansvarar för
löpande drift och underhåll av vattenverk
och avloppsreningsverk, vatten- och avloppsledningsnät samt biogasmacken Rosenholm
Biogas. VA genomför planerade investeringar,
upprätthåller ledningskartor och samordnar
regelverken för VA-taxor och ABVA (Allmänna
Bestämmelser för brukande av VA-anläggningen).

~kommun

Administration svarar för ekonomi samt
stödjer övriga verksamheten och styrelserna
i administrativa frågor.
Kundservice/kommunikation ansvarar för
och utvecklar kontinuerligt den interna och
den externa kommunikationen samt arbetar med kundrelationer. För information och
kunddialog används framför allt telefon,
e-post, hemsida och sociala medier.

Katrineholms kommun

Vingåkers kommun

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

___ .... unfullmäktige
I

I

I

Flen Vatten
och Avfall AB
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Katrineholm Vatten
och Avfall AB
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Vingåker Vatten
och Avfall AB
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I

Björnar Berg
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Renhåll ning

Affärside

Vision

Devis

Sörmland Vatten ska - för att
säkerställa en hållbar utveckling - leverera dricksvatten
samt omhänderta avloppsvatten och hushållsavfall
utifrån krav och förväntningar
hos myndigheter, kunder och
ägare.

Sörmland Vatten är ett föredöme med service och miljö
i fokus.

Service och miljö - varje dag

Vi erbjuder tjänster av god
kvalitet till lägsta möjliga kostnad genom att vidareutveckla
effektivitet, kompetens, kundservice och miljöanpassning.

Katrineholm Vatten och Avfall AB
Organisationsnummer 556763-9876

Värderingar
•
•

öppenhet
delaktighet
engagemang

Bolagsstyrning
Styrande dokument

Styrelsen

Ägarna, vilka ytterst är kommunfullmäktige,
styr bolaget genom en bolagsordning och ett
särskilt ägardirektiv. Till styrande dokument
hör också ett aktieägaravtal som tecknats
mellan ägarna.

Katrineholms kommunfullmäktige tillsätter
och entledigar styrelsen i Katrineholm Vatten
enligt föreskrift i bolagsordningen. Kommunfullmäktige utser elva stycken styrelsemedlemmar och utser också ordförande och vice
ordförande i styrelsen. Katrineholms kommunfullmäktige har utsett bolagets nuvarande
styrelse för tiden intill dess årsstämma 2019
har hållits.

Utöver ovan nämnda styrande dokument
utövar också ägarna sin beslutanderätt
på bolagets årsstämma där var och en av
ägarna har en röstrepresentant närvarande.
Styrelsen har fastställt en affärsplan för åren
2014-2018 som ligger till grund för verksamhetens arbete.

Styrelsen fattar årligen ett beslut om en
arbetsordning för styrelsen. Arbetsordningen
beskriver styrelsens arbete samt ger också
en instruktion av arbetsfördelningen mellan
styrelsen och verkställande direktören. Därutöver innehåller arbetsordningen också en
instruktion gällande rapportering till styrelsen.

[i

Styrelsen i Katrineholm Vatten och Avfall AB (Christin Hagberg och Carl
Frick saknas på bilden).

Styrelsens sammansättning under 2017
Johan Hartman

Ledamot, ordförande

Anneli Hedberg

Ledamot, vice Ordförande

Christin Hagberg

Ledamot

Birger Johansson
Cecilia Lewenhaupt

Ledamot
Ledamot

Sten Halmgren
Britt Ejdwinsson

Ledamot
Ledamot

Carl Frick
Ingemar Björklund

Ledamot

Christer Ekstrand
Vakant

Ledamot
Ledamot
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Klättring i avfallsranking
Vi klättrar uppåt!
Katrineholm är den tredje bästa avfallskommunen. Det visar Avfall
Sveriges statistik över avfallsverksamheten i Sverige. Flen klättrade från
115:e plats till 8:e plats och Vingåker hamnade på en nämnvärd 22:a plats.

SÖRMLAND VATTEN

Grattis Katrineholm!
1

8

Vi är 3:e bästa
avfallskommun

Den fantastiska klättringen i Katrineholms kommun uppmärksammades bland annat på Sörmland
Vattens hemsida, i sociala medier och med skyltar på sopbilarna.

- Klättringen i avfallsrankingen är ett kvitto
på att vårt långsiktiga arbete, från beslut om
avfallsplanen 2012 och framåt, har lönat sig!
säger Ann-Christine Nyberg, affärsområdeschef renhållning.
Det är kommunernas branschorganisation
inom avfallshantering och återvinning, Avfall
Sverige, som årligen delar ut utmärkelsen
till bästa avfallskommun. Beräkningen görs
utifrån ett sammanvägl index som speglar
avfallsverksamheten på ett övergripande sätt,
så som kundnöjdhet, återvinning av material
och matavfall, total avfallsmängd samt andel
förpackningar och tidningar i hushållsavfallet.

Gröna påsen har bidragit till
klättring i avfallsranking
Matavfallsinsamlingen i den gröna påsen som
lanserades under 2016 är en av de största
bidragande orsakerna till att Flen, Katrineholm
och Vingåker klättrat i avfallsrankingen. Den
kommun som lyckades bäst i Sverige, Lunds
kommun, har utsortering av bland annat matavfall och förpackningar vid varje fastighet.

6

- Att hushållsavfallet samlas in med fordon
som drivs på biogas, ett klimatneutralt och
förnyelsebart drivmedel, och att det matavfall
som samlas in rötas till biogas och biogödsel,
är definitivt del största skälet till att vi kunde
klättra i rankingen, berättar Ann-Christine.
Hon är stolt över att det gedigna arbetet med
upphandlingar, justeringar av föreskrifter och
taxor, plockanalyser och en massiv informalionsinsats till kommuninvånarna inför matavfallsinsamlingen gett ett så positivt resultat.
Men det finns också det som kan förbättras.
- Vingåker var exempelvis bättre på att
sortera ut matavfall än Katrineholm. Flen i sin
tur lämnade mer avfall till deponering. Både
Flen och Vingåker hade större mängd hushållsavfall än Katrineholm, så visst finns det
att arbeta vidare med under kommande år.
Det bästa vore förstås att matavfall inte uppstår överhuvudtaget. Men att fortsätta sortera
ut det matavfall som uppkommer och uppmuntra till att sortera ut förpackningar och
returpapper gynnar allas, både ekonomi och
miljö, konstaterar Ann-Christine.

Katrineholm Vatten och Avfall AB
Organisationsnummer 556763-9876

Fortsatt kommunikation
Den lyckade klättringen i avfallsrankingen är
förutom ett gediget arbete inom Sörmland
Vatten också en bekräftelse på att kommunikationen med kommuninvånarna har fungerat
tillfredsställande. Renhållningen ger kommuninvånarna förutsättningar för att kunna sortera
ut matavfallet och sedan handlar det om att
uppmuntra och att påminna. Ann-Christine
hoppas inför kommande verksamhetsår
att kundnöjdheten ska förbättrats. Kundnöjdhetsindex pekar på att kunderna i en- och
tvåfamiljshus i Flen och Vingåker är något
nöjdare än i Katrineholm. Kommunernas återvinningsstationer har blivit färre under året,
vilket säkert påverkat kundnöjdheten negativt.
Hennes förhoppning är ändå att utbyggnaden
av sorteringsrampen på Vika återvinningscentral i Katrineholm, en ny återvinningscentral i Flen tillsammans med den fortsatta
kommunikationen med kommuninvånarna
ska förbättra kundnöjdheten kommande år.
- Vi vill fortsätta vara bra på det vi är bra på och
förbättra oss där vi kan! Vi är glada över det
vi hittills lyckats åstadkomma, men tänker inte
slå oss till ro, förklarar Ann-Christine.

,,, ..

,•"

Kundenkäten som från och med 2018 kommer
skickas ut varje år.

kvalitetscertifierade och föregår med gott
exempel vad gäller exempelvis utsortering
av matavfall och förpackningar. Eftersom
kommuninvånarna förväntas sortera sitt avfall så bör även kommunernas verksamheter
föregå med gott exempel för att utsorteringen
av återvinningsbart material ska kunna öka.

Trots att Sörmland Vatten lyckats så bra
med avfallsplanens åtgärd, att utsortera matavfallet, poängterar Ann-Christine att de
inte nöjt kan luta sig tillbaka. Det är dags
att gå vidare. Sörmland Vatten är miljö- och

- Kunderna och kommunerna gör ett bra
jobb, men nu måste vi se framåt och under
nästa avfallsplaneperiod från 2018 fram till
2022 kommer vi att fokusera på utsortering av
farligt avfall, textil, förpackningar och returpapper. Den gröna påsen är givetvis med hela
tiden, säger Ann-Christine och förklarar att
renheten i den gröna påsen ska undersökas
i nästa steg. Vår ambition är att vara bland de
bästa avfallshanterarna i Sverige!

Att hushållsavfallet samlas in med fordon som
drivs på biogas har bidragit till klättringen i avfallsranking.

Förhoppningen är att bland annat den nybyggda
återvinningscentralen i Flen ska förbättra kundnöjdheten.

Vi vill göra rätt!

Årsredovisning 2017
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Ny rötkammare Rosenholm
Ett framgångsrikt lagarbete
I jämförelse med andra liknande företag är Sörmland Vatten ett av de ledande
företagen i Sverige vad gäller miljömedvetenhet. Naturvårdsverket har
godkänt deras bidragsansökan genom "Klimatklivet" till byggnationen av en
ny rötkammare vid Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm. Det är
en kvittens på att de alltjämt håller rätt kurs i arbetet för en cirkulär ekonomi.

Rö/kammaren vid Rosenhalms avloppsreningsverk i Katrineholm.

Rosenholms avloppsreningsverk tar emot och
behandlar avloppsvatten från Katrineholms
tätort med omnejd. Avloppsvattnet renas med
avseende på organiskt material, fosfor och
kväve. Det som kvarstår efter reningen kallas
slam och innehåller en stor del organiskt
material som renats från avloppsvattnet. Detta
material kan användas till att framställa biogas.
Biogasen renas redan idag till fordonsgas
som säljs vid Rosenholm Biogas, vilken också
drivs av Sörmland Vatten. Idag måste en stor
del gas köpas in och en ombyggnation kommer generera mer gas med mål att i framtiden
kunna försörja Rosenholm Biogas helt.
Reningsverket genomgick en förnyelse 2015
och eftersom rötkammaren idag är omodern
och sliten krävs en omfattande upprustning

8

av hela anläggningen. Anläggningen kommer
i moderniseringen bli mer miljövänlig, lättare
att driva och förbättras ur säkerhetssynpunkt.

Bidrag till ny rötkammare
För att stimulera europeiska företag till resurseffektivisering och cirkulär ekonomi har
kommissionen inom EU skapat en möjlighet
att söka projektpengar för att minska koldioxidutsläppen. I Sverige har svenska producenter möjlighet att söka stöd genom Klimatklivet
och det är Naturvårdsverket som avgör vilka
investeringar de anser är mest lämpade för
bidraget.
Sörmland Vatten har genom Klimatklivet ansökt om bidrag för den kommande byggnationen av en ny rötkammare vid Rosenholms
avloppsreningsverk och det ansågs vara ett

Katrineholm Vatten och Avfall AB
Organisationsnummer 556763-9876

godtagbart argument för att Sörmland Vatten
investerar för miljön.
- Naturvårdsverkets godkännande av Klimatklivets bidrag är ett erkännande för vår verksamhet. Ett sätt för dem att säga "Kul att ni
är med i den cirkulära ekonomin i Europa!"
Sörmland Vatten är på rätt väg, betonar projektledaren Mats Bergman.
- Det är som en klapp på axeln från Naturvårdsverket där de uppmuntrar vår verksamhet att fortsätta arbeta klimatsmart med att
minska koldioxidutsläppen, förklarar Mats som
menar att verksamheten tack vare Klimatklivets bidrag är ännu mer motiverade att
jobba mot visionen inom EU att det år 2030
inte ska finnas något avfall. Att minimera avfallet samt återanvända och återvinna det avfall
som uppstår inom alla sektorer, eftersom tillväxtekonomin inte är möjlig i det långa loppet.

Vi är beroende av varandra
Arbetet med Klimatklivets bidragsansökan
har varit en del av projektet som drivits genom
ett framgångsrikt lagarbete med driftpersonal
inom biogasproduktionen, ekonomer och projektörer.
- Projektarbetet med den nya rötkammaren
har möjliggjort nya karriärvägar. Driftpersonal
kan bli specialister. Två drifttekniker har varit
med på hela resan, från bidragsansökan till
de förarbeten som nu görs. På så sätt har vi
kunnat ta del av deras kunskap och strategier.
Det är omöjligt att genomföra ett så här stort
projekt själv. Vi är beroende av varandra, understryker Mats som tillsammans med sina
medarbetare går in i nästa verksamhetsår
med utmaningen att hitta en lämplig storlek
och passande teknik för den nya rötkammaren så att den kan driftsättas kring år 2020.

Om Klimatklivet
Vi lever i en tid som formats av en linjär ekonomi, där vi har utvunnit naturresurser, producerat och konsumerat för att sedan kasta
avfallet. Den här "slit och släng"-ekonomin är
inte längre hållbar och de pågående klimatförändringarna är ett exempel på det.

Klimatklivet är en satsning som riksdagen har
beslutat om och som är en del av statsbudgeten. Ansökan skickas till och hanteras av
Naturvårdsverket.
Alla som deltar i Klimatklivet bidrar tillsammans till att åtgärda klimatproblemen.

Kommissionen inom EU arbetar intensivt med
ett miljöarbete där vi istället ska arbeta för
en cirkulär ekonomi; en ekonomi där avfall i
princip inte uppstår.
Klimatklivet ger stöd till lokala och regionala
åtgärder som bidrar till att minska utsläppen
av koldioxid. 4 miljarder kronor kommer fördelas till klimatsmarta projekt under perioden

2015-2020.
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Expansion inom VA
De har en otrolig kompetens!
Inom några år går mer än 15 procent av medarbetarna inom affärsområde
vatten och avlopp (VA) i pension. Medarbetare som har lång och gedigen
erfarenhet inte bara inom sin yrkesdel utan även inom hela VAs ansvarsområde. För att ge utrymme till kompetensöverföring har vi både rekryterat
ersättare och fyllt på med mer kompetens.

er,
Per lvarsson, affärsområdeschef VA tillsammans med nyrekryterade Stefan Hagman och Emma Landen.

- Vi rekryterar och låter de nyanställda medarbetarna gå parallellt med de erfarna kollegorna
under lite längre tid, för att skapa utrymme till
ännu bättre kompetensöverföring. Det är viktigt
att tillvarata deras kunskap, samtidigt som det
inte bara är att förmedla kunskapen till en ny
person utan att i så stor utsträckning som möjligt
digitalisera den kunskapen, berättar Per lvarsson,
affärsområdeschef för vatten och avlopp.
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skillnad på det arbete som utförs, poängterar
Marie Noren, produktionschef på VA.
Stefan Hagman, som arbetat i 18 månader som
drifttekniker på avloppsreningsverket Rosenholm, och Emma Landen, som började som
drifttekniker på avloppsreningsverket och på
biogasmacken under hösten 2017, är några av
de nyanställda

Anledningen till nyrekryteringen är förutom generationsskiftet en expansion som äger rum på
VA-sidan. Här ska ett 20-tal olika större projekt
genomföras under de kommande fem åren, och
det är utöver den ordinarie driften.

-Att jobba på VA känns jättebra! Bra sammanhållning och jag känner mig verkligen välkommen. De jag jobbar närmst har en riktigt bred
kompetens. Frågar jag något så får jag gedigna
svar, berättar Emma som tidigare har arbetat
med biogasfrågor hos en annan arbetsgivare.

- Projekten, som varierar i storlek från några
miljoner till 100 miljoner kronor, kräver resurser
och det var inte hållbart med den tidigare personalnumerären, menar Per.

Aven Stefan är imponerad över den kunskap
som finns och det ihärdiga arbete som bedrivs
med att förbättra VA-processen.

- Vi har en härlig personalmix från ingenjörer till
de med ren yrkesutbildning. Genom att få arbeta
både med projekt, drift och kunskapsöverföring
skapar det en bra dynamik vilket gör en enorm

- När jag kom till Sörmland Vatten slogs jag av
vilken stor vilja det fanns till att göra förändringar
och vilken stor kompetens som fanns här på VA.
Helt fantastiskt! Jag är djupt imponerad och

Katrineholm Vatten och Avfall AB
Organisationsnummer 556763-9876

kan absolut rekommendera andra att
arbeta här, säger
Stefan.
Som en följd av antalet nyrekryteringar
och flertalet nya
större projekt har
även en omorganisation ägt rum på
verken. För att möta
behovet krävdes en
annan typ av organisationsstruktur, där
Marie Noren, produktions- nya arbetsroller och
funktioner parats
chef på VA.
ihop.
- Som exempel, har vi på verken skapat en
service- och underhållsgrupp och en grupp som
ansvarar för driften av vattenverk, reningsverket och biogasmacken. Nu är det glasklart
vem som gör vad. Det blir lättare att målstyra
och mindre saker faller mellan stolarna, förklarar Marie.

En bra start
För Marie är det viktigt att hennes nya medarbetare känner sig välkomna redan innan de
kommer till första arbetsdagen. Därför använder
hon sig av det introduktionsprogram som finns
inom Sörmland Vatten för att säkerställa att
den nya medarbetaren snabbt ska känna sig
delaktig i verksamheten.
- Jag vill få mina medarbetare att känna sig riktigt välkomna. Det är viktigt att de får rätt förutsättningar så att de snabbt känner sig behövda,
sedda och som en del i gruppen. Det gäller redan innan första arbetsdagen har börjat. Därför mailar jag någon vecka innan de börjar och
berättar vem de ska träffa samt vart de ska ta
vägen så att de får en bra start. Efter varje introduktionsdag utvärderar vi vad som varit bra och
går tillsammans igenom dagens olika nylärda
moment. När veckan sedan är slut får de göra
en utvärdering av veckan så att vi kan se vad vi
kan göra bättre till nästa gång.
Emma som nyligen genomfört introduktionsveckan berömmer initiativet.

- Jag har aldrig varit med om ett sådant välkomnande. Presentation av alla chefer och ett
gediget välkomnande från samtliga avdelningar är något som andra bolag skulle ta
efter, säger Emma som tycker att det är skönt
att som nyanställd få känna sig förberedd
inför sin nya arbetsplats.
Marie poängterar också att det är viktigt att
konstant arbeta med förbättringar, också i
driften, och därför satsar VA stort på utbildning och kompetenshöjning.
- Det är ett stort värde för oss medarbetare att
bredda kompetensen. Att förnya kompetensen
gör organisationen mindre sårbar.

Ökad digitalisering
Under året har VA-sidan arbetat med att
utöka digitaliseringen av de olika IT-systemen.
En del system har uppgraderats och andra system har beställts.
- Ordet digitalisering är ett modeord säger Per,
men poängterar att för deras del är det verkligheten.
- Vi måste förflytta mänsklig kunskap och
pappersnotiser in i den digitala värden samt
säkerställa att systemen hjälper oss med
urval till beslut. Vi måste också nyttja ny
teknik där systemen framöver gör mycket av
vårt manuella arbete inom VA, säger Per.
Sörmland Vatten ska under de kommande åren arbeta mer och mer med att nyttja
tekniken så driften säkerställs med mindre
mänsklig insats. Att genomföra digitaliseringen kommer vara utmanande inom flera
områden. Ett exempel är att systemen påverken ska kommunicera med systemen på ledningsnät och kundservice. En annan utmaning
är att få alla medarbetare att ta sig an och
använda systemens fullständiga potential.
- Förhoppningsvis kommer också digitaliseringen påverka våra kunder positivt. Det är
vårt mål att våra kunder ska kunna ta del av
mer data från vår verksamhet. Exempelvis ska
pågående driftarbeten presenteras med automatik på hemsidan. Vår förhoppning är att delar
av detta kommer lanseras redan under 2018,
avslutar Per.
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Måluppföljning
Nyckeltal

Kommun/bolag

Enhet . Må12018

80 procent av våra kunder ska vara mer
än nöjda.

Sörmland Vatten

%

80,0

75 procent av våra kunder ska känna
förtroende för Sörmland Vatten och
Avfall AB som leverantör av VA- och
renhållningstjänster.

Sörmland Vatten

%

75,0

Sörmland Vatten

%

>60

Medarbetarnas kännedom om bolagets
värderingar ska vara högre än 80
procent.

Sörmland Vatten

%

> 80

Bolagets sjukfrånvaro som ett snitt på
årsbasis ska understiga 2 procent.

Sörmland Vatten

%

<2,00

Till 2018 minska mängden miljöpåverkande utsläpp (CO'-ekvivalenter från

Totalt FKV

kg

< 294 348

fossila bränslen och freoner) i förhål!ande till 2013 års nivå.

Katrineholm

kg

< 57 846

Totalt FKV

kg

<4,85

Katrineholm

kg

Saknas

Totalt FKV

kg Cu

< 520

kg Zn

<648

kg Hg

<0,54

kg Cd

< 0,86

Kund

Medarbetare

Nöjd-Medarbetar-Index ska överstiga
60 procent.

Hållbarhet

Till 2018 förbättra slammets kvalitet

med avseende på miljöstärande och
oönskade ämnen• i förhållande till 2013
års nivå.
• Koppar (Cu), zink (Zn), kvicksilver
(Hg), kadmium (Cd).
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Katrineholm

kg Cu

< 306

kg Zn

<362

kg Hg

< 0,31

kg Cd

< 0,45

Katrineholm Vatten och Avfall AB
Organisationsnummer 556763-9876

i Utllll 20n

i l{orwmenlat

--

Kg CO'ekvivalenter

Avser VA.
För2013
saknas utsläpp
från insamling
av externslam.
Kg freoner

Minska mängden oönskade utsläpp av
näringsämnen från våra pumpstationer.

Optimera energiförbrukningen.

Flen, Katrineholm,
Vingåker

kg

< 1 740

BOD
kg
Totalkväve

<420

kg
Totalfosfor

< 36

TotaltFKV

kWh

< 13071129

Katrineholm

kWh

< 6 086 827

Drift.problem i
samband med
systembyte
samt ström~
avbrott.

Innefattar all
förbrukning av
energi förutom
vid insamling av
hushållsavfall.

Finans

Utfall ska följa årets budget.

Sörmland Vatten
Katrineholm Vatten

Finanspolicyn ska följas i ägarbolagen.

Katrineholm Vatten

Bolagets VA~verksamhet ska ha en
långsiktig (10 år) investeringsplan.

Sörmland Vatten

Samtliga investeringsprojekt ska vara i
balans I förhållande till budgeterade medel.

Sörmland Vatten

Uppföljning sker
månadsvis.

Produktion renhållning

Genomsnitt FKV
Minst 50 procent av matavfallet
behandlas biologiskt så att biogas
produceras och växtnäringen tas tillvara
på produktiv åkermark 2017.
Katrineholm

%

~50,0

Utfall 2016.
Mäts vartannat år.

%

~50,0

Utfall 2016.
Mäts vartannat år.

Farligt avfall förekommer inte i hushålls- Genomsnitt FKV
avfallskärlet 2017.

%

0,00

Utfall 2016.
Mäts vartannat år.

%

0,00

Utfall 2016.
Mäts vartannat år.

Katrineholm

1y·
(~
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Andelen förpacknings- och tidningsmaterial i kärlavfall understiger
20 procent 2017.

Att vi aktivt inventerar och identifierar

. l(oi,imun/bol1g

. 'Enhet

Genomsnitt FKV

%

<20,0

Utfall 2016,
Mäts vart-

Katrineholm

%

< 20,0

Utfall 2016,

Mål2018

annat år.

Flen, Katrineholm,
Vingåker

st

300

Dricksvatten ska aldrig vara otjänligt.

Genomsnitt FKV

st

0

Katrineholm

st

0

Levererad vattenmängd jämfört med
debiterad mängd vatten ska understiga
2013 års utgående värde.

Genomsnitt FKV

%

<25

Katrineholm

%

< 20

Genomsnitt FKV

st

<4,0

Katrineholm

st

<4,0

totalt 300 fler slamanläggningar till
2018,
Produktion VA

Antal vattenläckor ska i snitt vara
mindre än 4 stycken per månad och

kommun.
Antal avloppsstopp ska i snitt vara
mindre än 4 stycken per månad och
kommun.

Genomsnitt FKV

st

<4,0

Katrineholm

st

<4,0

Identifiera och åtgärda minst 6 felkopplade dagvattenledningar per år och
kommun till 2018,

Genomsnitt FKV

st

as

Katrineholm

st

a6

lnläckage/tillskottsvatten, mottagen

Genomsnitt FKV

%

<45

Katrineholm

%

< 35

Katrineholm

USG

< 1,6

mängd i avloppsreningsverken jämfört
med levererad mängd dricksvatten, ska
understiga 2013 års utgående värde,
Mottagen mängd spillvatten jämfört med
debiterad mängd spillvatten (utspäd-

ningsgrad) ska understiga 2,0 i Flen,
1,6 i Katrineholm och 2,4 i Vingåker.
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Mäts vartannat år.

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Katrineholm Vatten och Avfall AB,
organisationsnummer 556763-9876, avger
härmed årsredovisning för Katrineholm Vatten
och Avfall AB för verksamhetsåret 2017.

Systematiskt kontrollprogram

Miljö- och kvalitetsarbete

2017.

Sörmland Vatten har, som driftbolag och
betydande samhällsaktör, en viktig roll när det
gäller att säkerställa nuvarande och kommande
generationers tillgång till friskt vatten och en
väl fungerande avloppsrening. Bolaget ska
också ansvara för kommunernas åtaganden
enligt miljöbalken, avseende hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall. Det systematiska
målarbetet inom Sörmland Vatten bedrivs
långsiktigt med syfte att:
skydda människors hälsa och miljö mot
skador och olägenheter.
minimera föroreningar till vattendrag, luft
och åkermark.
• nå nationella, regionala och lokala miljömål.
• ha en effektiv vattenproduktion, spillvattenrening och avfallshantering.
• uppfylla kvalitets- och kapacitetsbehov.
Detta åstadkommer vi genom att:
• hushålla med material, råvaror och energi.
• aktivt arbeta med kommunikation och information i syfte att minimera hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt
minska oönskade ämnen i densamma.
• aktivt arbeta med kommunikation och information med syfte att minimera oönskade
ämnen i spillvatten och dagvatten.
• optimera möjligheten till återanvändning
och återvinning avseende hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall.
vara en kompetent beställare.
öka förebyggande underhåll.
• arbeta för nöjda medarbetare.
För all verksamhet inom Sörmland Vatten
finns fyra ledstjärnor:
• Bra service
• Stolta och engagerade medarbetare
• Långsiktig hållbarhet
God ekonomi

Kvalitets- och miljöledningssystemet har
uppgraderats till de nya standarderna SS-EN
ISO 9001 :2015 och SS-EN ISO 14001 :2015.
Fem internrevisioner genomfördes under
Dricksvattnet kartläggs och kontrolleras systematiskt, bland annat genom en arbetsmetod
kallad HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Points).
Laboratoriet på Rosenholms avloppsreningsverk är ackrediterat mot standarden
ISO/IEC 17025:2005 och kontrolleras genom
intern och extern revision. Ackrediteringen
säkerställer bland annat att laboratoriet uppdaterar dess metoder, har full spårbarhet i dokumentation och att eventuella problem som
uppkommer följs upp och utreds.
Revaq (Ren Växtnäring från Avlopp Qvalite)
är ett certifieringssystem för återföring av
växtnäring via avloppsslam till jordbruket.
Målet med Revaq är att balans ska råda mellan
till- och utförsel av kadmium på jordbruksmark. Samtliga avloppsreningsverk inom
Sörmland Vatten, utom Julita reningsverk,
är certifierade enligt Revaq.

Väsentliga händelser för
Sörmland Vatten
Under 2017 har vi startat arbetet
med en ny affärsplan för Sörmland
Vatten. Arbetet har involverat hela
personalstyrkan samt styrelsemedlemmar under processen som pågår. Den
nya affärsplanen beslutas under 2018
och kommer gälla för åren 2018-2023.
Ledningen har beslutat att genomföra
kundenkäten varje år från 2018.
Alla ledare inom bolaget har påbörjat
ett gemensamt ledarskapsutvecklingsprogram.
Under året har fokus varit att säkerställa
kompetensförsörjningen. Flertalet rekryteringar har genomförts och även en organisatorisk anpassning för att möta behovet.

Årsredovisning 2017
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•

•

21 upphandlingar har under året genomförts i bolaget till ett avtalsvärde av
ungefär 52 miljoner kronor. Ramavtalet
gällande matavfallspåsar är en av årets
mest lyckade upphandlingar. Då vår leverantör oväntat gick i konkurs blev vi tvungna att upphandla ny leverantör i rekordfart
för att inte bli utan påsar.
En gemensam krisövning med Sörmland
Vatten, Katrineholms och Flens kommuner gällande en större händelse med
dricksvatten i regionen har genomförts.

Renhållning

•

•

tyget i åtgärdsarbetet, för att nå ut i
våra kommuner och för att nå målen i
avfallsplanen.
Vi har administrativt inventerat och anslutit 410 slamanläggningar inom våra
tre kommuner i enlighet med nuvarande
affärsplans mål.
Tillsammans med vår inköpare har vi
hanterat sex stycken för oss helt nya
upphandlingar, fem förnyade frågor av
tidigare upphandlade tjänster/produkter
samt efter utredning valt att förlänga fem
avtal där möjlighet fanns.
Samtliga tre kommuner har klättrat i avfallsranking. Det visar Avfall Sveriges
statistik över avfallsverksamheten i
Sverige. Att hushållsavfallet samlas in
med fordon som drivs på biogas och att
det matavfall som sorteras ut i gröna påsen blir biogas och näring som återförs till
åkermark, är de främsta skälen till klättringen i ranking.

•
Avfallsplan 2013-2017
Arbetet med avfallsplan 2013-2017
avslutades i december 2017. De flesta mål
och åtgärder har nu avslutats på ett tillfredsställande sätt. De åtgärder som inte
kunnat slutföras är beroende av att beslut
efter den nationella utredningen om förändrat producentansvar, med stor inverkan på i vilken riktning kommunerna
ska hantera avfallsfrågor, har uteblivit VA
under planperioden.
Konverteringen av IT-utrustning till över• Atgärder kring farligt avfall inklusive elvakningssystem har genomförts, vilket
och elektronikavfall samt hur kommuner
lett till att majoriteten av verksamhetens
och kommunala verksamheter säkerpumpstationer nu är övervakade i samma
ställer källsortering är avslutade men
driftsystem.
kommer fortsätta att följas upp genom • Byte av systemleverantör för drift och
rapportering till styrgrupp för avfallsplan
underhåll samt kartläggning av lednings2018-2022.
nätet i våra tre kommuner har genomförts.
Avfallsplan 2018-2022
Fullständig implementering av systemet
sker under 2018.
• I samtliga tre kommuner har en ny renhållningsordning antagits. Föreskrifterna • Det har skett en kraftig ökning av önskade
trädde i kraft under våren 2017. Avfallsplan
samråd och detaljplanegranskningar från
2018-2022 börjar gälla i januari 2018
kommunen som också lett till ökad eftersamtidigt med respektive kommuns renfrågan av VA-anslutningar.
hållningsordning.
Väsentliga händelser för
Samverkan
• Sörmland Vatten initierade under 2017 Katrineholm Vatten
ett nätverk inom def. waste ekonomisk
förening för ett utbyte av erfarenheter Renhållning
i arbetet med avfallsplaner. Nätverket • Katrineholms kommun har klättrat från
43:e till tredje plats av Sveriges bästa avbestår av representanter från Norrköping,
fallskommuner. Det visar Avfall Sveriges
MotalaNadstena, Nyköping/Oxelösund och
statistik.
Sörmland Vatten. Gruppen fokuserar på
kommunikation som det viktigaste verk- • Katrineholms kommun har en ny ren-
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•

hållningsordning antagits. Föreskrifterna
trädde i kraft under våren 2017. Avfallsplan 2018-2022 börjar gälla i januari 2018
samtidigt med renhållningsordningen.
Vi har administrativt inventerat och anslutit 202 slamanläggningar inom Katrineholms kommun i enlighet med nuvarande
affärsplans mål.

VA
•
•

•

•
•

•
•
•

Ny gasfackla har installerats på Rosenholms reningsverk.
Solceller har installerats på Rosenholms
avloppsreningsverk samt vattenverket i
Katrineholm.
Naturvårdsverket har godkänt bidragsansökan genom Klimatlivet till byggnationen
av en ny rötkammare vid Rosenholms
avloppsreningsverk.
Beslut har fattats att uppgradera tankstället (gasmacken) för Rosenholms biogas.
Två nya grundvattenbrunnar har borrats
i Katrineholms vattentäkt för att ge möjlighet för framtida produktionsökning av
vatten från Katrineholm vattenverk.
Projektstart för ansökan om ny vattendom
har skett.
En handlingsplan för dagvatten har arbetats fram i samarbete med kommunen.
Entreprenad påbörjad för överföringsledningar till Flen, vilket möjliggör påkopplingar av verksamhetsområden Hållbonäs, Ekenäs och Loviselund i framtiden.
Förtätning har skett i centralorten Katrineholm vilket inneburit ett flertal nyanslutningar.
Ramsta samfällighet har fått kommunalt
vatten och avlopp under året.

Framtidsutsikter
Renhållning
Avfallsplan 2018-2022

I samtliga tre kommuner har en ny renhållningsordning antagits. Föreskrifterna
trädde ikraft under våren 2017. Avfallsplan
2018-2022 börjar gälla i januari 2018

då renhållningsordningen för respektive
kommun börjar gälla.
Utmaningar
De 1o mål och 11 åtgärder som beslutats
i avfallsplanen kräver engagemang och
resurser för att kunna uppnås under planperioden. Olika förvaltningar och kommunala bolag är ansvariga för olika aktiviteter
i avfallsplanen.
Samarbetet mellan olika aktörer kommer
att vara nyckeln till hur väl arbetet lyckas med att uppnå målen i avfallsplanen.
Kommunikation är det viktigaste verktyget i åtgärdsarbetet, för att nå ut i våra
kommuner och för att nå målen i avfallsplanen .
• Samhällsplanering är en viktig del för att
främja ett miljövänligt beteende och för att
nå en hållbar avfallshantering. Våra tre
kommuner är föränderliga liksom samhällets utmaningar och möjligheter i stort.
• Avfallshanteringen måste beaktas i alla
de delar av den fysiska planeringen och
i kommunens övriga arbete för att skapa
förutsättningar för våra kommuninvånare
att agera så miljövänligt som möjligt.
• Digitaliserad latrinhantering och grovavfallsorderhantering ska implementeras.
• Genomföra plockanalys där kontroll av
renhet i gröna påsen ska ingå.

VA
•

Framförallt är de stora projekten inom VA
något som är både spännande och utmanande för VA-verksamheten. Vi kommer
fram till 2021 driva projekt för över 500
miljoner kronor i våra tre ägarbolag. Det
är investeringar och projekt som kommer
säkra VA-verksamheten och skapa förutsättningar för våra kunder under lång
tid. Utmaningen blir att genomföra dessa
projekt samtidigt som den ordinarie driften
ska hanteras.
Vi ser att kommunernas behov av nya områden, exploateringar och förtätningar ger
ett ökat behov av kapacitet i vårt VA-nät.
Den ökade efterfrågan av våra tjänster ser
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vi kommer fortsätta, vilket ställer utmanande
krav på alla våra resurser.
•

Ledningsnätet generellt är föråldrat men
trots stort behov av utbyte kommer vi få
prioritera ner saneringstakten under de
kommande åren för att organisatoriskt ha
resurser till de större planerade projekten.

•

Den påbörjade digitaliseringsresan kommer under 2018-2019 fortsätta i allt snabbare takt. Vi ser att tekniken som finns
på marknaden kan skapa mervärde för
kunderna, organisationen och miljön.
Exempelvis flödesmätare som digitalt
kommunicerar med varandra och signalerar med automatik om vattenläckor uppstått och därmed begränsar omfattningen.
Teknikens möjligheter ställer krav på
kompetens som vi inte fullt ut har idag.
Det är också ett vägval som behöver
göras för hur mycket av de ekonomiska
resurserna som ska läggas på långsiktig
teknik kontra manuell driftövervakning.

Resultat och ställning
Bolaget redovisar ett överskott efter finansiella poster på 1,5 miljoner kronor. Beaktat
att avsättning till investeringsfond gjorts med
12,9 miljoner är det underliggande resultatet
avrundat 14,3 miljoner kronor uppdelat på
affärsområde VA 12,9 miljoner kronor, renhållning 3 miljoner kronor och biogas -1,6 miljoner
kronor. Resultatet för VA är bättre än budget
som följd av framförallt ökade intäkter. Under
året har fattats beslut om att byta ut mackdelen i biogasanläggningen varför en nedskrivning av den gamla anläggningen påverkat
resultatet med 1,3 miljoner kronor.
Arets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 58,5 miljoner kronor
varav hela summan är att hänföra till VA-verksamheten. Ledningsdragningarna för Flens
framtida vattenförsörjning och de framtida
verksamhetsområdena står för 32, 7 miljoner
av denna summa.

Kompetensförsörjningen i stort är också
en stor utmaning för vår verksamhet. VAprojektörer, VA-utredare och VA-tekniker
är yrkeskårer som det finns för få av i
Sverige. Här måste vi som arbetsgivare
locka med andra värden för att få kandidaterna att välja oss.

18

Katrineholm Vatten och Avfall AB
Organisationsnummer 556763-9876

Ekonomisk redovisning
Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).
Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i tusentals kronor (Tkr). Till följd av detta kan
avrundningsdifferenser förekomma.

Ägarförhållanden
Bolaget ägs av Katrineholms kommun, arg nr 212000-0340.
Flerårsöversikt (tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Rörelsemarginal (%)
Balansomslutning
Soliditet (%)

2017

2016

2015

2014

105 203
1 474
14
625 222
1

98 610
-2 055
13
597 120
1

95 353
-767
15
599 317
1

96 886
268
17
578 540
1

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital (Tkr)

Belopp vid årets ingång
Arets resultat
Belopp vid årets
utgång

Aktiekapital
4 000

Balanserat
resultat
0

Årets
resultat
0
0

Totalt

4000

0

0

4 000

4000
0

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):
ansamlad förlust

-163

behandlas så att
i ny räkning överföres

-163
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Resultaträkning

Not

Tkr

1

Nettoomsättning
övriga rörelseintäkter

2

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

3
4

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

5

Arets resultat
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2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

105 203
613

98 610
251

105 816

98 861

-67 671
-273
-98

-64 392
-799
-97

-22 596

-21 169

-90 638
15178

-86 457
12 404

-13 704

-14 459

1 474

-2 055

-1 474

2 055

0

0

Balansräkning

Not

Tkr

1

2017-12-31

2016-12-31

4 000

4 000

0
0
0
4 000

0
0
0
4000

18

1 977

503

19

505 000
84120
589 120

505 000
65 840
570 840

25

207

24 612
1
802
4 685
30 125

15 983
0
678
4 909
21 777

625 222

597 120

EGET KAPITAL OCH SKULDER

16, 17

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Arets resultat
Summa eget kapital

Obeskattade reseNer
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
övriga skulder
Summa långfristiga skulder
Korlfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
UEJEJIUEJna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

20
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SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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2017-12-31

2016-12-31

6

37

37

7
8
9

104 824
439 480
1 737

107 680
434 888
1 524

10

41 599
587 640

7 571
551 663

500

500

5 000
5 500
593177

5 000
5500
557 200

1 895
4 632
18 094
24 621

1 033
3 074
17 922
22 029

7 424
32 045

17 891
39 920

625 222

597120

Balansräkning

Not

Tkr

1

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Nyttjanderätt mark
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt
styrda företag

11, 12
13

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och UQQILI[>na intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

14

15

SUMMA TILLGÅNGAR
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Kassaflödesanalys

Not

Tkr

1

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

22
23

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
lnvesteringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Finansieringsverksamheten
Förändring långfristiga skulder
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

2017-01-01
-2017 -12-31

2016-01-01
-2016-12-31

1 474
22 596
1

-2 055
21 169
0

24 071

19 114

-863
-1 729
-182
8 529

3 949
-2 866
-115
3 130

29 826

23 212

-58 573

-18002

18 280

-3158

-10 467

2052

17 891

15 839

7 424

17 891
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Noter
Tkr
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Arsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Arsredovisning och koncern redovisning (K3). Arsredovisningens jämförelseår har i några fall
justeras för jämförbarhetens skull.
lntäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att
tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Redovisningsprinciper för enskilda balansposter
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Någon avskrivning sker
inte avseende mark.
VA-verksamheten
Materiella anläggningstillgångar inom den del av VA-verksamheten som lyder under lagen av
allmänna vattentjänster nedskrivningsprövas inte. Eventuella underskott inom VA-verksamheten
har VA-huvudmännen rätt att få täckning för av VA-kollektivet samtidigt som överskott inte är
möjliga eftersom verksamheten ska tillämpa självkostnadsprincipen.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt
restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Markanläggningar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

2%
2-3%
2-20%
6,5-20%

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är
betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i
en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande
reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den
period de uppstår.
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Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i
balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar
tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller
överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med
äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats
eller på annat sätt upphört.
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp
som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från del belopp som ska återbetalas
vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med
hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det
redovisade beloppet och del belopp som ska återbetalas.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de
finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara
bestående och prövas individuellt.
Inkomstskatter
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den
skattesats som gäller per balansdagen.
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen,
utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande
skatteeffekter redovisas i eget kapital.
Övriga skulder
Skulder för överuttag från VA-verksamheten. Bolagets verksamhet inom VA-verksamheten lyder
under lagen om allmänna vattentjänster. Verksamheten ska enligt lagen tillämpa
självkostnadsprinciper vilket innebär att intäkter maximalt får redovisas motsvarande för
verksamheten nödvändiga kostnader. Om kunderna under räkenskapsåret fakturerats mer än
de nödvändiga kostnaderna uppstår ett "överuttag". Ett överuttag kan nyttjas för täckande av
högst tre år gamla underuttag, fonderas för framtida nyinvesteringar eller återbetalas till
kunderna inom tre år. Den i VA-särredovisningen redovisade investeringsfonden och
ackumulerade skulden för övrigt överuttag är legalt att betrakta som skulder till kundkollektivet.
lnvesteringsfonden ingår i posten övriga långfristiga skulder medan ackumulerade övriga
överuttag redovisas som en övrig kortfristig skuld.
Anläggningsavgifter
Fakturerade anläggningsavgifter avser att läcka utgifter för investeringar och periodiseras och
inläktsförs succesivt i takt med att investeringsutgiften kostnadsförs (avskrivs).
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Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus
och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som
kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning
till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar
endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos
banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en
marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.
Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.
Rörelsemarginal(%)
Rörelseresultat i procent av omsättningen.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i
procent av balansomslutning.
Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då
bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter
och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet
av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte
annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan awika från dessa
uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms
kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar
och skulder under nästa räkenskapsår.

26

Katrineholm Vatten och Avfall AB
Organisationsnummer 556763-9876

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen per rörelsegren
Vatten och avlopp
Renhållning
Biogas

Rörelseresultat per rörelsegren
Vatten och avlopp
Renhållning
Biogas

2017

2016

71 919
28 603
4 681

66 789
27 413
4408

105 203

98 610

13 600
3 034
-1 456

11 776
1 697
-1 069

15178

12 404

Not 3 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
övriga tiänster
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2017

2016

56
12

57
12

68

69
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Not 4 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
St}'relse och verkställande direktör

Sociala kostnader
övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

2017

2016

0
0

0
0

0

0

80

79

80

79

18

18

18

18

98

97

2017

2016

Not 5 Bokslutsdispositioner

Förändring av överavskrivningar

-1 474

2 055

-1 474

2 055

Not 6 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
2017-12-31
2016-12-31
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Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

37

37

37

37

Utgående redovisat värde

37

37
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Not 7 Byggnader och mark
2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2016-12-31

117 285

117 285

117 285

117 285

Ingående avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-9 605
-2 856

-6 750
-2 855

-12 461

.9 605

Utgående redovisat värde

104 824

107 680

2017-12-31

2016-12-31

553 401
24 112

541 001
12 400

577 513

553 401

-117472
-18 258

-99 194
-18 278

-135 730

-117 472

-1 041
-1 262

-1 041
0

-2 303

-1 041

439 480

434 888

Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärden
lnköiJ
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Arets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde
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Not 9 Inventarier, verktyg och installationer
2017-12-31

2016-12-31

7 778
433
8 211

6 241
1 537
7 778

Ingående avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 876
-220
-4 096

-3 840
-36
-3 876

Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

-2 378
-2 378

-2 378
-2 378

1 737

1 524

Ingående anskaffningsvärden
lnkö
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
2017-12-31
2016-12-31
Vid årets början
Arets nedlagda kostnader
Färdigställda projekt

7
36
-2
41

571
329
301
599

Not 11 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
2017-12-31

3 505

4 121
-55
7 571

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

500
500

500
500

Utgående redovisat värde

500

500

Not 12 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
KapitalRösträttsAntal
Namn
andel
andel
andelar
Sörmland Vatten och Avfall AB
33%
33%
5 000

Sörmland Vatten och Avfall AB

30

Org.nr
556742-9302

Säte
Katrineholm

Katrineholm Vatten och Avfall AB
Organisationsnummer 556763-9876

Eget kapital
2 743

Bokfört
värde
500
500
Resultat
193

Not 13 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 000

5 000

5 000

5 000

Utgående redovisat värde

5 000

5 000

2017-12-31

2016-12-31

18 094

17 922

18 094

17 922

2017-12-31

2016-12-31

10 000
0

10 000
0

Antal
aktier

Kvotvärde
1 000

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna intäkter

Not 15 Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till
Utnyttjad kredit uppgår till

Not 16 Antal aktier och kvotvärde

Antal aktier

4 000
4000

Not 17 Disposition av vinst eller förlust
2017-12-31
Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten:

ansamlad förlust

-0

behandlas så att
i ny räkning överföres

-0
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Not 18 Obeskattade reserver
2017-12-31

2016-12-31

1 977

1 977

503
503

2017-12-31

2016-12-31

400 000
400 000

325 000
325 000

105 000
105 000

180 000
180 000

0
0

0
0

Ackumulerade överavskrivningar

Not 19 Skulder till kreditinstitut

Förfaller inom 1 år
Skulder till kreditinstitut

Förfaller senare än 1 och tidigare än 5 år efter
balansdagen
Skulder till kreditinstitut

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

Förfallotidpunkterna enligt ovanstående notupplysning, skulder till kreditinstitut, avser tidpunkt
då bolaget har för avsikt att långfristigt refinansiera förpliktelsen.
De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid förändringar av marknadsräntorna.
För att hantera dessa risker/möjligheter används finansiella derivatinstrument, s.k. ränteswapar.
På detta sätt kan räntebindningen och kapitalbindningen hanteras med full flexibilitet.
Förutsättningar skapas för att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta
förändringar på räntemarknaden. Riktlinjer och ramar för riskhanteringen är fastlagda i en av
styrelsen beslutad finanspolicy. Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår till 350
MSEK (350 MSEK). Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen
uppgår till 4,44 år (5,29 år) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 2, 16% (2,51 %).
Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till -29,0 MSEK (-34,2 MSEK). Marknadsvärdet
representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt
skulle motsvarande marknadsvärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt
att använda långa räntebindningar på de enskilda lånen. Om respektive ränteswapavtal kvarstår
t.o.m. sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras.
Så kallad "Säkringsredovisning" tillämpas avseende derivat, bl.a. innebärande att
värdeförändringar i derivatavtal inte redovisas över resultaträkningen. Det skall finnas en
ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Säkringsförhållandet
skall vara effektivt och dokumenteras när säkring ingås. Uppföljning av ekonomisk relation och
effektivitet sker löpande via rutiner för finansiell rapportering.
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Not 20 Skulder som avser flera poster
Företagets anläggningsavgifter och investeringsfond om 84 916 tkr (66 512 tkr) redovisas under
följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder
Skuld till VA-kollektivet (lnvesteringsfond enligt VA lagen)
Skuld anläggningsavgifter

Kortfristiga skulder
Skuld till VA-kollektivet (lnvesteringsfond enligt VA lagen)
Skuld anläggningsavgifter

2017-12-31

2016-12-31

47 893
36 227
84120

35 029
30 811
65 840

0
796
796

0
672
672

2017-12-31

2016-12-31

4 611
74
4 685

4 858
51
4 909

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna räntekostnader
övri t

Not 22 Räntor och utdelningar
Kassaflöden från in- och utbetalningar som avser ränta ingår i kassaflödesanalysen och
rubriken resultat efter finansiella poster med nedanstående belopp:

Erlagd ränta

2017-12-31

2016-12-31

-13 704
-13 704

-14 459
-14 459

2017-12-31

2016-12-31

-21 334
-1 262
-22 596

-21 169
0
-21 169

2017-12-31

2016-12-31

7 424
7 424

17 891
17 891

Not 23 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar
Nedskrivningar

Not 24 Likvida medel

Likvida medel
Banktillgodohavanden

Not 25 Ställda säkerheter och Eventualförpliktelser
Bolaget har inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser.

Årsredovisning 2017
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Not 26 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga betydande väsentliga händelser har skett efter balansdagens slut.

Katrineholm den 28 februari 2018
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Vår revisionsberättelse har lämnats 12 mars 2018
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Sörmland Vatten och Avfall AB ägs av Flen Vatten och Avfall AB,
Katrineholm Vatten och Avfall AB och Vingåker Vatten och Avfall AB.
Dagligen hanterar vi drift, underhåll och utveckling av vatten, avlopp
samt renhållning i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner.

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

Buildinq il better
workin9 world

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Katrineholm Vatten och Avfall AB, org,nr 556763-9876

Rapport om årsredovisningen
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Katrineholm
Vatten och Avfall AB för räkenskapsåret 2017. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 15-34 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings!agen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Katrineholm Vatten och Avfall
ABs finansiella ställning per den 31 december 2017 och av
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningstagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resu!taträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt lnternationa! Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Katrineholm Vatten
och Avfall AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav,
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för den andra informationen. Den andra informationen
återfinns på sidorna 1-14 (men innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande
avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är
oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar
innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera
detta, Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller fe! och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra
en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre
än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

A memLer liun o! Ern,t & Young Global Limi(ed
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drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk~
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda titl
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vl i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Katrineholm Vatten och Avfall AB för räkenskapsåret
2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt
förslaget i förva!tningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till l<atrineholm Vatten
och Avfall AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetisl\a ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är til!räcldiga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar

Vårt må! beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebo!agslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebo!ags!agen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professione!!t omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, bes!utsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Katrineholm den 12 mars 2018
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget tiH disposi- ~·
AB
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till ( 'Et1't &
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
.I\·
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets ,,;:,,,,f-(
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
~
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
Pe Larsson
ställning i övrigt.
Auktoriserad revisor
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap
13§ aktiebolagslagen
GRANSKNINGSRAPPORT
Till årsstämman i

Katrineholm Vatten och Avfall AB
Org m 556763-9876
Jag har granskat Katrineholm Vatten och Avfall Aktiebolags verksamhet för år 2017.
Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och kontroll och
pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den imiktning
och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och en särskild
granskningsredogörelse har upprättats.
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för mina uttalanden nedan.
Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna
kontroll har varit tillräcklig.

Katrineholm den 26 mars 2018
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, Jan-O1 f Blomster
Lekmannarevisor

Granskningsredogörelse 2017
Sörmland Vatten och Avfall AB
Katrineholm Vatten ochAvfallAB
Flen Vatten ochAvfallAB och
Vingåker Vatten och Avfall AB
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Granskningsredogörelse - Lelanannarevisorernas granskning för
verksamhetsåret 2017 presenteras i det följande.
1

Uppdragets omfattning
Lekmannarevisorernas arbete regleras i Aktiebo lagslagens 10 kap.
Lekmannarevisorerna skall granska om bolagens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagens
interna kontroll är tillräcklig. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.
Lekmannarevisorerna skall följa de anvisningar som meddelas av
bolagsstämman, såvida de inte strider mot lag, bolagsordning eller god sed.
Lekmannarevisorerna skall efter varje räkenskapsår lämna en
granskningsrapp01i till bolagsstämman. Granskningsrapp01ien skall lämnas till
bolagens styrelse senast tre veckor före bolagsstämman.
I vårt uppdrag har vi samarbetat med PwC. Nedan redogörs för det arbete som
vi bedrivit för att kunna komma fram till våra ställningstaganden i
granskningsrappo1ien.

2

Planering
Under året har lekmannarevisorer och biträde sammanträffat, för att diskutera
bland annat revisorernas planering och genomförd granskning, bolagens
utveckling samt arbetsformerna för lekn1am1arevisorerna.
Lekmannarevisorernas planering har dokumenterats i en planerings-PM.
Lekmannarevisionen har inte fått några speciella anvisningar av
bolagsstämman.
Våra insatser under 2017 har i huvudsak imiktats på en inledande
informationsinsamling inom de områden som vi bedömt angelägna att granska
utifrån vår riskbedömning i planeringen med målsättning att konstatera
huruvida bolagen har förutsättningar och ramverk som knyter an till det
kommunala ändamålet med verksamheten samt en inledande intern kontroll i
de väsentligaste rutinerna.

3

Utförd granskning
Med utgångspunkt från den information vi samlat in, har vi gjo1i en översiktlig
bedömning av viktigare frågeställningar för bolaget, sett både ur ett kommunalt
perspektiv och ur bolagsintern synpunkt. Framgår inte annat så gäller
kommentarerna samtliga fyra bolag.
Följande 01måden har särskilt granskats under året:
U'f,,
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3.1

Granskning av ändamål

Vi har granskat bolagens verksamhet med avseende på bolagets ändamål,
ägardirektiv och kommunallag. I vår granskning har vi läst styrelseprotokoll
och erhållit information från företagsledning.
3.1.1

Bolagsordningen
Ar bolagsordningens besh·ivning av.föremålet för bolagets verksamhet,
angivet till sin art, samt beskrivningen av ändamålet med verksamheten så
utformat att det inte råder tveksamheter angående vilken verksamhet som
bolaget skall bedriva? Ar bolagsordningen anpassad till kommunallagens
h·av?

Ägarbolagen
Samtliga bolag har bolagsordningar fastställda i juni 2015.
I bolagsordning för samtliga ägarbolag framgår att bolaget har till föremål för
sin verksamhet att äga respektive kommuns vatten- och avloppsanläggningar
samt avfallsanläggningar. När det gäller avfallsanläggningarna är det så att
Flen Vatten och Avfall AB samt Vingåkers Vatten och Avfall AB äger
samtliga maskiner, inventarier och anläggningar utom marken, vilken ägs av
respektive kommun och arrenderas av bolagen. Katrineholms
avfallsanläggning Vika ägs inte till någon del av varken bolaget eller
kommunen utan ägs av Tekniska Verken i Linköping, vilka i sin tur säljer
tjänsten till Katrineholm Vatten och Avfall AB. Vi vill likt föregående år
påpeka att det kan föranleda missförstånd att i bolagsordningen ange att
ägandet av avfallsanläggningarna är föremål för bolagens verksamhet.
Ändamålet enligt bolagsordningen är för samtliga ägarbolag att tillhandahålla
anläggningar dels för produktion av allmänna vattentjänster dels för
avfallshantering.
From 1/1 2013 har det skett ändringar i Kommunallagen, vilka innebär att det
blivit lagkrav på att det fastställda kommunala ändamålet, de
kommunalrättsliga begränsningarna och de kommunala befogenheterna som
utgör ram för verksamheten skall anges i bolagsordningen. Vi noterar att det i
bolagsordningarna finns skrivet om ändamål och den kommunala
kompetensen, men att ägarbolagens bolagsordningar skiljer sig åt genom att det
i Vingåker och Flen skrivs att verksamheten skall bedrivas i enlighet med
affärsmässiga principer med beaktande av den kommunala kompetensen. I
Katrineholms bolagsordning anges inget om affärsmässiga principer. Vi
rekommenderar ägarna att tillsammans se över skrivningen i bolagsordningen
angående affärsmässiga principer, bör förtydligas och vara en enhetlig
skrivning för samtliga bolag. t,t(.(,,
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Sörmland V arten och Avfall AB
Även Sörmland Vatten o Avfall AB har en bolagsordning fastställd i juni 2015.
Aktiebolagets verksamhet skall vara, att för kommuner eller kommunala
företag som är ägare av bolaget:
• ombesöija verksamhet inom allmänna vattentjänster
• ombesöija åtaganden enligt miljöbalken avseende hushållsavfall
• ombesö1ja drift, skötsel och underhåll av ägarnas anläggningar
• ombesöija administrations- och ekonomifunktion, marlmadsföring
och kundtjänst
•
•

tillhandahålla ägarna kvalificerade kompetens inom VA och
avfallshantering
medverka vid den fysiska planeringen i vatten- respektive
avfallsanknutna hänseenden.

From 1/1 2013 skall, enligt Kommunallagen, ändamål anges i bolagsordningen,
se kommentar ovan angående ägarbolagens bolagsordningar. I den nya
bolagsordningen finns ändamålet med verksamheten inkluderat liksom en
skrivning om den kommunala kompetensen, vilket inte fanns med i den gamla
bolagsordningen.
Samtliga bolag
Enligt bolagsordningarna skall bolaget bereda kommunfullmäktige möjlighet
att yttra sig i beslut som är av principiell betydelse eller annars av större vikt,
vilket följer Kommunallagens§ 17 där det framgår att fullmäktige skall ta
ställning innan beslut som är av principiell beskaffenhet fattas.
Bolagsordningens beskrivning av föremålet och ändamålet med verksamheten
är utformat så att det ligger inom kommunallagens krav och bolagets
verksamhet ryms inom bolagsordningen. Vi har inga synpunkter på hur de är
utformade utifrån det kommunala ändamålet.
Granskningen medför inga ytterligare kommentarer.
3.1.2

Ägardirektiv och företagspolicy
Har ändamålsbeskrivningen konkretiserats i av kommunfullmäktige beslutad
företagspolicy eller ägardirektiv? Inryms denna ändamålsbeskrivning i
bolagsordningens motsvarande bes!a·ivning. Ar ägardirektiven fastställda på
bolagsstämma? Ar dessa bes!a·ivningar u(formade på ett sådant sätt att de är
entydiga och utgör ett l1jälpmedelför styrelsen vid styrning av verksamheten?
Ägardirektiv finns för samtliga bolag och ändamålet i desamma är enligt
nedan. /.4.,t,,
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Ändamålet med Sörmland Vatten och Avfall AB
Bolagets verksamhet regleras främst av bolagsordning, aktieägaravtal och
uppdrags- och samarbetsavtal och tär inte bedriva verksamhet som inte är förenlig
med dessa. Bolaget tär inte bedriva spekulativ verksamhet eller verksamhet som
inte är förenlig med den kommunala kompetensen.
Kommunernas syfte med att driva verksamheten tillsammans i bo lagsform är att
säkerställa kompetensförsörjning, åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för
ägarna och de som utnyttjar bolagets tjänster samt säkerställa en långsiktigt
effektiv och kundorienterad verksamhet, som bättre möter framtidens krav och
behov än vad var och en av kommunerna klarar.
Bolaget ska vidare;
a
i all verksamhet agera miljömedvetet och serviceinriktat,
• planera långsiktigt med ekonomisk framförhållning,
~
ha en god ekonomisk hushållning och en effektiv verksamhet,
~
ansvara för att ta fram förslag på taxekonstruktioner samt
renhållningsordning (föreskrifter och avfallsplan),
o
bidra till att kommunerna har en aktuell VA planering enligt anvisningar
utgivna av Hav- och vattenmyndigheten,
o
samordna budget och verksamhetsplanering så att de är förenliga med
kommunernas processer i projekt där både kommunen och bolaget tillsätter
resurser,
• ansvara för att identifiera behov av avtal mellan bolag och kommuner i
frågor av gemensamt intresse,
o
verka för att regional samverkan utvecklas,
• arbeta för att kommunerna uppnår nationella, regionala och lokala
miljömål inom bolagets ansvarsområden.
Bolaget ska ha en affärsplan till stöd för styrelsen och VD att utveckla och förvalta
bolaget utifrån ägarnas krav och förväntningar.
Ändamålet med Flen/Katrineholm Vatten och Avfall AB
Föremål för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen. Bolaget tär inte bedriva
spekulativ verksamhet eller bedriva verksamhet som inte är förenlig med
bolagsordningen eller den kommunala kompetensen
Bolagets uppgift är att tillhandahålla kommunal VA- och avfallsverksamhet samt
äga och förvalta VA- och avfallsverksamhetens anläggningstillgångar inom X
kommun. Styrelsen i bolaget ansvarar för investeringsbudget och åtaganden som
faller inom ramen för huvudmannaskapet för kommunal VA samt kommunens
ansvar för avfallsverksamhet (enligt lagen om allmänna vattentjänster respektive
miljöbalken). ~
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Bolaget äger, tillsammans med Flens/Katrineholms kommuns och Vingåkers
kommuns motsvarande anläggningsbolag, Sörmland Vatten och Avfall AB, som
har uppdraget att ombesörja drift och underhåll av kommunens VA- och
avfallsanläggningar.
Bolaget ska agera miljömedvetet, ha en god ekonomisk hushållning och planera
långsiktigt med ekonomisk framförhållning.
Ändamålet med Vingåker Vatten och Avfall AB
Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget
får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den
kommunala kompetensen.
Vingåkers kommuns syfte med att äga bolaget är:
• att äga Vingåkers kommuns vatten och avloppsanläggningar samt
avfallsanläggningar,
• att tillsammans med Flens och Katrineholms kommuner, med bolag,
säkerställa en långsiktigt effektiv och kundorienterad verksamhet, som
bättre möter framtidens krav och behov än vad var och en av kommunerna
klarar.
Vingåkers kommuns mål för bolaget är:
• att bolaget i all sin verksamhet agerar miljömedvetet,
• att bolaget visar positivt resultat efter finansnetto,
• att genom god ekonomisk hushållning ska bolaget kunna finansiera sin
verksamhet.

Bolagsordningens regler om syfte och verksamhetsföremål ger sällan
uttömmande svar när det gäller att avgöra hur ändamålet skall förverkligas i
bolagets verksamhet. Kommunen utvecklar i ägardirektivet hur ändamålet med
verksamheten skall uppnås, vilka skall vara en ledstjärna för bolagsstyrelsen
och företagsledningen. Ägardirektiven för ägarbolagen är relativt övergripande
och kan med fördel fö1tydligas så att ägarens syn på ändamålet tydligare
framgår och för att ge ett ökat stöd till styrelsen, vilka är ansvariga för bolagets
verksamhet.
Kommunstyrelsen skall i årliga beslut ta ställning till om den verksamhet som
bedrivits av helägda och delägda aktiebolag under föregående kalenderår har
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenJ1eterna. I ägardirektiven finns en skrivning
om ägardialog. Bolaget ska träffa kommunledningen minst en gång per år där
frågor av strategiskt och gemensamt intresse behandlas. Vid dessa möten ska
bolaget redovisa uppföljning och planerade insatser med anledning av
ägardirektiv och affärsplan samt ekonomisk uppföljning. Redovisning av U:..
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jämförelser med branschen i övrigt av nyckeltal och taxor ska ske vid ett
tillfälle per år. Bolaget är ansvarig för dess genomförande. Det finns dock inga
riktlinjer för hur återrapporteringen skall formaliseras.
Styrelsen i Sörmland Vatten och Avfall AB har på styrelsemöte i februari 2018
tagit ställning till att det kommunala ändamålet har efterlevts.
I ägardirektiven framgår också att en utvärdering av styrelse och vd skall ske
årligen. Vi kan se att så har skett för år 2017. Utvärderingen redovisades på
styrelsemöte i februari 2018.
Vår granskning föranleder inga kommentarer till efterlevande av ändamålet.
3 .1.3

Kommunallagen

Inryms den verksamhet som överlämnats till bolaget inom ramen för den
kommunala kompetensen och övriga regler (självkostnads-, likställighets-,
lokaliseringsprincipen) enligt kommunallagen?
Bolagens verksamhet inryms inom ramen för den kommunala kompetensen
och övriga regler såsom likställighets-, självkostnads- och
1okaliseringsprincipen.
Vi har i vår granskning ej funnit några avvikelser avseende det ovan beskrivna.

3 .1.4

Affärside
Sörmland Vatten och Avfall AB har en affärsplan som är beslutad i styrelsen i
juni 2014. Affärsplanen gäller för åren 2014-2018. Affärsplanen finns
~
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tillgänglig på intranätet för samtliga medarbetare. Arbetet med en ny affärsplan
för kommande år har påbötjats och arbetet involverar såväl styrelse och
företagsledning som medarbetare.
iijl SÖ RMLAND VATTEN

Vårt strategiska arbete
Kommunnivå

':- .:

i

·
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Verksamhetsnivå

Bolaget har också under 2017, för att arbeta med och följa upp verksamhetens
affärsplan, använt ett systemstöd. I slutet av 2016 har Cockpit Communicator
bytts ut mot IT systemet Stratsys. Detta för att ytterligare förbättra strukturen
med att leda och följa upp bolagets verksamhet och aktiviteter utifrån beslutad
affärsplan. En affärsplan upprättad utifrån de styrande dokumenten,
bolagsordning, ägardirektiv, kommunala visioner, uppdrags- och
samarbetsavtal etc.
Det finns nu också fastställda avfallsplaner för samtliga ägarbolag och VAplaner har nu i skrivande stund fastställts för samtliga tre kommuner.
3.2

Granskning av verksamhetens ekonomiska resultat, effektivitet och
kvalitet

3.2.1

Uppföljningar
Ekonomiska uppföljningar och information om verksamheten sker vid vmje
styrelsesammanträde. Exempel på redovisningar är
•

resultatutfall för periodenjämfört med budget

•

redovisning av investeringar

•

redovisning av fördelning av gemensamma kostnader från Sörmlands
Vatten och Avfall AB till ägarbolagen mm.

•

status för avfallsplanens aktuella åtgärder

i,fA,
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Verkställande direktör upprättar också en VD-rappo11 där dagsläget för
verksamheten presenteras.
VD verkar i ett nätverk där benchmarking mot andra likartade företag i andra
kommuner sker. Ger en god input i bedömning av verksamhetens ekonomiska
effektivitet och kvalitet. Sammantaget faller verksamheten inom Sörmland
Vatten och Avfall bra ut i benchmarkingen.
3.2.2

Budget och prognos

Finns rutiner för upprättande av budget och prognoser med uppföljningar?
I bolagens ägardirektiv framgår att de årligen skall fastställa handlingsprogram
för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första fastställs i form av en
budget. Vi kan se att respektive bolag på styrelsemöten under hösten 2016 har
fastställt resultat- och investeringsbudget för 2017 samt prognoser för 2018 och
2019.
3.2.3

Särredovisning

Det är viktigt att särredovisningen mellan VA och avfall är strikt. Finns det en
rättvisande särredovisning av verksamheterna?
Bolagen har en särredovisning av VA och avfall. När det gäller
kassaflödeshantering är det viktigt att identifiera eventuella lån mellan
verksamheterna, vilken torde räntebeläggas och i år har så skett när det gäller
Flen Vatten och Avfall AB. Vi har i vår revision inte identifierat något som
indikerar på att det finns väsentliga brister i särredovisningen, men vi har
rekommenderat att bolaget utvecklar sin särredovisning för att den skall bli mer
informativ och transparent i vilka principer som använts etc och mer bli lik en
separat årsredovisning för VA verksamheten. Vi har också rekommenderar att
man ser över sän-edovisningen med avseende på hanteringen av obeskattade
reserver.
Vi har översiktligt granskat bolagets principer för fördelning av gemensamma
kostnader från Sötmlands Vatten och Avfall AB till ägarbolagen. Huvuddelen
av de gemensamma/indirekta kostnaderna fördelas med 1/6 Vingåker, 2/6 Flen
och 3/6 Katrineholm, utifrån befolkningsstatistik.
Vi kan konstatera att fördelningsprinciperna för 2017 är i princip oförändrade
jämfört med 2016, en mindre justering har skett. Fördelningen har godkänts av
respektive styrelse initialt och prövas därefter då och då enligt bolaget. Under
2017 kan vi se att aktuell fördelningen av gemensamma kostnader i absoluta tal
redovisats på styrelsemöte. Granskningen har inte föranlett några kommentarer.
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3.3

Granskning av intern kontroll
Granskning har inriktats på att kartlägga om företagsledningen har
tillfredsställande kontroll av företagens organisation och rutiner för att
säkerställa:
- att företagen har en riktig och fullständig redovisning
- att företagens resurser disponeras enligt företagsledningens intentioner.
Under året har vi genomfö1t en granskning av den interna kontrollen avseende
områdena organisation, attestinstruktion och styrelsens ai·betsuppgifter.
Vi har också tagit del av rapportering från bolagens auktoriserade revisor
avseende den interna kontrollen i bolaget (rutiner för inköp, löner,
investeringar, finanshantering, intäkter, IT-säkerhet, bokföring och
bokföringsmaterial, skatter och avgifter samt försäkringar). Den auktoriserade
revisorn har inga väsentliga noteringar från revisionen av intern kontroll.

3.3.1

Organisation

Finns av styrelsen.fastställd beskrivning av organisationen
(organisationsplanlorganisationsschema)?
Ett organisationsschema finns upprättat för Sörmland Vatten och Avfall AB.
Denna finns med i Sörmlands Vatten och Avfall AB:s affärsplan och anses
således tillgänglig för samtliga i bolaget. Bolaget infonnerar om att en översyn
har ägt rum när det gäller VA-organisationen och en del förändringar har skett.
Detta för att effektivisera rörelsen och förbättra service till kund.
Granskningen medför inga kommentarer.
3.3.2

IT-miljö

Finns en god intern kontroll beträffande bolagens IT-miljö?
Sörmland Vatten hade under 2016 ett datahaveri där det tog tid för ITleverantören, Flens Kommun, att få fait på alla funktioner. Bolaget tillsatte
därefter en IT-utredning som genomfördes tillsammans med bolagets personal
och en extern konsult. Beslutades att arbeta vidare för att ta fram en kravprofil
som skall ställas på IT-leverantör.
Styrelsen beslutade på möte 2016-12-06 att bolaget skall tillsätta en resurs som
dedikerat arbetar med IT-frågorna praktiskt och strategiskt, att övergå till MS
Office 365 samt att arbeta vidare för att i första hand få till ett skriftligt avtal
med Flens kommun gällande fo1tsatt drift, underhåll och supp01t utifrån
bolaget IT-behov. Avtalet är tecknat under 2017.
3.3.3

Attestinstruktion/delegationsordning

Finns ändamålsenlig attestinstruktion/delegationsordning?

µ...,
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På styrelsemötet i Sörmland Vatten och Avfall AB den 1 december 2009
antogs en attestinstruktion. Instruktionen anses ändamålsenlig och reglerar de
delar som en attestinstruktion normalt gör. En delegationsordning har beslutats
på styrelsemöte 2012-12-04. Den auktoriserade revisorn har i årets granskning
påtalat att en uppdatering av attestinstruktionen bör ske.
3.3.4

Styrelsens uppgifter och urbetsordning
Ar av styrelsen beslutad arbetsordning (ABL 8:5), VD-instruktion (ABL 8:3)
och rapportinstruktion (ABL 8:4) ändamålsenliga och avpassade till företagets
behov och förutsättningar.

Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion finns upprättade och bedöms
ändamålsenliga för samtliga bolag. En översyn av dessa skall göras årligen och
därefter fastställas på nytt i styrelsen, vilket är utfört i mars 2017.
Utifrån läsning av styrelseprotokoll kan vi konstatera att dessa i all väsentlighet
behandlar de punkter som stadgas i ovanstående dokument.
3.3.5

Policy för mutor och bestickning
Sörmland Vatten och Avfall AB har på styrelsemöte 2012-12-04 fastställt en
policy för mutor och bestickning. Policyn påminner om hur viktigt det är att
vara försiktig med att ta emot gåvor och andra förmåner.

3.3.6

Finanspolicy
Vi har i vår granskning noterat att samtliga bolag nu har en på styrelsemöte
fastställd finanspolicy. Ägarbolagens styrelser har vidare träffat ramavtal kring
derivathandel.

3.3.7

VA- och avfallsplan
Samtliga ägarbolag har nu fastställd avfallsplan och VA-plan.

3.4

Offentlighetsprincipen, sekretess, offentlig upphandling m.m.

3. 4 .1

Tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen
Finns dokumenthanteringsplaner/arkivstadga eller liknande? Hanteras
handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet
i 2 kap. trydifrihetsförordningen och sker diarieföring i enlighet med 15 kap.
sekretess/agen? Finns styrelsebeslut angående delegering till lämplig
befattningshavare av utlämnande av allmänna handlingar? /...tu,
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I samtliga ägardirektiv framgår att frågan om utlämnande av allmän handling
avgörs av verkställande direktören eller annan person om VD så beslutar.
Vägran att utlämna handling skall på begäran prövas av bolagets styrelse.
Det framgår också att allmänna handlingar skall förvaras enligt fastställd
arkivbildningsplan. Enligt alla bolags ägardirektiv utom Vingåkers framgår att
det är Katrineholms kommuns arkivreglemente som gäller för bolaget. Enligt
ägardirektiv för Vingåker Vatten och Avfall AB omfattas bolaget av sin
kommuns arkivreglemente. Det är oklart om bolaget skall använda respektive
kommuns arkivplan eller om man kan utforma en plan för alla bolag utifrån
dessa, vilket sannolikt skulle skulle underlätta hanteringen.
Det har i vår granskning inte framkommit något som tyder på att det finns
brister i denna hantering.
3.4.2

Offentlig upphandling
Finns en upphandlingspolicy och uppfyller den !a·aven enligt LOU eller
tillförsäkras på annat sätt att LOU.följs?
Bolagen har att förhålla sig till både lagen om offentlig upphandling (LOU)
och lag om upphandling inom försöijningssektorn (LUFS).
Sörmland Vatten och Avfall AB har anställt en egen upphandlare och hanterar
således numera sina upphandlingar i egen regi, vilket enligt bolaget varit
framgångsrikt i fler perspektiv. Vi har tagit del av bolagets diarium gällande
utförda upphandlingar 2017 och vid tidpunkten för vår revision var det ingen
som blivit överklagad.
Vi har under året inte funnit något som tyder på att det finns brister i bolagets
rutiner. Uu,,,
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Sammanfattning
Den sammanfattande bedömningen för 2017 är att vi inte har någon
anmärkning mot huruvida bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt huruvida den interna kontrollen är tillräcklig. Vi har inte heller någon synpunkt på bolagens agerande i
förhållande till det kommunala ändamålet med verksamheten.
Vi avlämnar därför en granskningsrapport utan anmärkningar.

Katrineholm 2018-03-26

V eikko Mäkinen
Lekmannarevisor Flen
Lekmannarevisor Sörmland
Vatten och Avfall AB

ti/~#(C
~:~~~i -e~I~-~!~~~~holm
Lekmannarevisor Sörmland
Vatten och Avfall AB

Sören Ericsson
Lekmannarevisor Vingåker
Lekmannarevisor Sörmland
Vatten och Avfall AB

Biträde:
PwC

~~k-/~ll~
Ulrika Klacksell
Auktoriserad revisor
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2018-05-18

KS/2018:120 - 041

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2017 för Västra Sörmlands Räddningstjänst
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Västra Sörmlands
Räddningstjänst (VSR) årsredovisning för 2016 samt bevilja ansvarsfrihet för VSR:s
direktion och dess enskilda ledamöter och i övrigt lägga årsredovisningen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt förbundsordningen ska VSR överlämna sin årsredovisning med
revisionsberättelse och granskningsrapport. Respektive kommunfullmäktige i
medlemskommunerna ska ta ställning i ansvarsfrågan.
VSR:s årsredovisning innehåller bl a uppföljning av uppdraget från medlemskommunerna, verksamhetsmål, verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning. Årets
resultat uppgår till 558 tkr före och efter balanskravsutredning. Det finns inte något
underskott från föregående år som ska täckas.
Revisorerna bedömer att direktionen bedrivit verksamheten ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Vidare, att räkenskaperna i allt väsentligt är
rättvisande.
Revisorerna tillstyrker att respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i den samman.
Ärendets handlingar
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Dnr 2018/7:1

Årsredovisning 2017
Beslut

•

Direktionen antar förslaget till Årsredovisning för 2017 och lämnar ärendet
vidare till medlemskommunerna för beslut.

Beskrivning av ärendet

Verksamheten presenterar årsredovisningen för direktionen.
Beslutsunderlag

Årsredovisning 2017

Expediering
Kommunfullmäktige, Katrineholms Kommun
Kommunfullmäktige, Vingåkers Kommun
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Justerandes sign

U tdragsbestyrkande

- - - -• Västra Sörmlands Räddningstjänst

Årsredovisning 2017

1

- - - -• Innehållsförteckning

Ordförande och förbundschef har ordet
Direktionen
Uppföljning av ägaruppdraget och direktionens vilj a
Verksamhetsmål
Verksamhetsberättelse Funktion Förebyggande
Funktion extern utbildning och information
Verksamhetsberättelse Funktion Räddning
Funktion Administration
Personalekonomisk redovisning
Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning
Resultaträkning
Kassaflödesanalys
Balansräkning
N othänvisningar
Redovisningsprinciper
Begreppsförklaring
Tio år i sammanfattning
evisionsra oro

3
5
7
8

13
18
23
31
32
35
39
40
41
42
46

47
48
49

"Slanglista"
VSR: Västra Sörmlands Räddningstjänst
MSB: Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap
IVPA: I väntan på ambulans
HLR: Hjäti- och lungräddning
D-HLR: Hjärt- och lungräddning med defibrillator (hjärtstaiiare)
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SBA: Systematiskt brandskyddsarbete
LSO: Lagen om skydd mot olyckor
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RVR: Restvärdesräddning
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- - - -• Ordförande och förbundschef har ordet

Ett verksamhetsår har förflutit med mycket intressanta frågor på agendan. Förbundet går nu in
i det nittonde verksamhetsåret. Årets arbete, både politiskt och i verksamheten, har fo1tsatt utifrån medlemskommunernas uppdrag till VSR. Under året har vi haft flera större insatser där vi
gjort två bra insatser mot brand i byggnad genom att använda skärsläckare vid brandsläckning.
Vi har också arbetat för att skapa ett tryggare och säkrare samhälle och då samtidigt förebygga
hot och våld mot vår egen personal. Det gör vi genom att kommunicera med kommuninvånarna,
finnas där och bygga relationer - exempel på detta är mässor, skolaktiviteter och förebyggande
arbete mot bostadsbränder.
Det nya avtalet för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) ledde till att flera av våra medarbetare valde att säga upp sina avtal, utifrån detta inleddes ett direkt och omfattande arbete för
att på k01t tid lösa den uppkomna situationen. En tillfällig organisering har gj01ts med omfördelning av personal mellan våra stationer inom förbundet. Arbetet med att skapa en permanent
organisering kommer att f01tsätta in på kommande år.
Ett arbete med att arbeta fram en ny internkontrollplan har skett där representanter från såväl
organisationens medarbetare som fö1troendevalda har deltagit med sin kunskap. Vi har inlett
ett omfattande arbete med att ta fram en ny kontoplan och anpassa budgetarbetet utifrån organisation och nytt ekonomisystem. Driftsättning av ekonomisystem sker 2018. Ett arbete har
även skett med att ta fram en investeringsplan.
Den externa utbildningsverksamheten har tagit några extra kliv där vi ser att andra räddningstjänster har upptäckt vårt fina övningsområde och valt att lägga en del av sin övningsverksamhet
på Flamman. Vi ser även ett intresse från stora företag som inte är från 01ten som vill komma
och öva på vårt övningsfält och med instruktörer från VSR. Ett annat område där vi från VSR
har kunnat bidra är inom krisledningsområdet där vår personal har genomfört övningar och
utbildningar både för den kommunala sektorn och privata företag.
VSR f01tsätter arbetet med att utveckla samhällets skydd mot olyckor genom bland annat tillsyner, rådgivning och omvärldsbevakning. Även samarbete med övriga aktörer på området utgör en viktig del i detta arbete.
Vid månadsskiftet februari-maj avslutade Roger Larsson sin tjänst inom VSR och Anette
Lundin tillträdde som Förbundschef. Vi har utöver detta haft rekryteringar av funktionschef/ekonom och brandmän.
I våra rekryteringar är ett av målen att VSR ska öka antalet kvinnor och personer med annan
etnisk bakgrund i organisationen. Detta ska vara en självklarhet vid nyanställningar. Under året
har tre nyrekryteringar varit kvinnor och det ser vi som positivt, dock behöver vi f01tsätta arbetet
med såväl rekrytering av kvinnor som personer med annan etnisk bakgrund.
Ekonomiskt visar vå1t resultat på 558 tkr plus, detta beror främst på att årets kostnader för
pensioner blev betydligt lägre än budgeterat. Överskottet har placerats i det sedan tidigare uppsta1tade projektet som är tillägnat kostnader i samband med flytt till ny brandstation.
Byggnationen av den nya brandstationen sta1tade under november månad. Byggtiden beräknas
till ett år. Stationen kommer att byggas och ägas av KF AB där VSR kommer att vara hyresgäst.
3

- - - -• Ett konsultbolag har under 2017 fått i uppdrag från våra medlemskommuner att utföra en förstudie avseende fördjupad samverkan mellan VSR och Flen. Konsultbolaget förespråkar att
Flen ansöker om inträde i förbundet. Fortsatt utredning i frågan fortgår. VSR har också fchi
diskussioner med Räddsam Mälardalen, Söde1iörns brandförsvar samt Räddningstjänsten Östra
Götaland kring samverkan högre ledning.

Framöver kommer vi att fortsatt behöva utveckla våti arbete med att skapa en säker och trygg
vardag för våra anställda men också se oss som en verksamhet som arbetar för ett tryggt samhälle i stmi, såväl inom ramen för vårt huvuduppdrag men också delvis utanför vårt kärnuppdrag. Här har vi den fördelen att vi kan bygga på vårt stora fö1iroendekapital och på det viset
bidra till att vi gemensamt med våra invånare i olika åldrar hjälps åt att fmisatt bygga ett tryggt
och säke1i samhälle för alla!
Vi vill tacka våra medlemskommuner för gott samarbete. Stmi tack även till medarbetare och
fö11roendevalda för ert engagemang och ett väl utfö11 arbete under året. Det är en förmån att få
leda Västra Sörmlands Räddningstjänst tillsammans med detta fantastiska gäng.

Anette Lundin
För hundschef

Håkan Persson
Ordförande Direktionen
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- - - -• Direktionen
VSR är ett kommunalförbund. Medlemmarna är Katrineholm och Vingåkers kommuner. Direktionen är den beslutande församlingen och utgör också förbundets styrelse. Genom val till
kommunfullmäktige har kommuninvånarna möjlighet att påverka VSRs verksamhet. Fullmäktige i respektive medlemskommun utser representanter till förbundsdirektionen, fem ledamöter
från Katrineholm och fyra från Vingåker. Respektive fullmäktige beslutar också om anslag till
förbundet och beviljar ansvarsfrihet för direktionen.
Direktionen har det övergripande ansvaret, Förbundschefen är genom delegation utsedd att leda
den dagliga verksamheten. Direktionen har under året haft fyra ordinarie möten samt ett extramöte gällande RiB-konflikten.
Fö1troendevalda som är valda till Förbundsdirektionen 2017-12-31
V = Vingåker, K = Katrineholm
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Håkan Persson (S) V
Marie-Louise Karlsson (S) K
Glenn Christensen (S) V
Björn Andersson (M) V
Therese Palm (S) V
Karl-Gunnar Ljungqvist (S) K
Göran Nilsson (M) K
Lars Lev in (L) K
Sten Holmgren (C) K
Marie-Louise Thyberg (S) V
Mensud Vrana (S) V
Caisa Sävheden Larsson (S) V
Gunnar Österberg (C) V
Johanna Karlsson (S) K
Michael Hagberg (S) K
Christoffer Öqvist (M) K
Olof Carlsson (V) K
Ingemar Björklund (KD) K

Direktionens vilja
Under våren 2016 antog direktionen nuvarande handlingsprogram "Direktionens vilja". Handlingsprogrammet gäller för tiden 2016- 2019. Handlingsprogrammet bygger på medlemmarnas
uppdrag till VSR.

Inriktning Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så
att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor. Förbundets
andra uppgift ska vara att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpande
insatser.
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- - - -• Arbetsutskottet
Direktionens Arbetsutskott (AU) har utgjorts av ordförande Håkan Persson, vice ordförande
Marie-Louise Karlsson samt ledamöterna Björn Andersson och Sten Holmgren. AU har haft
nio protokollförda möten under året.

Revision
Förbundet har fyra revisorer, som valts av medlemskommunerna i enlighet med förbundsordningen. Revisorerna är politiskt tillsatta och tjänstgör samma mandatperiod som ledamöter och
ersättare i direktionen. Revisionsarbetet bedrivs i enlighet med bestämmelserna om revision i
kommunallagen, revisorernas reglemente samt vad som anges i skriften "God Revisionssed i
kommunal verksamhet". Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen, överlämnas till respektive kommunfullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen. Revisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs.
Sakkunnigt biträde under 2017 har varit PwC. Under året har revisorerna även granskat VSRs
arbete med intern kontroll. Revisorernas synpunkter från granskningen var att VSR ska bli
bättre på att kommentera och redovisa förbättringsförslag vid uppkomna avvikelser. Detta är
åtgärdat i kommande redovisningar till direktionen.

Revisorer
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot

Karl Källander, Katrineholm
Sören Ericsson, Vingåker
Jan-Olov Karlsson, Katrineholm
Ingvar Lind, Vingåker
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- - - -• Uppföljning av ägaruppdraget och direktionens vilja

Ekonomiska mål
VSRs verksamhet ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning. Det är VSRs uppgift att
hushålla med tillgängliga resurser på ett sådant sätt att även framtida kommuninvånare kan
tillförsäkras en bibehållen hög standard på verksamhet och anläggningar. En sund ekonomi
präglas av redovisningslagens krav på god redovisningssed samt kommunallagens krav på budget i balans. Följande två finansiella mål har medlemskommunerna angett i sitt uppdrag till
förbundet för perioden 2015- 2019. Bägge målen är helt uppfyllda.

Finansiella mål
VSR ska ha ett positivt årligt resultat.
Reinvesteringar ska ske med förbundets egna medel.

Uppföljning 2017
558 tkr, målet uppfyllt
Målet är uppfyllt
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- - - -• V erksamhetsmål

Målen gäller från 1 januari 2016 till 2019 och återfinns i uppdraget från medlemskommunerna
till VSR. Utifrån målen har Direktionen formulerat sin vilja vilken följs upp nedan. Direktionen
har uppfattat att målen som framgår av medlemsuppdraget är att betrakta som God Ekonomisk
Hushållning

1. VSR har uppdrag att fortlöpande se över och anpassa organisationen så att den på bästa
sätt stödjer medlemskommunernas intentioner för räddningstjänstverksamhet, säkerställer en långsiktigt effektiv verksamhet samt möter framtidens krav.
Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde. VSR prioriterar
det förebyggande arbetet. Vi gör det för att värdet av uteblivna olyckor är större än enstaka
räddningsinsatser. Antal tillsyner och rådgivningar har minskat under perioden. När det gäller
antalet tillsyner ser vi en nationell nedgång på antalet. Anledningen till detta är nya rekommendationer från myndigheten MSB. Övningstimmarna har ökat under perioden.
Vi bedömer att målet är delvist uppfyllt. Arbetet redovisas i följande tabeller.

Antal rådgivning inom området LSO

Antal genomförda planerade tillsyner /
tillkommande tillsyner

;~ 1

-

'illl I11 i
2005

2009

2007

2013

2011

Utfall (st)
Målvarde (st)

-

150

201 7

2011

2015

2000

Utfall(sl)
Målvarde (st)

2015
2014

2017
2016

Antal övningstimmar för RIB personal.

Antal övningslimmar för operativ hellidspersonal.

2500

2013
2012

-

Utfall (st)
Målvarde (st)

-

2000

Utfell(sl)
Målvarde (st)

1500

1500
1000
1000
500

500
2011

2013
2012

2015
2014

2017
2016

2011

2013
2012

2015
2014

2017
2016
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- - - -• 2. VSR ska uppfattas som trygghetsskapande och därigenom bidra till att medlemskommunerna är trygga och säkra att leva och verka i. Arbetet ska vara olycksförebyggande där män och kvinnors, flickor och pojkars säkerhet står i centrum.

Direktionens kraftsamling på förebyggande åtgärder ska rimligen innebära att antalet räddningsinsatser kommer att minska. Räddningsstyrkans framkomsttid har betydelse för olyckans
skadeutveckling samt medborgarnas trygghetskänsla gällande snabb hjälp vid olyckor. Antal
insatser som klassas som räddningstjänst har minskat under perioden. Framkomsttiden är under
målvärdet (9 min 48 sek). Vi bedömer att målet är uppnått. Detta arbete redovisas i följande
tabeller.

Tid från larm till Insatsstyrkan anlänt till
larma dress vid insatser som klassas som
räddningsinsats.
--- Utfall (si)
c::::::J Målvärde (si)

': ~

Antal utryckningar som klassas som
räddningsljänst vid fra mkomst
-

Utfall(sl)
Målvärde (si)

150
100

6

4

50

2
2013

2011
20 12

2015
2014

2017

20 10
2012
2014
2016
2011
2013
20 15
2017

20 16

Antal utbildade personer per år
-

6000

Antal informerade personer landsbygden per år
Utfall (sl)
Målvärde (si)

-

1200

Utfall (sl)
Målvärde (st)

1000
800

4000

600
400

2000

200
2004

2008
2006

2012
2010

20 16
2014

2010
20 12
2014
2016
2013
2015
20 17
20 11
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- - - -• 3. Antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som föranleder räddningsinsats, ska minska över tid.
Antalet omkomna har minskat jämfört med föregående period. Antalet svått skadade är detsamma jämfött med föregående period. Personer med lättare skador har minskat jämfött med
föregående period. Vi bedömer att målet är uppfyllt. Redovisning sker i följande tre tabeller.

Antal personer som skadas lindrigt i olyckor som
klassas som räddnlngstjänst
-

100

Utfall (st)
Målvärde (st)

Antal personer som skadas allvarligt I olyckor
som klassas som räddnlngstjänst
-

20

Utfall (st)
Målvärde (st)

80

2010

200 6
2008

: 11~~-~~H

20 14
20 12

2007

2016

201 1

2009

201 5

20 13

2017

Antal personer som omkommer i olyckor som
klassas som räddningstjänst
-

12

Utfall(st)
Målvärde (st)

10
8
6

: J I I I l,1,1111
1999

2004

2009

2014

Målvärdet är O personer.

4.

VSR ska kontinuerligt se över förutsättningar för att utveckla samverkan med andra
kommuner i syfte att öka verksamhetens effektivitet och kvalite samt uppnå ökad
trygghet och säkerhet för medlemskommunernas invånare.

VSR har samverkan med samtliga räddningstjänster i länet samt avtal med de angränsande
kommunerna i Östergötland och Närke. VSR ingår också i en samverkansgrupp vid olyckor på
sjön Hjälmaren. I gruppen ingår tre län och fem kommuner. VSR har påbötjat diskussioner med
Räddningstjänsten Östra Götaland, Räddsam Mälardalen och Södettörns Brandförsvar gällande
högre ledning vid insatser. VSR ingår sedan många år i stab Sörmland. Syftet med stabsorganisationen är att det i länet skall finnas en väl fungerande stabsorganisation att använda vid
större insatser samt öka samarbetet mellan länets räddningstjänster. Vi bedömer att målet är
uppnått.
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- - - -• 5. Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och olyckshanterande åtgärder om olyckor, som kan föranleda räddningsinsats, ska kontinuerligt öka.

VSR genomförde traditionsenligt en trafiksäkerhetsdag för gymnasiets årskurs 3. Detta sker i
samverkan med ambulans, polis, viltskadefonden och Motormännens helnykterhetsförbund.
Cirka 400 elever deltog under dagen. 425 elever deltog vid den årliga trafiksäkerhetsveckan för
årskurs 8 på VSRs övningsfält där eleverna fick lära sig mer om trafik i allmänhet samt lite
extra om mopeder. På plats fanns polis och räddningstjänst för att dela med sig av sina kunskaper. Eleverna fick bland annat information om trafikförsäkringar, trafikregler och allmänt
trafikvett. Eleverna testade också på att köra mopedsimulator. Vi bedömer att målet är uppfyllt.
Redovisning sker i följande två tabeller.

Antal utbildade elever per år
-

Antal utbildade personer per år
Utfall (st)
Malvärde (st)

-

3000

6000

2000

4000

1000

2000

2005

2009
20 07

2013
20 11

20 17

2004

2008
2006

20 15

20 12
20 10

Utfall(st)
Malvärde (st)

2010
2014

6. VSR eller genom samverkansavtal med annan räddningstjänst, ska första enhet vara
framme vid 100 procent av alla olyckor inom den tid som anges i handlingsprogrammets förmågekarta.
VSRs insatsområde utgörs av en stor geografisk yta. För att säkra att en räddningsstyrka anländer till skadeplatsen inom godtagbar tid och genomför räddningsinsats på ett effektivt sätt har
VSR avtal med andra kommuners räddningstjänster. Vi bedömer att målet är delvis uppfyllt.
Redovisning sker i följande tabell. Orsak till att målet är delvis uppfyllt beror på ett dubbellarm
där styrkan var upplåst på det första larmet samt en brand på en ö. Ett larm var positionerat på
fel ö och på det andra larmet fanns samma 01t på två ställen i VSRs område.

Antal awi kelser från förmågekartan .
-

Utfall(st)

c::::::J Målvärde (st)

2.4
1,8
1,2
0,6
20-=:. 1
20 13
2015
201720 12
20 14
2016

Mars: Dubbellarm. Maj: Brand på

ö.
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- - - -• 7.

Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst enligt
LSO ska en första insats ske av enskilda.

Vi bedömer att målet inte är uppfyllt. Resultatet för perioden blev 40%, målvärdet är 60%.
Redovisning sker i följande tabell. Orsak till att målet ej är uppfyllt beror delvis på att det kan
vara svå1t att identifiera dessa personer på en olycksplats. Bättre uppföljning från VSR där man
kontaktar de drabbade några dagar efter olyckan kommer troligen att öka måluppfyllelsen.

Vid 60 procent av alla olyckor so m uppfyller
kriterierna för räddningstj änst enligt LSO ska en
första insats ske av enskilda
-

60

Utfall(st)
Målvärde (st)

40

20
2012

20 14
20 13

2 0 16
2015

201 7
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- - - -• Verksamhetsberättelse Funktion Förebyggande
Sammanfattning av året
Myndighetsutövning inom räddningstjänsten är ett sto1t ansvar och ett som kräver allt mer av
oss som utövare. Att vara lagstiftarens förlängda arm och tillse att alla, ifrån den enskilde till
de stora bolagen, inom kommunerna följer de lagar och förskrifter som gäller är ett sto1t och
viktigt ansvar. Rättssäkerheten vid myndighetsutövning är något som MSB har betonat vikten
av under de senaste åren. VSR har därför successivt ändrat sina tillsyns- och tillståndsrutiner
för att leva upp till MSBs rekommendationer gällande rättssäkerhet. Kontentan av detta har
visat på att tillsyns- och tillståndshanteringen har blivit mer omfattande och därför tar längre
tid, men i gengäld ger ett rättssäkrare förfarande.
Efterfrågan har fortsatt varit stor på funktionens tjänster från andra kommunala förvaltningar
och myndigheter. Detta kan tydligast belysas genom ett ökat antal remissförfrågningar angående översikts- och detaljplaner från kommunerna.

Projekt: "Brandskydd inom kommunernas förvaltningar/
Landstinget"
Landstinget har under 2017 fo1tsatt med sina byggprojekt i kommunen och en del i detta har varit att gå över och säkerställa brandcellsgränserna inom Kullbergska sjukhuset. Under året har ett omfattande projekt genomfö1ts i samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen med att utvärdera det brandtekniska skyddet inom
deras verksamheter samt att utveckla och implementera ett systematiskt brandskyddsarbete.
Sotningsverksamheten fungerar tillfredställande i kommunerna. Det är fo1tfarande många förelägganden som utfärdas vid brandskyddskontroll (BSK).

Tillsyn enligt LSO och LBE
Inom VSRs verksamhetsområde finns det för närvarande 237 tillsynsobjekt. Dessa objekt är
utvalda för att ägare och verksamhetsutövare har ett gemensamt ansvar (enligt LSO 2:3 med
vidare definitioner i SRVFS 2003: 10 med tillhörande allmänna råd) för att beskriva byggnaden
och verksamheten samt det brandskydd som finns inom dessa
Under 2017 planerade funktionen att genomföra 83 tillsyner enligt vad som varit en tidigare
praxis. Nya förfaranden gör att det förväntade antalet tillsyner som genomförs av funktionen
behöver revideras. Faktiskt antal genomförda tillsyner av olika typ, uppdelat för respektive
kommun, redovisas i tabell 1 på nästa sida. I tabell 2, 3 och 4 visas sedan en jämförelse mellan
årets totala antal genomförda tillsyner och förra årets.
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- - - -• Typ av tillsyn

Genomförda i Katrineholm

Regelbunden LSO
Annan LSO
Regelbunden LBE
Annan LBE
Regelbunden Samplanerad
Övriga tillsyner
Totalt

22
4
4
1
2
1
34

Genomförda i Vingåker
3

1
4

Tabell 1: Antal tillsyner per kommun 2017

Planerade tillsyner
LSO 2017
83

Genomförda tillSO 2017
33

Planerade tillsyner
so 2016
97

Genomförda tills ner SO 2016
68

Tabell 2: Jämförelse mellan 2017 och 2016 gällande LSO-tillsyn

Tillsyn brandfarlig/explosiv vara
I VSRs verksamhetsområde finns 189 objekt som har tillstånd att hantera brandfarlig/explosiv vara enligt "Lag om brandfarliga och explosiva varor" (LBE 2010: 1011 ). VSR
genomför tillsyn av hanteringen, tillsynen har samordnats med tillsyn enligt LSO i del fall det
varit möjlig. Sedan den 2017-11-18 är VSR även tillsynsmyndighet över tekniska krav på vätgasmackar enligt Lag (2016 :915) om krav på installationer för alternativa drivmedel.

Planerade
tillsyner (LBE)
2017
32

Genomförda tillsyner (LBE) 2017
7

Planerade
tillsyner (LBE)
2016
33

Genomförda tillsyner (LBE) 2016

Sam planerade
tillsyner
(LSO/LBE) 2016

Genomförda fästighetstillsyner (LSO)
2017

15

0 (se hembesök)

19

Tabell 3: Jämförelse mellan 2017 och 2016 gällande LBE-tillsyn

Samplanerade tillsyner (LSO/LBE)
2017
2

Genomförda hembesök 2017 i Katrineholm och
B_jörkvik
600

Tabell 4: Jämförelse mellan 2017 och 2016 gällande Sam planerade tillsyner och hembesök

Sammanställning tillsyn LSO/LBE
Funktionen har inte nått de uppsatta målen 2017. Anledningen till detta är bl.a. ändrade tillsynsförfaranden, andra ansvarområden och Projekt: "Brandskydd inom kommunens förvaltningar/ Landstinget". Det har varit stor efterfrågan på funktionens kompetens från andra förvaltningar och myndigheter. Troligtvis kommer arbetsbelastningen se likadan ut för 2018. VSR
har under året samverkat med andra myndigheter vid tillsyn.

14

- - - -• Tillstånd brandfarliga/explosiva varor

I slutet av året färdigställdes ett länsövergripande arbete där man tagit fram en gemensam ärendehantering, gemensam syn på föreståndares kompetens och nya ansökningsblanketter som håller på att implementeras i organisationen. Under året har 26 ansökningar om tillstånd för brandfarliga varor och 6 ansökningar om tillstånd för explosiva varor inkommit. VSR har under året
utfärdat 22 tillstånd för brandfarlig vara och 6 tillstånd för explosiv vara. En av medarbetarna
på funktionen ingår också sedan december i MSBs expertgrupp LBE som en av nio kommunrepresentanter.

Vid årsskiftet fanns det 210 stycken (174/36) tillstånd för hantering av brandfarliga/explosiva
varor i medlemskommunerna.

Tillståndsansökningar
Tillståndsansökningar för brandför brandfarlig vara 2017 farlig vara 2016
Vingåker
Katrineholm

6
20

11
24

Tabell 5: Antal ansökningar per kommun 2017

Vingåker
Katrineholm

Tillståndsansökningar
för explosiv vara 2017

Tillståndsansökningar för explosiv vara 2016

2

3
5

4

Tabell 6 Antal ansökningar per kommun 2017

Sevesoanläggningar
I VSRs verksamhetsområde finns tre Sevesoanläggningar. Två objekt finns i Vingåkers kommun och ett finns i Katrineholms kommun. Under 2017 genomförde Länsstyrelsen Sevesotillsyn på Nammo Vingåkersverken AB. I Katrineholms kommun finns även en farlig verksamhet som ej är Seveso-klassad .

Sotning
I Katrineholms och Vingåkers kommuner utförs genom avtal rengöring och brandskyddskontroller (BSK) av Skorstensfejarna LJ AB. Antal utfärdade sotningsföreläggandena är fortfarande många. Uppföljningen av verksamheten 2017 har genomförts med hjälp av regelbundna
möten, telefonkontakt, mailkonversation samt begäran om statistik för det gångna året.
Under året har 13 personer ansökt om dispens för egensotning, 7 i Vingåkers kommun och 6 i
Katrineholms kommun.
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- - - -• Brandskyddskontroll (BSK)

BSK syftar till att kontrollera skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar från brandskyddssynpunkt BSK är en myndighetsutövning och förelägganden om åtgärder :far beslutas. Under
2017 utfärdades 557 förelägganden, 365 i Katrineholm, 151 i Vingåkers kommun, av dessa är
140 åtgärdade. En stor del förelägganden gäller takskyddsanordningar.

Antal BSK ob_jekt
Katrineholm
Vingåker
Katrineholm
Vingåker

2år
3 år
107
2 130
21
1 262
Genomförda brandskvddskontroller 2015
32
675
2
570

6 år
6 464
2 185
1290
558

Tabell 7: Antal brandskyddskontroller per kommun 2017

Biträda andra myndigheter
VSR ska biträda andra myndigheter med sin sakkunskap. Det innebär att VSR har en passiv
roll och biträder på förfrågan. VSRs sakkunskap är särskilt värdefull för byggnadsnämnden i
samband med fysisk samhällsplanering och vid granskning av brandskyddsdokumentationer.
VSR deltar vid tekniskt samråd då byggherre eller byggnadsnämnd kallar. Under året har VSR
biträtt andra myndigheter 134 gånger.

Utredning
När en räddningsinsats är avslutad skall VSR se till att olyckan undersöks i skälig omfattning.
VSR ska klarlägga orsaken till olyckan, olycksförloppet samt hur insatsen genomfö1ts . Inom
VSR används begreppen grundläggande och fördjupad undersökning. Under 2017 har en fördjupad undersökning genomfö1ts. Vidare har två stycken bränder undersökts djupare, dock har
dessa inte dokumenterats som fördjupade undersökningar. Anledningen till detta är att undersökningarna har genomfö1ts tillsammans med polisen då de har begätt ett sakkunnigutlåtande
(risken för människors liv/hälsa samt spridningsrisken) av VSR.
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- - - -• Framtiden

Vi kommer att genomföra färre tillsyner men med en högre kvalite. Här behöver det prioriteras
och riskbedömas vilka objekt/verksamheter som ska få tillsyn. Båda kommunerna har intentionen att växa, vilket är roligt. Bygglovsansökningarna för ny- och ombyggnationer avlöser
varandra och efterfrågan är stor på vår sakkunskap inom projektering av brandskydd. Behovet
av kunskap inom förebyggandearbetet kommer inte minska, snarare öka. Att våra medlemskommuner ligger inom pendlingsavstånd till Stockholm gör det allt mer attraktivt att bosätta
sig här. Det kommer givetvis även skapas flera arbetstillfällen i kommunerna. Dagens medmänniskor vill ha bra och snabb service, nära till allt, livskvalite i form av boende, upplevelser,
naturen runt hörnet med mera. Vi är bara en liten del av ett pussel för att morgondagens kommuninvånare ska kunna erbjudas denna service och uppleva detta hos oss. För att säkerställa
detta står VSR inför en rad utmaningar för att behålla/utöka kompetensen inom LSO och LBE,
kvalitetssäkra myndighetsutövningen, samarbeta mer med övriga räddningstjänster, synas och
verka på sociala medier och vara tillgängliga när kommuninnevånarna söker kontakt. För att
bemöta invånarnas förväntningar och att förebygga den framtida riskbilden behöver VSR vara
lyhörda och ständigt analysera den framtida samhällsutvecklingen.

Framtiden var igår, vad händer i morgon?

Marcus Asplund
Funktionsansvarig
fimktion förebyggande
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- - - -• Funktion extern utbildning och information
Extern utbildning
Syftet med den externa utbildningen är främst att stärka den enskildes förmåga att själv kunna
förebygga bränder och andra olyckor samt göra ett första ingripande om olyckan ändå uppstår.
Våra utbildningar är riktade mot kommunala förvaltningar, företag, skolelever och andra organisationer. Den största andelen utbildningar har genomförts för vård- och omsorgsverksamheten i kommunerna. Under 2017 har antalet utbildningstillfällen ökat kraftigt mot föregående
år, från 160 utbildningstillfällen 2016 till 225 tillfällen 2017. VSR har utbildat 3 840 personer.
Av dessa är 34 personer över 65 år, 843 personer är kommunanställda. Antalet utbildade från
landsbygden är 1 007 stycken. Anledningen till den stora minskningen av antalet utbildade är
att vi under året ändrat i planering för när skolutbildningar genomförs för högstadiet. Det kommer att genomföras utbildningar för den gruppen i böijan på 2018.
Våra tre huvudsakliga utbildningstyper är: Brandskyddsutbildningar som är företagsanpassade mot lokala förhållanden och gäller allt från systematiskt brandskyddsarbete till grundläggande brandskyddsutbildning och utrymningsövningar. Ett annat exempel på utbildningar är
Heta Arbeten som riktar sig till yrkesgrupper som arbetar med svetsning, sliprondeller, skärning, osv. På uppdrag av Brandskyddsföreningen har vi genomfört 13 utbildningstillfällen i
Heta Arbeten, där har vi utbildat totalt 193 personer. Sjukvårdsutbildningar, som Hjärt- och
lungräddning med hjärtstartare och Första hjälpen till anställda vid olika företag och förvaltningar. Skolutbildningar, som trafiksäkerhetsutbildningar, brandutbildningar för olika årskurser och kampanjen mot anlagd brand som "Upp i rök''. Utbildningarna har genomfö1is på
plats hos företaget, på skolan eller på vårt övningsområde.
Utöver dessa tre områden har vi under året även genomfört utbildning för andra räddningstjänster. Främst gäller detta lagstadgade rökdykarövningar men även mer specialinriktade övningar
mot konstruktionsbränder. Glädjande är även att ett så st01i företag som Scania i Söde1iälje
väljer att komma till övningsfältet "Flamman" för att öva sina brandgrupper. Vid totalt 6 tillfällen har VSR genomfö1i utbildning för Scania och det är även planerat för en fortsättning
under 2018.
Ett annat område där det finns ett uppdämt behov av utbildning och övning är inom krisledningsområdet. Där har vi kunnat erbjuda och genomföra utbildning och övning både för kommunala förvaltningar och bolag samt för privata företag. För att klara den utökade efterfrågan
på utbildning har vi skapat en grupp av intresserade instruktörer med både heltidspersonal och
RiB-personal. Den gruppen har genomgått utbildning för att vara instruktör inom både brand
och sjukvård. Undertecknad vill rikta ett extra tack till den gruppen för den entusiasm och positiva inställning som gjort det möjligt att utveckla vår utbildningsverksamhet.

Skolutbildning
VSRs personal har utbildat skolelever i båda våra medlemskommuner. Sexåringar på förskolorna har fått besök av räddningspersonal med medhavd brandbil. Elever i årskurs ett har fått
komma till brandstationen i Katrineholm för att se 112-föreställningen. Vi har även utbildat
årskurs fem om förebyggande mot brand, utrymning samt hur man handlar om olyckan är
framme. Vi erbjöd alla sjundeklassare att bada isvak och få utbildning kring svaga isar. Från
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- - - -• Katrineholm deltog i stort sett alla elever och även om inte alla valde att hoppa i vaken så var
intresset stort. Vingåkers kommun valde att inte delta i årets utbildning.

Under året har alla elever i årskurs åtta i Katrineholms kommun genomgått en trafiksäkerhetsutbildning som innehöll trafikregler med inriktning mot moped och EPA-fordon samt sjukvård.
Utbildningen genomfördes på "Flamman" där det förutom utbildning i lektionssalar, där man
fick möta polisen, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande och genomgå en sjukvårdsutbildning, även bjöds på korv och genomfördes tipspromenad. Gymnasieelever i årskurs
två på Duveholms- och Lindengymnasiet har genomgått en tre timmars trafiksäkerhetsutbildning. För årskurs tre genomfördes en trafiksäkerhetsdag där polis och räddningstjänst föreläste
i aulan. Därefter fick eleverna testa voltbil, älgsimulator m.m. Sedan släpptes en bil från hög
höjd där räddningstjänst och ambulans genomförde en räddningsinsats på den demolerade bilen. Ett stort tack till heltidspersonal och RiB-personal på alla våra stationer för det sätt ni genomfört alla besök och utbildningar för skolelever.

Släckning med brandfilt

Övning med handbrandsläckare

Tipspromenad

Servicegruppen serverar korv
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- - - -• Teaterföreställningen 112

Under vecka 37 (brandskyddsveckan) genomfördes i samarbete med Kulturskolan och kulturföreningen DUD en teaterföreställning för årskurs ett. Målet är att på ett roligt sätt lära barnen
att förebygga olyckor. Teatern spelades tillsammans med musiker och skådespelare från Kulturskolan och personal från VSR. Förutom föreställningarna under skoltid genomfördes även
en föreställning i samband med vårt Öppet hus på lördagen v.37. Ni som inte sett föreställningen
rekommenderas att besöka oss i samband med Öppet hus 2018, den föreställningen är verkligen
sevärd för alla, inte bara för första-klassare.

Information
VSR har medverkat vid 16 olika informationstillfällen och 2 121 personer har blivit informerade främst om brandskydd i hemmet genom att ha tagit emot olika typer av informationsmaterial. Av dessa var 622 nyanlända personer.
Exempel på tillfällen där vi informerat är under brandskyddsveckan med öppet hus, Vingåkers
marknad, Stadsparken på nationaldagen, julskyltning och i samband samt vid grannsamverkansmöten.
På prov genomfördes under ett antal veckor på våren att heltidspersonal åt lunch tillsammans
med skolelever på olika skolor i Katrineholm. Kostnaden för maten sponsrades av Brandskyddsföreningen i Södermanland. Försöket föll så väl ut att skolorna själva ville fortsätta med
detta och aktiviteten har fortsatt även under hösten. Brandmännen sprider sig i matsalen och
sitter med och pratar med barnen som en kompis. Förhoppningsvis kan de verka som förebilder
och ge en lugnare matsituation.
Under året har det planerats och förberetts för att personal från räddningsstyrkorna på heltid ska
genomföra hembesök. Den verksamheten har dragit igång under hösten och genomförs under
torsdagskvällar samt på söndagar. Vid besöken pratar man om brandskydd i hemmet och kontrollerar att det finns brandvarnare.

Övningsfältet Flamman
Övningsfältet "Flamman" är basen för vår interna övningsverksamhet och likaså den externa
utbildningen. Heltidspersonalen har i huvudsak övat under lördagar och söndagar och den externa utbildningen äger rum under vardagar. Ungdomsbrandkåren har också sin hemvist på övningsfältet. Preparandkursen för länets nyanställda RiB-brandmän i länet har haft en utbildningsvecka förlagd på övningsfältet.
Två av länets räddningstjänster har varit i Katrineholm för övning/utbildning. Dels Flen som
förlagt all sin rökdykarövning på fältet, både vår och höst med hela sin personalstyrka. Eskilstunas räddningstjänst har ce1tifierat sig i motorsåg samt haft insatsövningar mot konstruktionsbrandshuset.
På initiativ av Länsstyrelsen i händelse av stora olyckor har det under två dagar övats stabsarbete med hela länets stabsorganisation i Katrineholm.
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- - - -• Arbetarkommunen och Moderaterna har under 10 kvällar haft möten i lokalerna på övningsfältet. Arbetet med att förbättra och förnya övningsfältets meny av olika övningar har fortsatt under året.

Fixar-Malte
Fixar-Malte ska hjälpa till med praktiska göromål hos äldre. Hjälpinsatsen ska medföra minskad
risk för olyckor som kan medföra personligt lidande samt höga kostnader för samhället. FixarMalte har även en social funktion då den äldre kan känna sig trygg i större utsträckning då det
finns möjlighet att bli sedd och hörd. Verksamheten är avsedd för personer från 65 år och uppåt
samt personer med funktionsnedsättning. Målet med verksamheten är att minska antalet fallolyckor i hemmet.
Syftet är att personer över 65 år skall få hjälp med vardagliga sysslor som de kan ha svått att
utföra själva. Sysslorna ska inte rymmas inom den vanliga hemtjänsten. Exempel på uppgifter
som Fixar-Malte utför är att hänga upp gardiner, tavlor, byta glödlampor, bära möbler och andra
göromål av liknande ait. I samband med besök i hemmet ges råd om skaderisker och brandsäkerhet. Det görs även en inventering av andra olycksrisker, t ex. kan nämnas behovet av bättre
belysning och att eliminera risken för att snubbla eller halka osv. En checklista fylls i vid vmje
besök. Listan skickas kontinuerligt till kommunerna och fungerar som ett hjälpmedel vid utvärderingen av uppdraget. Kommunerna ansvarar för att analysera innehållet i utvärderingarna och
ta ställning till behovet av eventuella åtgärder. Fixar-Malte medverkar även vid olika informationstillfällen för att marknadsföra sina tjänster.
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- - - -• Antal hembesök utförda av Fixar Malte

Månad
Januari
Februari
Mars
April
Mai
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Totalt:

Antal besök 2017

Antal besök 2016

47
34
49
56
60
36

45
46
40
50
58
41
8 (Semester)

(semester)

53
51
59
87
56

47
70
92
60

588

591

34( semester)

De flesta som använder fixar Malte-tjänsten är mellan 75- 89 år. Drygt hälften av de som utnyttjat tjänsten har inte hemtjänst. År 2017 genomfördes totalt 588 hembesök. Målvärdet på
700 hembesök uppnåddes således inte.

Antal genomförda hembesök av fixa r malte i
Katrineholms kommun
-

600

: : il -j

2010
2012
20 14
20 16
20 13
2015
2017
201 1

Ulfall (sl)
Malvärde (si)

Antal genomförda hembesök av fixarmalte i
Vingåkers kommun

:::j

-

Ulfall(sl)
Malvärde (si)

~lllJl.

20 10
20 12
2014
20 16
20 11
2013
2015
2017

Per Gustafsson
Funktfonsansvarig
extern utbildning
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- - - -• V erksamhetsberättelse Funktion Räddning
Organisation av räddningsstyrkor
Funktionen ansvarar för förbundets fem räddningsstyrkor samt RCB-beredskap. Styrkorna består av en heltidsstyrka i Katrineholm. Övriga styrkor bemannas med räddningspersonal i beredskap, vilket benämns som RiB. Insatsledaren från heltidsstyrkan är alltid räddningsledare
vid insatser i förbundets verksamhetsområde. Räddningschef i beredskap kan ta över rollen som
räddningsledare.

Högsjö
Beredskapen upprätthålls av RiB personal, styrkans sammansättning är en arbetsledare. Övrig
personal har ingen beredskap, fri inryckning gäller för alla. Vid insatser sker förstärkning från
Vingåker samt heltidsstyrkan. Räddningsledare är insatsledaren från Katrineholmsstationen
alternativt RCB.

Vingåker
Beredskap upprätthålls av RiB personal, styrkans sammansättning är en arbetsledare och två
brandmän. Arbetsledaren är FIP och åker direkt med egen bil till aktuell larmadress. Vid större
insatser sker förstärkning från heltidsstyrkan i Katrineholm. Räddningsledare är insatsledaren
från Katrineholmsstationen alternativt RCB.

Björkvik och Julita
Beredskapen upprätthålls av RiB-personal, arbetsledare och FIP. Den som är i beredskap är
arbetsledare och han/hon kan åka direkt med egen bil till aktuell larmadress. Vid vissa larm kan
FIP välja att åka till stationen för att åka tillsammans med styrkan. Övrig personal har ingen
beredskap utan så kallad fri inryckning tillämpas. Vid insatser inom Björkvik och Julitas insatsområde larmas alltid heltidsstyrkan i Katrineholm.

Katrineholm
Heltidsstyrkan består av en fristående insatsledare. IL agerar som räddningsledare i hela förbundet. Vidare består styrkan av en styrkeledare (SL) och fyra brandmän.

Katrineholm RiB
Beredskap upprätthålls av RiB-personal, styrkans sammansättning är två brandmän. Räddningsledare är insatsledaren från Katrineholmsstationen alternativt RCB.

RCB
Den person som är Räddningschef i beredskap larmas vid samtliga larm inom förbundet. RCB
har det normativa och strategiska ansvaret för hela utryckningsorganisationen. I funktionen
RCB ingår att agera som funktion TiB (tjänsteman i beredskap) i medlemskommunerna.
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- - - -• Uppföljning Larm

Direktionen vill årsvis följa utvecklingen av antalet olyckor inom ramen för begreppet räddningstjänst. Siktet är inställt på en stabil minskning. Det totala antalet larm under året var 711
mot 765 för 2016. Detta innebär en minskning med 54 larm. Antal larm inom ramen för räddningstjänst blev under året 107. Förgående år var det 123 larm. Direktionens vilja är således
uppfyllt.
Larmen fördelas per station enlig nedan.

Station
Katrineholm
Vingåker
Julita
Biörkvik
Högs_jö
Summa

Antal larm .ian-dec 2017
541
111
35
13
11
711

Antal larm ian-dec 2016
562
140
27
20
16
765

Antalet utryckningar har minskat under perioden. Nedan redovisas utryckningsstatistik samt
insatser som klassas som räddningstjänst de sista åren.

Antal utryckningar

Antal utryckningar som klassas som
räddningstj änst vid framkomst
-

Utfall (st)
Malvärde (st)

600

-

150

400

100

200

50

2001

Utfall(st)
Malvärde (st)

2006

2011

2016

2010
20 12
20 14
20 16
20 11
20 13
20 15
2017

Fördelning av larm per olyckstyp
Automatlarmsutryckningarna har minskat, 188 (210) stycken varav fyra (sju) orsakats av brand
eller tillbud. De automatlarm som klassats som onödiga var 184 stycken (203). Brand ej i byggnad har ökat under 2017 med 11 st. Brand i byggnad har minskat med sex st. Trafikolyckor har
minskat från 156 till 142. För "IVPA/sjukvård/hjälp till ambulans" har organisationen larmats
vid 74 (96) tillfällen.

24

- - - -• Övning

Övningsverksamhetens mål 2017 har varit att planera övningsverksamheten utifrån gällande
förmågebeskrivning och förmåga per station. Detta kommer fortsätta även under 2018. Den
stora utmaningen är att följa upp förmågebeskrivningen på individnivå.

Hel tidsstyrkan
RiB
Summa

Övningstillfällen
2017
125
112
237

Övningstillfällen
2016
122
116
238

Övningstimmar
2017
2687
2434
5121

Övningstimmar
2016
2217
1784
4001

Mångfald
VSR har blivit en mer aktiv medlem i NJR (Nätverket jämställd räddningstjänst). NJR verkar
för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas, känna
sig trygga och välkomna. Nätverket genomför flera träffar/utbildningar per år. VSR är också
representerade med en representant i PACTAS jämställdhetsråd. Vid planering av den nya
brandstationen har hänsyn tagits till en jämställd arbetsplats.

Samverkansavtal
VSR har samverkansavtal om räddningsinsats med samtliga kommuner i länet, samt med Nerikes Brandkår, Finspångs Räddningstjänst och Östra Götalands räddningstjänst. Nedan redovisas den hjälp som utväxlats under året.

Flen
Sörmlandskusten
Eskilstuna
Finspång
Rtj Östra Götaland
Nerike Brandkår

Erhållit
hjälp
2017
1
0
0
0
1
0

Bistått med
hjälp 2017
3
0
1
3
3
1

Erhållit
hjälp
2016
1
0
0
1
2
0

Bistått med
hjälp 2016
2
2
1
1
7
0

25

- - - -• Stab och Ledning

VSR har tillsammans med övriga räddningstjänster i länet gemensamma rutiner för stabsarbete.
Varje räddningstjänst har också förbundit sig att skicka en stabsutbildad person till den räddningstjänst som vid räddningsinsats är behov av stabsresurs. För VSRs del är det i första hand
RCB som biträder med hjälp då annan räddningstjänst kallar på behov.

Skapa mervärde vid räddningsinsatser
För att stödja de drabbade har direktionen beslutat att VSR, i rimlig grad och utan att dra på sig
större extra kostnader, ska stödja de drabbade att komma vidare efter en olycka. Stödet ska
anpassas efter varje specifik situation, det kan handla om psykosocialt omhände11agande, vara
en god lyssnare, erfarenhetsåterföring, publicering av erfarenheter. Syftet med mervärdet är att
minska skadeutfallet och öka lärandet i och utanför organisationen.

Antal medborgare som kontaktat VSR efter
insats.
-

Utfall (st)
Målvärde (st)

Anta l gånger som insatspersonal aktivt kontaktat
drabbade eller skapat mervärde för de drabbade.
-
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Utfall (st)
Målvärde (st)

60

20
40

'\,.L
20 11

20 13

2012

l~ l
201 7

2015

2014

2 0 16

15
10
5
20 1 1

201 3
2 01 2

20 15
2 0 14

20 17
20 16
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- - - -• Fordon

I organisationen fanns vid årsskiftet nedanstående fordon:
Station
Katrineholm

Fordon i VSR

Juli ta
Björkvik

Vingåker
Högsjö
Utöver dessa fordon finns även en lastmaskin som är
Under en period har verksamheten gjort stora investeringar i fordon. De mest kostsamma investeringarna som är genomförda de senaste åren är stegbil, fyra FIP bilar och två nya förstabilar.
Nu står terrängmotorcykeln och tankbilen på tur att bytas ut under 2018. VSRs fordonspark står
sig bra i konkurrens mot andra räddningstjänsten

Björkviks Frivilliga Brandkår (BFB)
Föreningen har avtal med VSR och är ansluten till Föreningen Sveriges Frivilliga Brandkårer.
Styrelsen har under året hållit två möten. Årsmöte hölls under februari på Björkviks brandstation. Personal har deltagit på kvällsövningar och lördagsövningar samt kallats ut på larm vid 13
tillfällen. Kåren har på uppdrag av MSB gjort 160 hembesök med inriktning Brandsäke1t hem,
olycksrisker i hemmet, tolv andra utbildningar har genomfö1ts i HLR och det trygga hemmet.
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- - - -• Ungdomsbrandkår (UBK) i VSR

Vid nationaldagsfirandet i Katrineholm deltog UBK tillsammans med räddningstjänsten i stadsparken med ansiktsmålning för barnen och en station för att skjuta prick med vattenslang. Ledare från ungdoms brandkåren medverkade tillsammans med VSR för att finnas på plats under
kväll och natt i samband med skolavslutningen. Allt för att ge studenterna i kommunen ett tryggt
studentfirande. UBK medverkade även på tomtenatta i Katrineholm.

Civil Insats Person (CIP)
Ett av VSRs mål är att andelen insatser där allmänheten gör en första insats innan insatsstyrkan
är på plats ska öka. Tidsfaktorn är ofta avgörande för utgången av händelsen. För att stärka den
förmågan har VSR startat upp åtta CIP områden. Områden dit våra räddningsstyrkor har längst
framkörningstid kommer att prioriteras. För att nå ut med informationen till prioriterade områden samarbetar VSR med polisens grannsamverkansområden. Ett samarbete har även inletts
med Brandskyddsföreningen i Södermanland som stödjer projektet och kommer att bistå med
grupp försäkring för de personer som är CIP.
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- - - -• Några av årets insatser

2017-03-16 Utsläpp farligt ämne. Kuve1i med ett vitt pulver i som inkommer till PostNord
Vingåker. Utrymning av lokaler samt sanering av personer genomfördes.

2017-06-13 Brand i byggnad. Brand i del av soffa orsakad av okänd anledning som sprider sig
vidare till vinden. Familjen vaknar av att brandvarnaren tjuter och lyckas ta sig ut ur villan.
Effektiv släckning tack vare skärsläckaren samt användande av värmekameran.

2017-08-02 skogsbrand. Mycket besvärliga förhållanden. Det var extremt toni i marken. Insatsen pågick under ett dygn. Markägaren skötte sedan bevakningen själv ytterligare några dygn.
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- - - -• Sammanfattning och Framtid Funktion Räddning

Nya byggnadsmaterial och förekomst av tekniska lösningar i byggnader kommer att ställa högre
krav på val av metod och taktik vid kommande insatser. För att möta dessa krav finns behov av
att utveckla nya släckmetoder och släckmedel. Räddningstjänstens "verktygslåda" (metoder,
utrustning o. dyl.) kommer att öka i omfattning. Detta medför krav för de som leder räddningsinsatser, viktigt att välja rätt metod och taktik. VSR behöver skapa förutsättningar för att det
ska finnas fler alternativ i vår verktygslåda. Räddningsledaren ska ges möjlighet att kunskapsmässigt kunna välja rätt verktyg vid insatser.
Under 2016 rapporterade MSB och flera medier om att döds bränderna är tillbaka på en hög
nivå igen. Flera tragiska bostadsbränder med dödlig utgång inträffade. VSR har tillsammans
med många andra räddningstjänster i landet startat upp ett arbete för att minska antalet dödsbränder. Sedan slutet av 2017 genomför VSR hembesök. Genom att få en personlig information, ha fungerande brandvarnare i flera rum, brandsläckare och brandfilt så minskar risken för
att drabbas av en bostadsbrand och risken att skadas eller omkomma.
VSR kommer att fortsätta med hembesöken under 2018. VSRs förmågebeskrivning kommer
under 2018 att uppdateras. Förmågebeskrivningen är ett viktigt dokument för funktionens verksamhet. Förmågebeskrivningen styr övningsverksamheten och den operativa förmågan. Funktionen ser fram emot att få fo1tsätta arbetet med det reviderade och delvis nya uppdraget från
medlemskommunerna, och ett fortsatt bra förebyggande arbete samt en stark operativ förmåga
under perioden 2017-2019.

MaWas Gårdholt
Räddnings chef
Funktionsansvarig Räddning
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- - - -• Funktion Administration

Funktionen är ny sen i september 2017 och består av en funktionsansvarig ekonom samt en
administratör.
Under hösten har arbetet främst handlat om att förbereda implementeringen av nytt ekonomisystem. I och med införandet av nytt ekonomisystem från årsskiftet har även ny kodplan för
VSR arbetats fram. Den nya kodplanen bygger på Kommun-Bas 13, vilket är den kodplan som
en majoritet av landets kommuner använder. Bytet har inneburit en del jobb med att översätta
budget 2018 till den nya kodplanen och det kommer även ge konsekvensen att den ekonomiska
uppföljningen för 2018 inte blir jämförbar med tidigare år på samma sätt som förr. Det ställer
högre krav på att det ekonomiska utfallet följs noga månadsvis i jämförelse med utlagd budget,
samt att prognos för helåret prioriteras redan tidigt på året. Under hösten har även befintlig
investeringsplan setts över som en del i den långsiktiga planeringen gällande budget för VSR.
Dessa delar är en del i att ge förutsättningar att nå VSRs mål om ett årligt positivt resultat.
Funktionens uppdrag under 2018 blir bland annat att säkerställa att rutiner och arbetssätt arbetas
fram som är anpassade till det nya systemet, för att på så sätt underlätta för samtliga budgetansvariga att nå uppsatta mål. Väl fungerande rutiner bidrar till en korrekt redovisning och till
detta hör även korrekt genomförda inköp. Under 2018 kommer mycket fokus ligga på flytt av
brandstation med tex inköp av material och inredning. För större upphandlingar inför flytten
kommer Telge inköp att användas som ett stöd.
Arbetet med att ta fram rutiner och arbetssätt kommer att följas upp i internkontrollen för 2018.
Inrättandet av den nya funktionen innebär även viss revidering av befintliga styrdokument, detta
beräknas vara klait i februari 2018.

Johanna Gustafsson
Funktionsansvarig Administration
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- - - -• Personalekonomisk redovisning

Personalkostnader
Personalen är VSRs största tillgång men utgör också den största kostnaden. Personalkostnaderna står för 76,6 % (79,6%) av förbundets totala kostnader.

Kompetensförsörjning
Antalet anställda vid VSR var vid årets slut 75 , varav 35 heltid och 40 RiB. Under året har 9
personer anställts och 8 personer slutat (varav fyra RiB) .

Personal som slutat under 2017
Andreas Andersson
Gert Holmgren
Roger Larsson
Christer Sundqvist
Patrik Williamsson
Tonny Adrelius
Daniel Larsson
Pierre Szabo
Personal som har anställts under 2017
Johanna Gustafsson
Helena Svensson
Johan Harter
Jimmy Idström
Ulf Karlsson
Peter Norgren
RobertRigo
Robe1i Dahlqvist
Magnus Karlsson

Brandman
Brandman
Förbundschef
Brandmästare
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
Ekonom
Brandman
Instruktör
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman

Medelåldern bland de anställda var vid årets slut 43 ,2 (43) år. Genomsnittliga anställningstiden
är 11 ,9 (13 ,4) år.
Åldersfördelning personal 31/12 2017
30-49år
<29år
RiB
Julita
5
Björkvik
4
1
Vingåker
6
1
Högsjö
6
1
21
SummaRiB
3
<29 år
30--49 år
Heltid
Katrineholm
3
31

> 50
1
5
3
1
10
> 50
8

Medelålder
44,6 (45,2)
52,1 (51,5)
42,5 (41 ,2)
39,6 (38)
44,7 (43 ,9)

Anställningstid
13,6 (15,2)
18,5 (16,7)
10,6 (9,6)
12,9 (10,7)
13,9 (13,1)

41,7 (42,1)

9,9 (13,7)
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- - - -• Lönepolicy

VSR tillämpar individuell lönesättning för all heltidsanställd personal. Räddningspersonal i
beredskap har inte individuell lönesättning. Underlag för lönesättning och lönesamtal finns i
organisationens policydokument och handlingsplaner.

Kostnaden för pensioner
Pensionsavsättningarna har minskat utifrån den senaste prognosen. För 2017 minskar kostnaden
med 1 760 tkrjämfö1t med föregående år.

Kostnad
Pensionsutbetalningar
Avgiftsbestämd ÅP
Avsättning framtida utbetalning
Löneskatt (24,26%)
Framtida värdesäkring
Summa

2017
1 085
876
-204
539
463
2 759

2016
188
883
2 380
882
186
4 519

2015
189
811
1 064
965
245
3 274

Kompetensutveckling
Flera anställda har genomgått kompetensutveckling under året. Kompetensutveckling är högt
prioriterat i VSR och varje person i heltidsorganisationen har en personlig utvecklingsplan som
uppdateras vid medarbetarsamtalen.

Utbildning
Tillsyn A
Räddningsledare B
Räddningsledare A
Räddningsinsats

Antal personer
2
1
1
1

Utöver MSBs kompetensutbildningar har personalen medverkat i en mängd kortare kurser och
konferenser såsom BRAND 2017, Kostnaderna för kompetensutveckling under 2017 uppgår
till 227 tkr (218 tkr) .
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- - - -• Arbetsmiljö och hälsa

Ett led i VSRs strävan att medarbetarna ska må bra är satsningen på friskvård. VSR har ett
utvecklat friskvårdsarbete med bland annat gymutrustning och löparband på samtliga stationer,
dessutom erbjuds alla anställda på ytterstationer träna på gymmet på brandstation i Katrineholm.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron var för heltidpersonal under året 6,02 % (5,9 %), RiB-personal har haft 35 sjukdagar under året (50). En organisation som har mellan 3-5 % i sjukfrånvaro
räknas som en verksamhet med låg sjukfrånvaro. Rehabiliteringsutredningar sker vid längre
sjukskrivningar. Sjuklönekostnaden uppgår under året till 82 tkr (72 tkr) för dag 2- 14, för dag
15 - 19, 11 tkr (147 tkr).

Sjukfrånvaro

Heltid
RiB
0 (109) dagar
0 (8) dagar
<29 år/dagar
0 (1,9) %
0 (3,3) %
%
35 (28) dagar
453 (303) dagar
30-49 år/dagar
7,41 (4,9) %
1,3 (1,1) %
%
0 (14) dagar
50 <dagar
73 (109) dagar
3,48 (5,1) %
0,0 (0,7) %
%
35 (50) dagar
527 (521) dagar
Summa dagar
6,02 (5,9) %
0,7 (1,0) %
%
Lagstiftningen säger att sjukfrånvaron ska redovisas både avseende ålderskategori och könsfördelning. Vi tillämpar dock undantagsregeln eftersom anställda kvinnor understiger 10.

Rehabilitering
Rehabiliteringsutredning görs efter fyra veckors sammanhängande frånvaro, samt vid upprepade frånvarotillfällen med k01itidsfrånvaro eller om personen själv begär det. Rehabiliteringskostnaden under året uppgick till 24 tkr (17 tkr).

Företagshälsovård
Förbundets företagshälsovård sköts av Räddningshälsan. Kostnaden för hälsoundersökningar
uppgick under 2017 till 14 7 tkr (108 tkr) och arbets-EKO till 49 tkr (52 tkr).
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- - - -• Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning
DRIFfREDOVISNING Utfall
2017
Intäkter
Kommunbidrag
34 627
Extern utbildning
1 462
1 218
Automatlarm
352
Avtal Högsjö
Avg tillstånd explosiva
121
varor
Tillsyn
165
Fixar-Malte
244
Övriga intäkter
84
Finansiella intäkter
De/summa intäkter
38 273
Interna intäkter (PO)
8 813
Summa intäkter
47 087

Budget
2017

Avvikelse
2017

Utfall
2016

34 627
1 300
1 345
347

0
162
-127
5

34 015
910
257
346

105
205
230
470

16
-40
14
-386

162
276
239
2 239
7
38450
8 865
47 315

j

38 629
8 965
47 594

-356
-152
-507

I

r

I
I

I

t

I
I

'

Kostnader

I

Driftskostnader
Pensioner
Arbetsgivaravgifter
Arbetsmarknadsförsäkringar
Avskrivningar
Övriga kostnader
Finansiella kostnader
Summa kostnader

35 762
2262
5 7 14

Årets resultat

558

14
2454
5
316
46 528

135 323
3 350
5 882
0
2 520
515
47 590

I4

-439
1 088
168

35 217
4 108
5 746

-14
66
-5
199
1 062

29
2 249
246
47 596

554

-281

Årets resultat +558 tkr beror främst på att årets kostnader för pensioner blev lägre än budgeterat
efter den senaste prognosen från KPA. Årets överskott öronmärks för kostnader i samband med
den kommande flytten av brandstation enligt direktionsbeslut fattat i december 201 7.
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- - - -• Avvikelser i den ekonomiska redovisningen

Intäkterna visar ett minusresultat på 356 tkr som förklaras med att en återbäring från AF A försäkring blev dubbelbokförd på intäktssidan 2016 men återförd under 2017. Extern utbildningen
visar ett plus på 162 tkr mot budget.
Driftkostnaden utan pensioner, avskrivningar, arbetsmarknadsförsäkringar och finansiella kostnader visar ett resultat på -439 tkr. Övriga driftkostnader såsom pensioner, arbetsgivaravgifter
arbetsmarknadsförsäkringar, avskrivningar, övriga kostnader och finansiella kostnader visar ett
plusresultat på 1 501 tkr mot budget.

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader redovisas i procent vilket framgår av tabellen nedan.

2016
2017

Personal
79,6%
76,6%

Material
4,8%
7,9%

Hyror
6,2%
6,6%

T_jänster
9,0%
8,3 %

Övrigt
0,4%
0,4%

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens externa intäkter redovisas i procent vilket framgår av diagrammet nedan.

Extern
utbildning
2,4 %

Automatlarm
3,0%

Avtal
Voith

Tillsyn

Fixar
Malte

Övrigt

2016

Kommunbidrag
88,5 %

0,9%

0,7%

0,6%

3,9%

2017

90,5 %

3,8%

3,2%

0,9%

0,4%

0,6%

0,2%
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- - - -• Föregående års resultat

År 2013 öronmärktes 600 tkr till två projekt, för att stärka den operativa förmågan samt öka
den förebyggande kunskapen hos kommuninvånarna. Av dessa pengar användes 145 tkr under
2014. År 2014 öronmärktes ytterligare 1 500 tkr varav 861kr användes under 2015. Dessutom
avsattes ytterligare 300 tkr 2015. Under 2016 användes 439 tkr av dessa. Av de öronmärkta
medlen återstår 955 tkr 2017-12-31.

Årets resultat
Årets resultat ger ett överskott på 558 tkr jämfört med det budgeterade resultatet på 4 tkr. Det
positiva resultatet beror främst på att kostnader för pensioner blev lägre än budgeterat efter den
senaste prognosen från KP A, samt att kostnader i samband med flytt av brandstation inte varit
aktuella under 2017 då planerad flytt blir först i slutet av 2018.

Årets resultat i förhållande till balanskravet
VSR uppfyller balanskravet i och med att året ger ett positivt resultat. Det finns inget underskott
från tidigare år att återställa.

Pensionsförpliktelser
För intjänade pensioner före förbundets bildande ansvarar respektive medlemskommun. VSR
har inga pensionsförpliktelser för förtroendevalda och har inte heller haft anställda med visstidsförordnande enligt det tidigare pensionsavtalet PA-KL.

Ingående avsättning inklusive löneskatt
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Jämförelsestärande (förändring av RIPS ränta)
Övrig post
Förändring av löneskatt
Utgående avsättning
Återlånade medel

2017
22 033
-1 085
1 930
463
0
-1 047
63
22 356
22 356

2016
18 844
-188
2 587
186
0
-19
623
22 033
22 033

Likviditet
Förbundet hade 2017-01-01, 4 606 tkr i bankmedel och vid periodens slut 8 722 tkr.
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- - - -• Soliditet

Det egna kapitalet är positivt med 7 108 tkr, inklusive årets resultat, de totala tillgångarna är 36
399 tkr. Soliditeten är således 19,5 %.

Investeringsredovisning
VSRs tillgångar består i huvudsak av fordon och fastigheter. Under 2017 gjordes inga större
investeringar. Avsatta pengar för ny brandstation användes ej under 2017. Förbundets fordonspark bestod vid årets slut av 20 fordon . 9 fordon har en totalvikt över 3,5 ton, 11 fordon
har en totalvikt under 3,5 ton.

Objekt
Fastigheter:
Fordon:
Maskiner och aggregat
Radio
Ny brandstation
Brand- och räddnings-mtrl
Summa

Budget

Utfall

Budget

Utfall

2017

2017

2016

2016

50
0
0
0
2 830
291

18
0
0
0
0
293

130
3 100
0
10
0
1 386

65
3 745
63
4
0
848

3171

311

4 626

4725

Avskriv.
tid (år)
30
10/15
10
10
10
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- - - -• Resultaträkning
Redovisning i tkr
not

Utfall
2017
tkr

Budget Resultat
2017
2016
tkr
tkr

Resultat
2015
tkr

4 002 14 428
-35 590 -36 235

3 202
-33 978
-2 242

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

2

3 646
-34 939

Avskrivningar

3,5

-2 454

-2 520

-33 747

-34108 -34 057

-33 018

34 627
-322

34 627 · 34 015
0
7
-515
-246

32 914
0
-320

558

4

-424

I

Verksamhetens nettokostnader

Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4

Årets resultat efter finansiellt netto

-2 249

1-281
j

Reducering av samtliga realisationsvinster
0
Just. för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet
0
Just. för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet
0
Orealiserade förluster i värdepapper
0
Just. för återföring av orealiserade förluster i värdepapper
0

0

-102

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel till resultatutjämningsreserv

558
0
0

4

-281

-526

Balanskravresultat

558

4

1-281

-526

I

Avgår ianspråktagande öronmärkta projektpengar
Justerat resultat

8
558

439

861

I 159

335
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- - - -• Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten

INot

2017

2016

12015

159
-439
2 249
3 189

1

558
0
2 454
323
3 335

15 158

335
-861
2242
1 627
3 343

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-104
1 335
4 566

916
-793
5 281

3 114
364
6 821

Investeringsverksamheten
Investering i materiella tillgångar
Försäljning av materiella tillgångar
Kassaflöde från investerinf!sverksamheten

-311
0
-311

-4 726
0
-4 726

-4 175
0
-4 175

Förändring skuld finan siell leasing

-139

-139

-102

Summa kassaflöde

4116

416

2 544

Likvida medel vid periodens bötjan
Likvida medel vid periodens slut
Förändring av likvida medel

4 606
8 722

4 190
4 606

1 646
4 190

Årets justerade resultat
Avsättning för projekt
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamhet före förändring av rörelsekapital

8
5
11

4116

I416

2 544
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- - - -• Balansräkning
Redovisning i tkr
TILLGÅNGAR
Anlä22ningstillgångar

2017

2016

2015

tkr

tkr

tkr

11 383
14 839
2 316
28 531

11 759
12 564
1 740
26 063

not

j

Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter
Maskiner och fordon
Övriga inventarier
Summa anlä22ningstillgångar

10 960
13 285
2 150
5 26 395

Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa
Bank
Summa omsättningstillgångar

6 1 283
1 179
4
4
4
602
8 718
10 005 15 785

Summa tillgångar

36 399

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget Kapital, därav periodens resultat
Eget kapital
Periodens resultat
Summa Eget Kapital

I

' 34 322

32 348

j

,•
7

6 549
558
7108

6 830
-281
6 549

I
Avsättningar
Pensioner
Löneskatt
Summa Avsättningar

2 095
4
4 186
6 285

7 254
-424
6 830

I

9

17 991
4 365
22 356

17 731
22 033

15 165
3 679
18 844

711
5 029
5 740
34 322

850
5 824
6 674
32 348

14302

I
Skulder
Långfristiga skulder
K01tfristiga skulder
Summa skulder
Sa: Eget kapital, Avsättningar och skulder

j

10

572
6 364
6 936
36 399

I
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- - - -• Ansvarsförbindelser

Samtliga hyres- och leasingavtal som är tecknade av förbundet förfaller inom fem år

N othänvisningar
Not 1 Verksamhetens intäkter
Belopp i tkr

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

Avgifter o ersättningar

1 879

2 429

2 395

Extern utbildning

1 462

910

577

Övriga rörelseintäkter

306

1 088

230

Summa

3 646

4 428

3 202

Not 2 Verksamhetens kostnader
Belopp i tkr
Personalkostnader
Kostnader material
Lokalhyror
Tjänster
Skatter och försäkringar
Pensionskostnader
Övriga kostnader
Summa

2017-12-31
24 584
2 762
2 295
2 885
151
2 262
0

2016-12-31
24 728
1 737
2 229
3 276
156
4 108
0
36235

2015-12-31
23 211
2 183
2 199
3 444
159
2 762
20

34 939

33 978

Not 3 Avskrivningar
Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar med utgångspunkt från anskaffuingsvärde och beräknad brukningstid. Avskrivningar görs över en period om 5- 30 år, och påbörjas månaden efter att investeringen tagits i bruk.
Fastigheter 30 år, större utryckningsfordon 15 år, mindre lastbilar 8 år, personbilar 5 år och övrigt I 0 år.
Inga avskrivningar görs på mark.

Not 4 Kommunbidrag
Belopp i tkr
Vingåkers kommun (21 %)
Katrineholms kommun (79%)

2017-12-31
7 272
27 355

Summa

34 627

2016-12-31
5 986
28 029
34 015

2015-12-31
6 563
26 351
32 914
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N ot 5 A nI"a!!!!nmgstl'Illgangar

Belooo i tkr Fastigheter
Bokfö11 ingående värde
Årets anskaffningar
De/summa
Ack avskrivning
Avskrivningar
Försäljning

JuIita/Biörkvik Övningsfält
2 570
11 633
18

-579
-83

-2 241
-358

0

0

2017-12-31
14 203
18
14 221
-2 820
-441
0

Summa fastigheter

1 926

9 034

Belopp i tkr Inventarier
Bokfö11 ingående värde inkl. leasing
Årets anskaffningar
De/summa
Ack avskrivningar
Avskrivningar inkl leasing
Utrangeringar
Försäljning

Fordon
24 730
0

Summa inventarier
Summa anlä!!!!ningstillgångar

2016-12-31
14 138
64

2015-12-31
12 191

-2380
-440

-288

0

0

10 960

11382

11903

Övr. invent.
4 166
293

2017
28 895
293

2015
10 970
4 115
15 085

-9 891
-I 554

-I 850
-373
-86

29189
-Il 741
-I 927
-86

0

0

0

2016
24 357
4 661
29 018
-10 054
-I 809
0
0

13 285

2150

15 435

17155

13 992

15 211

11184

26 395

28 537

25 895

- I 093
0
0

Nt6F
or d'
rmgar
0
Belopp i tkr
Kundfordringar
Fordran moms
Förutbetalda kostnader
Skattekonto
A vräkningskonto KP A
Uoolupna intäkter
A vräkningskonto Vingåker
Övriga kortfristiga fordringar

2017-12-31
746
473
24
-48
82
0
0

2016-12-31
653
170
0
343
7
0
0

7

6

2015-12-31
186
146
0
230
18
0
0
461

Summa

1283

1179

1 041

43

- - - -• N ot 7E,get K ap1ta
. l
Belono i tkr
2017-12-31 2016-12-31
Eget Kapital
6 549
6 830
955
Därav projektmedel avsättning
1 351
Årets avsättning
0
0
Ianspråktagande av projektmedel under året* 0
-439
912
Summa projektmedel
955
-281
558
Årets Resultat
Summa Eget Kapital
7108
6 549
* Korrigering ianspråktagande 2015 för intern intäkt 43 tkr
Nt8P
'ktmedl
e
0
ro.1e
Belooo i tkr
DOT-utbildning
Friskluftsmasker
Specialanpassade hörselskydd
Förarutbildning behörighet C
Förarutbildning utryckning
Ombyggnation av containersystem
FIR fastighetsregister
Ökad mångfald
Prova på dag för kvinnor
Förstudie ny brandstation Katrineholm
Släckmedelstillsats
Civil insatsperson
Utbildning rökskydd
Ej beslutade
Summa avsättning

2017-12-31
Utfall
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ack utfall
100
15
42
68
40
275
64
18
15
247
37
383
7

0

1311

Därav projektmedel avsättning/budget
Avsättning år 2015 samt korrigering
Ackutfall 2017-12-31

1955

Summa proiektmede/

955

2015-12-31
7 254
1 955
300
-861

1394
-424

6 830

Budget
100
20
50
125
50
278
40
40
10
250
36
710
13
233
1955

Avvikelse
0
5
8
57
10
3
-24
22
-5
3
-1
327
6
233
644

311
-1311

Not 9 Pensionsförpliktelser och pensionsmedel
2017-12-31
2016-12-31
Belooo i tkr
4 317
3 810
Förmånsbestämd ÅP
Särskild avtalspension
13 674
13 921
Ansvarsförbindelser
0
0
4 365
4 302
Särskild löneskatt
Avsatt till pensioner
22 356
22 033
Finansiella placeringar
0
0
22 033
Åter lånade medel
22 356
VSR har inga pensionsförpliktelser gentemot fötiroendevalda eller haft anställda med
visstidsförordnande enligt det tidigare pensionsavtalet P A KL.

2015-12-31
3 327
11 985
0
3 715
19 027
0
19 027
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- - - -• Belooo i tkr
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Nyintiänad pension
Ränte- och basbelooosuppräkning
Förändring löneskatt
Övrigt
Avsättningar för pensioner

2017-12-31
22 033
-1 085
1 930
463
63
-1 047
22 356

2017-08-31
22 033
-723
745
310
80
0
22 445

2016-12-31
18 844

100%

100%

100%

Specifikation: Avsatt till
pensioner
Särskild avtalspension
Intjänad förmånsbestämd ålderspension
PA-KL Pensioner

12 630
4 317

12 475
4 163

13 921
3 810

1 044

1425

0

Summa pensioner
Löneskatt
Summa avsatt till pensioner

17 991
4 365
22 356

18 063
4 382
22 445

17 731
4 302
22 033

Akutaliseringsgrad

-188
2 587
186
623
-19
22 033

N ot 10 K ortf.
. sIm Id er
nstlga
Belooo i tkr
Pensionsskuld, individuella
delen
Löneskatt, individuella delen
Semesterlöneskuld
Komptidsskuld
anställda
Avräkningskonto Vingåker
Leverantörsskuld
Skattekonto
Momsskuld
Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter
Sociala avgifter, källskatt
Övriga kortfristiga skulder
Summa

2017-12-31

2016-12-31

2015-08-31

876
213
1484

883
214
1 567

811
389
1 612

64
0
2 671
0
27

67
0
1 240
0
107

73
0
1 668
0
0

124
903
2

13
938

307
956
0

6 364

5 029

5 822

1lVI'd'1tetspaver rnn de poster
N0 t 11 Ö vnga e.1· n
Belooo i tkr

2017-12-31

Förändrade pensioner inkl. utbetalningar
Löneskatt pensionsavsättning
Summa

260
63
323

2016-12-31
2 566
623
3 189

2015-12-31

1 309
3 18
1627
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- - - -• Redovisningsprinciper

Redovisningen i Västra Sörmlands Räddningstjänst har skett enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed med undantag av att vi inte har dokumenterat redovisningssystemet.

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i huvudsak skuldfö1is och belastat årets resultat.
Löner, semesterersättningar och övriga förmåner har redovisats enligt kontantmetoden.
Semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter har kostnadsfö1is.
Sociala avgifter har bokfö1is i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med
löneredovisningen.
Personalomkostnadspålägg har interndebiterats den operativa verksamheten med 48,0%.
Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i flertalet fall fordringsfchis och tillgodogjorts årets resultat (konsumtionsavgifter, hyror m f1 avgifter).
Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus avskrivningar. Avskrivningar
görs under en period om 5-30 år och påböijas månaden efter att investeringen tagits i bruk.
Pensionsskulden har beräknats av KP A och belastat resultatet. Pensionsåtagande före förbundets bildande åvilar respektive kommun enligt särskild överenskommelse. Förändring av pensionsskulden och tillhörande löneskatt är redovisat som en finansiell kostnad.
Inventarier med en varaktighet på över tre år och med ett belopp ett basbelopp klassificeras
som en tillgång. Inventarier med k01iare varaktighet än tre år och inköpsvärde mindre än ett
basbelopp klassificeras som en ko1itids inventarier och kostnadsförs direkt
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- - - -• Begreppsförklaring

Anläggningstillgångar: Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas i verksamheten.
Avskrivningar: Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Anskaffningskostnaden fördelas till en årlig kostnad enligt en fastställd avskrivningsplan.
Balansräkning: Visar förbundets samtliga tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på
balansdagen.
Eget kapital: Skillnaden mellan totala tillgångar samt totala skulder och avsättningar. I det
egna kapitalet återfinns även årets vinst eller förlust. Ju större eget kapital desto starkare ekonom1.
Kortfristiga skulder: Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten.
Förfaller till betalning inom en ettårsperiod.
Nettoinvesteringar: Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag etc.
Nettokostnader: Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.
Långfristiga skulder: Skulder som förfaller till betalning om en tidsperiod som är längre än
ett år.
Omsättningstillgångar: Tillgång ej avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, såsom likvida
medel, kortfristiga fordringar och förråd.
Periodisering: Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de
hör.
Resultaträkning: Visar årets samtliga externa intäkter och kostnader samt hur det egna kapitalet förändrats under året.
Soliditet: Andelen eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna, dvs. graden av egna
finansierade tillgångar.
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- - - -• Tio år i sammanfattning

Invånare
(anges 31/12 året innan)
Netto kostnad
(tkr)
Nettokostnad/invånare
(kr)
Kommunbidrag
(tkr)
Externa intäkter
(tkr)
Intäkter externutbildning
(tkr)
Årets resultat
(tkr)
Netto investeringar
(tkr)
Tillgångar 31/12
(tkr)
A vräkningskontot
(tkr)
Summa eget kapital
(tkr)
Soliditet 31/12
(%)
Personalkostnader
(tkr)
Avsatt till pensioner
(tkr)
Semesterlöneskuld
(tkr)
Antal anställda
Övertid
(tkr)
Utryckningar
(antal)
Nettokostnad/utryckning
(tkr)
Onödiga automatlarm (procent av totala antalet larm)
Utbildningsvolym
(antal personer)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

41 244

41 174

41 214

41 321

41 224

41 645

41 765

42 237

42 415

42 821

27 537

30 160

29 507

30 020

30 719

28 845

30 208

33 134

34 056

33 747

668

733

716

726

745

687

723

784

803

788

30 500

31 500

30 146

30 462

31 528

31 367

31 979

32 914

34 015

34 627

2 366

2277

3 047

3 336

3 563

3 500

5 491

3 202

4 428

3 646

1297

1 241

1 144

1 097

1 057

910

1 035

577

910

1462

2889

786

425

63

255

682

1 549

321

177

558

5 382

7 781

5 482

2 248

619

898

5 820

4175

4726

311

19 165

22 135

23 777

25 182

25 061

26 182

30 026

32 348

34 323

36 399

6 045

14 450

-810

812

2 267

4 150

1 931

0

0

0

3 825

4 281

4 706

4 769

5 023

5 705

7 254

6 714

6 550

7 108

18 %

19 %

20%

19 %

20%

21 %

24%

21 %

19%

20%

22 123

22 058

21 463

21 068

21 903

23 008

22 671

23 327

24 724

24 584

10 053

Il 567

12 113

13 009

14 746

15 601

17 217

18 844

22 033

22 356

1 660

1 344

1 615

1 419

1 564

1 450

1685

1 723

1 567

1484

98

86

78

79

79

80

73

82

82

75

255

265

198

64

74

225

829

527

450

402

532

580

613

590

598

610

614

663

765

711

52

52

48

51

51

47

49

50

44

47

198
(37%)

233
(40%)

241
(39%)

196
(33%)

205
(34%)

191
(31%)

182
(30%)

164
(25%)

210
(27%)

184
(26%)

5 691

5 601

5 053

4 064

4 034

7 117

6 492

5 724

5 835

6 458
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Kommunstyrelsen
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Hand I.

Dnr.
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Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisorerna
Organisationsnummer 222000-1131

Kommunfullmäktige i
Katrineholms kommun
Vingåkers kommun

Revisionsberättelse för år 2017
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat Västra Sörmlands Räddningstjänsts
verksamhet som bedrivits av direktionen under 2017.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva
om verksamheten bedrivits i enlighet med medlemskommunernas uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas
i bilagan " Revisorernas redogörelse" och därtill fogade bilagor nr 2-4. I revisorernas
redogörelse framgår revisorernas ekonomi, förvaltning och administration.
Vi bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att direktionen har arbetat med intern kontroll.
Vi instämmer i förbundets bedömning att balanskravet för 2017 är uppfyllt. Årets resultat
uppgår till 558 tkr före och efter balanskravsutredning. Det finns inte något underskott
från tidigare år att täcka.
Vi instämmer i direktionens bedömning att ett av de två finansiella målen har uppnåtts.

Vi instämmer i direktionens bedömning att fyra av verksamhetsmålen för god ekonomisk
hushållning har uppnåtts, två delvis uppnåtts medan ett inte har uppnåtts.
Revisionen har omfattat granskning av delårsrapport (bilaga 2), granskning av tillståndsprövning samt tillsyn av brandfarliga och explosiva varor (bilaga 3), bokslut och årsredovisning för 2017 (bilaga 4), samt träffar med företrädare för direktionen och förvaltningsledningen.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt
de enskilda ledamöterna i densamma.
Katrineholm den 5 mars 2018

Id /(;il/t:Zt1 ~

Karl Källander

Sören Ericsson

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse (nr 1)
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar (nr 2-4)

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunstyrelsen

2013 -03- 1t.
Handl.nr.

Hand I.

Dnr.

D-plan

Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisorerna
Organisationsnummer 222000-1131

Kommunfullmäktige i
Katrineholms kommun
Vingåkers kommun

Revisorernas redogörelse för år 2017
Revisorernas gransknings uppdrag utgår från kommunallagen och god revisionssed. Av kommunallagen framgår att revisorerna skall granska all verksamhet och därvid bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Delårsrapport 2017 (Bilaga 2)
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets
delårsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av
revisionsplanen för år 2017.
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om resultatet är förenligt med de mål som medlemskommunernas fullmäktige har fastställt.
Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till medlemskommunernas
kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas.
Resultatet för perioden är 1 478 tkr (-8ltkr), vilket är 1 559 tkr bättre än motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 4 tkr.
Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av förbundets delårsrapport:
•

Utifrån gjord övergripande granskning av räkenskaperna bedömer vi att delårsrapporten i
allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
Förbundets ekonomiska resultat på och ställning per 2017-08-31 i allt väsentligt är rättvisande.

•

Vi bedömer att det finansiella målet om resultatet har uppnåtts under perioden samt att
det prognostiserade resultatet per helår är förenligt med de finansiella målet direktionen
beslutat om. Målet kopplat till reinvesteringar kan vi inte uttala oss om då de inte utvärderas förrän i årsredovisningen.

•

Vi instämmer i förbundets bedömning att två av verksamhetsmålen har uppfyllts, tre delvis har uppfyllts och att två av målen inte har uppfyllts. Någon prognos för måluppfyllelse under året lämnas inte i rapporten, varför vi inte heller kan uttala oss om detta.

Granskning av tillståndsprövning av brandfarliga och explosiva varor (Bilaga 3)
Syftet med genomförd granskning är att bedöma om förbundet bedriver en ändamålsenlig tillståndsprövning och tillsyn av explosiva och brandfarliga varor.
Vi bedömer att kommunalförbundet bedriver en ändamålsenlig tillståndsprövning och tillsyn av
brandfarliga och explosiva varor.
Vår bedömning är att medlemskommunema i beslut tydligt har angett vilka utav kommunernas
uppgifter som åläggs kommunalförbundet. I delegationsordningen framgår tydligt vilka beslutanderätter som delegerats. Delegationsordningen kopplar till funktion utifrån en bedömning av
kompetens och utbildningar. Revidering sker årligen, vilket är viktigt då den personliga delegationen kan ändras över tiden.
Det finns en ändamålsenlig rutin som för varje år fastställer avgifter och taxor. Det finns ingen
beskriven koppling till säkerställandet av självkostnadsprincipen och full kostnadstäckning.
Vi bedömer att det finns ändamålsenliga och tydliga rutiner och riktlinjer som stöd för tillståndsprövningen av brandfarliga och explosiva varor. Genomförs aktgranskning visade på handläggningstider som överensstämmer med lagstiftning och riktlinjer. Däremot anser vi att dokumentationen kan utvecklas då den i sin helhet inte alltid går att följa i verksamhetssystemet.
Vi bedömer att det finns en ändamålsenlig tillsynsplan och process för vilka tillsynsobjekt som
väljs ut under året. Dock anser vi att den kan förbättras genom att dokumenterad rutin tas fram
som kan fungera som underlag vid bedömning av vilka tillsynsobjekt som väljs ut.
Vi rekommenderar dock att det tydliggörs vad de olika beslutsmomenten kopplat till godkännande och attest av leverantörsfakturor innebär.
Bokslut och årsredovisning 2016 (Bilaga 4)
Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Årets resultat uppgår till
558 tkr före och efter balanskravsutredning. Det finns inte något underskott från tidigare år att
täcka. Förbundet har tidigare tagit medel i anspråk från tidigare år i sin balanskravsutredning det
har inte skett i år.
Årsredovisningen innehåller en uppföljning av de nio verksamhets- och finansiella mål som förbundsdirektionen har angivit för perioden 2016-2019.
Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som god då båda målen uppfyllts.

Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens uppfyllelse som god
då fyra mål har uppfyllts, två mål delvis uppfyllts och ett mål inte har uppfyllts. Vi noterar samtidigt att förbundet har svårt att påverka vissa delar i måluppfyllelsen, som antalet dödsolyckor.
Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
Intern kontroll

Aterrapportering om arbetet med intern kontrollplan har redovisats vid flera direktionssammanträden under året.

Träffar med förvaltningen
Revisionsarbetet har förutom ovanstående redovisade granskningar även omfattat kontakter med
förbunds ledningen.
Övrigt
Vår revision har även omfattat att löpande granska och ta del av protokoll, samt genom information hålla oss underrättade om förbundets verksamhet.
Vårt anslag för 2017 var 110 000 kr. Som sakkunnigt biträde anlitas PwC.
Katrineholm den 5 mars 2018
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1.

Sammanfattning

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Årets resultat uppgår till 558 tkr före och efter balanskravsutredning. Det finns inte något underskott från tidigare år att täcka. Förbundet har tidigare tagit medel i anspråk från
tidigare år i sin balanskravsutredning det har inte skett i år.
Årsredovisningen innehåller en uppföljning av de nio verksamhets- och finansiella
mål som förbundsdirektionen har angivit för perioden 2016-2019.
Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som god då båda målen uppfyllts.

)

Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens uppfyllelse som god då fyra mål har uppfyllts, två mål delvis uppfyllts och ett mål inte har
uppfyllts. Vi noterar samtidigt att förbundet har svårt att påverka vissa delar i
måluppfyllelsen, som antalet dödsolyckor.
Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

)

1 av 8

PwC

2.

Inledning

2.1.

Bakgrund

I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Detta gäller även kommunalförbund.
Revisionsobjekt är Direktionen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

2.2.
)

Revisionsfråga och metod

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lag om kommunal redovisning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (12:1)
avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt
med de mål direktionen beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta
sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.
Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara
följande revisionsfrågor:

)

•

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens
utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.

•

Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet
med balanskravets regler?

•

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat om
avseende god ekonomisk hushållning?

•

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:
•

förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)

•

resultaträkning

•

kassaflödesanalys

•

balansräkning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.
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Vi har även bedömt förbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden
av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för
god ekonomisk hushållning som direktionen beslutat om.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det
innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt
ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt
som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då
vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att andra
än här framförda brister kan förekomma.

)

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med förbundets personal. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i
SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting".
Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår
av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt
eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan. Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.
Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som
presenterades 2018-02-13 . Direktionen fastställer årsredovisningen 2018-02-28.
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och controller.

Revisions kriterier
)

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen som enligt 12 kap 1 §
KL ska godkännas av kommunfullmäktige.
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer :
•

Kommunallagen

•

Kommunal redovisningslag

•

Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning

•

Fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning
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3.

Granskningsresultat

3.1.

Verksamhetens uifall,finansiering och ekonomiska ställning

3.1.1.

Förvaltningsberättelse

3.1.1.1.

Översikt över utvecklingen av verksamheten

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet
överensstämmer med kraven i KRL. Beskrivningen av hur ekonomin förväntas utvecklas under de närmaste åren redovisas inte i förvaltningsberättelsen.
Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning
Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild
av förbundets verksamhet.
Utvärdering av ekonomisk ställning
Enligt kommunala redovisningslagen 4:5 skall förvaltningsberättelsen innehålla en
utvärdering av kommunens (kommunalförbundets) ekonomiska ställning. Detta
framgår i förbundets förvaltningsberättelse. Det finns mål kopplade till god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.
Händelser av väsentlig betydelse
I förvaltningsberättelsen redovisas på ett tydligt sätt väsentliga händelser som inträffat under.och delvis efter räkenskapsåret. Redovisning sker per verksamhetsområde. Vi ser dock inga händelser som hänt efter årets utgång redovisade.

)

Förväntad utveckling
I årsredovisningens förvaltningsberättelse beskrivs den förväntade utvecklingen
inom olika verksamheter.
Väsentliga personalf'örhållanden
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, det vill
säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt
åldersindelad. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal
uppgifter om personalen i form av tabeller och verbal information.
Pensionsredovisning
I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser i enlighet med RKR 7.1. Redovisning och finansiering av det totala
pensionsåtagandet lämnas i tabell. Det finns inga personer med särskild avtalspension och visstidspension utöver att brandmän har särskilt avtal för personer med
beredskap.
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3 .1.1. 2 .

Investeringsredovisning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av
årets investeringar. Inga större investeringar har genomförts under 2017, utfallet
uppgick till 311 tkr att jämföra med budgeterade 3 171 tkr. Avvikelsen förklaras av
att avsatta medel för ny brandstation inte nyttjades under 2017.

3.1.1.3.

Driftredovisning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur
utfallet förhåller sig till medlemskommunernas fullmäktiges budget. Korta kommentarer lämnas till avvikelser.

)

Balanskrav
3.1.2.
Bedömning och iakttagelser
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Resultatet
efter balanskravsjustering uppgår till 558 tkr. Det finns inget underskott från tidigare år att täcka.
3.1.3.

God ekonomisk hushållning

3.1.3.1.

Bedömning och iakttagelser

. I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot de finansiella mål som medlemskommunerna beslutat ska gälla för perioden 2016-2019.
Finansiellt mål, fastställda av direktionen för perioden 2016-2019

Utfall 2017-12-31

Måluppfyllelse, förbundets bedömning

VSR ska ha ett positivt årligt resultat.

Utfallet är 558 tkr

Målet är uppfyllt.

)
Reinvesteringar ska ske med förbundets
egnamedel

Målet är uppfyllt

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som god, då de finansiella målen är
uppfyllda.
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De mål för god ekonomisk hushållning som finns för verksamheten och som redovisas i årsredovisningen är
Mål för verksamheten, fastställda av
direktionen för perioden 2016- 2019

Måluppfyllelse, förbundets bedömning i delårsrapporten

VSR har uppdrag att fortlöpande se över
Förbundet bedömer att målet är delvis
och anpassa organisationen så att den på
uppfyllt
bästa sätt stödjer medlemskomnrnnernas
intentioner för räddningstjänstverksamhet,
säkerställer en långsiktig effektiv verksamhet samt möter framtidens krav.

)

)

j

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

Förbundet bedömer att målet är uppfyllt.

Antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som föranleder räddningsinsats, ska minska över tid.

Förbundet bedömer att målet är uppfyllt.

VSR ska kontinuerligt se över förutsättningar för att utveckla samverkan med
andra kommuner i syfte att öka verksamhetens effektivitet och kvalite samt uppnå
ökad trygghet och säkerhet för medlemskommunernas invånare.

Förbundet bedömer att målet är uppfyllt.

Kunskapen och förmågan hos allmänheten Förbundet bedömer att målet är uppfyllt.
om olycksförebyggande och olyckshanteraande åtgärder om olyckor, som kan föranleda räddningsinsats, ska kontinuerligt
öka.
VSR's eller som samverkansavtal annan
räddningstjänst, första enhet ska vara
framme vid 100 procent av alla olyckor
inom den tid som anges i handlingsprogrammets förmågekarta.

Förbundet bedömer att målet är delvis
uppfyllt.

Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyll- Förbundet bedömer att målet inte är
ler kriterierna för räddningstjänst enligt
uppfyllt. Resultatet för perioden uppgick
LSO ska en första insats ske av enskilda.
till 40 procent.

Förbundet har i årsredovisningen med hjälp av olika diagram redovisat och utvärderat hur verksamhetsmålen har uppnåtts.
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Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, verksamhetsmålens uppfyllelse som god då fyra mål är uppfyllda, två är delvis uppfyllda och endast ett inte
är uppfyllt.

3.2.

Rättvisande räkenskaper

Resultaträkning
3.2.1.
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i
enlighet med god redovisningssed.
Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild.
Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år och prognos.

Redovisning i tkr
)

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Utfall

I

i

II

Budget Resultat

2017
3 646
-34 939
-2 454

2017
4 002
-35 590
-2 520

2016
4 428
-36 235
-2 249

-33 747

-34108

-34 057

f

Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

34 627

t

-322

34 627
0
-515 ·

34 015
7
-246

!

Årets resultat efter finansiellt
netto
)

I

l
i

558

4

-281

Årets resultat ger ett överskott på 558 tkr jämfört med det budgeterade resultatet på
4 tkr. Det positiva resultatet beror främst på att kostnader för pensioner blev lägre
än budgeterat efter den senaste prognosen från KPA, samt att kostnader i samband
med flytt av brandstation inte varit aktuella under 2017 då planerad flytt blir först i
slutet av 2018.

Balansräkning
3.2.2.
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar,
avsättning, skulder och eget kapital. Balansräkningen är uppställd enligt KRL och
omfattar tillräckliga noter. Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning.
Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är fullständigt redovisade, delvis rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i
KRL.
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3.2.3.

Kassaflödesanalys

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansiering och investeringar. Noter finns i tillräcklig omfattning.
Överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen. Raden om avsättning för projekt ingår inte i summeringen och ska inte vara
med.

3.2.4.

Tilläggsupplysningar

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller KRL:s krav och i
övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed innebärande att:
•

Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisningsprincip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens intressenter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll.

•

Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplysningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god redovisningssed i övrigt.

)

Rebecka Hansson
Projektledare/Uppdragsledare
)
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2018-05-18

KS/2018:198 - 041

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2017 för Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja ansvarsfrihet för direktionen
för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och dess enskilda
medlemmar samt att lägga årsredovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin
årsredovisning för 2017 tillsammans med revisionsberättelse och revisorernas
granskning av det samma.
Sörmlandskollektiv Trafikmyndighet uppvisar för 2017 ett nollresultat. Budgeten för
helår uppgår till 0 mkr. Eventuella överskott återbetalas till medlemmarna och justeras
i samband med respektive bokslut. Medlemsbidraget uppgår till 638 mnkr och
verksamhetsintäkterna uppgår till 185 mnkr. Verksamhetens kostnader uppgår till 819
mnkr.
Revisorernas sammantagna bedömning är att Kollektivtrafikmyndighetens
årsredovisning i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och ställning per den
31 december 2017, varför revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för förbundets direktion
och de enskilda ledamöterna.
Ärendets handlingar
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KOMMUNALFÖRBUNDET
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

§ 2 Fastställande av Årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Föredragande: Emma Ehrenkrona m.fl.
Bilaga: Förslag till Årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Beslut
Direktionen godkände årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet.
Årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet sänds till
medlemmarna för erforderlig hantering.

Sammanträdet
Vid sammanträdet överenskoms om ett antal redaktionella justeringar som kommer att göras innan
årsredovisningen sänds till medlemmarna.

Ärende
Den samlade bedömningen av verksamhetens måluppfyllelse är att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet även verksamhetsåret 2017 i stora delar uppfyller en god ekonomisk hushållning.
Anledningarna till bedömningen är flera, och återfinns bland annat i en fortsatt ökad
resandeutveckling i tåg- och i busstrafiken, en ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken i enlighet med
nationella kriterier, åtgärder för ökad digitalisering samt förbättrade miljönyckeltal. Även de faktum
att det under året genomförts aktiviteter som gett Sörmlands medborgare ytterligare
förutsättningar att kunna leva, växa och verka i Sörmland och Mälardalen bidrar till
måluppfyllelsen. Citybanans öppnande, Ostlänkens projektering, driftsättning av nytt resecentrum i
Strängnäs och det fortsatta arbetet med dubbelspår på Svealandsbanan i höjd med Härad är alla
exempel på sådana bidrag som skapar förutsättningar för myndighetens verksamhet. Utöver det
har det varit byggstart för tågdepån i Eskilstuna, lansering av Programmet Ny trafik 2017 med fler
turer med regionaltåg samt pendlarbiljetten Movingo, öppnande av Movingo kundservice samt
förberedelser för etapp 2 i tågtrafiken där de första av de beställda 33 tågen levereras under 2019.
Totalt väntas satsningarna på Ny Trafik ge betydande effekt på länets utveckling och leda till en
ytterligare integrerad arbetsmarknad i Mälardalen.
Under året har Myndighetens deltagit i nationella och storregionala forum för kollektivtrafikens
utveckling såsom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), Mälardalsrådet och dess process En
Bättre Sits samt MÄLAB. Myndigheten har även under året arbetat aktivt för att synliggöra att
fördelningsmodellen för tågens tillträde till spår och i synnerhet de så kallade
prioriteringskriterierna behöver anpassas till rådande lagstiftning och resandeutveckling.

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet-Sörmlandstrafiken
www.sormlandstrafiken.se

s;d7(SS(
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KOMMUNALFÖRBUNDET
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

<,

Ett sammanhållet och integrerat trafiksystem - byggt på gemensamma affärer

Samordningen av kollektivtrafiken tog fortsatta steg under 2017. Fler kommuner gav Myndigheten i
uppdrag att ansvara för upphandling och samordning av sin skolskjuts genom att lägga till den
övriga avtalsportfölj som Myndigheten förfogar över. Allt i enlighet med det uppdrag som
Myndigheten har att få länets kollektivtrafik att utgöra ett sammanhållet och integrerat
trafiksystem inom Sörmland och till angränsande län.
Under året genomfördes en formell uppstart för Program Trafik 2019-2021. Under en tre års period
ska all i stort all kollektivtrafik som Myndigheten ansvar för upphandlas på nytt. Under året
arbetades intensivt med kravställning för nya busstrafikavtal och direkt på nyåret 2018
publicerades det första upphandlingsunderlaget i en serie av kommande busstrafikupphandlingar.
Myndighetens strukturerade arbete med upphandlingar, genomförda och kommande, ger samtliga
förutsättningar för fortsatt goda affärer, samordning, merutnyttjande av fordon,
kostnadseffektivitet och tar miljöhänsyn i enlighet med funktionsmålen.
Även förvaltningen och underhållet av våra depåer och fastigheter fortsatte så att de håller en god
standard och på så sätt bidrar till en god arbetsmiljö för förare och hela och rena fordon. Utöver det
fick en oväntad insats genomföras vid Katrineholmsdepån.
Under året har reseantalet fortsatt att öka. Antal påstigande i den regionala tågtrafiken i Sörmland
ökade till cirka 3 miljoner. I busstrafiken registrerades drygt 11,6 miljoner påstigande, en ökning
med sex procent jämfört med 2016. Det gör att de satta målen för resande utveckling nåtts. Även
resandet i den särskilda kollektivtrafiken ökade. Antalet resor inom den anropsstyrda allmänna
kollektivtrafiken uppgick till 13 997. 2017 har Myndigheten för första gången ansvarat för den
särskilda kollektivtrafiken på helårsbasis. Här har totalt 406 053 resor genomförts under året
jämfört med 343 000 resor under 2016 och beror av att Strängnäs kommun anslöt sina
färdtjänstresor till samordningen i starten av 2017.
För den allmänna kollektivtrafiken besvarades 43 980 samtal och cirka 6 120 kundsynpunkter
registrerades. Det är en minskning jämfört med förgående år på cirka 2 respektive 20 procent.
Under året har 396 reklamationer om förseningsersättningar registrerats, en minskning med
närmare 20 procent. För den särskilda kollektivtrafiken har Servicecenter tagit emot 2 157 kundsynpunkter och har besvarat ca 257 000 samtal för serviceresor. Kundsynpunkterna var 150 färre än
2016. Samtalen var markant fler och kan förklaras med samma anledning som ovan, att Strängnäs
anslöt sig till samordningen.
Under året etablerade Myndigheten på uppdrag av MÄLAB, kundtjänstfunktion även för Movingo.
Movingo Kundservice öppnade 4 september och är en integrerad del av Myndighetens befintliga
kundservice. Mellan 1 oktober-31 december 2017 besvarades 2473 samtal och 611 kundsynpunkter
har registrerats för Movingo Kundservice. De vanligaste frågorna som ställs från kunderna handlar
om biljettköp, priser och giltighet. Den nya pendlarbiljetten Movingo lanserades 1 oktober 2017.
Med Movingo möjliggörs resor såväl i tågtrafiken som med angränsande lokal kollektivtrafik i hela
Mälardalen. Även resor med Trosa bussen ingår. Under lanseringsmånaden såldes 25 procent fler
månadsbiljetter än motsvarande år innan.
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Den digitala utvecklingen i våra försäljningskanaler har tagit stora kliv framåt under året. Antal
besökare på sormlandstrafiken.se ökade med 62, 9 procent jämfört med 2016 och landade på 343
000 besök. Antalet registrerade användare på Mina sidor har under året nästan dubblerats från 10
000 till 19 157. Antalet sökningar i appen Sörmlandstrafiken har ökat från 6,5 miljoner under 2016
till 17,5 miljoner. Nya funktioner som införts i appen under året är förköp, företags konto och swish.
I slutet av året smyglanserades betalsättet Swish i appen.
Appen för den särskilda kollektivtrafiken, Serviceresor Sörmland, uppdaterades med en ny
förbättrad version i slutet av året i syfte att erbjuda resenärer fler sätt att kunna boka sin resa men
även för att ge bättre realtidsinformation samt överblick över sina beställda och genomförda resor.
En tidigare milstolpe i arbetet med att förbättra tillgängligheten var införandet under 2016 av
audiovisuella utrop i busstrafiken. 2017 var första året med helårseffekt av denna satsning då
Myndighetens busstrafik enligt nationell standard betecknades som tillgänglig och målet om 98
procent tillgänglighetsanpassade fordon uppnåddes.
Myndigheten har under året genom nätverk och bilateralt arbetat med Trafikverket för att även
fortsatt säkerställa en god tillgänglighet - såväl fysisk som digital. Under året har Myndigheten
beviljats medel ur den regionala planen för transportinfrastruktur för att öka digitaliseringen och
förbättra trafikinformationen. Detta genom att utrusta resecentra och andra kollektivtrafiknoder i
länet med skyltar för trafik- och realtidsinformation. Först ut att utrustas med denna fysiska
infrastruktur av dessa medel var nya Strängnäs resecentrum.
Tågtrafiken bedrevs under året på miljömärkt el och busstrafiken i länet i stort på förnybara
drivmedel. Måluppfyllelsen för förnybara drivmedel i busstrafiken nådde 2017 till det satta
målvärdet 98 procent och så även målen för energianvändning. De nya elbussarna i Eskilstuna
stadstrafik har inneburit att energianvändningen har sjunkit. Även koldioxidutsläppen i den
allmänna trafiken har sjunkit. Samtliga myndighetens nya avtal för serviceresor och skolskjuts har
krav på 100 procent förnybara drivmedel. Totalt uppgick andelen förnybara drivmedel i den
särskilda kollektivtrafiken på helårsbasis 2017 till 88 procent vilket är en ökning från 25 procent för
helåret 2016.
Kunder ger Servicecenter fortsatt höga betyg. Att de som svarar på Servicecenter är trevliga,
tillmötesgående och professionella gavs betyget 4,81 på en 5-gradig skala. Kundnöjdheten för
Serviceresor uppgick till 4,17 med en förväntad måluppfyllelse på 4,6. För bokningar av Serviceresor
uppgick nöjdhetsvärdet till 4,28 och med målvärde om 4,9 för 2017. Utfallet på motsvarande frågor
i den nationella mätningen ANBARO var 92 respektive 86 procent. I den allmänna kollektivtrafiken
var 60 procent av resenärerna nöjda och 49 procent av allmänheten. Utfallet på motsvarande
frågor i den nationella mätningen KOLLBAR var 58 respektive 51 procent. Myndighetens mål för
2017 var 62 respektive 51 procent.
Den 31 december 2017 hade Myndigheten 74 månadsavlönade medarbetare vilket är fem fler än
vid samma tid 2016. HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) ökade med sex enheter, från 74 vid
utgången av 2016, till 80 vid motsvarande mätning 2017 där samtliga tre variabler i HME Motivation, Ledarskap och Styrning - har ökat. Målet för 2017 vad gäller HME var just 80 vilket
tillika är årets resultat.
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Myndigheten har bedrivit verksamheten inom den beslutade budgeten. 2017 års ekonomiska
resultat uppgick till 156 kronor och det ekonomiska utfallet till 18 808 tkr. Myndighetens
omsättning under 2017 uppgår till 797 627 tkr. Myndighetens medlemmar har enligt budget betalat
637 875 tkr i medlemsbidrag under året, varav medlemsbidrag för den allmänna kollektivtrafiken
506 910 tkr och medlemsbidrag för den särskilda kollektivtrafiken 130 864 tkr.
Totala medlemsbidraget är 12 631 tkr lägre än budgeterat och pengar som i enlighet med avtal om
ansvar och kostnader för kollektivtrafiken i Sörmland återbördats till medlemmarna.
Även för 2018 är den förväntade utvecklingen att måluppfyllelse i all väsentlighet bedöms som
positiv. Från den 1 januari 2019 kommer Sörmlands kollektivtrafikfrågor och övriga regionala
utvecklingsfrågor att organiseras genom Region Sörmland.
Ekonomisk fördelning per medlem i enlighet med Avtal för fördelning av ansvar och kostnader för
kollektivtrafiken i Sörmland respektive Planeringsprocess- och beslutsordning för Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet medför att Eskilstuna kommun får i jämförelse med budget sammantaget
åter drygt 5,9 mnkr, Landstinget Sörmland 2,8 mnkr, Gnesta 2,4 mnkr, Katrineholm 1,8 mnkr,
Vingåker 0,7 mnkr, Strängnäs 0,6 mnkr samt Oxelösund 0,5 mnkr. Flen, Nyköping och Trosa
kommun har samtliga en negativ avvikelse för 2017 gentemot budget om respektive -1,0 mnkr, -0,6
mnkr samt -0,4 mnkr. Nedan visas avvikelsen mot budget i tabeller för myndighetens totala
verksamhet samt fördelad till den allmänna respektive särskilda kollektivtrafiken.

Total nettokostnad

Medlem
Eskilstuna
Flen
Gnesta
Katrineholm
Nyköping
Oxelösund
Strängnäs
Trosa

Vingåker
Landstinget

SUMMA

Budget 2017

DÅR2 2017

Utfall 2017

Avvikelse
b d
/ f Il
u get ut a

146 115
18 033
20 653
28 291
66 411
4 095
40194
9 377
12 385
304 951

145104
19 447
18 578
27044
68 996
3 923
40 722
9 762
12 088
308 125

140 191
19100
18 223
26 460
67 058
3 635
39 580
9 740
11 708
302 179

5 924
-1067
2 430
1831
-647
460

650 505

653 789

637 874

12 631

677
2 772

Total nettokostnad/medlemsbidrag för myndighetens medlemmar.
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Nettokostnad allmän
Medlem

Budget 2017

•
DAR2 2017

Utfall 2017

Avvikelse
/
budget utfall

Landstinget

12 874
17 367
23 797
59 879
2 233
34 535
6 634
10 785
249 959

13 292
15 771
23 263
60 917
2 151
33 601
7 031
10 623
243 140

105 830
12 906
15 363
22 611
58 822
1891
32 664
6 896
10 298
239 629

1 057
342
1871
-262
487
10 330

SUMMA

524 778

519914

506910

17868

Gnesta
Katrineholm
Nyköping
Oxelösund
Strängnäs
iTrosa
Vingåker

885
-32
2 004

Total nettokostnad/medlemsbidrag för myndighetens medlemmar avseende den allmänna
kollektivtrafiken.

Nettokostnad
särskild
Medlem
Eskilstuna
Flen
Gnesta
Katrineholm
Nyköping
Oxelösund
Strängnäs
iTrosa

Vingåker
Landstinget

SUMMA

Budget 2017

DÅR2 2017

Utfall 2017

Avvikelse
b d
/ f Il
u get ut a

39 400
5159
3 286
4494
6 532
1862
5 659
2 743
1600
54 992

34 979
6155
2807
3 781
8 079
1 772
7121
2 731
1465
64 985

34 361
6195
2 860
3 849
8 236
1 744
6 916
2 843
1409
62 550

5 039
-1036
426
645
-1 704
118
-1257
-100
191
-7 558

125 727

133 875

130 963

-5 236

Total nettokostnad/medlemsbidrag för myndighetens medlemmar avseende den särskilda
kollektivtrafiken.

Som komplement till Årsredovisning 2017 upprättar myndigheten ett särskilt trafikbokslut, vilket
behandlas nedan i§ 4 "Trafikbokslut 2017 med årlig rapport". Trafikbokslutet fungerar även såväl
som underlag inför medlemmarnas trafikbeställningar som årlig rapport utifrån gällande krav i EUlagstiftningen.
Direktionen föreslås med anledning av ovanstående godkänna årsredovisning 2017 för
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.
Direktionen föreslås även besluta att Årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet sänds till medlemmarna för erforderlig hantering.
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Till denna årsredovisning 2017 finns även en digital populärversion som du hittar på:
http://2017.sormlandstrafiken.se/
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Per den 31 december

Nyckeltal 2017
Påstigande
bussresenärer

Servicecenter
Mottagna
samtal - Allmänna
kollektivtrafiken:

Ökning med 6 %
jämfört med 2016

43 980
För serviceresor:

Nöjd kund
Allmänna
kollektivtrafiken minskning med 7 % jmf
med 2016. KOLBAR för
riket: 58 %

11, 6 milj

257 000

60%

HME-index

Antal
medarbetare

Total
sj ukfrå nva ro

Ökning med 6 punkter
jämfört med 2016

61 % kvinnor
39 % män

80

74

6,3 %

Påstigande
tågresenärer
i Sörmland

Registrerade
användare på
Mina Sidor

Antal genomförda
serviceresor

Januari-augusti*, ökning
med 5 % jmf med 2016

Ökning med 99 %
under året

1657 932
• Under 2018 återkommer myndigheten med en
detaljerad redovisning av de faktiska årssiffrorna

Förnybara
drivmedel

Februari-december, ökning
med 29 853 resor jämfört
med 2016

19157
Intä ktsutveckl i ng

406 053
0

Arets resultat
Innan slutreglering
medlemsavgifter:

Allmänna kollektivtrafiken:

Försålda produkter exkl.
skolkort, jmf med 2016:

98%

-4%

Särskilda kollektivtrafiken:

Jmf med budget:

Efter slutreglering:

88%

-8%

156 kr

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken
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MYNDIGHETENS
ORDFÖRANDE HAR ORDET
2017 har varit ett år då myndigheten tagit enorma steg framåt
inom flera olika områden.
Gemensamt för alla är att all
utveckling har inneburit stora
förbättringar för resenärerna.
Tack vare vårt arbete har det
aldrig varit lättare, enklare och
smidigare att åka kollektivt i
Sörmland än vad det är idag.
Inte nog med att vi under året fick
pris för världens smartaste biljettsystem, vi har även lanserat
en rad smarta digitala funktioner i vår app. Bland annat
förköpsfunktion, tjänsten företagskonto samt möjligheten
att betala med Swish. Den tekniska utvecklingen går fort. Vi
har under det gångna året visat att vi ligger i framkant och är
med och leder resan mot framtidens kollektivtrafik. Samtidigt har vi varit noga med att se till att alla får chansen att
följa med på den här spännande resan genom att aktivt
arbeta för att motverka digitalt utanförskap. Bland annat
genom kampanjen ”Kollektivtrafika” där seniorer i lugn och
ro fått lära sig om våra digitala tjänster. Smarta lösningar för
att enklare kunna resa miljövänligt – oavsett förutsättningar.
Så agerar en myndighet som är hållbar, professionell och
lyhörd.
Vidare var 2017 året då pendlarna äntligen kan kombinera
tåg och lokal kollektivtrafik på en och samma biljett.
Movingo-biljetten har tagits emot väl av resenärerna och vi
på Sörmlandstrafiken har spelat en stor roll i detta. Inte
minst sedan vi med kort varsel fick ansvar för biljettens
kundservicefunktion och på rekordtid implementerade den i
vår verksamhet.

”2017 – året då vi visade
vägen mot framtidens
kollektivtrafik”

Tillsammans med invigningen av Citybanan, utökade
avgångar samt synkade tidtabeller mellan tåg och buss finns
det nu toppförutsättningar för den som har behov av att
arbetspendla både inom och utanför länets gränser. Något
som är direkt avgörande för hela den regionala utvecklingen.
Under 2018 kommer vi ta ytterligare steg framåt. Den
regionbildning som står för dörren kommer att ge oss
verktyg för att tillsammans utveckla kollektivtrafiken i
Sörmland ytterligare. Pendlarna kommer att få en egen
Movingo-app och snart nog står också 33 nya toppmoderna
tåg redo att användas. Bland mycket, mycket annat.
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla som har varit
delaktiga och bidragit till den starka utveckling som skett
under året.
Tack också till er resenärer som fortsätter att välja det
smarta och miljövänliga alternativet att resa tillsammans. Vi
kommer fortsätta arbeta för en ännu bättre kollektivtrafik
även under 2018!

Monica Johansson
Ordförande

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken
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VÅR FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Här berättar vi om myndighetens arbete och vad som har hänt under det gångna året 2017. Vi redogör också för verksamheten
ur olika perspektiv samt om årets måluppfyllelse innan vi slutligen blickar framåt mot de utmaningar som ligger framför oss i den
närmaste framtiden.
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INLEDNING OCH
SAMMANFATTNING
Den samlade bedömningen av verksamhetens måluppfyllelse är att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet även vad
gäller verksamhetsåret 2017 i stora delar uppfyller en god
ekonomisk hushållning. Anledningarna till den bedömningen
är flera, och återfinns bland annat i en fortsatt ökad resandeutveckling i tåg- och i busstrafiken, en ökad tillgänglighet till
kollektivtrafiken i enlighet med nationella kriterier, åtgärder
för ökad digitalisering samt förbättrade miljönyckeltal. Även
de faktum att det under året genomförts aktiviteter som gett
Sörmlands medborgare fler förutsättningar att kunna leva,
växa och verka i Sörmland och Mälardalen bidrar till måluppfyllelsen. Citybanans öppnande, Ostlänkens projektering,
driftsättning av nytt resecentrum i Strängnäs och det fortsatta arbetet med dubbelspår på Svealandsbanan i höjd med
Härad är alla exempel på sådana bidrag.
Utöver det har det varit byggstart för tågdepån i Eskilstuna,
lansering av Programmet Ny trafik 2017 med fler turer med
regionaltåg samt pendlarbiljetten Movingo, öppnande av
Movingo kundservice och förberedelser för etapp 2 i
tågtrafiken inklusive byggande av de 33 beställda tågen som
driftsätts under 2019. Totalt väntas satsningarna på Ny Trafik
ge betydande effekt på länets utveckling och leda till en
ytterligare integrerad arbetsmarknad i Mälardalen.
Under året har myndighetens deltagit i nationella och
storregionala forum för kollektivtrafikens utveckling, utöver
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), även Mälardalsrådet och dess process En Bättre Sits samt MÄLAB.
Myndigheten har även under detta år arbetat aktivt för att
synliggöra att affärsmodellen för tågens tillträde till spår och
i synnerhet de så kallade prioriteringskriterierna behöver
anpassas till rådande lagstiftning och resandeutveckling.

Ett sammanhållet och integrerat
trafiksystem - byggt på gemensamma affärer

Samordningen av kollektivtrafiken tog fortsatta steg under
2017. Fler kommuner gav myndigheten i uppdrag att ansvara
för upphandling och samordning av deras särskilda skolskjutsar att lägga till den övriga avtalsportfölj som myndigheten förfogar över. Allt i enlighet med det uppdrag som
myndigheten har att få länets kollektivtrafik att utgöra ett
sammanhållet och integrerat trafiksystem inom Sörmland
och till angränsande län.
Under året genomfördes en formell uppstart för Program
Trafik 2019-2021 och genom vilken samtliga kommande
trafikupphandlingar ska säkerställas. Under året arbetades
intensivt med kravställning för nya busstrafikavtal och direkt
på nyåret 2018 publicerades det första upphandlingsunderlaget i en serie av kommande busstrafikupphandlingar.

Myndighetens strukturerade arbete med upphandlingar,
genomförda och kommande, ger samtliga förutsättningar för
fortsatt goda affärer, samordning, merutnyttjande av fordon, kostnadseffektivitet och tar miljöhänsyn i enlighet med
funktionsmålen.
Även förvaltningen och underhållet av våra depåer och
fastigheter fortsatte så att de håller en god standard och på
så sätt bidrar till en god arbetsmiljö för trafikföretagens
anställda. Dessutom bidrar det till hela och rena fordon.
Utöver det fick en oväntad insats genomföras vid
Katrineholmsdepån.

Resandeutveckling

Under året har reseantalet fortsatt att öka. Antal påstigande
i den regionala och lokala tågtrafiken i Sörmland beräknas
uppgå till närmare 3 miljoner under 2017, en ökning med
drygt 4 % jämfört med motsvarande period 2016. Det gör att
de satta målen för resandeutveckling nåtts med råge. Antalet
resor inom den anropsstyrda allmänna kollektivtrafiken
uppgick till 13 997.
Även resandet i den särskilda kollektivtrafiken ökade. 2017
har myndigheten för första gången ansvarat för den särskilda
kollektivtrafiken på helårsbasis. Här har totalt 406 053 resor
genomförts under året jämfört med 343 000 resor under
2016.

Kundservice

För den allmänna kollektivtrafiken besvarades 43 980 samtal
och ca 6 120 kundsynpunkter registrerades. Det är en
minskning jämfört med förgående år på cirka 2 respektive 20
procent. Under året har 396 reklamationer om
förseningsersättningar registrerats, en minskning med
närmare 20 procent. För den särskilda kollektivtrafiken har
servicecenter tagit emot 2 157 kundsynpunkter har besvarat
ca 257 000 samtal för serviceresor. Kundsynpunkterna var
150 färre än 2016. Samtalen var markant fler och kan
förklaras med att Strängnäs kommun från 1 januari 2017
anslöt sina färdtjänstbokningar till servicecenter.
Under året etablerade myndigheten på uppdrag av MÄLAB,
kundtjänstfunktion även för Movingo. Movingo Kundservice
öppnade 4 september och är en integrerad del av Sörmlandstrafikens befintliga kundservice. Den nya pendlarbiljetten
Movingo lanserades 1 oktober 2017. Med Movingo
möjliggörs resor såväl i tågtrafiken som med angränsande
lokal kollektivtrafik i hela Mälardalen. Även resor med
Trosabussen ingår. I lanseringsmånaden oktober såldes 25
procent fler månadsbiljetter än motsvarande år innan.
Mellan 1 oktober-31 december besvarades 2 473 samtal och
611 kundsynpunkter har registrerats för Movingo
Kundservice. De vanligaste frågorna som ställs från kunderna
handlar om biljettköp, priser och giltighet.
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Digital tillgänglighet

Den digitala utvecklingen i våra försäljningskanaler har tagit
stora kliv framåt under året. Antalet registrerade användare
på Mina sidor har under året nästan dubblerats från 10 000
till 19 157. Antalet sökningar i appen Sörmlandstrafiken har
ökat från 6,5 miljoner under 2016 till 17,5 miljoner. Nya
funktioner som införts i appen under året är förköp,
företagskonto och Swish. Förköp gör det möjligt för
resenären att köpa sin biljett upptill 7 dagar i förväg. I slutet
av året smyglanserade vi betalsättet Swish i appen. Redan
har 2 936 resenärer valt att betala med Swish, till ett totalt
värde av 67 856 kr. Och appen för den särskilda
kollektivtrafiken, Serviceresor Sörmland, uppdaterades med
en ny förbättrad version i slutet av året i syfte att erbjuda
resenärer fler sätt att kunna boka sin resa men även
realtidsinformation och överblick över beställda och
genomförda resor. Antal besökare på sormlandstrafiken.se
ökade med 62, 9 procent jämfört med 2016 och landade på
343 000 besök.

En tillgänglig kollektivtrafik enligt nationella kriterier

En tidigare milstolpe i arbetet med att förbättra
tillgängligheten var införandet under 2016 av audiovisuella
utrop i busstrafiken. 2017 var första året med helårseffekt av
denna satsning då myndighetens busstrafik enligt nationell
standard betecknades som tillgänglig och målet om 98
procent tillgänglighetsanpassade fordon uppnåddes.
Myndigheten har under året genom nätverk och bilateralt
arbetat med Trafikverket för att även fortsatt säkerställa en
god tillgänglighet - såväl fysisk som digital. Under året har
myndigheten beviljats medel ur den regionala planen för
transportinfrastruktur för att öka digitaliseringen och förbättra trafikinformationen. Detta genom att utrusta resecentra
och andra kollektivtrafiknoder i länet med skyltar för trafikoch realtidsinformation. Först ut att utrustas med denna
fysiska infrastruktur av dessa medel var nya Strängnäs
resecentrum.

Fortsatt god måluppfyllelse även på miljöområdet

Tågtrafiken bedrevs under året på miljömärkt el och busstrafiken i länet i stort på förnybara drivmedel. Måluppfyllelsen för förnybara drivmedel i busstrafiken nådde 2017 till
det satta målvärdet 98 procent och så även målen för energianvändning. Det är de nya el-bussarna i Eskilstuna stadstrafik
som är förklaringen till att energianvändningen har sjunkit.
Även koldioxidutsläppen i den allmänna trafiken har sjunkit.
Serviceresorsavtalen bedrivs även de på förnybara drivmedel och de senast upphandlade avtalen för skolskjutsar

likaså. Totalt uppgick andelen förnybara drivmedel i den
särskilda kollektivtrafiken på helårsbasis 2017 till 88 procent.
En ökning från 25 procent för helåret 2016.

Missnöjda kunder

Kunder ger servicecenter fortsatt höga betyg. Att de som
svarar på servicecenter är trevliga, tillmötesgående och
professionella gavs betyget 4,81 på en 5-gradig skala.
Kundnöjdheten för Serviceresor var 4,17 med en förväntad
måluppfyllelse på 4,6. För bokningar av Serviceresor uppgick
nöjdhetsvärdet till 4,28 och med målvärde om 4,9 för 2017.
Utfallet på motsvarande frågor i den nationella mätningen
ANBARO var 92 respektive 86 procent. I den allmänna
kollektivtrafiken var 60 procent av resenärerna nöjda och 49
procent av allmänheten. Utfallet på motsvarande frågor i
den nationella mätningen KOLBAR var 58 respektive 51
procent. Myndighetens mål för 2017 var 62 respektive 51
procent.

HME visar på fler nöjda medarbetare

Inom medarbetarperspektivet ökade nyckeltalet HME
(Hållbart Medarbetar Engagemang) med sex enheter, från 74
vid utgången av 2016, till 80 vid motsvarande mätning 2017
där samtliga tre variabler i HME - Motivation, Ledarskap och
Styrning - har ökat. Målet för 2017 vad gäller HME var just
80 vilket då tillika är årets resultat. Den 31 december 2017
hade myndigheten 74 månadsavlönade medarbetare vilket
är fem fler än vid samma tid 2016.

Verksamheten har bedrivits
inom den beslutade budgeten

Myndigheten har bedrivit verksamheten inom den beslutade
budgeten. 2017 års ekonomiska resultat uppgick till 156 kr
och det ekonomiska utfallet till 18 808 tkr. Myndig-hetens
omsättning under 2017 uppgår till 797 627 tkr.
Myndighetens medlemmar har enligt budget betalat 637 875
tkr i medlemsbidrag under året, varav medlemsbidrag för
den allmänna kollektivtrafiken 506 910 tkr och medlemsbidrag för den särskilda kollektivtrafiken 130 864 tkr. Totala
medlemsbidraget är 12 631 tkr lägre än budgeterat och
pengar som i enlighet med avtal om ansvar och kostnader för
kollektivtrafiken i Sörmland återbördats till medlemmarna.

Verksamhetens förväntade utveckling

Även för 2018 är den förväntade utvecklingen att
måluppfyllelse i all väsentlighet bedöms som positiv. Från 1
januari 2019 kommer Sörmlands kollektivtrafikfrågor och
övriga regionala utvecklingsfrågor att organiseras genom
Region Sörmland.
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Total nettokostnad
Medlem

Budget 2017

DÅR2 2017

Utfall 2017

Avvikelse budget/utfall

146 115

145 104

140 191

5 924

Flen

18 033

19 447

19 100

-1 067

Gnesta

20 653

18 578

18 223

2 430

Katrineholm

28 291

27 044

26 460

1 831

Nyköping

66 411

68 996

67 058

-647

Oxelösund

4 095

3 923

3 635

460

Strängnäs

40 194

40 722

39 580

614

Eskilstuna

Trosa

9 377

9 762

9 740

-363

12 385

12 088

11 708

677

Landstinget

304 951

308 125

302 179

2 772

SUMMA

650 505

653 789

637 874

12 631

Budget 2017

DÅR2 2017

Utfall 2017

Avvikelse budget/utfall

106 715

110 125

105 830

885

Flen

12 874

13 292

12 906

-32

Gnesta

17 367

15 771

15 363

2 004

Katrineholm

23 797

23 263

22 611

1 186

Nyköping

59 879

60 917

58 822

1 057

Oxelösund

2 233

2 151

1 891

342

Strängnäs

34 535

33 601

32 664

1 871

Vingåker

Nettokostnad allmän
Medlem
Eskilstuna

Trosa

6 634

7 031

6 896

-262

10 785

10 623

10 298

487

Landstinget

249 959

243 140

239 629

10 330

SUMMA

524 778

519 914

506 910

17 868

Budget 2017

DÅR2 2017

Utfall 2017

Avvikelse budget/utfall

Vingåker

Nettokostnad särskild
Medlem
Eskilstuna

39 400

34 979

34 361

5 039

Flen

5 159

6 155

6 195

-1 036

Gnesta

3 286

2 807

2 860

426

Katrineholm

4 494

3 781

3 849

645

Nyköping

6 532

8 079

8 236

-1 704

Oxelösund

1 862

1 772

1 744

118

Strängnäs

5 659

7 121

6 916

-1 257

Trosa

2 743

2 731

2 843

-100

Vingåker

1 600

1 465

1 409

191

Landstinget
SUMMA

54 992

64 985

62 550

-7 558

125 727

133 875

130 963

-5 236

Tabellerna ovan visar medlemmarnas kostnader för sin verksamhet i myndigheten. I tabellerna redovisas budget, prognos och utfall för 2017 samt budgetavvikelse /
slutreglering. Tabellerna redovisar total nettokostnad samt en uppdelning av nettokostnaden på allmän och särskild kollektivtrafik.
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DIREKTIONENS
ARBETE UNDER ÅRET
Myndighetens direktion, som är vårt beslutande organ, har
under 2017 sammanträtt vid fyra ordinarie tillfällen.
Utöver detta har direktionen även kallat till ägarråd vid två
tillfällen samt till ett strategiseminarium. Vid bägge
ägarråden har Sörmland som länsregion diskuterats. Även
inriktning för arbetet med Ny Trafik – etapp 2 (tågen) och
status i Program Trafik 2019-2021 med inriktning för krav-

ställning i (buss-) trafikupphandlingar diskuterades. Vid
strategiseminariet låg fokus på framtidens kollektivtrafik i
Mälardalen och Sörmland.
Vid direktionens samtliga sammanträden har det bland
annat informerats om frågor kring arbetet med Program
Trafik 2019-2021, Ny Trafik, arbetet inför Sörmland som
länsregion samt om status i trafik och avtal.

Ordinarie sammanträden

Här följer en sammanfattning av de viktigaste punkterna som
behandlats på direktionens ordinarie sammanträden.

16 mars 2017

Fastställande av årsredovisning 2016 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet samt godkännande av Trafikbokslut 2016
med årlig rapport.
Övriga beslut om:
- Samråd om Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20)
- Uppdrag till myndighetschefen att initiera ett
förberedelsearbete av Sörmland som länsregion
- Nominering av styrelseledamöter med mera i Länstrafiken
Sörmland AB
- Instruktioner till stämmoombud vid årsstämma i
Länstrafiken Sörmland AB
- Instruktioner till stämmoombud vid årsstämma i
Mälardalstrafik AB (MÄLAB)
- Instruktioner till stämmoombud vid årsstämma i AB
Transitio
- Reviderad internkontrollplan
- Lönepolicy
- Godkännande av uppdaterad planeringsprocess- och
beslutsordning för myndigheten

12 maj 2017

Beslut om Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20)
avseende länsgemensam verksamhet och kostnader samt
beslut om Delårsrapport 1 2017 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.
Övriga beslut om:
- Fastställande av Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram
- Trafikplikt kopplat till överenskommelse om
Periodkortsavtal
- Inriktning för kravställning i upphandlingar inom ramen
för Program Trafik 2019-2021
Information om bland annat:
- Revisorernas granskning av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets årsredovisning 2016
- Status i tågplaneprocessen T18
- Status i trafik och avtalen
- Katrineholmsdepån

Information om bland annat:
- Återrapportering internkontroll 2016
- Regionalt trafikförsörjningsprogram för Sörmlands län
2017-2030 – samrådsredogörelse
- Återrapportering status länstransportplan (TLP) 20182029
- Status i arbetet med implementering av nya tekniska
system, zoner, priser, produkter mm
Foto: Emil Berglund
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6 oktober 2017

22 november 2017

Övriga beslut om:
- Årsmötesplan 2018
- Instruktion till stämmoombud vid årsstämma i
Samtrafiken i Sverige AB
- Reviderade allmänna resevillkor
- Justering av priser i Movingo
- Allmän trafikplikt för busstrafik i område Gnesta,
Nyköping, Oxelösund och Trosa
- Allmän trafikplikt för busstrafik i område Flen,
Katrineholm och Vingåker
- Att inleda upphandling av busstrafiken i område Gnesta,
Nyköping, Oxelösund och Trosa kommun respektive Flen,
Katrineholm och Vingåkers kommun

Övriga beslut om:
- Att avsluta arbetet med revidering av förbundsordningen
- Allmän trafikplikt för skärgårdstrafiken
- Att inleda upphandling av skärgårdstrafik
- Tecknande av tilläggsavtal för skolskjutsplanering
- Förbättrad skolkortshantering

Fastställande av Delårsrapport 2 januari-augusti 2017 för
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.

Information om bland annat:
- Löneväxling
- Finansieringen av fordon och tecknande av avtal EIB
- Rapport om etablering av Movingo kundservice
- Fastställd tågplan T18
- Trafikbeställningar och status i trafiken och avtalen
- Pågående process avseende Nationell plan och Regional
länstransportplan för perioden 2018-2029 samt regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Fastställande av Verksamhetsplan 2018 (2019-20) samt
kompletterande beslut om budget 2018 (2019-20).

Information om bland annat:
- Information från AB Transitio
- Revisionens utlåtande av Delårsrapport 2, 2017
- Status i arbetet med frågan om Sörmland som länsregion
samt uppdrag om genomförande av regionbildning i
Sörmland
- Svar på remiss – Nationell plan för Transportsystemet
2018-2029
- Svar på remiss – Länsplan för regional
transportinfrastruktur för Södermanlands län 2018-2029
- Status i arbetet med fastställd tågplan 2018 (T18)
- Status i arbetet med fastställd busstidtabell (T18)
- Program Trafik 2018-2021
- TUPP05: Busstrafik Södra och Västra Sörmland
- Pågående arbete med designmanual kopplat till fordon
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MYNDIGHETENS
LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE

HEL- OCH DELÄGDA
BOLAG, INTRESSEBOLAG
OCH MEDLEMSFÖRENINGAR

Landstinget Sörmland
Ledamöter: Monica Johansson (S), tillika ordförande
Mattias Claesson (C), Carl Werner (MP), Magnus Leivik
(M) och Ingrid Jerneborg Glimne (M)

Länstrafiken Sörmland AB

(per 1 januari 2018)

Ersättare: Greta Suvén (MP), Christer Kax Sundberg
(L), Jan Norberg (Våfp), Christina Södling (S) och Ulf
Westerberg (M)
Eskilstuna kommun
Ledamot: Sarita Hotti (S)
Ersättare: Ingrid Sermeno Escobar, (-)
Flens kommun
Ledamot: Jan-Erik Larsson (S)
Ersättare: Roger Tiefensee (C)

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet äger aktier i
Länstrafiken Sörmland AB till 100 procent. Länstrafiken
Sörmland AB äger i in tur Länstrafiken Mälardalen AB till 33
procent.
Styrelsen för Länstrafiken Sörmland AB har under året
sammanträtt vid två ordinarie tillfällen samt vid ett extra
sammanträde. Vid sammanträdena hanterades bland annat
Årsredovisning 2016, Verksamhetsplan och budget 2018
(2019-20), ny attestordning, arbetsordning och årsmötesplan 2018. Därutöver har styrelsen informerats om bland
annat fastighetsplan, Citybaneavtalet och Katrineholmsdepån. Vid det extra sammanträdet hanterades finansiering
av investeringar gällande Katrineholmsdepån.
Vid årsstämman hanterades sedvanliga bolagsstämmoärenden. Styrelseledamöter i Länstrafiken Sörmland AB var
under året Monica Johansson (styrelseordförande), Daniel
Portnoff och Sarita Hotti.

Gnesta kommun
Ledamot: Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Ersättare: Johan Rocklind (S)

Mälardalstrafik AB (MÄLAB)

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet äger aktier i Mälardalstrafik AB (MÄLAB) till 13 procent. Styrelsen i MÄLAB har
under året sammanträtt vid fem tillfällen samt haft en
ordinarie årsstämma. Beredning inför styrelsens sammanträden sker vid träffar med förvaltningschefer och
motsvarande i Mälardalen.

Katrineholms kommun
Ledamot: Göran Dahlström (S)
Ersättare: Lars Härnström (M)
Nyköpings kommun
Ledamot: Urban Granström (S)
Ersättare: Anna af Sillén (M)

Trafik i Mälardalen AB (TiM)

SJ och MÄLAB har som en följd av att TiM-avtalet löpt ut beslutat
att avveckla bolaget.

Oxelösunds kommun
Ledamot: Catharina Fredriksson (S)
Ersättare: Dag Bergentoft (M)

AB Transitio

Strängnäs kommun
Ledamot: Jacob Högfeldt (M)
Ersättare: Leif Lindström (S)
Trosa kommun
Ledamot: Daniel Portnoff (M), tillika vice ordförande
Ledamot: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)
Vingåkers kommun
Ledamot: Anneli Bengtsson (S)
Ersättare: Christer Nodemar (M)

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet äger aktier i AB Transitio
till fem procent och äger tillsammans med 20
landsting/regioner och kollektivtrafikmyndigheter AB
Transitio. Myndighet har inget engagemang i ägarråd eller
styrelse hos AB Transitio men deltar i styrgruppen kopplat till
upphandlingen av fordon för AMT-projektet.

Samtrafiken Sverige AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är aktieinnehavare i
Samtrafiken Sverige AB men har inte något engagemang i
styrelsen. Under året sas SPA -09 upp av en part och arbete
för ett nytt partneravtal, SPA-10, pågår.

Under sommaren avgick Ann-Sofie Jacobsson (MP) som
ersättare för Landstinget Sörmland och ersattes av
Greta Suvén (MP).
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STRATEGISK SAMVERKAN FÖR
EN BÄTTRE KOLLEKTIVTRAFIK
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har samarbete både
internt med myndighetens medlemmar och med övriga
regionala organ i Sörmland och Mälardalen. Samarbete sker
också på en nationell nivå. Våra relationer med trafikföre-

tag och övriga leverantörer ska hela tiden präglas av samverkan för att skapa förutsättningar för en god leverans. Hela
tiden med resenärernas intressen i fokus.

Prioriterade ordinarie forum som myndigheten
deltog i eller sammankallade till 2017

Regionala transportgruppen

En Bättre Sits

En Bättre Sits (EBS) är ett transportpolitiskt samarbete
mellan ett stort antal intressenter i sju län som arbetar
tillsammans för en sammanhållen hållbar region med
infrastruktur och kollektivtrafik.

SKL

Sveriges kommuner och landsting (SKL) ger stöd i form av
intressebevakning, rådgivning och verksamhetsutveckling i
arbetet med mål för länens kollektivtrafik. SKL bjuder
tillsammans med Svensk Kollektivtrafik in förvaltningscheferna till nationella RKTM-träffar.

Regionförbundet sammankallar gruppen som främst arbetar
med infrastrukturplanering och prioritering i samverkan.

Diverse nätverk

Representanter från myndigheten deltar i planeringschefsnätverk, juristnätverk, ekonomichefsnätverk, kommunsekreterarnätverk samt kommunikationschefsnätverk tillsammans med deltagare från exempelvis Landstinget
Sörmland, Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen samt
kommuner.

MÄLAB

MÄLABs uppdrag är förvaltning och utveckling av regional
tågtrafik i Mälardalsregionen. Myndigheten har under året
deltagit vid tjänstemannaberedningar och styrelsesammanträden enligt plan.

Länspensionärsråd och
rådet för funktionshinderfrågor

Under perioden har myndigheten ordnat ett antal studiebesök på servicecenter Sörmland samt besökt olika rådsgrupper runt om i länet.

Kollektivtrafikhandläggarnätverket

Prioriterat forum för information och beredning av kollektivtrafikfrågor som representanterna tar vidare hos respektive
medlem.

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken

13

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER ÅRET
Januari

- Trafikstart för nya avtal med serviceresor i Sörmland.
- I och med nya avtal för serviceresor ökar andelen fordon
som drivs med förnybara drivmedel.
- Efter ett politiskt initiativ tog Landstingsstyrelsen i
Sörmland ett beslut om att utreda förutsättningarna kring
att bilda en region i Sörmland.
- Första spadtaget tas för den nya tågdepån i Eskilstuna
som beräknas invigas 1 september 2018.
- Program Trafik 2019-2021, som omfattas av samtliga
kommande trafikupphandlingar fram till 2021, startas
upp.
- Myndigheten och leverantören Ridango prisas
internationellt för världens smartaste biljettsystem.
- Kommunikationskampanj för att sprida information om
den nya realtidskartan. Bland annat genom annonser och
pressmeddelande.
- Samtliga chefer och medarbetare inom myndigheten
slutförde utbildningsinsatsen kring lönebildning.

I januari prisas myndigheten och leverantören
Ridango internationellt för världens smartaste
biljettsystem.

Februari

- Servicecenter Sörmland firar att verksamheten varit igång
ett år.
- Målet för servicenivåerna på servicecenter Sörmland
uppnås för första gången sedan starten i februari 2016.
- Hela myndigheten genomförde en utbildning kring
diskriminering, normer och fördomar.

Mars

- Direktionen beslutade om två policys;
informationssäkerhetspolicy och lönepolicy.
- Första upphandlingen i Program Trafik 2019-2021
publiceras. Upphandlingen omfattar serviceresor i
områdena Flen och Nyköping med trafikstart vid årsskiftet
2018.
- I rättsprocessen, avseende direktupphandlade avtal för
serviceresor i områdena Flen och i Nyköping, meddelas
dom till myndighetens favör.

April

- ”Kollektivtrafika” startas upp. Kampanjen är en del i
myndighetens satsning på att minska det digitala
utanförskapet. Denna går ut på att vi bjuder seniorer på
fika samtidigt som vi i lugn och ro demonstrerar våra
digitala tjänster.
- Myndigheten fick ett utökat uppdrag avseende
pendlarbiljetten Movingo. Uppdraget omfattar ansvar för
kundservicetjänster för kunder i Mälardalen.

I maj används för första gången sociala medier som
huvudsaklig kanal då ”Jakten på sommarkortet”
lanseras på facebook.

Maj

- Strategiseminarium genomfördes med fokus på planering
för framtidens kollektivtrafik i Mälardalen och i Sörmland.
- Tilldelning av nya trafikavtal för serviceresor i Flen och i
Nyköping med trafikstart årsskiftet 2018.
- En klarspråksutbildning börjar inom myndigheten med
syfte att skriva tydligt, enkelt och vårdat.
- Den första av årets två planerade medarbetarenkäter
genomförs med fokus på HME (Hållbart Medarbetarengagemang).
- Direktionen beslutar om Sörmlands Regionala
Trafikförsörjningsprogram.
- Kampanjstart för sommarkortet. För första gången
används sociala medier som huvudsaklig kanal då ”Jakten
på sommarkortet” lanseras på facebook.

Juni

- Trafikupphandlingen av skolskjuts i Katrineholms och
Vingåkers kommuner med trafikstart juli 2018, publiceras.
- Tilldelning av nytt avtal för betalkortsterminaler i
Sörmland med avtalsstart årsskiftet 2018.
- Samtliga remissinstanser säger ja till att gå vidare med
ansökan om att bilda region Sörmland som
kollektivtrafikmyndigheten föreslås bli en del av.

Juli

- Den 10 juli öppnar Citybanans underjordiska
pendeltågspår och stationer och spårkapaciteten
fördubblas för både pendeltåg och andra tåg genom
Stockholms innerstad.
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Augusti

- Startskott för myndighetens gemensamma
friskvårdsaktiviteter för medarbetarna.
- Under augusti lanserades tio nya el-bussar i Eskilstunas
stadstrafik. Med totalt tolv el-bussar i trafik är Eskilstuna
därmed ”el-busstätast” i landet.
- Rekordförsäljning för produkter via Sörmlandstrafikens
app.

I september tas Movingo kundservice i drift.

September

- Movingo kundservice tas i drift 4 september.
- Nytt avtal tecknat för kontrollverksamheten.

Oktober

- Movingo, den nya pendlarbiljetten, börjar gälla.
- Direktionen beslutar att Landstingets Sörmlands modell
för löneväxling till pension ska gälla för myndighetens
anställda från och med 1 april 2018.

I november får Eskilstuna kommun internationell
uppmärksamhet för sina el-bussar när en delegation
från Frankrike på kom på studiebesök.

December

- Ny tidtabell.
- 19 157 registrerade användare på Mina sidor vid årets
slut. Nära en dubblering mot de 10 000 som fanns när
året inleddes.
- Invigning av Strängnäs resecentrum.
- Sverigeförhandlingen avslutas i samband med att de
överlämnade sin slutrapport till regeringen 20 december
2017.
- Nytt avtal om betalkortsterminaler att gälla från 1 januari
2018 tecknas.

De första veckorna 2018
-

Trafikstart inom ramen för TUPP 01
Förfrågningsunderlaget för TUPP 05 publiceras
Invigning av Katrineholmsdepån.
Efter beslut från Transportstyrelsen får autonoma
testfordon börja testköras.

November

- Utvärdering av Sörmlandstrafikens webb ur ett
tillgänglighetsperspektiv. Utifrån rapporten har en
åtgärdsplan tagits fram och utvecklingsarbete påbörjats.
- Kampanj för att öka registreringen på Mina sidor.
- Lansering av företagskonto.
- Närvaro på seniormässan i Katrineholm.
- Eskilstuna kommun fick internationell uppmärksamhet för
sina el-bussar. Delegation från Frankrike på studiebesök.
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VERKSAMHETEN UR OLIKA PERSPEKTIV
I det här avsnittet redovisas verksamheten ur fyra
perspektiv; medborgarperspektivet om information, nöjdhet och attityder, trafikförsörjningsperspektivet om trafiken, samordningen och

avtalen, medarbetarperspektivet om vår
personalsituation och kompetensförsörjning samt
det ekonomiska perspektivet om vår ekonomiska
hushållning och intäktsutveckling.
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MEDBORGARPERSPEKTIVET
All vår verksamhet syftar i grunden till att skapa bästa
tänkbara förutsättningar för våra medborgare. Kontakt,
dialog och information till resenärerna är viktiga verktyg för
att uppnå detta. Myndighetens nyckelfunktioner för att

svara upp mot de höga krav som medborgarna har på
tillgänglighet, information och dialog är servicecenter Sörmland samt kommunikations- och försäljningsenheten.

Servicecenter Sörmland – medborgarnas
kontaktyta för allmän och särskild
kollektivtrafik

rekryterats till verksamheten, ett digitalt formulär för
reklamationer vid försening har upprättats för att förenkla
för kunderna och servicecenters planeringssystem för den
särskilda kollektivtrafiken har uppdaterats.

Servicecenter Sörmlands mål är att verksamheten ska
kännetecknas av hög servicekänsla, tillgänglighet och ett gott
bemötande. Servicecenter har öppet dygnet runt och medarbetarna i verksamheten tillhandahåller trafikupplysning
och information, hanterar kundsynpunktpunkter samt tar
emot bokningar. Verksamheten planerar, samordnar och
utför även trafikledning för den särskilda kollektivtrafiken.
2017 fick servicecenter utökade uppdrag och arbetsuppgifter i form av nya trafikavtal, inte minst genom att
kundtjänstfunktionen Movingo Kundservice etablerades.
Movingo Kundservice öppnade 4 september och är en
integrerad del av Sörmlandstrafikens befintliga kundservice.
Syftet med verksamheten är att ge service och information
till resenärer i hela Mälardalen om pendlarbiljetten
Movingo. Biljetten började säljas 1 oktober med giltighet
inom Mälardalen och samtliga medarbetare genomgick
omfattande utbildningar inför lanseringen.

Movingo Kundservices arbete fortlöper i takt med att kunder
hör av sig till verksamheten. Mellan 1 oktober-31 december
besvarades 2473 samtal och 611 kundsynpunkter har
registrerats. De vanligaste frågorna som ställs från kunderna
handlar om biljettköp, priser och giltighet. En tydlig trend är
att kunder hör av sig till verksamheten i början av veckan och
att samtalen blev allt färre efter november månad, vilket är
en naturlig följd efter en lansering. Samtalen förväntas dock
öka när Movingo lanserar egna försäljningskanaler under
2018.

”Under sista kvartalet 2017
besvarades 2 473 samtal hos
Movingo kundservice”

För den allmänna kollektivtrafiken besvarades 43 980 samtal
och ca 6 120 kundsynpunkter registrerades. Det är en minskning jämfört med förgående år då 45 050 samtal besvarats
och ca 7670 kundsynpunkter registrerats. Minskningen beror
framförallt på att kunder inte har lika många frågor om
Sörmlandstaxan längre.

Servicecenter har under året fokuserat på intern kvalitetskontroll och individuell coachning, dels för att främja
medarbetares utveckling, och dels för att säkerställa att
medarbetarna arbetar enhetligt och kvalitativt i kontakten
med våra kunder. Under året har flera medarbetare

Mellan januari-december har 396 reklamationer om förseningsersättningar registrerats. Förgående år inkom 479
reklamationer till servicecenter. Servicecenters mål är att
handlägga reklamationerna inom sju arbetsdagar vilket har
uppnåtts.
För den särskilda kollektivtrafiken har servicecenter tagit
emot 2 157 kundsynpunkter vilket är något lägre än motsvarande år när 2 309 kundsynpunkter mottogs.
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Trafikledningen för den särskilda kollektivtrafiken har svarat
på 68 228 samtal under 2017, vilket uppskattas ligga i nivå
med förgående år.

Servicecenter har besvarat ca 257 000 samtal för serviceresor vilket är en markant ökning jämfört med förgående år
då ca 190 000 samtal besvarades mellan februari-december.
En jämförelse med januari månad kan dock inte göras
eftersom servicecenter etablerades först i februari 2016.
Ökningen kan förklaras med att servicecenter från 1 januari
2017 fick ett nytt uppdrag och tar numera emot färdtjänstbokningar även för Strängnäs kommun.

Jan - dec 2017

Servicecenter svarar i genomsnitt på 19 900 samtal per
månad och har som mål att 80 procent av samtalen ska
besvaras inom 60 sekunder. Det totala resultatet för året
hamnade på ca 75 procent och decembers avvikande
resultat hamnade på 55 procent. Under december inkom fler
samtal än beräknat och uppdateringen av servicecenters
planeringssystem för den särskilda kollektrafiken genererade
merarbete på grund av att ofullständiga funktioner.

Kategori

Jan

Feb

Mars

April

Serviceresor

Inkomna samtal

256 880

68 228

53 512

Besvarade samtal

238 991

62 291

43 980

< 30 sek

148 040

44 144

27 645

30-60 sek

30 733

6 406

4 445

1-5 min

47 176

8 877

10 404

5-10 min

12 990

2 316

1 496

699

75

148

>10 min

Maj

Juni

Allmänna
Trafikledning kollektivtrafiken
(TU, Växel, LB)

Medel kötid

00:56

00:43

01:00

Servicenivå

74,87 %

81,15 %

72,96 %

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Totalt

Bemötande

41

40

24

18

17

10

8

2

4

8

9

8

189

Beröm

12

8

18

7

12

5

4

3

5

8

4

3

89

Bom (felaktigt)

5

5

4

6

2

3

1

0

1

1

1

0

29

Borttappat

15

10

10

14

15

6

5

6

17

7

10

11

126

Egenavgift

17

6

9

10

6

6

16

6

8

7

3

9

103

Felbokning

11

16

23

19

27

10

17

8

11

14

13

11

180

Fordon

12

15

19

14

8

3

8

3

3

5

5

5

100

Försening

42

26

29

18

27

17

18

7

8

13

12

15

232

Legimitering

3

9

0

6

10

3

5

1

6

6

3

4

56

Regelverk

9

2

4

7

1

3

4

1

8

4

1

1

45

Resan

18

20

14

14

7

5

6

4

7

3

8

4

110

Tabellen ovan visar ett antal av de vanligaste synpunkterna som kunderna frågor om.

Digital delaktighet för alla

Det nya betal- och biljettsystemet som infördes 2016 ger
tillgång till nya digitala tjänster som myndigheten behöver
informera om. Ungefär 1 miljon av Sveriges befolkning
beräknas finnas i det så kallade digitala utanförskapet varför
myndigheten under året gjort en satsning på att stödja
resenärer och invånare i att använda våra digitala tjänster.
En aktivitet är kampanjen ”Kollektivtrafika” där vi kommit ut
till grupper, bjudit på fika samtidigt som vi i lugn och ro
berättar om hur våra digitala tjänster fungerar. Vi har

genomfört åtta sådana workshops under året. Dessa har
varit väl utspridda i hela länet då vi varit i Eskilstuna, Flen,
Katrineholm och Sköldinge.
Myndigheten har också närvarat på seniormässor i länet.
Under året har vi varit på tre seniormässor i Katrineholm,
Eskilstuna och Nyköping. Förutom att berätta om vår tjänst
och våra biljetter har vi kunnat visa hur våra e-tjänster
fungerar. På mässorna har vi också marknadsfört Kollektivtrafika-kampanjen samt tagit in synpunkter och förbättringsförslag.
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Ännu en aktivitet för att stödja användandet av de digitala etjänsterna har varit att delta i Get-online-week. Myndigheten fanns representerad hos de kommuner som deltog i
eventet. I vår egen butik Station360 hade vi extra fokus på
digital delaktighet under hela veckan.
Myndigheten har under året skickat ut elva nyhetsbrev till
hela myndigheten och ägarna. Breven utkommer en gång i
månaden med undantag för semesteruppehåll i juli. Under
året har brevet kompletterats till att också innehålla podd
och rörliga videoinslag. Nyhetsbrevet för november 2017
skickades ut till 248 mottagare och har öppnats 242 gånger.
Siffror som visar att mottagarna tycker att innehållet och
informationen är relevant.

Kontinuerligt arbete med att
informera om Sörmlandstaxan

Under året har myndigheten på olika sätt informerat om den
nya taxan, Sörmlandstaxan. Genom kampanj på bussarna,
genom utskick i tidningar till nyinflyttade och studenter,
genom personliga möten på olika slags event samt via
digitala kanaler såsom sormlandstrafiken.se och facebookkampanjen ”Jakten på sommarkortet”.
Inga ambassadörer är så effektiva budbärare som den egna
bekantskapskretsen. Därför lanserade vi Bussogram-kampanjen tillsammans med Eskilstuna kommun i oktober.
Innehavare av våra periodbiljetter fick möjlighet att skicka
ett grönt kort med reskassa på 48 kr tillsammans med en
hälsning till valfri person. Paketet levererades i lyxig
presentförpackning. Totalt 92 bussogram skickades – utvärdering av påladdningskvoten kommer ske i början av 2018.

Foto: Emelie Otterbeck

Förbättrad trafikinformation

Inför tidtabellsskiftet 10 december genomförde vi en stor
informationskampanj i alla våra kanaler för att nå ut med
informationen till våra resenärer. Kommunikations- och
trafikförsörjningsavdelningarna pratade tidigt ihop sig kring
kommunikationsbehovet och tog fram en kommunikationsplan för hela länet utifrån de olika kommunernas förutsättningar. En informationsfilm togs fram där bland annat
trafikutvecklare från Sörmlandstrafiken och kollektivtra-

fiksamordnare från Strängnäs kommun berättade om de
viktigaste ändringarna på de olika orterna i länet. Filmen fick
stor spridning, inte minst genom kommunernas sociala
mediekanaler. Tillsammans med lokalt anpassade pressmeddelanden bidrog filmen också till att skapa stort intresse
i lokal media. Samtliga länets lokaltidningar skrev om
tidtabellsskiftet och representanter från trafikförsörjning
fick också vara med och intervjuas i direktsänd radio.
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Olika versioner av filmen rullade på bussarnas digitala
informationsskärmar i anslutning till tidtabellsskiftet. Också
här med lokalt anpassade budskap för att ge relevant
information till resenärerna på den aktuella linjen. Även
under resten av året har de digitala skärmarna fungerat som
en effektiv informationskanal ut mot resenärer, både när det
gäller trafik- och störningsinformation samt marknadsföringskampanjer. Vi annonserade som komplement även i
länets lokalpress för att även nå de resenärer som vi inte når
i digitala kanaler.

Lyckad lansering av nya biljetten Movingo

Lanseringen av nya pendlarbiljetten Movingo, Mälardalstaxan, har tagit mycket tid och kraft under hela året. Förutom
att vara med och planera den breda lanseringskampanjen
samt sitta med i redaktionsrådet för Movingos kundtidning
har myndigheten också genomfört egna kampanjer på
stationerna i Nyköping, Strängnäs, Katrineholm och Eskilstuna under lanseringsveckan. Fokus har legat på att komma
ut och möta resenärerna ansikte mot ansikte för att ta
dialog, svara på frågor samt handgripligen hjälpa till med
biljettköp. Försäljningssiffrorna visar att det jämfört med
oktober förra året har sålts 25 procent fler månadsbiljetter. I
genomsnitt köps ca 500 Movingobiljetter varje dag.

Myndigheten i media

Kommunikationsavdelningen har skickat ut totalt tolv
pressmeddelanden under 2017. Utöver dessa har tre mer
informella pressinbjudningar genomförts, via telefon eller
mejl. Sammantaget har pressaktiviteterna resulterat i 35
publiceringar i lokal media. Med en sammanlagd respons på
nästan tre publiceringar per utskick kan vi konstatera att
både media och invånare finner vår verksamhet angelägen.
Många är intresserade och påverkas av det arbete som vi gör
med att fortsätta förbättra kollektivtrafiken.
Det som har kommunicerats via pressmeddelande under
året är:

Utöver dessa pressmeddelanden där Sörmlandstrafiken stått
som avsändare, har vi också tillsammans med våra
samarbetspartners publicerat pressmeddelande kring elbussar och att Trosabussen inkluderas i Movingosamarbetet.
Totalt har 16 insändare besvarats under året. Dessa har
fördelats på följande lokaltidningar:
- Eskilstunakuriren: 7
- Katrineholmskuriren: 4
- Sörmlands nyheter: 5
Insändarna har handlat om alltifrån säkerhet och bältesanvändning ombord, bussförare som inte stannat och
hämtat upp resenärer till biljettpriser och skolkortshantering.
Samtliga insändare har hanterats samma dag som vi uppmärksammat dem. Myndigheten tar fram ett svar tillsammans med berörd verksamhet eller samarbetspartner. Därefter går svaret ut till direktion, kollektivtrafikhandläggarnätverk och myndighetens samtliga medarbetare. I flera
fall har vi också fått möjlighet av tidningarna att se insändaren innan den går i tryck och ta fram ett svar i direkt
anslutning till publicering.

”Totalt har 16 insändare
besvarats under året. I flera fall
har vi fått möjlighet att svara
direkt i anslutning till
publicering.”

-

Lansering realtidskarta i app
Biljettsystemet prisat på gala i London
Rekordår för busstrafiken i Sörmland
Resenärernas attityder till kollektivtrafiken har förbättrats
Nytt avtal för serviceresor Flen/Nyköping
Eskilstuna får Movingo kundservice
Lansering handbollsbussen
Pressträff om Scaniapendlarna
Lansering av Movingobiljetten
Internationellt intresse för el-bussarna och Trepartssamarbetet
- Pressträff: lösningen för Scaniapendlarna
- Tidtabellsskifte 10 december
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Utveckling av sormlandstrafiken.se

extrainsatta linjer tagit handbollspubliken till och från
matcherna i Stiga Sports arena. Totalt har 601 resenärer rest
med dessa bussar under hösten (från premiären 9 oktober
till och med 12 december). Säsongskortsinnehavare till Guifs
matcher har åkt med utan avgift, medan övriga har betalat
enligt ordinarie taxa.

Vi har också tagit fram bildpuffar som gör det möjligt att på
ett tydligt sätt lyfta information och kampanjer med bilder.
Utan att besökaren ska behöva klicka sig runt i olika menyer.
Denna yta han varit mycket effektiv, bland annat i samband
med Movingo-lanseringen och tidtabellsskiftet i december.

Marknadsgruppen inom Trepart har också beställt en
resenärsundersökning för att kartlägga resandet med nattbussarna i Eskilstuna. Resandestatistiken har gått ner på
dessa bussar och undersökningen syftar till att ta reda på
varför. I nästa steg kommer marknadsgruppen sätta in
lämpliga åtgärder utifrån den analys som görs av
undersöknings-resultatet.

Under året har det skett en löpande uppdatering av gammal
och inaktuell information. Flera nya funktioner har tagits
fram, bland annat en kategori för företagsförsäljning där
arbetsgivare kan skicka in intresseanmälningar för tjänsten
via ett digitalt formulär.

Myndigheten har också tagit fram nya rutiner för ansökning
om förseningsersättning där ett nytt formulär ersätter den
tidigare mejlfunktionen.
Den största satsningen på externa webben under året har
varit att tillgänglighetsanpassa webbplatsen. Vi har låtit
branschledande experter genomföra en totalgranskning
över webbsidan ur ett tillgänglighetsperspektiv och
återkopplat detta med slutsatser och förslag på åtgärder.
Tillsammans med vår webbutvecklare har vi utifrån denna
tagit fram en åtgärdsplan som vi nu påbörjat arbetet kring.
Vidare har vi tillsatt en referensgrupp med representanter
från synskadades riksförbund som kommer ha en
kontinuerlig dialog med oss angående sajtens tillgänglighet.
Sajten har under året haft 343 000 besökare, vilket är en
ökning med 62,9 procent jämfört med förra året. Största
andelen besökare använder mobila enheter (58,2 procent),
medan 32,5 procent använder dator och 6,6 procent
använder surfplatta. En besökare stannar i snitt 2 minuter
och 29 sekunder på sajten och reseplaneraren fortsätter att
vara den mest använda funktionen.

Effekter av realtidsinformationen

En effekt som vi härleder till realtidsinformationsfunktionen,
som infördes i slutet av 2016, är att vi har 96 989 fler aktiva
användare av appen. I appen gjordes under året 17,5
miljoner sökningar, vilket är 11 miljoner fler jämfört med
2016.
De nya funktionerna som införts under året är förköp,
företagskonto och Swish. Förköp gör det möjligt för
resenären att köpa sin biljett upptill sju dagar i förväg. Det är
möjligt att välja en specifik avgång, då aktiveras biljetten
automatiskt 20 minuter innan avgångstid eller att välja en
helt öppen biljett och själv aktivera den innan resenären
kliver på bussen. I slutet av året smyglanserade vi betalsättet
Swish i appen. Redan har 2 936 resenärer valt att betala med
Swish, till ett totalt värde av 67 856 kr.
Tack vare de satsningar som gjorts i appen, har vi slagit nya
rekord i både försäljning, antal sökningar och aktiva
användare av appen:

Målet på Mina sidor var att nå 20 000 registrerade
användare under 2017. Kampanj för mina sidor pågick under
december med information på bussarnas reklamytor samt
digital annonsering i lokal media. Vid årets slut hade Mina
sidor 19 157 registrerade användare.

•

Anvanoare

•

Förs8~nioO

•

Antal bil,etter

•

Sökninoar

40000

30000

20000

Sörmlandstrafiken syns allt mer

800000

Under året har aktiviteter i utbytesplanen av namnet, från
Länstrafiken till Sörmlandstrafiken, genomförts. De allra
flesta bussarna har omstrajpats och fått på den nya loggan. I
stort sett alla hållplatstoppar är utbytta. I busskurer har
också arbetet med att ta bort det gamla namnet från lister
påbörjats.

600000

400000

10000

200000

Tabellen visar en klar ökning både när det gäller försäljning, antal sökningar och
aktiva användare från och med 2013-2017

Trepartsamarbete

Tillsammans med Eskilstuna Kommun och Transdev har vi
under året tagit fram konceptet handbollsbussen. Där har
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men kan administrera sitt företagskonto via vår webbklient.
Före-tagskonto är ett effektivt komplement till övriga
alternativ att resa med Sörmlandstrafiken och det är helt
kostnadsfritt att ansluta sig. Under 2018 kommer vi satsa på
målgruppen företagsresenärer för att få flera att ansluta sig
till tjänsten och resa smidigare med kollektivtrafiken.

Station360 – myndighetens butik i Eskilstuna

Företagskonto – förenklad och
förbättrat sätt att resa i tjänsten

Som en metod för att öka resandet och i syfte att förenkla
resor i tjänsten har betalsättet företagskonto tagits fram och
lanserats under hösten 2017.
I dagsläget har fyra företagsavtal tecknats och myndighetens
önskemål är att även samtliga kommuner tecknar företagskontoavtal, så att vi kan leva som vi lär och verka som
ambassadörer för vår egen trafik ute i kommunerna –
initiativ har tagits ifrån myndigheten för att möjliggöra detta
och dialog pågår.

Som tidigare söker och bokar användaren sina resor i appen,
men enda skillnaden är att välja det nya betalsättet.
Arbetsgiv-aren får månadsvis alla utförda resor på en faktura

Under året har butiken haft cirka registrerade 70 000
besökare, vilket är en lägre siffra än 2016 då butiken hade
80 000 registrerade besökare. Butiken ser att allt fler
resenärer efterfrågar endast information, vilket innebär att
de inte alltid tar en kölapp och att registreringen därför kan
vara missvisande vad gäller reellt kundflöde. Fokus på station
har därför varit kundservice – att hjälpa till med
busstidtabeller och annan info i appar och att guida in
besökare på mina sidor.
Butiken etablerade under året en back-office-funktion som
hanterat skolsupporten, bokningar av reklam på Sörmlandstrafikens bussar och service till ombuden.
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Attityder och nöjdhet

För att kunna erbjuda bästa möjliga reseupplevelse för alla,
oavsett behov och förutsättningar, arbetar vi ständigt med
undersökning och uppföljning av attityder och nöjdhet.
Dessa mätningar genomför både för den allmänna- och den
särskilda kollektivtrafiken. Resultatet ger oss en vägledning i
vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Allmänna kollektivtrafiken

Hösten 2017 mätte Sörmlandstrafiken nöjdheten med den
allmänna kollektivtrafiken bland resenärer och allmänhet för
andra gången i egen regi. Motsvarande mätning gjordes också hösten 2016. Innan dess användes Svensk Kollektivtrafiks
Kundbarometer KOLBAR. Resultaten av våra mätningar från
2017 har förändrats i negativ riktning jämfört med 2016.
Även om det finns osäkerhetsfaktorer i och med att olika
skalor har använts i de olika undersökningarna bland
resenärer är det siffror som vi tar på stort allvar. Vi kommer
här att beskriva undersökningen i detalj, titta på anledningar
till utfallet samt presentera förbättringsåtgärder med
utgångspunkt från resultatet.

7-gradig skala till en 5-gradig skala. Anledningen till denna
förändring var att resultaten skulle vara mer jämförbara med
andra kollektivtrafikmyndigheter som har en 5-gradig skala i
Svensk Kollektivtrafiks Kundbarometer KOLBAR. Detta
möjliggör även en bättre jämförbarhet med Sörmlands historiska värden som gjordes inom KOLBAR. Detta medför dock
att jämförelsen mellan 2016 och 2017 ska göras med
försiktighet då en skaländring kan ändra resenärens sätt att
svara.
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Undersökningen:

Nöjdhet kund

Sörmlandstrafikens mätning består av två delar, där den ena
undersöker kundernas attityder och den andra undersöker
allmänhetens (medborgarnas) attityder, vare sig de reser
kollektivt eller inte.
För att ta reda på kundernas uppfattningar genomfördes en
ombordundersökning i november och december månad.
Totalt gjordes då 5 344 intervjuer med resenärer ombord på
Sörmlandstrafikens bussar. På frågan ”Om du tänker på all
erfarenhet du har av Sörmlandstrafiken, hur nöjd är du
sammanfattningsvis med Sörmlandstrafiken?” svarade 60
procent att de är nöjda. År 2016 uppgick detta värde till 67
procent.
För att ta reda på allmänhetens uppfattningar genomfördes
1 000 telefonintervjuer med boende i Sörmland. På frågan
”Om du tänker på all erfarenhet du har av Sörmlandstrafiken,
hur nöjd är du sammanfattningsvis med Sörmlandstrafiken?”
svarade 49 att de är nöjda. Motsvarande siffra för 2016 var
54 procent.
Vad gäller undersökningen bland resenärer så har svarsskalan förändrats mellan 2016 och 2017 från att ha en

•
•
•

Nöjdhet allmännhet

KOLBAR Sörmland 2015

•

KOLBAR Riket 2015

Sörmlandstrafike ns mätning 2016

•

KOLBAR Riket 2016

Sörmlandstrafike ns mätning 2017

•

KOLBAR Riket 2017

Jämförelser:

Grafen ovan visar att Sörmlandstrafikens egna kundundersökning från 2016 sticker ut ifrån övriga resultat med en
kundnöjdhet på 67 procent. Den höga siffran kan vara en
indikation på att resultatet från 2016 års mätning är en
överskattning av hur verkligheten ser ut. Men även om man
bortser från detta är 2017 års siffra på 60 procent också en
minskning jämfört med KOLBAR-mätningen för Sörmland
från 2015 då siffran var 64 procent. Dock är siffran högre än
KOLBAR för riket 2017 som uppgår till 58 procent.
Vad gäller allmänheten sker en ökning i nöjdhet vid jämförelse mellan 2015 och 2017, medan en minskning sker
mellan 2016 och 2017. Sörmlandstrafikens mätning 2017 är
på samma nivå som KOLBARs mätning för riket 2016. En
femgradig skala har används vid samtliga mätningar, myndighetens egna och i KOLBAR.
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Nyckelfaktorerna bakom resultatet:

Särskilda kollektivtrafiken

Nedan följer en utvecklad analys där vi tittar närmare på det
faktorer som i högst grad har påverkat resultatet. Det finns
fem huvudsakliga områden där resenärernas nöjdhet minskat. Detta kopplas till vad resenären anser vara viktigast för
att de ska vara nöjda i sin helhetsbedömning. De fem
områdena som sticker ut är:

För den särskilda kollektivtrafiken utförs varje månad en
kundundersökning med 100 resenärer via telefon i syfte att
mäta kundnöjdheten inom serviceresor som inkluderar både
färdtjänst och sjukresor. Kundundersökningen omfattar sju
frågor och kunderna får möjlighet att betygsätta verksamheten. Betygssättningen sker på en skala 1-5, där 1 är det
lägsta betyget och 5 det högsta. Jämfört med 2016 har några
frågor bytts ut under året för att bättre anpassas efter
myndigheten och servicecenters mål om kundnöjdhet.

- Punktlighet
- Förarnas beteende, huruvida de är trevliga och serviceinriktade
- Förarens körstil
- Turtäthet
- Rena bussar

Följande frågor ställs i kundersökningen:
1. Det är lätt att komma i kontakt med servicecenter?
2. De som svarar är trevliga, tillmötesgående och
professionella?
3. Jag upplevde en hög servicekänsla i kontakten med
servicecenter?
4. Hur nöjd är du med bokningen av dina resor?
5. Hur upplevde du resan från att den påbörjades till dess
att den slutfördes?
6. När jag beställer ”senast framme tid”, kommer jag fram i
tid?
7. Förarna är trevliga och tillmötesgående?

Andel nöjda i procent

Med utgångspunkt i undersökningens resultat har en
åtgärdsplan tagits fram för att förbättra kundnöjdheten
under 2018.
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KOLBAR för riket uppgår till 92 procents nöjdhet med resan
och 86 procents nöjdhet med bokningen
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Diagrammet ovan visar den totala sammanställningen per månad av frågorna 1-7 för hur kunderna har betygssatt verksamheten. Frågorna 3, 4 och 5 har ett resultat med
start 1 juli. Diagrammet visar resultat med ett värde som totalt sett aldrig understiger 4 där fråga två fick ett slutgiltigt resultat på 4,81. Fråga 5 som handlar om
nöjdheten med resan uppgick under året till värde 4,17 av 5. Fråga 4 som handlar om nöjdhet med bokning av resan fick värde 4,28 av 5.
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TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPERSPEKTIVET
Trafikförsörjningsperspektivet redogör för trafiken samt för
trafikstödjande funktioner och system. Detta innefattar nytt
regionaltågssystem i Mälardalen– Ny Trafik 2017 – samt tågoch busstrafikavtalen. Här ingår också verksamhetsgrenen
serviceresor. Avsnittet redogör även för samordning av den
allmänna och den särskilda kollektivtrafiken, om produkt-

och intäktsutveckling samt om upphandlingsarbetet inom
ramen för Program trafik 2019-2021. Under våren fattades
ett inriktningsbeslut för samtliga kommande trafikupphandlingar, vilket syftar till att skapa grundförutsättningar
och vägledning inför det nu pågående och kommande
arbetet med trafikupphandlingar.

Ett samordnat trafiksystem

Detta ger ett bättre flöde i den dagliga trafiken och minskar
störningsrisken. Också tidtabellsplaneringen underlättas,
men det blir också tydligt att ytterligare kapacitetsförstärkningar längre ut i systemet är absolut nödvändiga.

Ett av myndighetens uppdrag är att få länets kollektivtrafik
att utgöra ett sammanhållet och integrerat trafiksystem. I
enlighet med myndighetens uppdrag och medlemmarnas
ambition om att öka samordningen mellan den allmänna och
den särskilda kollektivtrafiken har de nya avtalen för
serviceresor och skolskjuts för den särskilda kollektivtrafiken
möjliggjort att samordna resor inom den allmänna anropstyrda kollektivtrafiken och den anropsstyrda särskilda
kollektivtrafiken. Från 1 januari 2017 körs den allmänna
anropsstyrda kollektivtrafiken och kompletteringstrafiken
med fordon inom avtalen för den särskilda kollektivtrafiken.
Detta möjliggör ett användande av befintliga fordon mer
effektivt med en högre beläggningsgrad och mer samåkning
mellan resenärsgrupper.

Den viktiga infrastrukturen – förutsättningen
för en förbättrad trafik

I juli månad invigdes Citybanan, den nya tunneln för
pendeltågen under centrala Stockholm. Citybanan utgör ett
efterlängtat kapacitetstillskott i och med att den tidigare hårt
belastade Getingmidjan strax söder om Stockholm central
numera inte längre trafikeras av den täta pendeltågstrafiken.

Alldeles i slutet av 2017 öppnades också Strängnäs nya
resecentrum. Effekter på restid och kapacitet väntas dock
först när dubbelspårsbygget mellan Strängnäs och Härad blir
klar till hösten 2018.

Citybaneavtalet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, genom det helägda
bolaget Länstrafiken Sörmland AB, är tillsammans med
motsvarigheter i Uppsala, Västmanlands och Örebro län
samt Norrköpings och Linköpings kommuner part i ”Avtal om
medfinansiering av Citybanan m m” gentemot staten.
Betalningsflöden påbörjades 2012, sista inbetalning gjordes
under inledningen av 2017. På grund av gynnsam indexutveckling gjordes senare en återbetalning till de medfinansierande länen. För Sörmland blev återbetalningen på
1 088 993 kr, vilket fördelades på alla kommuner och
landstinget. Länet har därmed bidragit med 722 444 365 kr
till Citybanans genomförande.
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Tågtrafiken
Tågplan 2017: Större utbud,
ny pendlarbiljett Movingo och Citybanan

Efter flera år av förberedelser lanserades programmet Ny
Trafik 2017 till tidtabellsskiftet den 11 december 2016 med
utökad regionaltågstrafik i Mälardalen. Grunden för trafiken
är nu timmestrafik på de flesta sträckor i stort sett hela
dagen förstärkt med insatståg morgon och kväll.
Jämfört med tidtabellsåret 2016 har satsningen inom ramen
för Ny Trafik 2017 inneburit en utökning av trafiken med
cirka 30 procent. Den positiva resandeutvecklingen under
året tyder på att satsningen har fallit väl ut. Trots övervägande positiva kundreaktioner upplevdes en del förändringar också som negativa, det gäller främst Svealandsbanan
där direkttåget Örebro-Eskilstuna-Stockholm ersattes genom ett vanligt stomtåg. Men också förändrad fordonsanvändning på Svealandsbanan med lok och vagnar istället för
SJ:s dubbeldäckare X40 ledde till en del kritik bland annat
beroende på att WiFi inte fanns på loktågen. I slutet av året
2017 började SJ att installera Wifi även på tåg med lok och
vagnar vilket under 2018 kommer att öka tågtrafikens
attraktivitet inte bara utmed Svealandsbanan, utan även på
Nyköpingsbanan och Sörmlandspilen. På sikt planeras även
för Wifi i UVEN-stråket Sala-Eskilstuna-Linköping.
För en del pendlare från Stockholm till Eskilstuna respektive
Nyköping har justeringarna av tidtabellen i december 2016
medfört försämringar, något som tillfälligt parerades genom
extra insatta tågbussar. Vid tidtabellskiftet i december 2017
justerades dock avgångstiderna för att bemöta önskemålen
från pendlarna, och tågbussarna kunde därmed slopas.

I oktober lanserades den nya pendlarbiljetten Movingo. Med
Movingo blir det enklare att resa kollektivt, hela vägen från
hemmet till jobbet i och med att anslutande lokaltrafik alltid
ingår, till skillnad från tidigare SJ/TiM-biljetter. Movingo
gäller på SJs regionaltåg, TrosaBussen samt i all lokaltrafik i
Mälardalen som bedrivs av SL, Sörmlandstrafiken, UL, VL,
Länstrafiken Örebro och Östgötatrafiken. Vid jämförelse
med hösten 2016 har försäljningen av pendlarbiljetter ökat
vilket tyder på att satsningen på Movingo var uppskattad.

Planeringen inför Tågplan 2018: Kapacitetsbrist och
Trafikverkets tilldelningsprocess ett hinder för stabil
trafik

För att fortlöpande följa upp tidtabellsarbetet hade myndigheten, tillsammans med främst MÄLAB, ett stort antal
avstämningar under året. Huvudsakligen har arbetet fokuserat på att få en körbar tidtabell för samtliga turer, i
möjligaste mån utan tidskrävande förbigångar (omkörningar). Processen präglades återigen av den stora trängseln
i Stockholmsområdet. Citybanan underlättar visserligen,
men det har blivit tydligt att flaskhalsen nu istället finns
utmed Västra stambanan. Trängseln, i kombination med
Trafikverkets prioriteringskriterier som missgynnar tåg med
stort inslag av pendlare till förmån för snabbtåg, får negativa
effekter för framför allt Sörmlandspilen StockholmKatrineholm-Hallsberg och i viss mån även Gnestapendeln.
Restiden för ett antal tåg i dessa system förlängs. Ett tåg på
Sörmlandspilen har blivit tilldelat en från ansökan kraftigt
avvikande avgångstid från Stockholm på eftermiddagen
vilket har lett till kritik från pendlare.
Efter samtal med Trafikverket och SJ har de negativa
konsekvenserna kunnat minskas något i och med att SJ
tillfälligt upplåter ett kommersiellt Intercitytåg för pendlare
mellan Södertälje och Katrineholm. Trafikverket har i
dialogen också bekräftat att kapacitetsförstärkande trimningsåtgärder kommer att utföras på Västra stambanan med
start redan under 2018.
För våra övriga banor, det vill säga Svealandsbanan, Nyköpingsbanan och UVEN var tidtabellsarbetet enklare då
regionaltågen på dessa banor inte behöver dela spårkapacitet med lika många tåg som på Västra stambanan.
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Trafikavtalen

Den av MÄLAB upphandlade regionaltågstrafiken drivs av SJ
inom ramen för övergångsavtalet 2017-20. Avtalet gäller för
följande linjer:
- Svealandsbanan (Uppsala/Arlanda) Stockholm-EskilstunaArboga (Örebro)
- Sörmlandspilen Stockholm-Katrineholm-Hallsberg
- UVEN Sala-Eskilstuna-Norrköping-Linköping
- Nyköpingsbanan Stockholm-Nyköping-Norrköping
(Linköping)
Syftet med övergångsavtalet är att möjliggöra en säker
övergång från den befintliga till den nya trafiken och
exempelvis minimera risken för trafikstörningar i samband
med att de nya fordonen och att den nya depån i Eskilstuna
tas i drift.
Övergångsavtalet innebär att SJ inledningsvis utför trafik åt
MÄLAB med i huvudsak SJ:s befintliga tåg i form av lokdragna
personvagnar. I slutet av avtalsperioden fasas loktågen ut ur
trafik och ersätts med de nyanskaffade tåg som MÄLAB
tillhandahåller. Som säkerhet mot eventuella förseningar i
leverans av de nya tågen finns också två optionsår, 2021 och
2022.
Det finns ytterligare ett tågtrafikavtal, nämligen mellan
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Stockholms läns
landsting (SLL). Det avser trafiken och övriga tjänster på
Gnestapendeln - Södertälje Centrum-Järna-Gnesta.
Sörmlands kostnader för regionaltågen och Gnesta-pendeln
uppgick under 2017, inklusive banavgifterna, till drygt 111
miljoner kr, varav Svealandsbanan nära 14 miljoner kr,
Sörmlandspilen 29,5 miljoner kr, UVEN drygt 26 miljoner kr,
Nyköpings-banan 25,5 miljoner kr samt Gnestapendeln 16,5
miljoner kr. Avtalet för länskorts-giltighet på regionaltågen
medförde ytterligare kostnader på drygt 14 miljoner kr.

Resandet med tågtrafik

Resandeutvecklingen i den av MÄLAB upphandlade trafiken
med regionaltåg var genomgående bra under perioden
januari-september (SJ:s redovisning av utfallet för kvartal 4
släpar efter). Utfallet ska ses mot bakgrund av de utbudsförbättringar som skedde i december 2017 inom ramen för
Ny trafik 2017 med fler avgångar utmed samtliga linjer.
Antalet påstigande med SJ biljett har ökat från alla

sörmländska järnvägsstationer. Den största absoluta
ökningen skedde från Eskilstuna i UVEN systemet där antalet
påstigande ökade med 23 000 till 192 000 under perioden
januari till september. Fler kollektiva resor mellan Västerås
och Eskilstuna, där tågtrafiken innan utbudsförbättringen var
kraftigt underdimensionerad, är en förklaring bakom
ökningen. De relativt sett största förändringarna redovisas
för Vagnhärad och Gnesta som båda ökade med 17 procent.
Sett per bana är det UVEN stråket, främst genom ökat
resande Eskilstuna-Västerås, som utmärker sig. Men också
Sörmlandspilen har utvecklats bra, framför allt ökar resandet
från Katrineholm. Svealandsbanans utveckling är däremot
bara måttlig, antalet påstigande från Eskilstuna ligger på
samma nivå som året innan.
Om man vidgar det geografiska perspektivet och analyserar
resandet utmed hela linjesträckningen, det vill säga inte bara
i länet, kan konstateras att Sörmlandspilen ökar mest, med
13 procent. Här ligger antalet påstigande från Hallsberg,
Södertälje och Flemingsberg runt 30 procent över fjolårets
nivå. Anslutningsresor i Hallsberg samt ökat antal inom
länsresor Södertälje-Stockholm kan vara förklaringar.
Flemingsberg ökar från relativt låga absoluta tal. Också UVEN
och Svealandsbanan hade en positiv utveckling (+ 11
respektive 4 procent). För Nyköpingsbanan är siffrorna inte
direkt jämförbara mot 2016 då siffrorna tidigare delvis
inkluderade resandet med SJ: kommersiella Ostpendel.
Innehavare av Sörmlandstrafikens månadskort, inklusive
skolkort län, kan använda regionaltågen för resor inom länet.
Antalet påstigande med dessa kort räknas normalt bara en
vecka per år och räknas sedan upp för att erhålla ett
årsvärde. Knappt 400 000 sådana resor antas har genomförts
under 2017, men det finns en osäkerhet kring detta värde
och ett behov av en ny ombordräkning.
För Gnestapendeln, som handlas upp av Trafikförvaltningen
i Stockholms län landsting som del av SL:s pendeltågssystem,
registrerades färre resor 2017. Det är antagligen en
kombination av det kraftigt ökade priset för pendlare till
Södertälje, samtidigt som restiden för ett antal tåg ökade på
grund av trängselproblematiken på Västra stambanan. Också
kvalitetsproblem med några inställda turer under främst
hösten kan ha påverkat resandet. Sänkt pris för enkelbiljetter
har antagligen dämpat nedgången något.
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Resandet med regionaltåg från Sörmland med SJ färdbevis januari-september 2017

Påstigande

Påstigande Svealandsbanan från stationerna Eskilstuna, Strängnäs och Läggesta

662 180

Förändring (%)
1%

Påstigande Sörmlandspilen från stationerna Vingåker, Katrineholm, Flen och Gnesta

246 107

9%

Påstigande Nyköpingsbanan från stationerna Nyköping och Vagnhärad

301 457

5%

Påstigande UVEN från stationerna Katrineholm, Flen, Hälleforsnäs, Eskilstuna och Kvicksund

448 188

9%

Totalt påstigande i Sörmland

1 657 932

Resandet med regionaltåg från Sörmland med
Sörmlandstrafikens periodkort januari-december 2017
Påstigande i Sörmland (baserad på uppräkning från stickprov)

Resandet med Gnestapendeln januari-december 2017
Påstigande i Gnesta

5%

Påstigande

Förändring (%)

392 000

1%

Påstigande

Förändring (%)
-

270 000

6%

På årsbasis uppskattas det totala antalet påstigande med tåg från stationerna i Sörmland till cirka 2,96 miljoner. Uppskattning baseras bl. a. på en schablonuppräkning
gällande resandet med SJ färdbevis.

Busstrafiken – en överblick

Det regionala busslinjenätet i Sörmland utgörs av
landsbygdstrafik och stadstrafik. Landsbygdstrafiken består i
sin tur av regionala stomlinjer och lokala linjer. Regional
stomlinjetrafik trafikeras mellan länets kommunhuvudorter
medan de lokala linjerna i huvudsak körs inom respektive
kommun. Stadstrafik finns i Eskilstunas, Nyköpings,
Strängnäs, Katrineholms och Flens tätorter. Trafiken mellan
Trosa/Vagnhärad och Liljeholmen i södra Stockholm
(”Trosabussen”) bedrivs sedan juli 2015 helt i kommersiell
regi. Under 2017 har option för busstrafiken i Eskilstuna
utlösts vilket innebär att nuvarande transportör, Transdev,
kommer att bedriva trafik fram till december 2020. Inom
program trafik 2019-2020 har ett omfattande arbete
bedrivits avseende den första upphandlingen för busstrafiken i södra och västra Sörmland med trafikstart i augusti
2019. Publicering utav förfrågningsunderlag genomfördes i
mitten av januari med planerad tilldelning i månadsskiftet
april/maj. Tidtabellsplaneringen för 2017 innebar en
justering i tidsplanen samt ett beslut om att tre separata
tidtabeller ska produceras för 2018. Detta med anledning av
att förändringarna i tågtrafiken, på grund av ombyggnationer, påverkar planeringen av tidtabellen i stor utsträckning och gör det svårt att på ett tydligt sätt kommunicera
förändringarna i en tabell.
Under augusti månad sattes tio nya el-bussar i trafik i
Eskilstunas stadstrafik. Detta innebar att Eskilstuna blev elbusstätast i Sverige. Driftsättningen fick stor
uppmärksamhet både nationellt och internationellt. I
november kom en delegation från den franska staden
Beauvais till Eskilstuna för att informera sig om elbussprojektet.

Resandet i busstrafiken

Totalt registrerades drygt 11,6 miljoner påstigande i den av
myndigheten upphandlade busstrafiken. Detta motsvarar
en ökning på 6 procent jämfört med 2016.
Resandet med buss 2017
Totalt (Landsbygd och Stad)
Exklusive skolkort

Påstigande

Förändring
mot 2016

11 611 640

+6%

7 043 982

+6%

Resandeökningen ligger över nivån för viktiga nyckeltal som
påverkar den underliggande utvecklingen. Till exempel har
antalet körda busskilometer, totalt sett, inte ökat alls 2017.
Nyckeltal som påverkar
resandet 2016
Folkmängd totalt per 1 november
(från SCB)
Folkmängd 6-18 åringar per 1
november (från SCB)
Busskilometerproduktion (km)

Antal
290 997
45 106
16 024 000

Förändring
mot 2016
+ 1,4 %
+ 2,8 %
- 0,2 %

Ett antal nyckelsiffror för den ’’underliggande’’ utvecklingen 2017.
Siffror om utvecklingen avseende förvärvsarbetande och BNPutvecklingen släpar tyvärr efter.

Sett på femårsperioden 2013-2017 har antalet påstigande
ökat med 21 procent samtidigt som en förskjutning mot
stadstrafiken sker. Mätt i absoluta tal har dock också
resandet med landsbygdstrafiken ökat under perioden.
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År

Påstigande
buss

Förändring
mot föregående år

En närmare genomgång av statistiken för 2017 visar att
ökningen huvudsakligen genereras av Eskilstunas stadstrafik.
Linjerna med störst resandetillväxt under året har alla
betydande uppdrag inom stadstrafiken Eskilstuna där
linjerna 1-9 totalt ökade med 15 procent. Antagligen är en
viss (mindre) del av resandeökningen av teknisk karaktär då
valideringsbenägenheten har ökat: Det är betydligt smidare
att validera biljetterna nu i det nya tekniska systemet. I det
gamla systemet har förare ibland valt att vinka igenom
påstigande i situationer med stor trängsel vilket ha lett till ett
visst bortfall av valideringar på linjer med stort resande.
Även införandet av avgiftsfria resor för seniorer är en
bidragande orsak. I Nyköpings stadstrafik har resandet med
skolkort halverats jämfört med året innan, medan resandet
med övriga produkter har ökat markant. Minskning av
skolkortresandet kan delvis förklaras med ändrade regler (nu
max. 3 resor per skoldag med skolkort). Då antalet resor med
reducerade 30 dagars kort ökar i Nyköping kan dessutom
antas att elever i större omfattning väljer denna produkt
med möjlighet till obegränsat resande.

Andel
påstigande i
stadstrafiken

2013

9 586 197

+1%

63 %

2014

9 752 082

+2%

63 %

2015

10 248 954

+5%

64 %

2016

10 933 000

+7%

64 %

2017

11 611 640

+6%

66 %

Efter den stora trafikomläggningen inom landsbygdstrafiken
vid årsskiftet 2012/13 präglades första halvåret 2013 av en
svag utveckling med minskat resande. Sedan hösten 2013
har resandet vänt upp och den positiva utvecklingen har
accelererat sedan hösten 2015. Överlag har befolkningsutvecklingen samt det ökade antalet asylboenden i länet
bidragit positivt till resandeutvecklingen, framför allt 2015
och 2016.

•

L

-

.

•_

---

Foto: Emil Berglund
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Landsbygdstrafiken utvecklades totalt något svagare, om än
positivt. Eskilstuna sticker ut med en ökning på 11 procent,
där har landsbygdslinjer betydande uppdrag även i
stadstrafiken. Också resandet i Nyköpings kommun har
utvecklats bra, främst tack vare en kraftig ökning på linje 715
inom kommunen. Trosas svaga utveckling måste ses mot
bakgrund av neddragningar i trafiken, här minskade
busskilometerproduktionen med drygt 40 procent i den
lokala trafiken, även om en del turer har ersatts med taxi
istället. Också i Flen och Katrineholm har resandet i
landsbygdstrafiken utvecklats negativt, något som framför
allt hänger ihop med minskat resande på linjerna 700 och
780. Flens minskning ska också ses mot bakgrund av den
mycket kraftiga ökningen under 2015 och 2016.
Utvecklingen på landsbygden har generellt påverkats av en
överflyttning till parallellgående regionaltåg, där nu även
skolkorten har giltighet, samt minskat resande från och till
flyktningsboenden vars antal har minskat succesivt under
året.
Några av de stora linjerna med många resenärer har en
betydligt sämre utveckling än året innan, samtliga återfinns i
landsbygdstrafiken:

Landsbygdstrafiken (buss)

Påstigande

Förändring

Eskilstuna, totalt

727 823

11 %

exkl. skolkort

376 889

6%

exkl. skolkort och Fria resor 65+
Flen, totalt
exkl. skolkort
Gnesta, totalt

Observera att jämförelsesiffrorna avser perioden januari till
augusti då det på grund av införandet av ett nytt tekniskt
system saknas tillförlitliga uppgifter för hösten 2016.

2%
-6 %

242 885

-3 %

186 067

0%

exkl. skolkort

127 303

6%

Katrineholm, totalt

411 824

-7 %

exkl. skolkort

265 728

-3 %

Nyköping, totalt

1 014 075

3%

exkl. skolkort

658 324

13 %

230 447

-6 %

Oxelösund, totalt
exkl. skolkort

182 822

-3 %

Strängnäs, totalt

545 431

-1 %

exkl. skolkort

341 591

6%

Trosa, totalt (exkl. Trosabussen)

165 921

-2 %

exkl. skolkort

124 390

-3 %

Vingåker, totalt

197 635

0%

exkl. skolkort

128 136

6%

73 422

3%

62 759

2%

3 909 407

1%

Utanför länet
exkl. skolkort

- L 780 (Flen-Katrineholm) - 18 procent, kan vara en
konsekvens av viss överflyttning till tågen,
- L 563 (Nyköping-Ålberga/Stavsjö) - 17 procent, beror
främst på minskat resandet med skolkort, huvudanledning
är stängning av flyktningsboendet i Stavsjö,
- L 820 (Strängnäs-Eskilstuna) -12 procent, beror främst på
minskat resandet med skolkort, antagligen (delvis) pga.
överflyttning till tågen samt
- L 700 (Vingåker-Flen-Eskilstuna) - 11 procent, alla
produkter minskar.

361 761
356 762

Landsbygd, totalt
exkl. skolkort

2 510 827

4%

resor med regionala linjer (tot.)

1 699 779

0%

Påstigande

Förändring

6 045 521

12 %

Stadstrafiken (buss)
Eskilstuna, totalt
exkl. skolkort

3 133 171

7%

exkl. skol- och Fria resor 65+

2 769 353

-6 %

Katrineholm, totalt

196 299

-1 %

exkl. skolkort

156 757

2%

Nyköping, totalt

1 078 203

-3 %

exkl. skolkort

955 992

8%

Strängnäs, totalt

358 167

2%

exkl. skolkort

265 919

4%

24 043

ny trafik

Flen, totalt
exkl. skolkort
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Anropsstyrd allmän kollektivtrafik

leverantören. Uppsägningen och följande direktupphandling
av ny leverantör, för trafikåret 2017, blev föremål för en
rättsprocess. Rättsprocessen avgjorts till myndighetens
fördel av såväl förvaltningsrätten som kammarrätten. För att
säkra trafiken från 2018 och framåt har myndigheten under
våren 2017 genomfört en öppen upphandling av trafiken.
Myndigheten tilldelade i denna upphandling områdena Flen
och Nyköping Personbilar till leverantören AB Trendtaxi, och
området Nyköping Specialfordon till Taxi 10 000 AB. Avtal för
områdena Flen och Nyköping Specialfordon tecknades i maj,
medan område Nyköping Personbilar begärdes överprövat.
Under början av hösten avgjordes denna rättsprocess till
myndighetens fördel och avtal tecknades den 12 september
2017. Under tiden som rättsprocessen pågick beslutade
myndigheten att säkerställa trafiken i inledningen av 2018
genom att förlänga avtalet med leverantören Taxi NyköpingOxelösund AB. Denna förlängning gäller till och med 12 mars
2018, varvid avtalet med leverantören AB Trendtaxi tar vid.

Anropsstyrd särskild kollektivtrafik

Under hösten har arbetet med trafikstart för områdena Flen
och Nyköping Specialfordon fortlöpt enligt uppstartsplan.
Uppstarten av trafiken gick bra under nyårsnatten till
1 januari 2018. Under 2017 har det en gång i månaden
genomförts förarcertifieringsutbildningar för att möta
trafikföretagens behov vid nyanställning. Under 2017 har
101 förare certifierats.

Resandet i den allmänna anropsstyrda kollektivtrafiken har
under perioden fortsatt varit en liten del av myndighetens
verksamhet. Sedan 1 januari 2017 utförs den anropsstyrda
trafiken inom avtalen för serviceresor och skolskjuts. På så
sätt samplaneras resorna vilket är ett led i myndighetens
uppdrag att samordna kollektivtrafiken. Under 2017
genomfördes 13 997 resor inom den anropsstyrda allmänna
kollektivtrafiken. Det pågår en utredning av den
anropsstyrda allmänna kollektivtrafiken. Den anropsstyrda
allmänna trafiken som idag finns inom myndighetens
uppdrag består av skärgårdstrafik i Nyköpings kommun,
kompletteringstrafik och linjelagd trafik där resan måste
bokas på förhand. Förutom skärgårdstrafiken, som fortsatt
beställs direkt hos skepparen, sker bokningarna via
servicecenter. Under hösten 2017 har upphandling av
skärgårdstrafiken inletts med planerad publicering i mars
2018.
Från 1 januari 2017 har, av myndigheten upphandlade, nya
avtal för serviceresor implementerats i hela Sörmland. Vid
samma tidpunkt blev Strängnäs kommun en del av
myndighetens uppdrag. Särskilda insatser har gjorts för
Strängnäs kommun för att säkerställa en god leverans av
trafiken, både under uppsatsprojektet och löpande under
året. Efter en lyckad uppstart och intrimningsmånad i
januari, levererar de nya avtalen en stabil trafik.
Under våren har internrevision genomförts hos samtliga
trafikföretag för att säkerställa att tjänsten levereras enligt
avtal. I enlighet med myndighetens uppdrag bedrivs kontinuerlig förvaltning och uppföljning av avtalen. I den löpande
avtalsuppföljningen genomförs stickprovskontroller och
besök ute hos respektive trafikföretag.
Vad gäller myndighetens avtal om serviceresor i områdena
Flen och Nyköping, så beslutade myndigheten i november
2016 att säga upp trafikavtalen med den dåvarande

Vidare har även fortbildning för förare genomförts för
område Eskilstuna. Fortbildningen har innefattat genomgång
av rutiner, utbildning tillsammans med hjälpmedelscentralen och resande utifrån brukarperspektiv. Inom ramen
för den särskilda kollektivtrafiken kan nämnas att
myndigheten upphandlat under hösten 2017 har arbete
skolskjuts för Katrineholm och Vingåker. Avtalen omfattar
fem områden i Katrineholm och Vingåker med trafikstart juli
2018. Under hösten 2017 har arbete för ytterligare
skolskjutsupphandlingar inletts.
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Resandet inom den anropsstyrda
särskilda kollektivtrafiken

Myndigheten har för första gången under 2017 ansvarat för
den särskilda kollektivtrafiken på helårsbasis och med
möjlighet att göra jämförelse över tid. Under 2017 har totalt
406 053 resor utförts. För perioden februari till december
2017 genomfördes totalt 372 674 resor. Detta kan jämföras
med samma period föregående år då 342 821 resor
genomfördes. Den huvudsakliga förklaringen till ökningen är
att Strängnäs kommun har tillkommit i uppdraget. För vissa
medlemmar har 2017 inneburit ett ökat resande. Detta

Antal genomförda
resor 2017

omfattar färdtjänstresor, sjukresor, omsorgsresor, skolresor
samt övriga resor som omfattar tjänsteresor och budresor.
Utav dessa är 163 665 färdtjänstresor, vilket motsvarar drygt
40 procent av resorna. 102 703 är sjukresor, som utgör drygt
25 procent av resorna. Under sommarmånaderna minskar
antalet resor till följd av att skolverksamhet och annan
planerad verksamhet. Nedan tabeller redovisas det totalt
antal utförda serviceresor under 2017.

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Totalt

33 379

32 729

39 341

32 279

36 435

31 272

22 917

32 257

35 965

38 231

38 747

32 501 406 053

Varav färdtjänst

12 625

12 511

14 707

13 177

14 035

13 526

11 644

13 495

14 021

14 881

15 030

14 013 163 665

Varav omsorgsresor

6 866

6 672

8 017

6 135

7 005

6 261

2 801

6 632

7 316

7 718

7 899

5 743

Varav sjukresor
Varav skol- och
särskoleresor

8 481

8 531

9 767

8 142

9 280

8 447

6 480

8 088

8 454

9 384

9 611

8 038 102 703

4 137

3 778

5 471

3 680

4 818

1 948

831

2 655

4 796

4 755

4 675

3 344

44 888

Varav övrigt

1 270

1 237

1 379

1 145

1 297

1 090

1 161

1 387

1 378

1 493

1 532

1 363

15 732

Samordningsvinst – ett mått på effektivitet

Nedan tabell redogör för samordningsvinsten i kronor per
månad under 2016 och 2017. Måttet visar uteblivna
kostnader i kronor som följd av samplanering av resor och
fordon, en förtjänst i jämförelse med om varje resa skulle
utföras för enskild resenär. Under året har samplaneringen

Totalt

79 065

inneburit en minskad kostnad på nästan 24 miljoner kr.
Möjligheten till samordning minskar under sommarmånaderna när antalet resor är färre.

Antal genomförda resor 2016 och 2017
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PRODUKT- OCH
INTÄKTSUTVECKLING
Med över 4,5 miljoner påstigningar under året är skolkorten
fortfarande den mest använda produkten i den av
myndigheten upphandlade busstrafiken. Med de klassiska

periodkorten, d.v.s. månadskorten för pendlare, gjordes
knappt 3,9 miljoner resor och med olika typer av
enkelbiljetter drygt 2 miljoner. De två helt nya produkterna
Fria resor 65+, som en Seniorprodukt, och periodkortet
lågtrafik står tillsammans för cirka 750 000 resor.

5000 000
4500 000

Antal påstigande

4000 000
3500 000
3000 000
2500 000
2000 000
1500 000
1000 000

- - -

500 000
Skolkort
Förköpta biljetter
Periodkort Lågtrafik

•
•

•
•
•

Periodkort, ej prisreducerat
Enkelbiljetter
Övriga

• Periodkort, prisreducerat
• Seniorprodukter

Antal påstigande 2017 per typ av färdbevis

Med hjälp av nedanstående diagram kan de olika
produkternas popularitet i respektive medlems trafik
jämföras. Det syns tydligt att skolkorten är av mycket stor
betydelse överallt, Oxelösund sticker ut då kommunen
enbart finansierar en linje (615) med primärt uppdrag för
transport till och från skolorna. Pendlarkorten är mest
populära i Nyköpings kommuns trafik, delvis p.g.a. en
överflyttning från skolkorten till prisreducerade periodkort

(se även kommentar under resandeutveckling). Också
Landstingets mer regionala linjer har en högre andel
resenärer med pendlarprodukter. Däremot utmärker sig
Eskilstuna genom en låg andel resor med prisreducerade
periodkort vilket beror på att de så kallade elevkorten ges till
samtliga skolelever. I Gnestas trafik står ”Övrigt” för nästan
varannan resa och där är det SL-korten, som gäller i
kommunen, som ligger bakom denna avvikelse.

Totalt hela länet
Vingåker
Strängnäs
Nyköping
Gnesta
Eskilstuna
0%

•
•

10%

20%

30%

Periodkort, ej prisreducerat
Förköpta biljetter
Periodkort Lågtrafik

40%

•
•
•

50%

60%

70%

Periodkort, prisreducerat
Enkelbiljetter
Övriga

•
•

80%

90%

100%

Skolkort
Seniorprodukter

Antal påstigande per färdbevis i respektive medlems trafik, uttryckt i procent
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Eftersom det saknas pålitliga uppgifter från hösten 2016 på
grund av bytet av biljett- och betalsystemet baseras nedanstående analyser och jämförelser på perioden januari-

augusti. På så sätt blir också överströmningseffekter efter
implementeringen av Sörmlandstaxan tydligare.

Typ av Färdbevis
(samlingsbegrepp)

Ingående biljettyper
(gammalt biljettsystem)

Antal
påstigande
jan-aug 2016

Ingående biljettyper
(nytt biljettsystem)

Antal
påstigande
Förändring
jan-aug 2017

Periodkort, ej
prisreducerat

Stads-, Pendlar-, Sörmlandskort

1 925 000

30 dagars zon-& länskort

1 791 40

-7 %

Periodkort,
prisreducerat

Ungdomskort

340 500

30 dagars zon- & länskort
reducerat pris (ungdom &
student)

600 400

76 %

Skolkort

Elevkort, Grundskolekort län &
2 483 400
kommun, Gymn. Län & kommun,
halvdagarskort

Elevkort, Skolkort län & zon

2 666 900

7%

Förköpta enkelbiljetter

Rabattkort ungdom/vuxen,
mobilbiljett

617 700

Reskassa Vuxen &
Ungdom/student, mobilapp

650 900

5%

Seniorprodukter

Rabattkort senior

161 500

Fria resor 65+ Eskilstuna

244 800

52 %

Enkelbiljetter

Kontant vuxen & skolungdom

695 500

Enkel Vuxen & ungd/student 668 300

-4 %

Periodkort Lågtrafik

(fanns ej)

-

Lågtrafikkort

224 800

Reskort offentlig sektor

Reskort Enkelresa kommun & län 126 100

UltraLight kort

26 100

-79 %

Övriga

TiM, Resplus, SL kort Gnesta,
byten, shoppingkort,
sommarlovskort

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

304 500

-31 %

Totalt

439 700

6 789 400

Skolkorten är också efter lanseringen av Sörmlandstaxan den
vanligaste produkten i länet med närmare 2,7 miljoner resor
mellan januari och augusti. Det är en ökning jämfört med i
fjol, men ökningen kan enbart förklaras med betydligt fler
skol-/elevkortsresor i Eskilstuna. Ökningen där är delvis av
teknisk karaktär då valideringsbenägenheten har ökat efter
implementeringen av ny ombordutrustning för avläsning av
biljetter. I övriga områden utvecklas resor med skolkort svagt
eller rentav negativt. Antalet resor med de klassiska
pendlarprodukterna (30 dagars kort, ej prisreducerade) har
minskat, men resor med prisreducerade periodkort har ökat
markant, då korten nu också gäller för studenter. Antal resor
med enkelbiljetter köpta med bankkort ombord på bussarna
minskar något, men resor med förköpta biljetter (reskassa,
appen) ökar tack vare appens ökade popularitet. Det
genomfördes betydligt fler resor med avgiftsfria Fria resor
65+ jämfört med antalet resor med Rabattkort Senior.
Antalet resor med enkelkorten som säljs till offentliga
organisationer för exempelvis tjänsteresor och skolklassresor i länet, men även till Migrationsverket, har minskat
kraftigt. Det kan förklaras med att försäljningen av dessa kort
inom ramen för nya Sörmlandstaxan kom igång ganska sent,

7 178 100

-

6%

men även genom att Migrationsverkets inköp har minskat
markant.
Övriga produkter minskar främst på grund av att bytesresor
nu kan registreras mer noggrant under respektive färdbevis.
Under Övrigt ligger också resandet med Sommarlovskorten
som ökade med 2 procent.
För november och december 2016 finns pålitliga data och en
jämförelse med samma period 2017 visar att resandet med
Lågtrafikkorten och App ligger på markant högre nivå nu
vilket tyder på att dessa nya produkter ur Sörmlandstaxans
portfölj har ”upptäckts” under året. Reskassa har minskat
något, likaså 30 dagars zonbiljett. Sistnämnda kan korrelera
med införandet av Movingobiljetterna, en ny pendlarbiljett
för regionaltågen där även anslutande busstrafik ingår. Detta
behöver analyseras närmare under 2018 när ett säkrare
dataunderlag finns. Totalt validerades drygt 16 000
Movingobiljetter i november och december. Linjerna med
högst andel är 302, 304 och 306 (samtliga med tågpassning i
Läggesta) samt 550 Vagnhärad-Trosa, även den med
matarfunktion till och från tågen.
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genererades många fler resor, men utan biljettintäkter.
Intäkterna minskade även från försäljningen av resekort till
offentliga organisationer vilket korrelerar med en negativ
resandeutveckling med denna produkt.

Biljettintäkterna från allmänheten uppgick under året till
drygt 106 mnkr, en minskning med 4 procent. Även
intäkterna från skolkorten minskade, med 6 procent, till
knappt 53 mnkr. Huvudförklaringen bakom denna utveckling
är nya Sörmlandstaxan inklusive ny zonindelning som totalt
sett innebär en taxesänkning, också för skolkorten.

Intäktsmassan från enkelbiljetterna, inklusive de förköpta,
har ökat. Här ingår även försäljningen av mobilbiljetter
(genom appen) som har utvecklats riktigt bra.

Bytet av biljett- och tekniksystemet hösten 2016, med
uteblivna uppgifter som följd, omöjliggör i princip en
jämförelse av intäktsutveckling per produkt varför
nedanstående analys enbart avser perioden januari – augusti
2016 (med det gamla systemet) och perioden januari-augusti
2017 (med det nya systemet). Vid en jämförelse av
intäktsutveckling per produkt kan konstateras att intäkterna
från ej prisreducerade periodkort minskat kraftigt – med
nästan 20 procent. Orsaken är dels sänkta priser för
periodkort för längre sträckor. Men det kan också ses som en
följd av en överflyttning till nya, ännu mer prisvärda
periodkort såsom prisreducerade periodkort, vilka nu även
gäller för studenter, samt de nya lågtrafikkorten. Detta är en
viktig del i förklaringen varför intäkterna minskar trots ökat
resande. Även införandet av avgiftsfria resor för pensionärer
i Eskilstuna har förstärkt denna tendens. Visserligen

Under Övriga produkter ligger huvudsakligen intäkter från
Resplus- och TiM-kortsförsäljningen (svag minskning) samt i
princip oförändrade intäkter från sommarlovskorten. Att
intäktsmassan från Övriga produkter krymper är också av
”teknisk” karaktär då det nya biljettsystemet möjliggör en
tydligare direktallokering av intäkterna till respektive
produkt. Därmed är det återstående beloppet, det vill säga
differensen till det totala bokförda värdet, betydligt lägre i
år. För årets sista månader oktober-december kan
konstaterats att intäkterna från Movingo försäljningen har
ökat jämfört med intäkterna från TiM-korten (som i oktober
ersattes av Movingo).

Intäkt per färdbevis
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Antal resor per färdbevis
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2 579 000 kr
1 806 000 kr
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Periodkort Lågtrafik
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10000000

2017
•
•

Enkelbiljetter
Övriga

Resandet (t.v.) samt Intäkter (t.h.) per färdbevis Januari-augusti 2016 jmf med januari-augusti 2017
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Fastigheter och depåer

Genom myndighetens fastighetsplan arbetas det
systematiskt med förvaltning av de 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 vissa
även med allvarlighetsgrad. Fastighetsplanen omfattar
samtliga åtta fastigheter; depåerna i Vingåker, Katrineholm,
Flen, Strängnäs, Trosa, Eskilstuna och i Nyköping samt
Kaffestugan, som är en raststuga främst för förare i
Nyköping. Med hjälp av fastighetsplanen finns en bra
översikt vad gäller uppskattade kostnader under de närmsta
10 åren per fastighet.
Eskilstunadepån har under 2017, tillsammans med Eskilstuna
kommun och Transdev byggt infrastrukturen för ytterligare
tio el-bussar som driftsattes i augusti 2017. På Eskilstuna
depån har även genomförts ett första steg av en utvidgning
av depåns ytor. Under 2018 kommer ytterligare steg tas för
att framtidssäkra depåns storlek.

På Katrineholmsdepån har ett projekt av en större
ombyggnad genomförts med anledning av att det under
2015 upptäcktes sprickbildningar i tak och golv. Efter analys
av byggnadens konstruktion kunde konstateras att
verkstadsdelen och kontorsdelen har två skilda
konstruktionssätt, där verkstadsdelen består av en pålad
grund och kontorsdelen av ett flytande golv, vilket har fått
till följd att bottenplattan under kontorsdelen sjunker. Det
gamla golvet i kontorsdelar revs ut under slutet av 2016.
Under 2017 har uppbyggnad av nytt golv med golvvärme
genomförts och det blir en ny kundanpassad konstruktion
som följer dagens miljökrav på energieffektivitet och med
möjlighet till att enkelt kunna anpassa den inre ytan, då de
flesta innerväggar inte blir bärande. Myndigheten ser också
över möjligheten att komplettera fastigheten med
solcellspaneler, för att ha som mål att kontorsdelen blir
självförsörjande på energi. Invigning av de nya lokalerna
skedde 8 januari 2018.
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De tekniska systemen

Informationsskärmar sjukresor

Betal- och realtidssystemet

Under 2017 har mycket arbete ägnats åt stabilitetsförbättringar av betal- och realtidssystemet som implementerades under hösten 2016. Bland annat har funktioner så
som förarmeddelanden tagits i drift.

Projektet BORIS

Arbete har inletts tillsammans med Landstinget Sörmland för
att göra individanpassade statistikuttag och analyser från
Landstingets system BORIS istället för genom enbart statiska
rapporter från biljettsystemets backofficemiljö. Lösningen
innebär att vi tar hem samtlig statistik från betal- och realtidssystemet för att kunna göra bättre statistiska analyser
över längre tid.

Appen för allmänna kollektivtrafiken

I och med utvecklingen av företagsförsäljning i appen har
även en integration med ekonomisystemet (Raindance)
genomförts i syfte att underlätta fakturering av försäljning.

Under året har skärmar för avgångsinformation för sjukresor
monterats på länets sjukhus. Totalt åtta stycken skärmar är
placerade på de större entréerna.

Informationsskärmar på resecentrum

Myndigheten har under året beviljats medel från
Trafikverket för att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken
och förenkla resandet genom att sätta upp realtidsskyltar på
resecentrum och andra kollektivtrafiknoder i Sörmland.
Först ut var nya skyltar på Strängnäs resecentrum som
invigdes i december.

Kommunikationsradiosystem

Komradiosystemet är mycket driftsäkert och få felavhjälpande insatser har gjorts i förhållande till antalet enheter och
användning. Förebyggande underhåll har genomförts på
samtliga bussar i länet under året.
Komradiomasten i Eskilstuna har under året flyttats från
vattentornet i Hällby till en fastighet på Årbygatan.

Planeringssystem för den särskilda kollektivtrafiken

Under december skedde en stor uppdatering av
planeringssystemet Alfa för att möjliggöra nya typer av
samplanering samt ny kostnadsmodell för nya transportörsavtal i serviceresor trafiken.

Appen och webb för särskild kollektivtrafik

Appen för serviceresor har byggts om och fått nytt grafiskt
utseende som matchar med Sörmlandstrafikens grafiska
profil. Detta för att tydliggöra vem avsändaren är. Även
webbplatsen för serviceresor har genomgått denna förändring och fått ny adress (serviceresor.sormlandstrafiken.se)
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MEDARBETARPERSPEKTIVET
Vår myndighet är en levande och lärande organisation med
mål att skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt
och utveckling. Våra ledstjärnor är att ha kunden i centrum,
inta en strategisk ledning av kollektivtrafiken, ta tydligt
ansvar för uppdraget och skapa en effektiv organisation.

Våra medarbetare och ledare är vår främsta tillgång för att
verksamheten ska nå resultat och utvecklas i rätt riktning.
Därför är vi en arbetsgivare som ständigt verkar för att
ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och att en
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Vårt arbete kännetecknas av stolthet och engagemang över
att bidra till samhällsutvecklingen.

Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare. Hos
oss är vi måna om varandra, vi har roligt på arbetet och vi har
en sund balans mellan arbete och privatliv. Vi är lyhörda och
visar medkänsla med varandra inom myndigheten. Vi vill att
våra medarbetare ska trivas och må bra.
HME
Engagerade
medarbetare
Delfråga Motivation
Delfråga Ledarskap
Delfråga Styrning
Attraktiv arbetsgivare
Rekommenderar
arbetsgivaren

2017

Eskilstuna med öppen inbjudan och vi har även kommit igång
med de sedan tidigare mycket uppskattade verksamhetsdagarna för alla medarbetare. Medvetet har vi också blandat
medarbetare med olika stationeringsort och från olika
enheter/avdelningar när vi genomför utbildningar eller
andra aktiviteter.

2016
( ) S0RMU.NDS'TRAFIKEN'

HME 80

HME 74

80
85
76
87 %

TunafOf'S Vjrdcentr•l

74
78
70
86 %

Arbetet under 2017 – lugn i verksamheten,
gemensamma utbildningar och intern samverkan
Medvetet arbete

Under 2017 gav de nya avtalen för serviceresor ett större
lugn i verksamheten. Vi genomförde också stora utbildningsinsatser där samtliga medarbetare till exempel fick
utbildning i antidiskriminering, lönebildning och klarspråk. Vi
har också arbetat med att förtydliga myndighetens mål – ett
arbete vi håller i under 2018 med fokus på uppföljning samt
de individuella målen.
Ett annat viktigt område är arbetet med intern samverkan –
att träffas både formellt och informellt. Att utveckla den
interna samverkan har under 2017 varit ett mål och vi har
därför till exempel haft frukostmöten i Nyköping och

Foto: Emil Berglund
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HME

Målet 2017 för HME (Hållbart medarbetarengagemang)
lyckades vi nå. Förbättringar syns inom alla tre delområden
så som Motivation, Ledarskap och Styrning.

Kompetensförsörjning

Under 2017 vi kämpade vi hårt med att säkra
kompetensförsörjningen. Ledningen inledde ett arbete att
löpande se över det samlade kompetensförsörjningsbehovet
för att kunna arbeta strategiskt i den frågan. Målet med
denna kompetensförsörjningsstrategi är att verksamheten

har den kompetens och den medarbetarvolym den behöver
för att uppnå myndighetens mål.

Lönebildning

Vi genomförde utbildningssatsningen för alla medarbetare,
tog fram och beslutade lönepolicy, riktlinjer för lön samt
lönesamtalsmallar med kriterier. Ett nytt överskådligt
lönekartläggningsverktyg infördes där vi både genomför och
sparar våra kartläggningar. I verktyget är det även lätt och
överskådligt att genomföra lönestrukturanalyser i samband
med löneöversyner.

Frisknärvaro, flextid

2017

2016

Andel med högst fem sjukfrånvarodagar under året

57 %

56 %

Medelflextid för de som låg över 30 h 31 december

57 h

73 h

Månadsavlönade

Målarbete

En del i arbetet med lön och prestation är att kunna koppla
prestation till mål och lön. Arbete med att bryta ned mål till
enhets- och avdelningsnivå och vidare till individuella mål
har pågått under 2017 och fortsätter under 2018.
Vid utgången av 2017 var styrningsindex förbättrat i jämförelse med samma period 2016.

Delaktighet och samverkan

Under 2017 har vi arbetat för en god intern samverkan i hur
vi arbetar tillsammans, i våra enhets- och avdelningsmöten i
avstämningar respektive samtal chef och medarbetare samt
i vår fackliga samverkan. Vi har också genomfört uppskattade
frukostmöten i Nyköping och i Eskilstuna med öppen
inbjudan och även verksamhetsdagar för alla medarbetare.

Ledarskap

Under 2017 genomförde flera chefer ett ledarprogram för
chefer och gruppledare ledarskapsutbildning riktat till gruppledare. Utbildningarna är gemensamma för myndigheten
och Landstinget Sörmland.
Vid utgången av 2017 var ledarskapsindex förbättrat i jämförelse med samma period 2016.
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Hållbar arbetsmiljö

Sjukfrånvaro

Flera åtgärder har genomförts inom den schemalagda
verksamheten där chef följt upp varje medarbetare som varit
sjuk mer än fyra gånger under 12 månader och erbjudit hjälp
via företagsvården enligt våra riktlinjer vid sjukfrånvaro. Vi
har också utöver detta erbjudit hjälp från företagshälsovården till medarbetare när det funnits behov.

Vid uppföljning av flextid och vid avstämning 31 december
med möjlighet att reglera till och med trettonhelgen har
endast två medarbetare haft några timmar över avtalad
maxtid. Medelflextid för de som ligger över avtalad ram är
lägre jämfört med samma period 2016

Under 2016 ökade sjukfrånvaron dramatiskt vilket ställde
höga krav på oss som arbetsgivare att arbeta med åtgärder
att motverka detta.

2017 ligger sjukfrånvaron på samma nivå som 2016 men med
en större andel korttidsfrånvaro. Frisknärvaron är marginellt
högre än 2016 och de som rekommenderar arbetsgivaren är
fler än samma period 2016.

Statistik
Sjukfrånvaro

2017

2016

Totalt

6,3 %

6,2

kvinnor

5,5 % sjukfrånvaro i gruppen

5,0 % sjukfrånvaro i gruppen

män

7,4 % sjukfrånvaro i gruppen

7,9 % sjukfrånvaro i gruppen

personer upp till 29 år

14,4 % sjukfrånvaro i åldersgruppen

17,1 % sjukfrånvaro i åldersgruppen

Personer mellan 30-49 år

3,2 % sjukfrånvaro i åldersgruppen

4,2 % sjukfrånvaro i åldersgruppen

Personer 50 år och äldre

3,8 % sjukfrånvaro i åldersgruppen

1,7 % sjukfrånvaro i åldersgruppen

Dag 1-14

75 % av den totala sjukfrånvaron

53 % av den totala sjukfrånvaron

>60 dagar

11,6 % av den totala sjukfrånvaron

32 % av den totala sjukfrånvaron

% av ordinarie arbetat tid för ånadsavlönade

Attraktiv arbetsgivare
Månadsavlönade

Helår

2017

Helår

2016

Antal medarbetare

2017

Totalt

74

69

Månadsavlönade

31 december

2016

31 december

Engagerade medarbetare

HME 80

Rekommenderar arbetsgivaren

87 %

86 %

Kvinnor

45

39

Frisknärvaro - max fem
sjukfrånvarodagar under året

57 %

56 %

Män

29

30

Könsfördelning %

Kvinnor

61 %

Kvinnor

56 %

Män

39 %

Män

44 %

HME 74
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EKONOMISKT PERSPEKTIV
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.

Årets resultat

Förvaltningskostnader och övriga trafikrelaterade kostnader,
vad gäller den allmänna kollektivtrafiken, har varit lägre
jämfört med budget. Förvaltningskostnaderna uppgick till 35
241 tkr och uppvisar en positiv avvikelse mot budget
motsvarande 3 946 tkr. Den positiva budgetavvikelsen kan
främst förklaras av lägre kostnader inom övrigt kontorsrelaterat.

Det ekonomiska utfallet för 2017 uppgick till 18 808 tkr . Efter
slutreglering av medlemsavgifter uppgick årets resultat för
myndigheten till 156 kr. Myndighetens medlemmar har
betalat 637 875 tkr i medlemsbidrag under året, varav
medlemsbidrag för den allmänna kollektivtrafiken 506 910
tkr och medlemsbidrag för den särskilda kollektivtrafiken
130 864 tkr. Totala medlemsbidraget är 12 631 tkr lägre än
budgeterat. I budgetavstämningen nedan framgår utfall
2017 jämfört med budget 2017.

Budgetföljsamhet

Trafikkostnaderna, som utgör den i särklass största delen av
myndighetens kostnader, har ökat med 10 procent jämfört
med 2016. Ökningen beror dels på myndighetens utökade
verksamhet för särskild kollektivtrafik men även en kostnadsökning för tågtrafik. Trafikkostnaderna 2017, vilka utgörs av
kostnader hänförliga till dels den allmänna kollektivtrafiken,
dels den särskilda kollektivtrafiken, uppgick till 726 135 tkr.
Kostnader inom den allmänna kollektivtrafiken har gynnats
av en för myndigheten fördelaktig indexutveckling. Ökade
kostnader i busstrafiken för förstärkningstrafik och extra
beställningar som har tillkommit under året balanseras av
den låga indexutvecklingen.
Allmän kollektivtrafik
Trafikkostnader

Budget

Utfall

Landsbygdstrafik

320 225

316 463

-1,2 %

Stadstrafik

173 931

172 538

-0,8 %

Eskilstuna

122 668

121 675

-0,8 %

Katrineholm

6 843

6 714

-1,9 %

Nyköping

34 028

33 650

-1,1 %

Strängnäs

10 392

10 498

1,0 %

Avvikelse

För den särskilda kollektivtrafiken syns däremot en motsatt
trend med en högre indexutveckling än budgeterat under
året.
Särskild kollektivtrafik
Trafikkostnader

Budget

Utfall

Serviceresor

104 533

108 039

Riksfärdtjänst

3 376

3 034

Avvikelse
3,2 %

De trafikrelaterade nettokostnaderna uppgick till 16 360 tkr
2017, vilket kan jämföras med 39 404 tkr för samma period
föregående år. Den lägre kostnaden jämfört mot föregående
år beror främst på att banavgifter tidigare kategoriserades
som en trafikrelaterad nettokostnad men har under året
flyttats till trafikkostnader för tåg.
Förvaltningskostnader vad gäller den särskilda kollektivtrafiken, har varit högre jämfört med budget. Förvaltningskostnaderna uppgick till 16 911 tkr och uppvisar en negativ
avvikelse mot budget motsvarande 2 304 tkr. Budgetavvikelsen kan förklaras av både ökade personalkostnader
samt en ökning inom konsultarvoden m.m.
De trafikrelaterade nettokostnaderna uppgick till 2 979 tkr,
vilket kan jämföras med 3 211 tkr i budget 2016.

Intäktsutveckling

Biljettintäkter från medborgarna består av färdbevisförsäljning samt intäkter från avtal och uppdrag där betalare
inte består av myndighetens medlemmar. Biljettintäkterna
uppgick till 106 238 tkr vilket motsvarar en sänkning med 4
procent jämfört med 2016. Trots en positiv utveckling av
resandet minskar intäkterna och förklaringen till detta
återfinns kring effekterna av den sedan hösten 2016
introducerade nya Sörmlandstaxan och nya produkter. Trots
att resandeutvecklingen är positiv drivs den till stor del av
rabatterade produkter vilket gör att biljettintäkterna inte
ökar i samma takt. Därutöver har även försäljningen av
resekort till offentliga organisationer minskat markant.
Intäkterna från skolkort uppgick till 52 958 tkr vilket är drygt
2 000 tkr högre än budgeterat men lägre än utfall 2016.
Orsaken till lägre intäkter jämfört med föregående år är
främst effekterna av den nya skolkortsmodellen som togs i
kraft under 2016.

-11,3 %
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En orsak till resultatet 2017 är viten från trafikföretagen
avseende brister i trafiken. Myndigheten budgeterar inte för
viten från trafikföretagen även om vitet med stor
sannolikhet betalas ut. Vitena för 2017 uppgick totalt till 5
542 tkr, fördelat med 3 856 tkr för busstrafiken och 1 686 tkr
för tåg.

Fördelning av intäkter och kostnader

Myndigheten använder sig av så kallade fördelningsnycklar
för att både fördela intäkter och kostnader inom och mellan
allmän och särskild kollektivtrafik men också mellan
medlemmar. Dessa används för att adressera intäkter och
kostnader på ett bra sätt och för att på så sätt spegla
verkligheten.

Balanskrav

Balanskravsutredningen visar att myndighetens balanskravsresultat för 2016 klarar kommunallagens balanskrav, det vill
säga intäkterna överstiger kostnaderna. I resultatet ingår
inte några underskott från tidigare år som ska återföras och
inga realisationsvinster.

Pensionskostnader

Myndighetens pensionskostnader uppgick till 4 991 tkr vilket
kan jämföras med 2 771 tkr för samma period föregående år.
En stor del av denna summa avser den avgiftsbestämda
ålderspensionen som årligen betalas ut för placering av den
enskilde arbetstagaren.
Myndigheten har inga ansvarsförbindelser för pensioner
intjänade före 1998. Pensionsförmåner inklusive särskild
löneskatt redovisas som kostnad i resultaträkningen och som
avsättning i balansräkningen. Den avgiftsbestämda ålderspensionen i pensionsavtalet KAP-KL/AKAP-KL redovisas som
en kostnad i resultaträkningen och som en upplupen kostnad
i balansräkningen.
Pensionskostnader (tkr)

2017

2016

Avsättningar till pensioner inkl. särskild löneskatt 3196

1336

Finansiell kostnad

51

15

Avgiftsbestämd ålderspension

1380

1078

Löneskatt, avgiftsbestämd ålderspension

333

262

Övriga pensionskostnader

31

80

Soliditet och likviditet

Soliditeten beskriver hur mycket av tillgångarna som är
finansierade med eget kapital. Myndigheten har en soliditet
på 17 procent vilket kan jämföras med 10 procent före-

gående år. Soliditet mäter hur stor andel tillgångarna som är
finansierat av eget kapital.
Likviditeten visar myndighetens kortsiktiga betalningsförmåga, det vill säga förmågan att kunna betala de löpande
utgifterna. Vid periodens utgång hade myndigheten en
likviditet på 84 procent, vilket kan jämföras med föregående
års 98 procent. Betalningsförmågan på kort sikt är god.

Anläggningstillgångar och investeringar

Anläggningstillgångarna har värderats till anskaffningsvärdet
med avdrag för planmässiga avskrivningar. Årets
avskrivningar uppgår till 5 536 tkr vilket kan jämföras med
636 tkr för samma period föregående år. De ökade
avskrivningskostnaderna jämfört med tidigare år beror
främst på investeringar i tekniska system, företrädesvis
betal- och realtidssystemet.

Borgensförbindelse

Myndighetens åtagande avseende borgensförbindelse uppgår till 1 909 091 tkr per sista december 2016. Myndigheten
har i november 2015 ingått borgen såsom för egen skuld för
AB Transitos låneförpliktelser till ett högsta belopp om 1 909
091 tkr jämte ränta, dröjsmålsränta och övriga kostnader.
Risken för myndighetens borgensåtaganden ses som låg.

Samlad redovisning

I kommunkoncernen ingår myndighetens helägda dotterbolag Länstrafiken Sörmland AB. Länstrafiken Sörmland AB
har till föremål för sin verksamhet att på uppdrag av
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet biträda myndigheten
förvalta, förvärva och sälja fastigheter samt förvalta
ingångna avtal till stöd för den regionala kollektivtrafik som
myndigheten ansvarar för enligt lag (2010:1 065) om
kollektivtrafik.
I kommunkoncernens resultat ingår avskrivningar motsvarande 9 279 tkr varav 3 407 tkr är en effekt av förvärvet av
Länstrafiken Sörmland AB. Länstrafiken Sörmland AB:s
fastigheter uppskattas ha ett övervärde motsvarande 8 411
tkr som årligen skrivs av i kommunkoncernen. En stor del av
investeringarna består av investeringar i Länstrafiken
Sörmland AB:s depåer.
Likviditeten vid periodens utgång uppgår till 84 procent för
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken Sörmland AB gemensamt. Kommunkoncernens soliditet är 18
procent per sista december 2016, vilket kan jämföras med 10
procent föregående år.
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Enbart två av de tre finansiella mål som förbundsdirektionen
fastställt i Verksamhetsplan och budget 2017 (18-19)
uppfylls, men givet det förhållandet att likviditeten för
myndigheten inkluderar kortfristiga skulder om 18 808 tkr
hänförliga till den positiva budgetavvikelsen är det ändå
myndighetens uppfattning att vi har en god betalningsförmåga.

Därtill kan konstateras att verksamhet har bedrivits inom
den beslutade budgeten. Kassalikviditeten för myndigheten
respektive kommunkoncernen uppgår dock enbart till 84
procent.
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Årets resultat uppgick till 156 kr. En viktig del i myndighetens
finansiella kontroll utgörs av budgetföljsamhet och arbetet
med budget i balans kommer fortsätta under kommande år
för att fortsätta skapa en långsiktig stabilitet i ekonomin.

- Årets resultat ska vara positivt.
- Verksamheten ska bedrivas inom den beslutade
budgeten.
- Kassalikviditeten ska överstiga 100 procent.

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.

Finansiella mål

~ 1i 1~dicales
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VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE
På följande sidor kan du läsa mer om den samlade
bedömningen av god ekonomisk hushållning. Bedömningen
görs ur perspektiven; medarbetarperspektivet, ekonomiskt
perspektiv och ur de fyra funktionerna funktionell, attraktiv,
effektiv respektive tillgänglig kollektivtrafik.

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

Kapitlet avslutas med en riskbedömning av verksamhetens
måluppfyllelse.

•••

111

Nytta för

resenär/ medborgare
C

-~

>
"Kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling"
Strategiska funktionsområden
FUNKTIONELL

ATTRAKTIV

• Tydligare kopplingar till st arka

t illväxtregioner och regionala nodstäder

a ndel av motoriserade resor.
• Hålla en god kvalitet, vara
användarvänlig, sammanhållen och
samordnad
• Fokusera på enkelhet och bekväm lighet
för resenären

• Ökad tillgänglighet till regionala
arbetsmarknader

...,,,
"°
·2

EFFEKTIV

• Öka kollektivtrafikens marknadsandel i

Stödja regionens täthet och
flerkärnighet för en stärkt
arbetsmarknadsregion

TILLGÄNGLIG

• Planeras och utföras för ökad
kostnadseffektivitet

• Ge invånare och besökande i Sörmland
ökad tillgänglighet och rörlighet

• Planeras och utformas så att
e nergieffekt iviteten ökar och att
miljöpåverkan genom emissioner och
buller minskar

Större andel gång, cykel och

kollektivtrafik

C:

NYCKELTAL:GENERELLA
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• Arbetspendling

~

~
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•

• Marknadsandel
• Resmöjlighet nodstäder
• TIiigängiighet till
kommuncentrum

• Antal resor totalt
• Antal resor per invånare

•

• Nöjdhet

•

• Punktlighet

•
•
•

• Beläggning
• Nettokostnader
• Kostnadssträckning
• Förnybara bränslen
• Energianvändning

P~riod~n• r~sultat mot budg~t (18, 8 Mkr)

e

•
•
•
•
•

• Utbudskilometer
• Andel tillgänglighetsanpassade fordon
• Andel tillgänglighetsanpassade bytespunkter

•
•

Nyckeltal Finansiella mål
Nyckeltal Medarbetare

Frislcnärvaro (57 %}

H6llbatt fMdarlntanng-mmang •

Värdegrund
Medlemmarnas uppdrag
•

Förbättrat resultat

Oförändrat resultat

•

Försämrat resultat

Huset illustrerar verksamhetens måluppfyllelse 2017.
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Samlad bedömning om
god ekonomisk hushållning

Myndighetens ekonomiska hushållning bedöms ur olika
perspektiv och med utgångspunkt från den fastställda
Verksamhetsplan och budget 2017 (2018-19). Det är dock
främst måluppfyllelse inom de fyra funktionsmålen;
funktionell, attraktiv, effektiv och tillgänglig kollektivtrafik
samt medarbetarperspektivet och det ekonomiska perspektivet som utgör grunden för samlad bedömning av
myndighetens hushållning.
Beskrivning och bedömning av respektive funktionsmål;
funktionell, attraktiv, effektiv och tillgänglig kollektivtrafik
och dess nyckeltal, beskrivs närmare i kommande avsnitt och
utgör grunden för denna samlade bedömning av god
ekonomisk hushållning.
Vad gäller verksamhetens måluppfyllelse är den samlade
bedömningen att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet även
vad gäller verksamhetsåret 2017 i stora delar uppfyller en
god ekonomisk hushållning. Bedömningen är densamma för
koncernen – när verksamheterna i Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken
Sörmland AB – bedöms sammantaget.
Anledningarna till den bedömningen är flera, och återfinns
bland annat i en fortsatt ökad resandeutveckling i tåg- och i
busstrafiken, en ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken i
enlighet med nationella kriterier, åtgärder för ökad
digitalisering samt förbättrade miljönyckeltal och då främst
kopplat till satsningen på el-bussar och förnybara bränslen.
Även de aktiviteter, som företagits främst inom ramen för
målområde funktionell kollektivtrafik, såsom genom en
utökad tågtrafik inom ramen för Ny Trafik, byggstart för
tågdepå, lansering av Movingo, öppnande av Movingo
kundservice, och förberedelser för etapp 2 bidrar alla till
måluppfyllelse och regionens position som nav för Mälardalens tågtrafik förstärks. Avgörande påverkan för
måluppfyllelsen har sommarens driftsättning av Citybanan
och de övriga aktiviteter som förbättrar kollektivtrafikens
möjligheter. Här kan även nämnas invigningen av nytt
funktionellt resecentrum i Strängnäs och det fortsatta
arbetet med dubbelspår på Svealandsbanan i höjd med
Härad.

Till den samlade måluppfyllelsen hör även tidigare fattade
beslut som möjliggör samordning, optimering och effektivisering av länets samlade resurser, vilket återspeglas i såväl
trafikslagen tåg, buss och de anropsstyrda Serviceresorna
som den sedan tidigare genomförda etableringen av
servicecenter Sörmland och därtill hörande tjänster som
bokning, kundtjänst, trafikledning och avtalsuppföljning.
Därtill har även trafikstart för flera nya avtal för serviceresor
skett. 2017 var året då Strängnäs färdtjänstresor var med i
verksamheten med helårseffekt.
Under året startade Program Trafik 2019-2021 formellt och
genom vilken samtliga kommande trafikupphandlingar ska
säkerställas. Under året arbetades intensivt med kravställning för nya busstrafikavtal och direkt på nyåret 2018
publicerades det första upphandlingsunderlaget i serien av
kommande busstrafikupphandlingar i länet.
Även förvaltningen och underhållet av våra depåer och
fastigheter fortsätter så att de håller en god standard och på
så sätt bidrar till en god arbetsmiljö för förare och hela och
rena fordon. Utöver det fick en oväntad insats genomföras
vid Katrineholmsdepån om än med låg påverkan på trafiken.
Inom medarbetarperspektivet har nyckeltalet HME (Hållbart
Medarbetar Engagemang) ökat med sex enheter, från 74 vid
utgången av 2016, till 80 vid motsvarande mätning 2017. Vi
har därmed nått vårt HME-mål för 2017. Utöver det uppgår
sjukfrånvaron till 6,3 procent som i stort sett är samma värde
som för 2016. Frisknärvaron har marginellt ökat under 2017.
Myndigheten har bedrivit verksamheten inom den beslutade
budgeten. 2017 års ekonomiska resultat uppgick till 156 kr.
Myndighetens medlemmar har betalat 637 875 kr i
medlemsbidrag vilket är 12 631 tkr lägre än budgeterat och
pengar som i enlighet med avtal om ansvar och kostnader för
kollektivtrafiken i Sörmland återbördats till medlemmarna.
Intäktsutvecklingen från färdbevis-försäljningen nådde inte
upp till målsättningen utan landade på fyra procent lägre
utfall än föregående år. Bidragande är dels att det ökande
resandet främst genomförs med rabatterade produkter, dels
en under året genomförd periodisering av biljettintäkter
med engångseffekt gjord för att säkerställa en rättvisande
intäktsredovisning.
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Mål för funktionell kollektivtrafik

FUNKTIONELL
KOLLEKTIVTRAFIK

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

En kollektivtrafik som stödjer
regional- och lokal utveckling
Den samlade bedömningen, med grund
från kvalitativ beskrivning och kvantitativa data, är positiv
måluppfyllelse vad gäller området funktionell kollektivtrafik
Sörmland som län är starkt knutet till angränsande län i Östra
Mellansverige, i synnerhet Stockholms län. Mer än 50
procent av den dagliga pendlingen går över länsgräns, utöver
till och från Stockholm och Södertälje, mellan attraktiva
noder såsom Eskilstuna-Västerås/Örebro, Nyköping- Norrköping/Linköping, Flen/Katrineholm/Norrköping och Strängnäs-Enköping/Uppsala.
Under året har ett antal aktiviteter genomförts som gett
Sörmlands medborgare fler förutsättningar att kunna leva,
växa och verka i Sörmland och Mälardalen. Citybanans
öppnande, Ostlänkens projektering, driftsättning av nytt
funktionellt resecentrum i Strängnäs och det fortsatta
arbetet med dubbelspår på Svealandsbanan i höjd med
Härad är alla exempel på bidrag till måluppfyllelsen.
Utöver det har det under året varit byggstart för en tågdepå
i Eskilstuna, lansering av Programmet Ny trafik 2017 med fler
turer med regionaltåg samt pendlarbiljetten Movingo,
öppnande av Movingo kundservice och förberedelser för
etapp 2 i tågtrafiken inklusive byggande av de 33 beställda
tågen som driftsätts under 2019. Totalt väntas satsningarna
på Ny Trafik ge betydande effekt på länets utveckling och
leda till en ytterligare integrerad arbetsmarknad i
Mälardalen.
Under året har myndighetens deltagit i nationella och
storregionala forum för kollektivtrafikens utveckling, utöver
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) även Mälardalsrådet
och dess process En Bättre Sits samt MÄLAB genom såväl
politisk som tjänstemannanärvaro. Myndigheten har även

under detta år arbetat aktivt för att synliggöra att affärsmodellen för tågens tillträde till spår och i synnerhet de så
kallade prioriteringskriterierna behöver anpassas till
rådande lagstiftning och resandeutveckling.
Den kommersiella trafiken fortsätter vara närvarande i länet
främst genom SJAB, Trosabussen och Swebus som angör
Eskilstuna men framförallt Nyköping. Även den av
Mälardalens högskola upphandlade trafiken mellan Eskilstuna och Västerås har fortsatt trafikera med möjlighet för
allmänheten att resa.

Uppföljning av indikatorer
kopplat till funktionell kollektivtrafik

Samtliga delmål gäller uppföljningen av svårhanterliga processer, samtidigt som mätmetoderna är ganska komplexa.
Uppföljningstal kommer inte att kunna eller behöva
aktualiseras årligen.
Arbetspendling Följs upp som andel inpendlare av
dagbefolkning samt andel utpendlare av nattbefolkningen
och baseras på uppgifter från SCB. Värderas endast
kvalitativt för att ge en indikation över kommunernas
kopplingar till övriga länet och till storregionen.
Pendlingsbenägenheten påverkas av en rad faktorer, bland
annat av tillgången till attraktiv kollektivtrafik och
infrastruktur. I samtliga kommuner har både andelen in- och
utpendlare ökat mellan 2006 och 2016 (statistik för 2017
erhålls först 2019). Det kan ses som ett tecken på en allt mer
integrerad region. För framför allt kommuner med högt
pendlingsberoende som Gnesta och Trosa är väl fungerande
och stabila kommunikationer fundamentalt avgörande för
kommunernas attraktivitet.
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Kommun
Eskilstuna
Flen
Gnesta
Katrineholm
Nyköping
Oxelösund
Strängnäs
Trosa
Vingåker

Andel inpendlare
dagbefolkning
2016
2006
16 %
14 %
27 %
24 %
28 %
25 %
23 %
21 %
21 %
19 %
44 %
37 %
22 %
19 %
30 %
27 %
30 %
25 %

Andel utpendlare
nattbefolkning
2016
2006
18 %
15 %
36 %
33 %
57 %
55 %
25 %
23 %
26 %
24 %
41 %
34 %
45 %
42 %
54 %
51 %
43 %
39 %

Länet totalt (pendlare över kommun- och länsgräns)

21 %

19 %

29 %

27 %

Enbart pendlare över länsgräns

9%

8%

19 %

17 %

Definition dagbefolkning: Förvärvsarbetande personer 16+ år med arbetsplats i regionen (=resp. kommun i länet). Definition nattbefolkning: Förvärvsarbetande personer
16+ år med bostad i regionen (=resp. kommun i länet).
Uppgifterna från SCB.

Marknadsandel

Mäts som andelen resor med kollektivtrafik och taxi sett till
det totala resandet med kollektivtrafik, taxi och privata
motoriserade fordon (bil, moped och motorcykel). Analys av
marknadsandel utgår från pendlings- och biljettstatistik och
ska ses som en grov indikation. Uppdelning görs lämpligen i
starka stråk och total marknadsandel för alla resor. Nuläge
uppskattas till 24 procent i de starka stråken och mellan 10
och 15 procent totalt. Marknadsandelen ska öka utifrån
målet om ökad marknadsandel.
År 2014 lät myndigheten tillsammans med Regionförbundet
Sörmland göra en mer noggrann studie (”Hållbart resande”)
över marknadsandelar per stråk och utfallet visade en
marknadsandel på i snitt 20–25 procent i starkare stråk med
högre trafikutbud. De relationer som har absolut högst
marknadsandel trafikeras med tåg, såsom Katrineholm–
Södertälje/Stockholm och Eskilstuna–Stockholm. Lägst
marknadsandel har ett antal relationer utan direkt tågförbindelse och hög restidskvot, exempelvis Nyköping–
Oxelösund, Nyköping–Katrineholm samt Mariefred/ Åkers
Styckebruk–Södertälje.

Resmöjligheter mellan nodstäder

Mäts som andel av länets invånare som når regionens
tillväxtområden inom en bestämd tidsrymd med ett minsta
antal kollektivtrafikförbindelser per vardagsdygn. Antalet
resmöjligheter ska öka utifrån målet om att utveckla
kopplingar till starka tillväxtregioner och regionala stadskärnor.
Tack vare utbudsökningen i tågtrafiken har resmöjligheterna
förbättrats avsevärt. För övrigt pågår metodutveckling,
första redovisning med referenssiffror planerad till DÅR 2
2018.

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. Ska öka
utifrån målet att kollektivtrafiken ska ge alla invånare och
besökande i Sörmland ökad tillgänglighet och rörlighet.
Metodutveckling pågår, första redovisning med referenssiffror planerad till DÅR 1 2018.

En ny studie med uppdaterade siffror planeras kring 2019.
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Mål för attraktiv kollektivtrafik

ATTRAKTIV
KOLLEKTIVTRAFIK

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

En kollektivtrafik som är
användarvänlig med hög kvalitet
Den samlade bedömningen vad gäller
området attraktiv kollektivtrafik ges sammantaget, och
efter övervägande, om än svag positiv måluppfyllelse:
Antal påstigande i den allmänna kollektivtrafiken ökade även
under 2017. Med x,y procent i tågtrafiken och med sex
procent i busstrafiken Det gör att de satta målen för
resandeutveckling nåtts med råge. Även resandet i den
särskilda kollektivtrafiken ökade. Den nya pendlarbiljetten
Movingo lanserades under året och på vilken du reser i såväl
tågtrafiken som Trosabussen och i den angränsande lokala
trafiken. I lanseringsmånaden oktober såldes 25 procent fler
månadsbiljetter än motsvarande år innan.
Sörmlandstaxan och de nya tekniska betal- och
informationssystemen i den allmänna kollektivtrafiken
firade ett år. Under året har arbetet med systemutveckling
fortsatt för att hålla betal- och informationssystemet
modernt och anpassat till resenärernas behov. Sörmlandstaxan nådde inte riktigt upp till det förväntade
ekonomiska utfallet. Intäktsutvecklingen uppgick till minus
fyra procent jämfört med föregående års utfall. Bidragande
är dels att det ökande resandet främst genomförs med
rabatterade produkter, dels en under året genomförd
periodisering av biljettintäkter med engångseffekt gjord för
att säkerställa en rättvisande intäktsredovisning.
Samordningen av kollektivtrafiken tog fortsatta steg under
2017. Fler kommuner gav myndigheten i uppdrag att ansvara
för upphandling och samordning av deras särskilda
skolskjutsar att lägga till den övriga avtalsportfölj som
myndigheten förfogar över. Bit för bit läggs till ett
sammanhållet och samordnat kollektivtrafiksystem inom
Sörmland och till angränsande län.
Under året fortsatte arbetet med en strukturerad avtalsuppföljning både i den allmänna och i den särskilda
kollektivtrafiken. Även aktiviteterna för en ökad digitalisering var många under 2017. Bland dessa kan nämnas att

sätten du kan betala din biljett under året kompletterats
med såväl företagskonto som Swish. Antal besökare på
sormlandstrafiken.se ökade med 62, 9 procent jämfört med
2016 och landade på 343 000 besök. Appen för den
allmänna kollektivtrafiken har slagit nya rekord. Både
försäljning, antal sökningar och antalet aktiva användare har
ökat stort. Appen för den särskilda kollektivtrafiken,
Serviceresor Sörmland, uppdaterades med en ny förbättrad
version i slutet av året i syfte att erbjuda resenärer fler sätt
att kunna boka sin resa men även realtidsinformation och
överblick över beställda och genomförda resor.
Aktiviteter för att hålla depåerna vid god funktionalitet och
på så sätt ge förare en god arbetsmiljö och fordon möjlighet
att tvättas, underhållas och på så sätt vara hela och rena har
fortsatt under året enligt den fastighetsplan som tagits fram.
Utöver det fick en oväntad insats genomföras vid
Katrineholmsdepån om än med låg påverkan på trafiken.
Kunder ger servicecenter fortsatt höga betyg. Att de som
svarar är trevliga, tillmötesgående och professionella gavs
betyget 4,81 på en 5-gradig skala. Kvalitetsmålen som
handlar om resenärers och allmänhetens nöjdhet med
kollektivtrafiken når dock inte måluppfyllelse enligt de
mätningar som genomförts. I den allmänna kollektivtrafiken
var 60 procent av resenärerna nöjda och 49 procent av
allmänheten vid den mätning som genomförts. Myndighetens mål för året uppgick till 62 respektive 51 procent.
Motsvarande värde för Serviceresor var 4,17 med en
förväntad måluppfyllelse på 4,6. För bokningar uppgick
värdet till 4,28 och med målvärde om 4,9 för 2017.
Att bedöma måluppfyllelse för målområde attraktiv
kollektivtrafik är inte självklar trots flera positiva händelser.
Att kundernas betyg visar att det inte bara är grönt ljus för
Sörmlandstrafikens olika tjänster är att ta på rejält allvar och
aktiviteter enligt fastställda handlingsplaner pågår. Att
invånares förtroende för offentliga organisationer i
samhället generellt har sjunkit är en alarmklocka till vårt
framtida nationella, regionala och lokala ledarskap.
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Uppföljning av indikatorer
kopplat till attraktiv kollektivtrafik

Antal resor per invånare

Antal resor mäts som totalt antal påstigande under aktuellt
helår. Den allmänna kollektivtrafiken omfattar busstrafik och
regional tågtrafik och baseras på biljettvisering ombord
(buss) samt försäljningsstatistik (tåg). Den särskilda
kollektivtrafiken omfattar färdtjänst, sjukresor, omsorgsresor samt skol- och särskoleresor och anges som antalet
genomförda resor. Antalet resor med allmän kollektivtrafik
ska öka utifrån målet om ökad marknadsandel.
Resandet med buss fortsätter att öka. Uppgifter för
tågtrafiken publiceras först efter färdigställandet av detta
årsbokslut. För den särskilda kollektivtrafiken består
förändringen utav att Strängnäs kommun har till kommit till
uppdraget samt att det är baserat på tolv månader för 2017
och för elva månader 2016.
Typ av resa

2016 Antal

2017 Antal

Mål 2020

Buss

10 933 000

11 611 640

-

Resor inkl tåg

13 775 605

i.u.

15 000 000

Särskild kollektivtrafik

343 000

406 053

-

Nöjdhet

(feb-dec)

(inkl. Strängnäs)

Kundundersökningar genomförs med jämna mellanrum
kopplat till såväl allmän som särskild kollektivtrafik. Kundundersökningarna omfattar både resenärer och ickeresenärer i den allmänna kollektivtrafiken och anges som
nöjdhetsgrad med Sörmlandstrafiken. Nöjdhet för den
särskilda kollektivtrafiken anges på en 5-gradig skala. För den
allmänna kollektivtrafiken uppgav 60 procent av resenärerna
att var nöjda med Sörmlandstrafiken. Motsvarande siffra för
2016 var 67 procent. Hos allmänheten var siffran 49procent,

Mäts som antalet påstigande i förhållande till folk mängden
i olika områden. Den särskilda kollektivtrafiken mäts
lämpligen utifrån antalet innehavare av färdtjänsttillstånd.
Antalet resor per invånare med allmän kollektivtrafik ska öka
utifrån målet om ökad marknadsandel.
Folkmängden i Sörmland har ökat med 1,4 procent. Bland
annat för ett exkludera denna underliggande utveckling
används nyckeltalet resor per invånare. Då resandetillväxten
i busstrafiken var större än befolkningsutvecklingen har
antalet resor per invånare ökat. En bidragande orsak är
högkonjunkturen och den låga arbetslösheten som generellt
leder till större behov av förflyttningar, inte bara med
kollektivtrafiken. Observera att det vid beräkningen av
kvoten enbart ta hänsyn till påstigande i länet.

Resa per invånare

2016 Antal

2017 Antal

Mål 2020

Buss

37,8

39,7

-

Resor inkl tåg

47,7

i.u.

50,3

jämfört med 54 procent 2016. KOLBAR-siffrorna för hela
riket var 58 procent bland resenärer och 51 procent bland
allmänhet under 2017. Här uppvisar våra resenärer alltid en
större nöjdhet än riksgenomsnittet. När det gäller särskilda
kollektivtrafiken ställdes bland annat frågan ”Hur nöjd är du
med din resa från det att den påbörjades till dess att den
slutfördes”. Här gavs betyget 4,17.
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Punktlighet

Mäts utifrån statistik från Trafikverket för tågtrafiken samt
från realtidssystem för busstrafiken och planeringssystem
för den särskilda kollektivtrafiken.

Andel punktliga tåg

2016

2017

Mål

Svealandsbanan

89 %

87 %

92 %

UVEN

94 %

94 %

92 %

För tågtrafiken redovisas punktligheten månatligen (mäts i
försening >5 minuter). SJ:s mål för punktligheten i TiMtrafiken är 92 procent. Under året uppnåddes målet i UVEN
systemet samtliga månader och på Nyköpingsbanan samtliga
månader utom juni och juli. På övriga banor var punktligheten sämre: Svealandsbanan nådde målet om 92 endast
i mars och för systemet Sörmlandspilen endast i januari och
oktober. Svealandsbanan står för de lägsta uppmätta
punktlighetsvärdena, i både januari och maj var bara 83
procent av tågen i tid. Därmed har punktligheten totalt sett
försämrats något mot 2016.

Sörmlandspilen

91 %

89 %

92 %

Nyköpingsbanan

92 %

93 %

92 %

De mest frekventa störningsorsakerna är kopplade till
infrastrukturen, såsom el-, signal- eller växelfel. Spårspring,
d.v.s. obehöriga i spåret, utgör fortfarande ett stort problem
för tågtrafiken med incidenter nästan dagligen. Inledningsvis
förekom även problem på Svealandsbanan pga. Elkraftförsörjningen. Visserligen har störningskänsligheten för
trafiken till och från Stockholm minskat efter Citybanans
invigning, samtidigt har dock antalet fel på infrastrukturen
varit högt under främst november och december.
Förutom punktligheten mäter SJ också den så kallade
regulariteten, det vill säga andel tågfärder som utfört
samtliga planerade uppehåll. Regulariteten har i princip
genomgående legat mellan 95 och 99 procent. Med 83
procent utgör dock september värdet för Nyköpingsbanan
en markant avvikelse nedåt: En krock mellan ett tåg och ett
militärfordon under Aurora övningen ledde till ett
totaltavbrott med många inställda tåg som följd under flera
dagar.

För busstrafiken kan punktligheten, tack vare det nya
tekniska systemet, för första gången redovisas. Observera
att definitionen enligt nedan avviker från mätmetoden för
tågtrafiken varför andel tåg resp. buss i tid inte kan jämföras.
Busstrafik anses vara punktlig förutsatt att inte
- Avgång från starthållplats eller mäthållplats sker med en
(1) minut eller mer före i tidtabell annonserad avgångstid;
eller
- Avgång från starthållplats eller mäthållplats sker tre (3)
minuter eller mer efter i tidtabell annonserad avgångstid;
eller
- Ankomst till sluthållplats sker tre (3) minuter eller mer
efter i tidtabell annonserad ankomsttid.
Andel punktliga Bussar

2017

Område Södra
(Nyköping/Trosa, körs av Nobina)
Område Västra
(Katrineholm/Flen/Vingåker, körs av Nobina)
Område Norra
(Strängnäs, körs av Bergkvara)
Område Östra
(Eskilstuna, körs av Transdev)

59,3 %

Punktlighet buss totalt

78.5 %
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EFFEKTIV
KOLLEKTIVTRAFIK

Mål för effektiv kollektivtrafik
Kollektivtrafiken ska planeras och utföras för
ökad kostnadseffektivitet.
Kollektivtrafiken ska planeras och utformas så att
energieffektiviteten ökar och att miljöpåverkan
genom emissioner och buller minskar.

En kollektivtrafik som
är hållbar och samordnad
De genomförda aktiviteterna och
måluppfyllelsen kopplat till indikatorerna ger en samlad
bedömning avseende funktionsområde effektivitet som
positiv.
Myndighetens strukturerade arbete med upphandlingar,
genomförda och kommande, ger samtliga förutsättningar för
fortsatt samordning, merutnyttjande av fordon, kostnadseffektivitet och tar miljöhänsyn i enlighet med funktionsmålen. Även myndigheten samordnade organisation där
flertalet medarbetare arbetar med uppgifter rörande såväl
den allmänna som den särskilda kollektivtrafiken vilket ger
möjlighet till helhetssyn och utveckling av lämplig samordning bidrar till effektivitet.
Tågtrafiken bedrevs under året på miljömärkt el och
busstrafiken i länet på förnybara drivmedel. Undantag är
dagar där biogasen inte räcker till för biogasbussarna i
Eskilstuna stadstrafik som då kompletteras med naturgas.
Måluppfyllelsen för förnybara drivmedel i busstrafiken
nådde 2017 till det satta målvärdet 98 procent och så även
målen för energianvändning. Det är de nya el-bussarna i
Eskilstuna stadstrafik som är förklaringen till att energianvändningen har sjunkit. Även koldioxidutsläppen i den
allmänna trafiken har sjunkit. Utsläppen uppgick för helåret
2017 till 249 gram/km och innebär en sänkning från 2016 års
värde om 325 gram/km och än mer med utgångspunkt från
2015 års värde om 673 gram/km.
Serviceresorsavtalen bedrevs även de på förnybara drivmedel och de senast upphandlade avtalen för skolskjutsar
likaså. Totalt uppgick andelen förnybara drivmedel i den
särskilda kollektivtrafiken på helårsbasis 2017 till 86 procent.
En ökning från 23 procent för helåret 2016.
Den ökade digitaliseringen och kanske främst genom
systemutveckling har under året bidragit till ökad effektivitet. Utöver genomförda integrationer med ekonomisystemet och automatiserad fakturahantering så har IT-stödet
ALFA uppgraderats och bland annat utrustats med nya
algoritmer som ökar samordningsgraden på inlagda resurser.

Vad sedan gäller en effektiv organisation så har det Hållbara
medarbetarengagemanget ökat med sex enheter under året
och uppgår vid årets slut till målvärdet 80. Samtliga tre
variabler i HME som handlar om Motivation, Ledarskap och
Styrning har ökat och är bidrag till en effektiv organisation.
Effektiviteten kopplade till trafikekonomin har däremot
försämrats något vilket beror på något lägre intäkter till följd
av Sörmlandstaxan samtidigt som produktionskostnaderna
har ökat något. Detta ger sammantaget ett något sämre
utfall för nyckeltalen kopplat till ekonomi.

Uppföljning av indikatorer
kopplat till effektiv kollektivtrafik

Beläggning busstrafik För den allmänna kollektivtrafiken
anges beläggning som hur många passagerare som i
genomsnitt reser i varje fordon (här tas enbart hänsyn till
buss). Nyckeltalet bygger bland annat på en uppskattning av
antalet personkilometer. För den särskilda kollektivtrafiken
tas referensmaterial och mätmetodik fram senare.
Beläggningen ska öka utifrån mål att öka trafikens kostnadsoch energieffektivitet, och samordningsvinsten ska öka
utifrån mål om ökad samordning och effektivitet.
Beläggningen har ökat markant 2017. Detta är ett resultat av
ökat resande samtidigt som antalet producerade kilometer i
busstrafiken har minskat något.
Beläggning

2016

2017

Mål 2020

Beläggning buss

7,6

8,1

8,8

Nettokostnad busstrafik

Mäts som nettokostnad per personkilometer (pkm).
Nettokostnaden (trafikkostnader minus biljettintäkter) för
den allmänna kollektivtrafiken divideras genom antalet
personkilometer för att underlätta jämförelser. Nettokostnaden visar hur mycket kommunal- eller landstingsskatt
som används för att finansiera kollektivtrafiken.
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För den särskilda kollektivtrafiken tas metod, nuläge och mål
fram under 2017. Nettokostnaden per personkilometer för
den allmänna kollektivtrafiken ska minska utifrån mål att öka
trafikens kostnadseffektivitet.
Nettokostnaden per personkilometer har ökat något och
uppgår nu till 2,54 kr/personkilometer, det är 6 öre mer än
året innan. Något ökade produktionskostnader för busstrafiken i kombination med minskade biljettintäkter är
förklaringen till förändringen. Den positiva resandeutvecklingen har dämpat kostnadsökningen.
Framöver kommer nyckeltalen med koppling till trafikekonomi att påverkas av utfallet av de nya bussavtalen som
är under upphandling just nu. Antagligen medför det ökade
trafikkostnader och ambitionen till 2020 (målsiffrorna) är
därför snarare att dämpa effekten av ökade kostnader.
Nettokostnad pkm

2016

2017

Mål 2020

Nettokostnad buss

2,48 kr/pkm

2,54 kr/pkm

2.90 kr/pkm

Kostnadstäckning busstrafik

Mäts som andelen av trafikkostnaden som täcks med
biljettintäkter. Räknas fram inklusive skolkortsintäkter. Mäts
enbart för allmän kollektivtrafik.
Kostnadstäckningsgraden ska öka utifrån mål att öka
trafikens kostnadseffektivitet.
Kostnadstäckningsgraden i busstrafiken har minskat från 35
procent 2016 till 32 procent 2017. Det innebär att cirka en
tredjedel av produktionskostnaderna täcks med biljettintäkter. Att täckningsgraden trots ökat resandet minskade
beror dels på införandet av nya Sörmlandstaxan som totalt
sett har inneburit en taxesänkning. Men förändringen
orsakas också av ökade produktionskostnader för busstrafiken. Högst täckningsgrad har Eskilstuna med 38 procent
(mest tack vare stadstrafiken), lägst täckningsgrad har de
lokala linjerna i Trosa och Vingåker med 20 procent.
Framöver kommer nyckeltalen med koppling till trafikekonomi att påverkas av utfallet av de nya bussavtalen som
är under upphandling just nu. Antagligen medför det ökade
trafikkostnader och ambitionen till 2020 (målsiffrorna) är
därför snarare att dämpa effekten av ökade kostnader.
Täckningsgrad

2016

2017

Mål 2020

Täckningsgrad buss

35 %

32 %

30 %

Förnybara drivmedel busstrafik

Mäts som andel körda kilometer med förnybara drivmedel.
Andelen körda kilometer med förnybara drivmedel ska öka
till 98 procent för den allmänna kollektivtrafiken, och till 100
procent för den särskilda utifrån mål att öka trafikens
energieffektivitet.
Förnybara drivmedel
buss

2016

2017

Mål 2020

Allmän kollektivtrafik

94 %

99 %

98 %

Särskild kollektivtrafik

25 %

88 %

100 %

Andelen körda kilometrar med förnybara drivmedel under
2017 har ökat jämfört med 2016, från 94 procent till 99
procent för den allmänna kollektivtrafiken och från 25
procent till 88 procent för den särskilda kollektivtrafiken.
Den allmänna kollektivtrafiken uppnår därmed målnivåerna
för andel förnybara fordonskilometrar för både 2017 och
2020. Ökningen för den allmänna kollektivtrafiken jämfört
med 2016 beror främst på en ökad andel biogas i den
fordonsgas som driver gasbussarna i Eskilstuna, från 66
procent till 94 procent. Den kraftiga ökningen av andelen
körda kilometrar med förnybara drivmedel i den särskilda
kollektivtrafiken beror på att nya avtal för serviceresor i länet
tecknades 1 januari 2017, som bland annat innebär att dessa
ska utföras med förnybara drivmedel (med undantag för två
back-up fordon i Nyköping). Ökningen är däremot inte
tillräcklig för att målet för 2017, på 100 procent förnybara
fordonskilometrar, ska nås. Orsaken till detta är, förutom
back-up fordonen i Nyköping, att skallkrav på förnybara
drivmedel saknas för de äldre skolskjutsavtalen i Gnesta,
Strängnäs och Nyköping.

Energiförbrukning busstrafik

Mäts som antal förbrukade kWh per fordonskilometer och
mäts enbart för allmän kollektivtrafik (busstrafik). Energiförbrukningen ska minska utifrån mål att öka trafikens
energieffektivitet.
Energiförbrukning
buss

2016

2017

Mål 2020

Allmän kollektivtrafik

3,7 kWh/km

3,6 kWh/km

3,0 kWh/km

Energiförbrukningen hos den allmänna kollektivtrafiken har
minskat från 3,7 kWh/km under 2016 till 3,6 kWh/km under
2017 och når därmed målet för 2017 på 3,6 kWh/km. De nya
el-bussar som har en bättre energieffektivitet jämfört med
gas- och diesel-bussar, kan delvis förklara varför den
genomsnittliga energiförbrukningen har sjunkit.
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TILLGÄNGLIG
KOLLEKTIVTRAFIK

En kollektivtrafik som
erbjuder goda resmöjligheter

Mål för tillgänglig
kollektivtrafik
Kollektivtrafiken ska ge alla invånare och
besökande i Sörmland ökad tillgänglighet
och rörlighet.

Uppföljning av indikatorer
kopplat till tillgänglig kollektivtrafik

Företagna aktiviteter och mått för måluppfyllelse ger en sammantagen bild av positiv utveckling
av funktionsmålet om en tillgänglig kollektivtrafik.
De indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse för
tillgänglighet visar på en förbättrad situation. Mål kopplade
till tillgänglighet är generellt långsiktiga i sin karaktär och är
svåra att värdera för kortare perioder.
En tidigare milstolpe i arbetet med att förbättra tillgängligheten var införandet under 2016 av audiovisuella utrop i
busstrafiken. 2017 var första året med helårseffekt av denna
satsning och då myndighetens busstrafik enligt nationell
standard betecknades som tillgänglig. Målet om 98 procent
tillgänglighetsanpassade fordon uppnåddes.
Den ökade digitaliseringen och även den dygnet runt- öppna
kundtjänsten är båda bidragande till förbättrad tillgänglighet
tillsammans med realtidsinformation genom appen.
Tidtabellerna i tåg- och busstrafiken är myndighetens kärnprodukt och ska ge invånarna goda resmöjligheter: I slutet av
2016, med helårseffekt 2017 fick alla Sörmlands tågbanor
och linjer ett utökat utbud. Busstrafikens tidtabeller var
under 2017 förhållandevis intakta.
Myndigheten har under året genom nätverk och bilateralt
arbetat med Trafikverket för att förbättra tillgängligheten
såväl fysisk som digital. Under året har myndigheten beviljats
medel ur den regionala planen för transportinfrastruktur för
att öka digitaliseringen och förbättra trafikinformationen.
Detta genom att utrusta resecentra och andra kollektivtrafiknoder i länet med skyltar för trafik- och realtidsinformation. Först ut med denna finansiering var realtidsskyltning genom fysiska skyltar på Strängnäs resecentrum.
I december invigdes Strängnäs resecentrum, ett projekt som
i flertal dimensioner ökat tillgängligheten till kollektivtrafiken. Under året blev även en upprustning av hållplatsnoden Tystberga trafikplats klar.

Utbudskilometer med buss per invånare Antalet
utbudskilometer per invånare är en indikator på vilken
service den allmänna kollektivtrafiken erbjuder. Uppgifter
tas fram ur myndighetens trafikdatabas. Antalet
utbudskilometer per invånare ska öka utifrån målet att
kollektivtrafiken ska ge alla invånare och besökande i
Sörmland ökad tillgänglighet och rörlighet.
Antal utbudskilometer per invånare har minskat något. Det
är framför allt en effekt av den snabbt ökade folkmängden i
länet. Uppgifter för regionaltågen fanns ej tillgängliga ännu
vid framtagandet av årsbokslutet.
Typ av resa

2016

2017

Mål 2020

Utbudskilometer per invånare,
enbart buss
Utbudskilometer per invånare,
inkl. tåg

55,9

55,1

-

66,4

i.u.

70,0

Andel tillgänglighetsanpassade fordon

Kriterierna för ett tillgänglighetsanpassat fordon i den
allmänna kollektivtrafiken är att det ska vara utrustat med
ramp eller lift, audiovisuellt utrop och rullstolsplats. Samtliga
tre kriterier måste vara uppfyllda. Vid upphandling ska
kriterierna för ett tillgänglighetsanpassat fordon följa de
rekommendationer som återfinns i kollektivtrafikbranschens
vägledning för funktionella krav, Buss 2014. Vägledningen
beskriver de funktionskrav som branschen gemensamt har
enats om och som går utöver gällande lagstiftning. Andelen
tillgänglighetsanpassade fordon ska öka utifrån målet att
kollektivtrafiken ska ge alla invånare och besökande i
Sörmland ökad tillgänglighet och rörlighet.
Andel tillgänglighetsanpassade fordon

2017

Mål 2017

Mål 2020

98 %

98 %

98 %

Allmän kollektivtrafik
Tillgänglighetsanpassade
fordon
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Den allmänna kollektivtrafiken når målen för andelen
tillgänglighetsanpassade fordon på 98 procent för både 2017
och 2020.

Andel tillgänglighetsanpassade bytespunkter

Andel fullt tillgänglighetsanpassade bytespunkter och
hållplatser enligt Riktlinjer för tillgänglig kollektivtrafik i
Sörmland (SKTM, 2014). Följs upp genom inventering av
bytespunkter och hållplatser.

Målet kan inte mätas på grund av bristfällig data på andelen
tillgänglighetsanpassade bytespunkter och hållplatser. För
att åtgärda detta kommer en hållplatsinventering genomföras under våren 2018. Vidare kommer Kollektivtrafikmyndigheten under samma period att göra en
uppföljning av befintlig inventering av större bytespunkter
(främst järnvägsstationer) då denna innehåller brister som
gör den svår att tolka.
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Riskbedömning avseende
verksamhetens måluppfyllelse

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

Riskfaktorer som återfinns
på en mer övergripande nivå

Trafikförsörjningsperspektivet

- Omvärldsrisker innebär bland annat risker för att beslut
fattade av regering, riksdag eller andra externa aktörer
påverkar verksamhetens funktion. Även andra faktorer
som befolkningsutveckling och arbetsmarknadsutveckling
definieras som omvärldsrisker.
- Finansiella risker utgörs av till exempel likviditetsrisker,
kreditrisker, ränterisker med mera. Under denna faktor
definieras även ett globalt eller nationellt ändrat
konjunkturläge.
- Legala risker innebär bland annat risker för ny
lagstiftning, nya förordningar eller föreskrifter.

Riskfaktorer som återfinns i
myndighetens omedelbara närhet

- Verksamhetsrisker inkluderar exempelvis kvalitetsfrågor
och kan definieras som risken att verksamheten inte
uppnår fastställda verksamhetsmål, att verksamheten inte
bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt 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.

Konkreta verksamhetsrisker
på en mer övergripande nivå
Medborgarperspektivet

- Driftsäkerheten av tekniska system; betal- och
realtidssystem, bokningssystem och
kundservicerelaterade system. Risken bedöms som
medelhög.
- Myndigheten uppnår inte uppsatta mål, i åtaganden från
Mälab. Risken bedöms som medelhög.
- Myndighetens uppnår inte satta kvalitetsmål. Risken
bedöms som hög.

- Den fortsatta processen gällande Ny Trafik 2017, och då
främst det fortsatta arbetet med fordonsanskaffning.
Risken bedöms som låg.
- Tilldelning och tidtabell för Tågplan 2019. Risken bedöms
som hög.
- 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 medelhög.

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

Ekonomiskt perspektivet

- 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.
- Lägre intäktsutveckling än budgeterat, främst med
anledning av effekterna av nya Sörmlandstaxan och nya
produkter. Risken bedöms som hög.
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Årets arbete med intern kontroll

Under 2017 har den interna kontrollen utgått från den av
direktionen beslutade interkontrollplanen, vilket syftar till
att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet
med tillförlitlig rapportering samt följa tillämpliga lagar och
förordningar. Genom en god intern kontroll skapas
förtroende för verksamheten, då den interna kontrollen
påverkar alla delar i organisationen och dess system för
styrning och ledning.
Under perioden har myndigheten arbetat med tidigare
identifierade aktiviteter i den samlade handlingsplanen – och
som följs upp vid ledningens genomgång samt vid
ledningsgruppsmöten.

I enlighet med myndighetens internkontrollplan samt rutin
för intern kontroll, har två kontroller genomförts under
2017; 5 maj samt 18 oktober. Vid december månads slut
fanns tre öppna aktiviteter, men som nu är åtgärdade.
Myndighetens arbete med den interna kontrollen under året
har sammantaget visat att verksamhetens arbete med
styrdokument, processer och rutiner samt säkerställande av
att dessa följs fortgår. Under 2018 fortsätter arbetet med att
förbereda övergången till Region Sörmland.
Myndighetens internkontrollplan för 2017 beslutades av
direktionen den 16 mars och omfattar numera även kontroll
av informationssäkerhet. Vid direktionsmötet i mars 2018
beslutas internkontrollplanen för 2018.
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VERKSAMHETENS
FÖRVÄNTADE UTVECKLING
Autonoma fordon,
ny organisation, ökad
digitalisering, nya trafikavtal
och nya tåg

Framtiden styrs genom Region Sörmland

Från 1 januari 2019 kommer Sörmlands kollektiv-trafikfrågor
och övriga regionala utvecklingsfrågor att organiseras
genom Region Sörmland. Detta efter att medarbetare och
övrig verksamhet i Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken Sörmland AB och
Regionförbundet Sörmland övergår till och införlivas i
Landstinget Sörmland och de tre parterna i sin tur
gemensamt bildar Region Sörmland.
Det innebär bland annat att uppdraget som Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet har om att öka samordningen inom
den särskilda kollektivtrafiken och mellan den allmänna och
den särskilda kollektivtrafiken utrustas med ytterligare en
dimension
innebärande
att
infrastruktur
och
kollektivtrafikfrågor tydligare kopplas samman i samma
framtida organisation.
Det innebär också att Sörmland, i likhet med grannlänen
Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland,
kommer ha sina kollektivtrafikfrågor i sitt landsting. Det kan
i sin tur kunna förenkla samverkan och skapa förutsättning
för stark utveckling. Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet kommer likvideras som följd av att
dess verksamhet kommer att ha övergått till annan
organisation.

Nya trafikavtal

Under kommande år inträder nya avtal för hela länets
busstrafik men också för den regionala tågtrafiken. Det
första steget tas redan 2018 då busstrafiken i södra och
mellersta länet blir den första upphandlingen av busstrafik
som görs sedan 2010.
Under de år myndigheten har ansvarat för kollektivtrafiken i
länet har en nyckelfråga varit att framåtlutat utveckla
kollektivtrafiken tillsammans med våra trafikföretag. Nu har
vi chansen att fortsätta detta med avtal som är moderna och
anpassade för den nya tiden och förhoppningsvis ger både
beställare och utförare förutsättningar att utvecklas.
Trafikavtalen kommer inte garanterat hantera alla
förändringar och nya tekniska förutsättningar som inträffar
under 20-talet men det känns som det aldrig har varit
viktigare att ha avtal som möjliggör flexibilitet och främjar
utveckling än nu.

Kollektivtrafiken får en ny roll – först i städerna

Under 20-talet kan kollektivtrafiken börja träda in en ny
verklighet där självkörande fordon kan revolutionera
transportområdet och helt förändra förutsättningarna för
persontransporter. Alldeles nyligen har det första svenska
testet av självkörande fordon, i Kista i Stockholm, fått
tillåtelse av Transportsstyrelsen att utföras i verklig trafik och
sedan något år tillbaka är el-bussar på stark frammarsch.
Elektrifieringen av våra transporter fortsätter starkt och ny
teknik för arbete och mötesformer kan komma att förändra
grunden för våra resvanor.
Genom infasning av självkörande fordon förväntas i
synnerhet stadsutvecklingen få ny kraft. Även som
färdtjänst- och sjukresetransporter samt i skolskjutstrafiken
kommer de självkörande fordonen att ta en naturlig plats.
Teknikutvecklingen ger förutsättningar att såväl minska
miljö- och bullerpåverkan som att öka tryggheten och
säkerheten i trafikmiljön i städerna.

Automatisering och digitalisering ger nya möjligheter

Automatiseringen och digitaliseringen av samhället
fortsätter där kollektivtrafikbranschen har varit en av
pionjärerna i utvecklingen mot kontantlös betalning. Nya
betallösningar är på väg att etableras i Sverige, här är vi i
Sörmland än väl rustade genom ett modernt betalsystem
ombord på våra bussar och snart även för tågresandet.
Kombinerade mobilitetstjänster, där möjligheter att låta
kollektivtrafiken vara en del av paketlösningar med
exempelvis bilpooler, bildelning, cykelhyrning etc. förväntas
också utvecklas kraftigt framgent. Likaså att utvecklingen
kommer att bygga på standardkomponenter som
medborgaren redan är utrustad med såsom sin mobiltelefon
och betalkort.
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Mälardalen växer – och krymper

Som ofta för Sörmland är många avgörande frågor lika ofta
hemhörande utanför länet som innanför våra gränser. Under
lång tid har myndighetens förväntade utveckling kretsat
kring byggnation och invigning av Citybanan som nu är på
plats och historia. I januari redovisades statistik som visar att
den haft stor effekt på fjärr- och regionaltågens punktlighet.
Uppgifter som redan indikerar att den historiska satsningen
för länet och dess kommuner kommer att betala sig.
Nu väntar vi in fortsatta satsningar där bland annat utbyggd
Svealandsbana, fyrspår för Mälarbanan, Ostlänken med nya
stationer i Trosa och Nyköpings kommuner står på tur.
Satsningar som kommer att knyta ihop Mälardalen och
krympa restiderna. Vi väntar även inom kort in våra 33
beställda tågfordon för att sätta i trafik och på att få öppna
en ny tågdepå i Eskilstuna där Mälartågen ska repareras och
underhållas. Nya biljettöverenskommelser inom ramen för
Movingo är även det en förväntad utveckling.

Fortsatt arbete för en förbättrad infrastruktur

Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för
hela Sveriges utveckling och internationella konkurrenskraft.
I regionen bor nästan fyra miljoner människor som

tillsammans bidrar till 46 procent av Sveriges BNP. Varje dag
reser 700 000 personer över kommungränser för att komma
till jobbet. Med underhållsskuld på järnvägen och
rekordökning av resandet i persontrafiken är det väsentligt
att fortsätta arbeta för beslut om underhåll och trimning av
befintlig infrastruktur men även för ny infrastruktur.

Samverkan: nödvändig och
avgörande – men inte tillräckligt

En nära samverkan med andra aktörer i Östra Mellansverige
är för Sörmland avgörande för den fortsatta utvecklingen
och trafiksystemet måste fortsätta planeras och utvecklas
utifrån Sörmlands del av en växande StockholmsMälardalsregion. Båda kommer även fortsatt prioriteras.
För att verkligen nå nästa steg framåt är det av stor vikt att
även nationella beslut tas för att kollektivtrafikens
konkurrenskraft kan stärkas. Det kan handla om mer
specifika frågor som infrastruktursatsningar, prioriteringskriterier som gynnar persontrafiken och förändrade
avdragsregler för resor till och från arbetet men även om
fördelningspolitik i allmänhet som gynnar transportsektorn.
Inte minst behöver frågan om samordnad transportlagstiftning lyftas.
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FINANSIELL REDOVISNING
Driftredovisning
Utfall 2016

Budget 2017

DÅR2 2017

Utfall 2017

Avvikelse
jmf budget

110 881

115 597

107 527

106 794

8 803

110 560
60 497
50 063

115 066
59 511
55 555

107 077
53 342
53 735

106 238
52 889
53 349

8 828
6 622
2 206

321

531

450

556

-25

321

531

450

556

-25

Intäkter från medlemmarna
Varav
Medlemsavgifter
Skolkort/elevkort

645 809

700 839

703 490

690 833

10 006

589 261
56 548

650 506
50 333

650 506
52 984

637 875
52 958

12 631
-2 625

Summa intäkter

756 690

816 436

811 017

797 627

18 809

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

52 197

53 794

55 682

52 152

1 642

36 873
6 753
8 571

40 421
5 364
8 009

41 885
6 849
6 948

40 851
5 459
5 842

-430
-95
2 167

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

41 625

41 544

19 935

19 340

22 204

13 543
8 285
-497
20 294

11 569
8 177
-776
22 574

12 177
8 309
-1 371
820

15 517
4 589
-1 690
924

-3 948
3 588
914
21 650

Trafikkostnader
Varav
Landsbygd buss
Stadstrafik
Viten - busstrafik
Tåg
Viten - tågtrafik
Anropsstyrd trafik
Serviceresor
Riksfärdtjänst
Viten särskild kollektivtrafik

665 063

721 097

738 681

726 135

-5 038

304 650
165 150
-3 307
116 980

320 225
173 930

319 657
174 965

117 278

128 901

1 664
77 207
2 719
-2 304

1 755
104 533
3 376

1 332
110 430
3 396

316 463
172 538
-3 856
130 402
-1 686
1 201
108 039
3 034

3 762
1 392
3 856
-13 124
1 686
554
-3 506
342

Summa kostnader

756 581

816 435

814 298

797 627

18 808

Periodens resultat

1

1

-3 281

Driftsredovisning, exl LTS
Intäkter (tkr)
Intäkter från medborgarna
Varav
Biljettintäkter
Biljettintäkter landsbygd
Biljettintäkter stadstrafik
Övriga intäkter
Varav
Reklamintäkter
Provisioner

Kostnader (tkr)
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Driftredovisning, Allmänna kollektivtrafiken
Utfall 2016

Budget 2017

DÅR2 2017

Utfall 2017

Avvikelse
jmf budget

110 881

115 597

107 527

106 794

8 803

110 560
60 497
50 063

115 066
59 511
55 555

107 077
53 342
53 735

106 238
52 889
53 349

8 828
6 622
2 206

321

531

450

556

-25

321

531

450

556

-25

Intäkter från medlemmarna
Varav
Medlemsavgifter
Skolkort/elevkort

547 575

575 112

577 763

559 869

15 243

491 027
56 548

524 779
50 333

524 779
52 984

506 910
52 958

17 869
-2 625

Summa intäkter

658 456

690 709

685 290

666 663

24 046

Förvaltningskostnader
Varav
Personalkostnader, intern personal
Arvoden inkl. konsulter m.m.
Övrigt kontorsrelaterat

33 922

39 187

38 702

35 241

3 946

20 624
5 779
7 519

26 788
5 010
7 389

26 047
6 333
6 322

26 084
4 290
4 867

704
720
2 522

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

39 404

38 333

16 869

16 360

21 973

11 322
8 285
-497
20 294

8 358
8 177
-776
22 574

9 121
8 299
-1 371
820

12 550
4 577
-1 690
924

-4 192
3 600
914
21 650

Trafikkostnader
Varav
Landsbygd buss
Stadstrafik
Tåg
Anropsstyrd trafik
Viten - busstrafik
Viten - tågtrafik

585 137

613 188

624 855

615 062

-1 874

304 650
165 150
116 980
1 664
-3 307

320 225
173 930
117 278
1 755

319 657
174 965
128 901
1 332

316 463
172 538
130 402
1 201
-3 856
-1 686

3 762
1 392
-13 124
554
3 856
1 686

Summa kostnader

658 463

690 708

680 426

666 663

24 045

Periodens resultat

-7

1

4 865

-0

1

Allmänna kollektivtrafiken
Intäkter (tkr)
Intäkter från medborgarna
Varav
Biljettintäkter
Biljettintäkter landsbygd
Biljettintäkter stadstrafik

Övriga intäkter
Varav
Reklamintäkter
Provisioner

Kostnader (tkr)
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Driftredovisning, Särskilda kollektivtrafiken
Utfall 2016

Budget 2017

DÅR2 2017

Utfall 2017

Avvikelse
jmf budget

Intäkter från medlemmarna
Varav
Serviceresor
Riksfärdtjänst

98 234

125 727

125 727

130 964

-5 237

95 515
2 719

122 351
3 376

122 351
3 376

128 017
2 948

-5 666
428

Summa intäkter

98 234

125 727

125 727

130 964

-5 237

18 275

14 607

16 980

16 911

-2 304

16 249
974
1 052

13 633
354
620

15 838
515
627

14 767
1 168
975

-1 134
-814
-355

2 328

3 211

3 066

2 979

232

2 221
107

3 211

3 056
10

2 967
12

244
-12

Trafikkostnader
Varav
Serviceresor
Riksfärdtjänst
Viten

79 926

107 909

113 826

111 073

-3 164

77 207
2 719
-2 304

104 533
3 376

110 430
3 396

108 039
3 034

-3 506
342

Summa kostnader

98 225

125 727

133 872

130 963

-5 236

Periodens resultat

9

0

-8 146

1

-1

Särskilda kollektivtrafiken
Intäkter (tkr)

Kostnader (tkr)
Förvaltningskostnader
Varav
Personalkostnader, intern personal
Arvoden inkl. konsulter m.m.
Övrigt kontorsrelaterat
Trafikrelaterade nettokostnader
Varav
Tekniska system
Försäljningskostnader

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken

61

Resultaträkning
Resultaträkning, belopp i tkr

Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
Not

Utfall 2017

Koncernen Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2016

Budget 2017

Verksamhetens intäkter

1

184 999

189 734

185 089

189 734

165 929

Verksamhetens kostnader

2

-818 811

-778 700

-813 170

-773 579

-812 637

-5 536

-636

-9 279

-4 835

-3 793

-639 347

-589 601

-637 360

-588 679

-650 501

637 875

589 600

637 875

589 600

650 506

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Medlemsbidrag

3

Övriga bidrag

1 539

1 539

Finansiella intäkter

5

Finansiella kostnader
Årets resultat

13

-66

-3

-66

-3

-5

0

1

1 987

931

0

Balansräkning
Resultaträkning, belopp i tkr

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
Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
S:a skulder
S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER
Årets obokade resultat
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet

Koncernen Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet

Not

Utfall 2017

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2016

4
5,6

29 299
44 683
73 983

8 340
40 150
48 490

69 434
5 733
75 167

38 124
1 200
39 324

97 601
61 523
159 124
233 107

252 832
98 983
351 815
400 305

90 777
69 827
160 604
235 771

255 865
108 495
364 361
403 685

39 052

41 862
1 936
41 862
3 196

39 926
931
39 926
2 136

7
8

9

39 052
3 196

39 052
1
39 052
2 136

10

190 859

359 117

190 713

361 622

190 859
233 107
0

359 117
400 305
0

190 713
235 771
0

361 622
403 685
240

Inga
1 909 091

Inga
1 909 091

Inga
6 109 091

Inga
6 109 091

11
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Kassaflödesanalys
Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet

Kassaflödesanalys, belopp i tkr

Koncernen Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet

2017

2016

2017

2016

5 536
1 060

1
636
1 351

1 936
9 279
1 060

931
4 835
1 351

6 596

1 988

12 274

7 117

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Ökning(-)minskning(+) kundfordringar
Ökning(-)minskning(+) fordringar
Ökning(+)minskning(-) leverantörsskulder
Ökning(+)minskning(-) övriga rörelseskulder

151 822
-1 124
2 325
-170 583

-182 693
4 553
-9 829
195 982

152 243
181 149
-180 139
-163 607

-185 596
4 317
-6 017
13 214

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-10 965

10 001

1 919

-166 964

-26 495

-702

-40 588

-3 334

-26 495

-702

-40 588

-3 334

-37 460
98 983
61 523

9 299
89 684
98 983

-38 669
108 495
69 827

-170 298
278 794
108 495

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster
Avskrivningar
Avsättning
Vinst försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Fördelning per medlem

Biljettintäkterna är lägre på helår jämfört mot budget inom
både landsbygd-, stadstrafik samt skolkort. Den främsta
orsaken till lägre intäkter inom landsbygd och stadstrafik är
införandet av Sörmlandstaxan som introducerades hösten
2016 och som innebar nya produkter och en allmän prissänkning. Förutom att budgeten underskattade effekterna
av prissänkningen har önskad resenärsutveckling inte skett.
Resandeutvecklingen är på totalen svag och den ökning vi ser
är främst kopplad till resande med rabatterade produkter.
Överlag kan sägas att medlemmar med stort inslag av
landsbygdslinjer drabbas mest av effekten med en ny Sörmlandstaxa då taxesänkningen främst påverkar längre resor.

Genom Sörmlands kollektivtrafikmyndighet agerar Landstinget Sörmland tillsammans med kommunerna i länet för
att utveckla kollektivtrafiken som ett sammanhållet och
integrerat trafiksystem. Myndighetens omsättning under
2017 uppgår till 797 627 tkr. Medlemmarna kommer att inge
637 875 tkr i medlemsavgifter för myndighetens verksamhet
inklusive ersättning för respektive medlems trafik. De totalt
budgeterade, samt fakturerade, medlemsavgifterna för 2017
uppgick till 650 506 tkr vilket innebär en återbetalning till
medlemmarna på 12 631 tkr.
Nettokostnaden för den allmänna kollektivtrafiken visar på
ett resultat som är 17 865 tkr lägre än budget. Indexutvecklingen för trafikkostnader inom den allmänna kollektivtrafiken har under året varit lägre än budgeterat vilket
gynnar kostnaderna positivt. Dessutom budgeteras ej för
viten från trafikföretagen avseende brister i trafiken. Dessa
viten minskar trafikkostnaderna med totalt 5 542 tkr, varav
viten för busstrafik 3 856 tkr och viten för tågtrafik 1 686 tkr.

Våra resenärer som reser med periodkort på buss har möjlighet att avvakta med aktivering av sina kort samt att pausa
dem under en viss period. Dessa intäkter ska redovisningsmässigt inte tas upp som en intäkt i resultaträkningen förrän
korten är aktiverade. För 2017 har en periodisering därför
gjorts, och intäkterna har totalt sänkts, med cirka 700 tkr.
Den sammantagna kostnaden för förvaltningsavgifter och
trafikrelaterade nettokostnader har under året sjunkit med
totalt 21 725 tkr. Anledningen till varför de trafikrelaterade
nettokostnaderna ligger så pass mycket under budget beror
främst på att banavgifter budgeterades som en trafikrelaterad nettokostnad men har under året flyttats till trafikkostnader för tåg. Motsvarande avvikelse syns på tåg där
utfallet överstiger det budgeterade värdet med 13 124 tkr.

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar
däremot på ett negativt helårsresultat med -5 236 tkr. Indexutvecklingen har varit högre än budgeterat för den särskilda
kollektivtrafiken vilket påverkar kostnaderna negativt. Vi ser
också en högre resandeutveckling, för vissa medlemmar, än
budget och dessutom högre trafikkostnader kopplat till de
direktupphandlade avtalen för serviceresor.

Fördelning per medlem

(Tkr)

Avvikelse

Budget 2017

DÅR2 2017

Utfall 2017

jmf budget

Intäkter
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Biljettintäkter, Stadstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

165 930
59 511
55 555
50 333
531

160 511
53 342
53 735
52 984
450

159 752
52 889
53 349
52 958
556

6 178
6 622
2 206
-2 625
-25

Kostnader

690 708

680 425

666 663

24 045

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader allm
Trafikkostnader
Landsbygdstrafik Buss
Stadstrafik
Tåg
Övrig trafik
Viten - busstrafik
Viten - tågtrafik
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

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

38 702
16 869
624 854
319 657
174 965
128 901
1 332

524 778

519 914

35 241
16 360
615 062
316 463
172 538
130 402
1 201
-3 856
-1 686
506 910

3 946
21 973
-1 874
3 762
1 392
-13 124
554
3 856
1 686
17 868

Trafikkostnad Serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

104 533
3 376
17 818
125 727

110 430
3 396
20 047
133 873

108 039
3 034
19 890
130 963

-3 506
342
-2 072
-5 236
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Landstinget Sörmland

negativt med -7 558 tkr. Erlagda viten påverkar helårsutfallet
positivt med 2 212 tkr; varav viten för den allmänna
kollektivtrafiken 526 tkr och viten avseende tågtrafik 1 686
tkr.

Landstinget Sörmland ansvarar för regional landsbygdstrafik
med buss, tåg, sjukresor och långa sjukresor. Utfallet för
2017 visar totalt på en positiv avvikelse med 2 772 tkr där
den allmänna kollektivtrafiken står för 10 330 tkr av
avvikelsen medan den särskilda kollektivtrafiken avviker

Andel trafikarbete 36,5 %

(Tkr)
Budget 2017

DÅR2 2017

Intäkter

48 170

45 021

45 401

2 769

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

36 356
11 622
192

31 805
13 053
163

31 485
13 713
203

4 871
-2 091
-11

Kostnader

298 128

288 161

285 030

13 098

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
varav
Landsbygdstrafik Buss
Tåg
Övrig trafik
Viten - busstrafik
Viten - tågtrafik
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

14 191
24 880
259 057

14 010
3 907
270 244

12 863
4 358
267 810

1 328
20 522
-8 753

141 703
117 278
76

141 313
128 901
30

249 959

243 140

139 614
130 402
5
-526
-1 686
239 629

2 089
-13 124
71
526
1 686
10 330

Trafikkostnad serviceresor
Långa sjukresor
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

49 582
968
4 442
54 992

56 255
968
7 762
64 985

54 497
605
7 448
62 550

-4 915
363
-3 006
-7 558

304 951

308 125

302 179

2 772

Total nettokostnad

Allmän kollektivtrafik

Biljettintäkterna från landsbygdstrafiken är 4 871 tkr lägre än
budgeterat. Införandet av Sörmlandstaxan har inneburit ett
större intäktstapp för Landstinget än antagandet i budget.
Landstingets intäkter för skolkort ökar med 2 091 tkr jämfört
med budget och vi ser även fortsatt att resandet med
periodkort på tåg ökar. Landstinget får dock låga intäkter för
resandet trots att de bär kostnaderna.
Kostnader för landsbygdstrafik visar på ett positivt helårsresultat med 2 089 tkr. Vi har sett en lägre indexutveckling
än budgeterat vilket påverkar trafikkostnaderna för landsbygdstrafiken positivt. Detta har dock till viss del motverkats
av en högre andel tomkörningar. Resandeutvecklingen under perioden har varit positiv.
Kostnaderna för tågtrafiken visar på en negativ avvikelse
jämfört med budget med -13 124 tkr men beror främst på att
banavgifter tidigare redovisades som en trafikrelaterad
nettokostnad men nu är inkluderad i trafikkostnaderna. I
sammanställningen ovan ingår den taxesubvention som
Landstinget Sörmland får från Gnesta kommun om 3 400 tkr,

Utfall 2017 Avvikelse jmf budget

vilken hanteras som en trafikrelaterad nettokostnad. För
2017 utger dock Landstinget Sörmland 1 200 tkr till Gnesta
kommun avseende intäktsbortfall.

Särskild kollektivtrafik

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar på
en negativ avvikelse med -7 558 tkr jämfört mot budget,
varav en ökning av trafikkostnaden för serviceresor med
-4 915 tkr. Resandeutvecklingen för serviceresor har varit
högre än budgeterat och vi ser också en högre
indexutveckling än budgeterat. En stor anledning till de
ökade kostnaderna är även de direktupphandlade avtalen
för Flen och Nyköping med högre kilometerkostnad och
bonuspåslag.
Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken uppgår för 2017 till 7 448 tkr vilket ger en ökning för
Landstinget med -3 006 tkr jämfört mot budget. Detta som
följd av en underskattning av den budgeterade administrativa kostnaden samt ett ökat resande och en högre
kostnadsutveckling för sjukresor.
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Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med
buss inom Eskilstuna kommun, stadstrafik och i den särskilda
kollektivtrafiken för färdtjänst, vissa delar av skolresor samt
riksfärdtjänst.
Andel trafikarbete 24,8 %

(Tkr)
Budget 2017

DÅR2 2017

Intäkter

61 998

59 226

58 851

3 147

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Biljettintäkter, Stadstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

5 209
37 896
18 763
130

4 468
35 795
18 853
110

4 343
35 587
18 783
138

866
2 309
-20
-8

Kostnader

168 713

169 351

164 681

4 032

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
varav
Landsbygdstrafik Buss
Stadstrafik
Viten
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

9 603
3 862
155 248

9 482
4 133
155 736

8 736
3 827
152 118

867
35
3 130

32 580
122 668

32 158
123 577

106 715

110 125

32 968
121 675
-2 525
105 830

-388
993
2 525
885

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

31 675
556
7 169
39 400

27 677
570
6 732
34 979

27 221
610
6 530
34 361

4 454
-54
639
5 039

146 115

145 104

140 191

5 924

Total nettokostnad

Allmän kollektivtrafik

Biljettintäkterna från såväl landsbygds– som stadstrafik är
lägre än budgeterat; totalt en negativ avvikelse med 3 147
tkr. Införandet av Sörmlandstaxan samt fria resor på 65+kort har inneburit ett större intäktstapp för Eskilstuna kommun jämfört mot antagandet i budget. Avvikelsen beror
också på att resandeutvecklingen nästan enkom beror på
produkterna 65+ och elevkort och att resenärsutvecklingen
bland övriga är marginell. Intäkterna för skolkort ligger dock
i nivå med de budgeterade skolkortsintäkterna.
Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar på
ett positivt helårsresultat med 3 130 tkr, varav viten står för
2 525 tkr av sänkningen. Vi har dock även sett en lägre
indexutveckling än budgeterat vilket påverkar trafikkostnaderna för positivt. Detta har dock till viss del motverkats
av en tillkommande produktion i Eskilstuna samt ett ökat
antal tomkörningar. Den ökade produktionen avser linjerna
9 och 230, där den största produktionsökningen återfinns på
linje 230.

Utfall 2017 Avvikelse jmf budget

Särskild kollektivtrafik

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar på
en positiv avvikelse med 5 039 tkr jämfört mot budget, varav
en minskning av trafikkostnaden för serviceresor med 4 454
tkr. Resandeutvecklingen för serviceresor har varit lägre än
budgeterat med anledning av förändring av riktlinjer för
skolskjuts som har lett till ett mindre antal resor inom den
kategorin.
Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken är för Eskilstuna kommun 639 tkr lägre jämfört mot
budget.
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Flens kommun

Flens kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för
lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd
trafik/kompletteringstrafik inom Flens kommun, och i den
särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst. Flen införde även i
december 2016 en stadslinje, men då denna linje trafikeras
med en landsortsbuss hänförs kostnaderna till
landsbygdstrafiken.
Andel trafikarbete 2,9 %

(Tkr)
Budget 2017

DÅR2 2017

Intäkter

5 660

5 228

5 025

635

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

3 131
2 514
15

2 994
2 221
13

2 879
2 130
16

252
384
-1

Kostnader

18 533

18 520

17 931

602

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
varav
Landsbygdstrafik Buss
Viten
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

1 142
459
16 932

1 122
489
16 909

1 029
451
16 451

113
8
481

16 682

16 918

12 874

13 292

16 509
-83
12 906

173
83
-32

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

4 009
146
1 004
5 159

5 067
146
942
6 155

5 066
118
1 011
6 195

-1 057
28
-7
-1 036

18 033

19 447

19 100

-1 067

Total nettokostnad

Allmän kollektivtrafik

Biljettintäkterna från såväl landsbygd samt skolkort är lägre
än budgeterat; totalt en negativ avvikelse med 635 tkr. Efter
flera år av positiv resandeutveckling i den allmänna
kollektivtrafiken ses nu en svagare utveckling av resandet, på
främst linje 430, vilket påverkar intäkterna negativt.
Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar på
ett positivt helårsresultat med 481 tkr, varav viten står för 83
tkr av sänkningen. Vi har dock även sett en lägre
indexutveckling
än
budgeterat
vilket
påverkar
trafikkostnaderna för positivt. Detta har dock till viss del
motverkats av en utökad trafikbeställning i Flen samt ett ökat
antal tomkörningar.

Utfall 2017 Avvikelse jmf budget

Särskild kollektivtrafik

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar på
en negativ avvikelse med 1 036 tkr jämfört mot budget, varav
en ökning av trafikkostnaden för serviceresor med 1 057 tkr.
Resandeutvecklingen för serviceresor har varit något högre
än budgeterat och vi ser också en högre indexutveckling än
budgeterat. De ökade kostnaderna beror främst på
direktupphandlade avtal med högre kilometerkostnad och
bonuspåslag.
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Gnesta kommun

Gnesta kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken
för lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd
trafik/kompletteringstrafik inom Gnesta kommun, och i den
särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst, skolskjuts och
riksfärdtjänst.
Andel allmänna 3,7 %

(Tkr)
Budget 2017

DÅR2 2017

Intäkter

3 175

3 221

3 243

-68

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

2 009
1 146
20

1 849
1 355
17

1 929
1 293
21

80
-147
-1

Kostnader

20 542

18 992

18 606

1 936

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
varav
Landsbygdstrafik Buss
Viten
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

1 465
3 989
15 088

1 432
2 824
14 736

1 318
2 777
14 511

147
1 212
577

15 035

14 683

17 367

15 771

14 528
-84
15 363

507
84
2 004

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

2 477
171
638
3 286

2 159
178
470
2 807

2 194
182
485
2 860

283
-11
153
426

20 653

18 578

18 223

2 430

Total nettokostnad

Allmän kollektivtrafik

Biljettintäkterna totalt sett är 68 tkr högre än budgeterat;
varav en minskning av biljettintäkterna för landsbygdstrafik
med -80 tkr men en ökning av skolkortsintäkter med 147 tkr.
Gnesta har en svag resandeutveckling; dock har resandet på
linje 589 har under hösten varit förhållandevis god.
Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar på
ett positivt helårsresultat med 577 tkr, varav viten står för 84
tkr av sänkningen. Avvikelsen beror dels på en, för vår del,
gynnsam indexutveckling men även på att linjelagd taxi har
en förhållandevis stor påverkan på kostnaderna och dessa
ligger under budget. Detta har dock till viss del motverkats
ett ökat antal tomkörningar.

Utfall 2017 Avvikelse jmf budget

Särskild kollektivtrafik

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar på
en positiv avvikelse med 426 tkr jämfört mot budget, varav
en minskning av trafikkostnaden för serviceresor med 283
tkr. Resandeutvecklingen för serviceresor har varit lägre än
budgeterat; delvis motverkat av en högre indexutveckling än
budgeterat.
Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken är för Gnesta kommun 153 tkr lägre jämfört mot
budget.

I sammanställningen ovan ingår även Gnesta kommuns
taxesubvention till Landstinget Sörmland om 3 400 tkr.
Gnesta kommun kommer dock för 2017 att erhålla en
summa om 1 200 tkr från Landstinget Sörmland vilket
innebär en nettokostnad på 2 200 tkr.
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Katrineholms kommun

Katrineholms kommun ansvarar i den allmänna
kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss,
stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik
inom Katrineholms kommun, och i den särskilda
kollektivtrafiken för färdtjänst och riksfärdtjänst.
Andel trafikarbete 5,5 %

(Tkr)
Budget 2017

DÅR2 2017

Intäkter

5 697

6 261

6 086

-389

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Biljettintäkter, Stadstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

1 189
2 207
2 272
29

1 154
2 316
2 766
25

1 131
2 267
2 658
31

58
-60
-386
-2

Kostnader

29 494

29 524

28 696

798

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
varav
Landsbygdstrafik Buss
Stadstrafik
Övrig trafik
Viten
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

2 139
860
26 495

2 129
928
26 467

1 938
849
25 909

201
11
586

19 523
6 843
130

19 536
6 781
150

23 797

23 263

19 194
6 714
151
-151
22 611

329
129
-21
151
1 186

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

3 294
288
912
4 494

2 837
288
656
3 781

2 841
328
679
3 849

453
-40
233
645

28 291

27 044

26 460

1 831

Total nettokostnad

Allmän kollektivtrafik

Biljettintäkterna, totalt sett, är 389 tkr högre än budgeterat.
Ökningen ses främst i skolkortsintäkter men även till viss del
i landsbygdstrafiken trots införandet av Sörmlandstaxan.
Stadstrafikens biljettintäkter minskar dock jämfört med
budget.
Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar på
ett positivt helårsresultat med 586 tkr, varav viten står för
151 tkr av sänkningen. Avvikelsen beror på en, för vår del,
gynnsam indexutveckling. Detta har dock till viss del
motverkats ett ökat antal tomkörningar samt ökade
kostnader för omledningar vid trafikarbeten.

Utfall 2017 Avvikelse jmf budget

Särskild kollektivtrafik

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar på
en positiv avvikelse med 645 tkr jämfört mot budget, varav
en minskning av trafikkostnaden för serviceresor med 453
tkr. Resandeutvecklingen för serviceresor har varit lägre än
budgeterat; delvis motverkat av en högre indexutveckling än
budgeterat.
Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken är för Katrineholms kommun 233 tkr lägre jämfört mot
budget
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Nyköpings kommun

Nyköpings
kommun
ansvarar
i
den
allmänna
kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss,
stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik
där även skärgårdstrafiken ingår och i den särskilda
kollektivtrafiken för färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts.
Andel trafikarbete 14,5 %

(Tkr)
Budget 2017

DÅR2 2017

Intäkter

24 715

23 796

23 568

1 147

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Biljettintäkter, Stadstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

5 401
12 289
6 950
75

4 748
12 094
6 890
64

4 781
12 095
6 611
81

620
194
339
-6

Kostnader

84 593

84 713

82 390

2 203

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
varav
Landsbygdstrafik Buss
Stadstrafik
Övrig trafik
Viten
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

5 561
2 236
76 796

5 496
2 395
76 822

5 110
2 238
75 042

451
-2
1 754

41 917
34 028
852

42 015
34 074
733

59 879

60 917

41 066
33 650
691
-365
58 822

851
378
161
365
1 057

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

4 317
804
1 411
6 532

6 079
804
1 196
8 079

6 107
767
1 362
8 236

-1 790
37
49
-1 704

66 411

68 996

67 058

-647

Total nettokostnad

Allmän kollektivtrafik

Biljettintäkterna, totalt sett, är 1 147 tkr lägre än budgeterat
och minskningen ses såväl under stads- som
landsbygdstrafiken men även under skolkortsintäkter.
Orsaken till avvikelsen beror främst på att budgeten
underskattat effekterna av införandet av Sörmlandstaxan.
Resandeutvecklingen har varit god i både stads- och
landsbygdstrafik men drivs till stor del av ett ökat
användande av periodkort, och då främst reducerade 30dagarskort till studenter och ungdomar. Resandet ökar också
till stor del på Landstingets linjer vilket gör att intäktsökningen tillfaller dem.
Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar på
ett positivt helårsresultat med 1 754 tkr, varav viten står för
365 tkr av sänkningen. Kostnaderna är lägre än budget under
alla trafikslag och avvikelsen beror främst på en, för vår del,
gynnsam indexutveckling. Detta motverkas dock till viss del
av ett ökat antal tomkörningar.

Utfall 2017 Avvikelse jmf budget

Särskild kollektivtrafik

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar på
en negativ avvikelse med 1 704 tkr jämfört mot budget, varav
en ökning av trafikkostnaden för serviceresor med 1 790 tkr.
Resandeutvecklingen för serviceresor har varit högre än
budgeterat och vi ser även en högre indexutveckling än
budgeterat. Dessutom har kostnaderna ökat på grund av
direktupphandlade avtal med en högre kilometerkostnad
och bonus.
Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken är för Nyköpings kommun 49 tkr lägre jämfört mot
budget.
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Oxelösunds kommun

Oxelösunds kommun ansvarar i den allmänna
kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss och i
den särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst och
riksfärdtjänst. Från 2016 är linje 815 indragen. Som följd av
detta återstår enbart linje 615 som är anpassad till
skolelevernas behov.
Andel trafikarbete 0,1 %

(Tkr)
Budget 2017

DÅR2 2017

Intäkter

603

670

697

-94

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

37
563
3

83
585
2

103
594
1

-66
-31
2

Kostnader

2 836

2 821

2 588

248

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
varav
Landsbygdstrafik Buss
Viten
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

190
76
2 570

194
84
2 543

35
15
2 537

155
61
33

2 570

2 543

2 233

2 151

2 539
-2
1 891

31
2
342

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

1 117
185
560
1 862

1 174
185
413
1 772

1 192
161
392
1 744

-75
24
168
118

Total nettokostnad

4 095

3 923

3 635

460

Allmän kollektivtrafik

Biljettintäkterna, totalt sett, är 94 tkr högre än budgeterat.
Resandeutvecklingen har under hösten varit god vilket
påverkar biljettintäkterna för landsbygdstrafik positivt.
Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar på
ett positivt helårsresultat med 33 tkr, varav viten står för 2
tkr av sänkningen. De lägre kostnaderna beror främst på en,
för vår del, gynnsam indexutveckling. Detta motverkas dock
till viss del av ett ökat antal tomkörningar.

Utfall 2017 Avvikelse jmf budget

serviceresor med 75 tkr. Resandeutvecklingen för serviceresor är i nivå med föregående år men antal utförda kilometer
är högre vilket genererar en högre trafikkostnad. De
direktupphandlade fordon i Nyköping påverkar kostnaden f
då de även kör i Oxelösund. Vi ser även en högre indexutveckling än budgeterat.
Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken är för Oxelösunds kommun 168 tkr lägre jämfört mot
budget.

Särskild kollektivtrafik

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar,
totalt sett, på en positiv avvikelse med 118 tkr jämfört mot
budget. Däremot ses en ökning av trafikkostnaden för

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken

71

Strängnäs kommun

Strängnäs kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken
för lokal landsbygdstrafik med buss, stadstrafik samt
efterfrågestyrd trafik och i den särskilda kollektivtrafiken för
färdtjänst och skolskjuts.
Andel trafikarbete 8,2 %

(Tkr)
Budget 2017

DÅR2 2017

12 276

13 475

13 153

-877

4 795
3 164
4 271
46

4 870
3 530
5 036
39

4 838
3 400
4 870
45

-43
-236
-599
1

Kostnader

46 811

47 076

45 818

993

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
varav
Landsbygdstrafik Buss
Stadstrafik
Övrig trafik
Viten
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

3 403
1 368
42 040

3 367
1 468
42 241

2 879
1 261
41 677

524
107
363

31 396
10 392
253

31 456
10 532
253

34 535

33 601

31 035
10 498
204
-60
32 664

361
-106
49
60
1 871

Trafikkostnad serviceresor
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

4 676
983
5 659

5 920
1 201
7 121

5 685
1 231
6 916

-1 009
-248
-1 257

40 194

40 722

39 580

614

Intäkter
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Biljettintäkter, Stadstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

Total nettokostnad

Allmän kollektivtrafik

Biljettintäkterna, totalt sett, är 877 tkr högre än budgeterat.
En ökning av intäkterna ses hos alla trafikslag, men till största
del för skolkortsintäkter. Resandeutvecklingen har under
året varit god men något svagare under årets sista kvartal.
Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar på
ett positivt helårsresultat med 361 tkr, varav viten står för 60
tkr av sänkningen. De lägre kostnaderna beror främst på en,
för vår del, gynnsam indexutveckling. Stadstrafiken har dock
en högre kostnad än budget vilket främst beror på en ökning
av kostnaderna på grund av en förstärkningsbuss.

Utfall 2017 Avvikelse jmf budget

Särskild kollektivtrafik

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar,
totalt sett, på en negativ avvikelse med 1 257 tkr jämfört mot
budget, varav en ökning av trafikkostnaden för serviceresor
med 1 009 tkr. Resandeutvecklingen för serviceresor är
högre än budgeterat vilket genererar en högre trafikkostnad.
Med anledning av att Strängnäs kommun är ny i uppdraget
har budgeten avseende trafikkostnaden varit mycket osäker.
Vi ser dock en högre indexutveckling än budgeterat.
Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken är för Strängnäs kommun 248 tkr högre jämfört mot
budget vilket drivs av en högre resandeutveckling men även
tidigare nämnda osäkerheter kring budgetläggningen.
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Trosa kommun

Trosa kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för
lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd
trafik/kompletteringstrafik och i den särskilda för färdtjänst
och riksfärdtjänst.
Andel trafikarbete: 1,9 %

(Tkr)
Budget 2017

DÅR2 2017

Utfall 2017 Avvikelse jmf budget

Intäkter

1 541

1 396

1 454

87

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

474
1 057
10

461
926
9

463
981
11

11
76
-1

Kostnader

8 175

8 427

8 350

-175

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
varav
Landsbygdstrafik Buss
Övrig trafik
Viten
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

752
302
7 121

735
321
7 371

670
293
7 387

82
9
-266

7 048
73

7 301
70

6 634

7 031

7 349
70
-32
6 896

-301
3
32
-262

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

2 069
258
416
2 743

2 031
258
442
2 731

2 082
263
493
2 838

-13
-5
-77
-95

Total nettokostnad

2 743

2 731

2 838

-357

Allmän kollektivtrafik

Särskild kollektivtrafik

Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar på
ett negativt helårsresultat med 262 tkr. De högre kostnaderna beror huvudsakligen på att taxikostnader har en
förhållandevis stor påverkan och dessa ligger under året
högre än budget, främst avseende linje 552 och 550.
Förklaringen återfinns även i ett ökat antal tomkörningar.
Detta har dock till viss del motverkats av en, för vår del,
gynnsam indexutveckling.

Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken är för Trosa kommun 77 tkr högre jämfört mot
budget.

Biljettintäkterna, totalt sett, är 87 tkr lägre än budgeterat.

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar,
totalt sett, på en negativ avvikelse med 95 tkr jämfört mot
budget, varav en ökning av trafikkostnaden för serviceresor
med 13 tkr. Resandeutvecklingen för serviceresor ligger i
linje med budget; dock motverkat av en högre indexutveckling än budgeterat.
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Vingåkers kommun

Vingåkers kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken
för lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd
trafik/kompletteringstrafik och i den särskilda för färdtjänst.
Andel trafikarbete 1,9 %

(Tkr)
Budget 2017

DÅR2 2017

Utfall 2017

Avvikelse jmf budget

Intäkter

2 095

2 218

2 273

-178

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

910
1 175
10

910
1 299
9

938
1 325
10

-28
-150

Kostnader

12 880

12 841

12 571

309

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
varav
Landsbygdstrafik Buss
Övrig trafik
Viten
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

741
298
11 841

735
321
11 785

663
290
11 619

78
8
222

11 771
70

11 733
52

10 785

10 623

11 587
61
-29
10 298

184
9
29
487

Trafikkostnad serviceresor
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

1 317
283
1 600

1 231
234
1 465

1 155
255
1 409

162
28
191

12 385

12 088

11 708

677

Total nettokostnad

Allmän kollektivtrafik

Biljettintäkterna, totalt sett, är 178 tkr högre än budgeterat.
Resandeutveckling har varit god under året på kommunens
största linjer.
Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar på
ett negativt helårsresultat med 222 tkr. De lägre kostnaderna
beror huvudsakligen på en, för vår del, gynnsam indexutveckling. Detta är delvis motverkat av ett högre antal tomkörningar än budget.

Särskild kollektivtrafik

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar,
totalt sett, på en positiv avvikelse med 191 tkr jämfört mot
budget, varav en minskning av trafikkostnaden för
serviceresor med 162 tkr. Resandeutvecklingen för serviceresor är lägre än budgeterat; dock till viss del motverkat av
en högre indexutveckling än budget.
Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken är för Vingåkers kommun 28 tkr lägre jämfört mot
budget.
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Noter (belopp i tkr)
Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet

Koncernen Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet

2017

2016

2015

2017

2016

Not 1

Verksamhetens intäkter
Biljettintäkter
Skolkortsintäkter
Övrigt

159 752
106 238
52 958
556

217 054
110 560
56 548
49 947

194 204
110 279
60 080
23 846

159 752
106 238
52 958
556

217 054
110 560
56 548
49 947

Not 2

Verksamhetens kostnader
Trafikkostnader
Övriga kostnader
varav
löner och ersättningar
sociala avgifter

797 633
726 135
71 498

778 700
664 684
114 016

668 282
579 103
89 179

797 633
726 135
71 498

778 700
664 684
114 016

31 889
9 081

24 838
10 565

13 989
5 506

31 889
9 081

24 838
10 565

Not 3

Medlemsbidrag
Landstinget Sörmland
Eskilstuna kommun
Flens kommun
Gnesta kommun
Katrineholms kommun
Nyköpings kommun
Oxelösunds kommun
Strängnäs kommun
Trosa kommun
Vingåkers kommun

637 875
302 181
140 193
19 101
18 224
26 460
67 059
3 635
39 580
9 735
11 708

589 600
282 824
128 467
14 300
19 018
25 600
61 858
3 697
31 155
10 927
11 416

472 936
231 420
94 697
9 826
12 994
20 163
52 704
2 752
30 407
9 123
8 849

637 875
302 181
140 193
19 101
18 224
26 460
67 059
3 635
39 580
9 735
11 708

589 600
282 824
128 467
14 300
19 018
25 600
61 858
3 697
31 155
10 927
11 416

Not 4

Materiella
Trafikinventarie
Ingående anskaffningsvärde
Omklassficiering
Årets anskaffning
Årets utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffninsvärde
Ackumulerade avskrivningar
varav årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut

29 299

8 340

432

48 611

39 289

43 556

36 077

43 556

26 430

36 034
6 820
702

26 430

36 034
6 820
702

69 987

43 556

69 987

43 556

-41 486
-5 215
28 500

-36 271
-237
7 286

-36 034
-94

-41 486
-5 215
28 500

-36 271
-237
7 286

977

977

977

1 792

1 792

977

977

977

-497
1 295

1 792

-977

-977

-977

-1 295

-1 792

Bilar och andra
transportmedel
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
bilar o andra transp medel
varav årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut

-43
36 034

-33
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Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Not 4
Forts

Inventarier i annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
inventarier i annans fastighet
varav årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut
Övriga maskiner och
inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Omklassficiering
Årets utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärde
Ack avskrivningar övr mask o
inventarier
varav årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut
Pågående arbeten
Omklassficiering
Ingående värde
Redovisat värde vid årets slut

Koncernen Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet

2017

2016

2015

2017

2016

1 446

1 446

1 446

1 446

1 446

1 446

1 446

1 446

1 446

1 446

-1 446

-1 446

-1 446

-1 446

-1 446

1 896
65

943
953

942
1

64 813
65

62 391
2 421

1 961

1 896

943

34 878

64 812

-1 162

-841

-511

-51 324

-47 535

-321
799

-330
1 055

-154
432

-3 293
10 582

-3 798
13 809

14 093

7 842
-7 842

14 093

7 842
-215

14 093

215

6 056
-1 682
-336
4 374

7 402
-1 346
-336
6 056

58 697

57 319
1 378

58 697

58 697

-53 927

-53 562

-365
4 770

-326
5 135

14 093

Fastigheter i Länstrafiken
Ingående anskaffningsvärde
Ack avskrivningar
varav årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut
Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärde
Ack avskrivningar byggnader
och mark
varav årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut
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Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
2017
Not 4
forts.

Not 5

Not 6

2016

2015

Mark och markanläggningar
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärde
Ack avskrivningar mark och
markanläggningar
varav årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut
Ägt företag
Aktier i Länstrafiken
Sörmland, ägt till 100 %
Andelar i intresseföretag
Transitio AB
Mälardalstrafik AB
Länstrafiken i Mälardalen AB
Samtrafiken i Sverige AB
Bussgods Ekonomisk Förening
Summa

39 000
Antal
10 000
18
500
30
1

39 000

Koncernen Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
2017

2016

13 153

13 153

13 153

13 153

-8 393

-8 324

-69
4 760

-69
4 829

39 000

Kvotvärde Bokför värde Bokför värde Bokför värde Bokför värde Bokför värde
belopp i kr
100
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
5 000
90
90
90
90
90
100
50
50
2 000
60
60
60
60
60
1 500
0
0
1 150
1 150
1 150
1 200
1 200

Not 7

Fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar

97 601
82 994
6 255
8 352

252 832
234 816
9 282
8 734

74 693
52 123
14 207
8 362

95 310
82 943
6 255
6 112

252 832
234 816
9 282
8 734

Not 8

Kassa/bank
61 523
Avser banktillgodohavanden som ingår i Landstinget Sörmlands
koncernstruktur där Kollektivtrafikmyndigheten har 25 000 tkr i kredit.

98 983

89 684

69 827

108 496
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Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Not 9

Avsättningar
Ingående avsättning
Nyintjänad pension
Ränteförändring
Särskild löneskatt
Utgående avsättning

Not 10 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Not 11 Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelse
AB Transitio

Koncernen Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet

2017

2016

2015

2017

2016

2 136
850

399
303
8
75
785

2 136
850

210
3 196

785
1 075
15
261
2 136

210
3 196

785
1 075
15
261
2 136

190 859
48 594
142 265

359 117
46 269
312 848

172 964
56 098
116 866

190 823
49 229
141 595

361 622
232 640
128 982

1 909 091

1 909 091

6 109 091

6 109 091
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Redovisningsprinciper

Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider:

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets
årsredovisning har upprättats enligt kommunal redovisningslag och rådet för kommunal redovisning.
Vi tillämpar samma grundläggande redovisningsprinciper
och beräkningsmetoder vid upprättande av delårsbokslut
som vid årsredovisningen. Uppställningsformen för driftsredovisningen avviker från resultaträkningen. Vald uppställningsform bedöms ge en mer fullständig och rättvisande bild
av verksamheten och är anpassade till länets modell för
fördelning av ansvar och kostnader.

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 osäkra 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, dvs. med
samma belopp varje månad. Avskrivningar av kontorsinventarier påbörjas perioden efter mottagen faktura och
görs efter bedömning av tillgångens ekonomiska livslängd.
Avskrivningar på övriga anläggningstillgångar påbörjas när
investeringen är färdig att tas i bruk och görs efter
bedömning av tillgångens ekonomiska livslängd.

-

Maskiner och inventarier: 6-10 år
Kontorsinventarier: 5 år
Byggnader 25 och 50 år
Markanläggningar 20 och 30 år

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. Kollektivtrafikmyndigheten har inga ansvarsförbindelser för pensioner
intjänade före 1998. Kollektivtrafikmyndighetens pensionsåtagande är återlånade 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 påbörjat arbetet med komponentavskrivningar i den sammanställda
redovisningen och målsättningen är att kunna tillämpa
komponentavskrivningar för alla nya aktiveringar som sker
från och med 2015.

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken

79

REVISIONSBERÄTTELSE
Revisorerna i Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
Till:

Fullmäktige hos respektive medlem:

Eskilstuna kommun
Gnesta kommun
Nyköpings kommun
Strängnäs kommun
Vingåkers kommun

Flens kommun
Katrineholms kommun
Oxelösunds kommun
Trosa kommun
Landstinget Sörmland.

Revisionsberättelse för år 2017

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Kommunalförbundet Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet (org. nr 222000-2931).
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits
enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och
revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig
grund för bedömning och ansvarsprövning.
Vår granskning visar att årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen och god
redovisningssed.
Vi bedömer sammantaget att direktionen i Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet i allt väsentligt
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som
direktionen uppställt, i allt väsentligt.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionens ledamöter samt de enskilda
ledamöterna i densamma.
Vi åberopar bifogade revisionsskrivelser och rapporter.
Nyköping den 13 mars 2018

Gustaf Wachtmeister

Marita Bengtsson

Leif Jilsmo

Bilagor:

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: De sakkunnigas rapporter (nr 1-3)
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Revisorerna i Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Till:

Fullmäktige hos respektive medlem:
Eskilstuna kommun
Gnesta kommun
Nyköpings kommun
Strängnäs kommun
Vingåkers kommun

Flens kommun
Katrineholms kommun
Oxelösunds kommun
Trosa kommun
Landstinget Sörmland.

Revisionsberättelse för år 2017
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (org. nr 222000-2931 ).
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål , beslut och
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för
att det finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som
gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund
för bedömning och ansvarsprövning.
Vår granskning visar att årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunala
redovisningslagen och god redovisningssed.

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Kommunalförbundet Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella
mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt, i allt väsentligt.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionens
ledamöter samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Vi åberopar bifogade revisionsskrivelser och rapporter.

NJ1tping den 13 mars 2018

1/)~~cr
Marita Bengtssr
----

Bilagor:

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
De sakkunnigas rapporter (nr 1-3)

Lekmannarevision i
Länstrafiken i Sörmland AB

Till årsstämman i Länstrafiken i Sörmland AB
Org.nr 556194-6236

Granskningsrapport för år 2017

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv
och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av
års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig
grund för bedömning och prövning. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Under året har lekmannarevisorerna granskat bolagets former och instrument för styrning, uppföljning och kontroll. Granskningen har visat att det föreligger en tillräcklig struktur avseende
intern kontroll inom Länstrafiken i Sörmland AB.
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Nyköping den 13 mars 2018

ils Gustaf Wachtmeister
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Revisionsrapport 2017
Genomförd på uppdrag av revisorerna
mars 2018

Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet och
Länstrafiken i Sörmland AB
Granskning av årsbokslut 2017
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1. Inledning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sörmlands läns kollektivtrafikmyndighet har
vi granskat årsbokslutet samt årsredovisningarna för förbundet och för dess helägda
dotterbolag, Länstrafiken Sörmland AB, med avseende på verksamhetsåret 2017.
Revisionen har utförts i enlighet med kommunallagen, kommunala redovisningslagen samt
god revisionssed i Sverige. Vad gäller bolaget har granskningen utförts med utgångspunkt
från aktiebolagslagen samt årsredovisningslagen.
Syftet med denna rapport är främst att ge förbundets förtroendevalda revisorer information
om årsbokslutet 2017, samt att redovisa de väsentligaste noteringarna som framkommit vid
granskningen av bokslutet och årsredovisningen. Alla belopp är angivna i miljoner kronor
(mkr) om inte annat anges.
Granskningen har omfattat följande områden:
Årsredovisning:





Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Noter/Tilläggsupplysningar

Allmänna granskningsåtgärder:
 Verifikationsgranskning
 Kontroll av inbetalning av skatter och avgifter
 Genomgång av beslut i protokoll
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2. Förbundets resultat- och balansräkning
Vi har granskat årsredovisningen per 31 december 2017 samt analyserat större avvikelser
och förändringar mot budget och föregående års årsredovisning. Nedan lämnas
kommentarer till väsentliga resultat- och balansposter för vilka vi gjort iakttagelser i
granskningen.
2.1. Resultaträkning samt prognos
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet redovisar per 31 december 2017 ett
nollresultat. Budgeten för helår uppgår till 0 mkr. Eventuella överskott återbetalas till
medlemmarna och justeras i samband med respektive årsbokslut.
Medlemsbidragen uppgår till 638 mkr i jämförelse med föregående år om 589 mkr, vilket
framförallt beror på helårseffekt av Serviceresor trafiken inom ramen för myndighetens
verksamhet samt att ytterligare en medlem anslöt sin färdtjänstverksamhet till myndigheten.
Resultatet är även en effekt av införande av Sörmlandstaxan och ny zonindelning. Totalt sett
har detta inneburit sänkning av taxor samt ökning av resande med rabatterade produkter.
Verksamhetsintäkterna uppgår till 185 mkr i jämförelse med 190 mkr föregående år, och
budgeterades till 166 mkr. Avvikelsen mot budget hänför sig till intäkter som det ej
budgeteras för som sedan vidarefaktureras, såsom avtalade tjänster avseende Movingo
Kundservice samt Movingo app, hemsida (BRUM) och intäkter från Trafikverket.
Verksamhetsintäkterna uppvisar en minskning med 4,7 mkr i jämförelse med föregående år.
Huvudförklaringen bakom denna utveckling är nya Sörmlandstaxan inklusive ny zonindelning
som totalt sett inneburit en taxesänkning samt att köp av rabatterade produkter har ökat.
Verksamhetens kostnader uppgår till 819 mkr i jämförelse med 779 mkr föregående år, vilket
beror på ökade kostnader på grund av mer personal, kostnader för Movingo
(vidarefaktureras) och ökade trafikkostnader. Även kostnader för serviceresor har ökat
väsentligt i och med tillkommande uppdrag från medlem samt en engångseffekt vid en
direktupphandling av serviceresor.
De finansiella intäkterna och finansiella kostnaderna är i nivå med föregående år. Inga
ränteintäkter har erhållits under 2017 och kostnaderna avser i år en räntedel i
pensionskostnader.
Vår bedömning är att det redovisade resultatet ger en rättvisande bild, i allt väsentligt, av
myndighetens verksamhet med avseende på perioden 1 januari till och med den 31
december 2017.
2.2. Balansräkningen
Materiella anläggningstillgångar
Posten har ökat jämfört med föregående år vilket hänför sig till att förbundet investerat ett
nytt betal- och realtidssystem på bussarna, aktiverat föregående år om ca 7,1 mkr, samt nytt
skyltprogram 1,2 mkr. Det rådde viss osäkerhet föregående år om att det i den aktivering
som skedde med 7,1 mkr fanns inslag av tjänster som borde kostnadsföras. Utredning har
skett under 2017 och det har konstaterats att det enbart är en investering som ska aktiveras.
Emellertid har denna aktivering varit nettobokförd (investering med avdrag för bidrag från
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Trafikverket), vilket är felaktigt enligt god redovisningssed Investering och bidrag ska
bruttoredovisas och rättelse har skett under 2017.
Gällande övriga materiella anläggningstillgångar så har det bokförda värdet minskat vilket
beror på räkenskapsenliga avskrivningar.
Det noteras att förbundet inte har uppdelat materiella anläggningstillgångar i komponenter
fullt ut. Förbundet bör dock ta kravet om komponentredovisning i beaktande vid framtida
investeringar, om så skulle bli nödvändigt.
Finansiella anläggningstillgångar
Ingen förändring jämfört med föregående år. Posten avser andelar i Länstrafiken Sörmland
AB, AB Transitio, Mälardalstrafiken AB samt Samtrafiken i Sverige AB. Nedskrivningsbehov
bedöms ej föreligga.
Övriga kortfristiga fordringar
Större balansposter utgörs av kundfordringar, interimsfordringar samt övriga kortfristiga
fordringar. De kortfristiga fordringarna har minskat med 155,2 mkr jämfört med föregående
år, där det främst är kundfordringarna som har minskat hänförlig till avslutande av projektet
Citybanan under året.
Kassa och bank
Kassa och banktillgodohavanden uppgår till 61,5 mkr i bokslutet, vilket innebär en minskning
med 37,5 mkr jämfört med föregående år. Minskningen förklaras främst av utlåning om 6,8
mkr till Länstrafiken Sörmland samt investering i BRUS-projektet och övriga materiella
anläggningstillgångar.
Avsättningar
Förbundets avsättningar utgörs av pensionsåtaganden och uppgår till 3,2 mkr i jämförelse
med 2,1 mkr förgående år, vilket förklaras av ett ökat åtagande då antalet anställda ökat. Det
totala åtagandet har verifierats mot externa underlag.
Kortfristiga skulder
De kortfristiga skulderna utgörs främst av leverantörsskulder, interimsskulder samt övriga
kortfristiga skulder, däribland semesterlöneskulder. Posten har minskat jämfört med
föregående år, 190,9 mkr i jämförelse med 359,1 mkr. Förändringen jämfört med föregående
år hänför sig främst till minskad skuld avseende medfinansiering av Citybanan, med 184 mkr,
vilket i sin tur hänför sig till ovan nämnda medfinansiering av Citybanan.
Vi har utfört avstämningar mellan huvudboken och verifierande underlag. Stickprovsvis
granskning av väsentliga förändringar och poster har utförts mot underlag. Inga väsentliga
avvikelser eller differenser har iakttagits.
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3. Bolagets resultat- och balansräkning
3.1. Resultaträkning
Bolagets intäkter avseende hyror är i nivå med föregående år. Övriga intäkter har ökat med
0,5 mkr jämfört med föregående år, posten avser vidarefakturering av elbussprojektet till
förbundet samt ytterligare fakturering för el, städ och reparationsarbeten.
Övriga externa kostnader uppgår till 2,3 mkr och har minskat med 0,1 mkr i jämförelse med
föregående år. Posten avser främst tomträttsavgäld, reparationer och underhåll av både
inventarier och fastigheter samt kostnader för elbussprojektet. Kostnaderna för reparation
och underhåll samt elbussprojektet har i sin helhet vidarefakturerats.
Avskrivningarna uppgår till 3,4 mkr, vilket är en minskning med ca 0,5 mkr i jämförelse med
föregående år. Bolaget har under året avyttrat bilar vilket har medfört lägre avskrivningar.
Ränteintäkterna och räntekostnaderna är i nivå med föregående år, ökat med 0,05 mkr
avseende nytt lån från förbundet.
3.2. Balansräkningen
Fastigheternas bokförda restvärden har minskat i takt med avskrivningar enligt plan.
Uppbokning av pågående nyanläggningar har skett med 14,1 mkr vilket är främst hänförlig till
Katrineholmsdepån, cirka 12 mkr.
Posten maskiner och inventarier har minskat på grund av årets avskrivning samt avyttring av
bilar under året. Avskrivningar har gjorts enligt plan. Förändringen är i rimlig i jämförelse med
föregående år.
Aktier och andelar i intresseföretag är oförändrat jämfört med föregående år. Posten avser
innehav i Länstrafiken Mälardalen AB.
Kundfordringarna har minskat med 1,7 mkr jämfört med föregående år. Minskningen beror
på att fordringar till myndigheten har minskat då Citybanaprojektet är avslutat, förändringen
är rimlig.
Skulder hos koncernföretag har ökat med 192 mkr i jämförelse med föregående år, vilket
beror på att medfinansieringen av Citybanan är slutreglerad då projektet är avslutat. I övrigt
har posten ökat med 6,8 mkr vilket avser upptaget lån från förbundet.
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter i nivå med föregående år, avser
tomträttsavgälder kvartal 1 år 2018.
Kassa och banktillgodohavanden uppgår till 8,3 mkr (9,5 mkr) i bokslutet, vilket innebär en
minskning med 1,2mkr jämfört med föregående år. Mindre investeringar skett under året.
Leverantörsskulderna uppgår i årsbokslutet till 1,9 mkr, vilket är 184,4 mkr lägre än
föregående år. Minskningen är relaterad till medfinansieringen från Trafikverket som är
reglerad då Citybanan är avslutad.
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Övriga skulder avser momsfordran i år, momsskuld föregående år. Rimlig förändring då det
beror på försäljning och inköp.
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 1,7 mkr i jämförelse med
föregående år. I år har bolaget ingen skuld uppbokad vilket beror på att rutinen för
faktureringen har ändrats under året. Föregående år fakturerades hyror per kvartal, i år
fakturerar bolaget innevarande månad.
Vår granskning har omfattat avstämningar mellan huvudboken och verifierande underlag.
Stickprovsvis granskning av väsentliga förändringar och poster har utförts mot underlag. Inga
väsentliga avvikelser eller differenser har noterats.

4. Sammanställd redovisning
Sammanställd redovisning (Koncernredovisning)
Årsredovisningens finansiella avsnitt omfattar en sammanställd redovisning som omfattar
förbundet och bolaget. I förvaltningsberättelsen presenteras en övergripande analys av
koncernens utfall för perioden. Vi har granskat den sammanställda redovisningen utan att ha
noterat väsentliga felaktigheter.
Vår övergripande bedömning
Efter vår granskning av resultat- och balansräkning, samt sammanställda redovisning är det
vår bedömning att förbundets och bolagets resultat och ställning ger en rättvisande bild av
verksamheten per den 31 december 2017.

5. Kommentarer till årsredovisningen
5.1. Förbundets årsredovisning
Vi har granskat förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2017. I granskningen har vi
beaktat att god redovisningssed för kommuner/kommunalförbund i allt väsentligt har
efterföljts av förbundet. Årsredovisningens förvaltningsberättelse inleds med ett beskrivande
avsnitt om väsentliga händelser under året, samt att verksamheten beskrivs ur
medborgarperspektiv, trafikförsörjningsperspektiv, medarbetarperspektiv samt ekonomiskt
perspektiv. Därefter presenteras måluppfyllelsen för verksamheten. God ekonomisk
hushållning kommenteras särskilt. Vår bedömning att redogörelserna är utformade i enlighet
med gällande lagstiftning.
I likhet med föregående år beskrivs förbundets arbete med intern kontroll, vilket är positivt.
Det framgår att förbundet fortsatt att arbeta på bred front. Under året har förbundet arbetat
med intern kontroll med utgångspunkt från den fastställda planen för intern kontroll. Två
interna revisioner har genomförts, en på våren och en under hösten. Vi noterat att förbundets
interna kontrollplan även omfattar moment med avseende på informationssäkerhet, vilket vi
ser mycket positivt på.
Dock bör det i sammanhanget understrykas att förbundets snabba tillväxt ställer krav på ett
kontinuerligt arbete med att fortsätta att utveckla strukturen för intern kontroll. Detta även om
en övergång till Region Sörmland förbereds. Vår bedömning är att förbundet arbetar med
intern kontroll i linje med detta.
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I årsredovisningens avslutande avsnitt presenteras den finansiella redovisningen, med
resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser, sammanställd redovisning samt
tilläggsupplysningar. Det lagstadgade balanskravet klaras av förbundet.
Bedömning:
Förvaltningsberättelsen bedöms ge en god bild av väsentliga händelser under
verksamhetsåret 2017. Beskrivning och analys av måluppfyllelse bedömer vi vara
tillfredsställande och ger en tillfredsställande och översiktlig redovisning av förbundets
resultat vad gäller verksamhet och ekonomi. Årsredovisningen ger en intresseväckande bild
av verksamheten och har utvecklats ytterligare i jämförelse med föregående år. Inga
väsentliga brister har identifierats.

6. Bokslutsprocess 2017
Vi bedömer att bokslutsprocessen har väsentligt förbättrats och fungerat väl i år. Förslag till
årsredovisning har funnits framme till vår granskning.

7. Sammanfattande slutsatser av årets revision
Vår bedömning är att förbundets årsredovisning, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av
resultat och ställning per den 31 december 2017 för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet samt
att årsredovisningen i Länstrafiken Sörmland AB är rättvisande.

Stockholm den 13 mars 2018
Johan Perols
Certifierad kommunal revisor

Johanna Eklöf
Auktoriserad revisor
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2018-05-22
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Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2017 för Regionförbundet Sörmland
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige bevilja Regionförbundet
Sörmlands styrelse och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2016 och i övrigt
lägga årsredovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med förbundsordningens bestämmelser, har Regionförbundet Sörmland
överlämnat sin årsredovisning för 2017 med revisionsberättelse till
medlemskommunerna. Respektive fullmäktige i medlemskommunerna har att ta
ställning i frågan om ansvarsfrihet för förbundets styrelse.
Förbundet redovisar ett positivt resultat på 565 tkr jämfört med -1 365 tkr för år 2017.
Revisorerna uttalar sig och säger att årsredovisningen är i allt väsentligt rättvisande
och att styrelsens interna kontroll varit tillräcklig. Vidare, att styrelsen för
Regionförbundet Sörmland sammantaget bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och i ekonomiskt hänseende tillfredställande sätt. Resultatet är förenligt med de
finansiella och verksamhetsmässiga målen som styrelsen ställt upp. Revisorerna
tillstyrker därför att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Regionförbundets
Sörmlands styrelse och de enskilda ledamöterna för räkenskapsåret 2017.
Ärendets handlingar





Skrivelse om begäran om ansvarsfrihet regionstyrelsen, Regionförbundet
Sörmland, 2018-04-24
Sammanträdesprotokoll, Regionförbundet Sörmland, § 14, 2018-04-12
Årsredovisning 2017, Regionsförbundet Sörmland
Revisionsberättelse inkl. revisorernas granskningsrapport

Axel Stenbeck
Nämndsekreterare
Beslutet skickas till:
Regionförbundet Sörmland
Akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Datum

Dnr

2018-04-24
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Regionförbundet Sörmlands
medlemmar

Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen
Enligt Regionförbundet Sörmlands förbundsordning ska medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar behandla frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen.
Regionstyrelsen har fattat beslut om årsredovisningen för år 2017 och revisorerna har
lämnat sin revisionsberättelse. Därmed vill vi att medlemmarnas respektive fullmäktige behandlar frågan om regionstyrelsens ansvarsfrihet.
Följande formulering kan användas vid medlemmarnas beslut:
"Bakgrund:
Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets verksamhet och
bokslut för år 2017. Revisorerna föreslår att årsredovisningen ska godkännas och att
regionstyrelsen och dess ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet.
Beslut:
Regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2017".

REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND
Förbundskontoret

CQUj)~~l~
Cristine Dahlbom
Regiondirektör

Bilagor:
Revisionsberättelse
Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2018-04-12 § 14, med årsredovisning
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Telefon: 0155-778 90
E-post: info@region.sormland.se
Hemsida: www.region .sorm land.se
Org nr: 222000-1545
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§ 14

PROTOKOLL
Regionstyrelsen 2018-04-12

Årsredovisning år 2017
Dm 18- 024

Sammanfattning
Av Regionförbundet Sörmlands årsredovisning framgår utfallet av förbundets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid utgången av år 2017.
I slutet av 2017 identifierades behovet av ett projekt för digital regional utveckling i
Sö1mland, digital transformation. En miljon kronor av 2017 års medel föreslås avsättas för genomförande av projektet 2018.
Regionförbundets revisorer granskar verksamheten och kommer enligt förbundsordningen att avge revisionsberättelse till medlemmarnas fullmäktige, vilka behandlar
frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-03 -22 § 11
Tjänsteskrivelse, 2018-02-19
Årsredovisning 2017, förbundskontoret 2018-02-19

Regionstyrelsens beslut
1. Årsredovisningen för år 2017 godkänns och översänds till regionförbundets medlemmar tillsammans med revisionsberättelsen med begäran om att fullmäktigeförsamlingarna behandlar frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen.
2. En miljon kronor avsätts för projektet digital transformation.

Protokollsutdrag
Medlemmarna
Akten

, - 1- - - - -- -- - - - - -- - Box 325, 611 27 Nyköping
Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64
Telefon: 0155-778 90
E-post: info@region.sormland.se
Hemsida: www.region.sormland .se
Org nr: 222000-1545

Justeras

Protokollsutdraget intygas
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Hemsida: www.region.sormland.se
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Regionförbundets förvaltningsberättelse
Inledning
Verksamhetsåret 2017 präglas av insatser som kraftsamlar Sörmland. Organisatoriskt
sker detta genom att förbereda regionbildning 2019 tillsammans med landstinget och
kollektivtrafikmyndigheten (SKTM). Ett omfattande arbete bedrivs i samverkan med
de tre organisationerna och länets kommuner. Även länsstyrelsen berörs då en del av
länsstyrelsens uppdrag och medel kopplade till dessa uppdrag överförs till den nya
regionen. Med regionbildningen förväntas en effektivare hantering av det regionala
utvecklingsarbetet och en tydligare och starkare organisation.
Kraftsamlingen av Sörmland sker även genom att länets regionala
utvecklingsstrategi, Sörmlandsstrategin 2020, revideras. Detta är en långsiktig,
strategisk plan för Sörmland in i framtiden där möjligheter och utmaningar
identifieras och beskrivs. En särskild politisk beredning kopplad till regionstyrelsen
har inrättats för att styra detta arbete.
Förankringsprocessen kring Sörmlandsstrategin är omfattande och dialogmöten
genomförs med alla kommuner, landstinget, kollektivtrafikmyndigheten,
länsstyrelsen med flera. Funktionella samband, tvärsektoriell samordning och
storregionala kontexter är särskilt viktiga att värna för länets tillväxt. Det gäller
särskilt kopplingen till Stockholm och andra närliggande län.
En ny, flerårig länstransportplan utarbetas under året. Den beskriver och prioriterar
hur de statliga medel som tillförs Sörmland under den kommande perioden ska
användas. Även denna process är omfattande och förankras med länets kommuner.
Transportsystemet är avgörande för en god tillgänglighet inom länet och till andra
län och måste samplaneras med byggandet av bostäder m m, som pågår i alla länets
kommuner.
I juli invigdes Citybanan i Stockholm, vilken har byggts under flera år och
finanseriats bland annat med medel från Sörmlands kommuner och landsting.
Citybanan avlastar regionaltågstrafiken, vilket är positivt för Sörmlands resenärer.
Inför 2017 permanentades de tre miljoner som Näringsdepartementet tidigare tilldelat
regionförbundet som extra medel. De nya budgetmedlen används till att skapa
tillväxt och konkurrenskraft i det sörmländska näringslivet, vilket stämmer överens
med den nationella satsningen på nyindustrialisering.
Sörmland har under många år haft bland de lägsta statliga anslagen i landet för
regional utveckling (s k 1:1-medel). Tilldelningen är fortfarande låg och detta är inte
logiskt, eftersom Sörmland har hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå jämfört med
andra län och därför skulle behöva ett relativt högt anslag. Detta påtalas löpande av
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såväl regionförbund som länsstyrelse och en särskild skrivelse, ”Läget i länet med
läget”, har tillställts Sörmlands riksdagspolitiker och utmynnat i två motioner.
Arbetet med smart specialisering fortsätter och den beslutade strategin omsätts nu i
en handlingsplan för att utveckla tillväxt och innovation, främst inom
styrkeområdena:
• Avancerad tillverkning för krävande miljöer
• Biobaserade näringar, hållbar produktion och effektiv distribution
• Verksamhetsnära, digitala tjänster
Regionförbundet har också, på regeringens uppdrag, utarbetat handlingsplaner för
klimat, miljö, jämställdhet och även jämlikhet, vilket ska genomsyra det regionala
tillväxtarbetet.
Under året har arbetet med att mobilisera utvecklingsinsatser med finansiering från
EU:s strukturfonder pågått. Regionalfonden medfinansierar ett flertal insatser inom
områdena forskning, innovation och entreprenörskap. Inom området för att minska
belastningen på miljön, bland annat CO2-utsläpp, finns utrymme för fler finansierade
insatser. Inom Socialfonden, som ska undanröja hinder för personer att hamna
utanför arbetsmarknaden finns outnyttjat ekonomiskt utrymme. Tillsammans med
länen i Östra Mellansverige sker en kraftsamling för att mobilisera
utvecklingsprojekt i de delar av fonderna där medel finns kvar.
En stor utmaning för hela länet är att förverkliga den bredbandsstrategi som är
antagen och Post- och telestyrelsen har bidragit till utbyggnaden av bredbandsnätet i
Sörmland. Regionförbundets medlemmar har alla stora utmaningar där
välfungerande bredband kan bidra till effektivare arbetssätt. Digitalisering är ett
område som regionförbundet fördjupat sig i, bland annat i projektet ”Säker
utskrivning”, som skapar förutsättningar för informationsöverföring mellan
landstingets hälso- och sjukvård och kommunernas vård och omsorg.
En tematisk utvärdering av bredbandskoordinatorsfunktionen och fiberutbyggnaden i
Sörmland har genomförts. Resultatet av 2016 års utvärdering av arbetet med
destinationsutveckling i länet visar att det finns förtroende för arbetet men uppdrag,
roller och uppföljning kan utvecklas.
Särskilt roligt är resultatet av regionförbundets varumärkesundersökning, som visar
att kännedomen om verksamheten har ökat, att det allmänna intrycket har ökat i
positiv riktning samt att personalen uppfattas som professionell.

Regionförbundets ändamål enligt förbundsordningen
Förbundet ska vara ett organ för kommunerna och landstinget i Sörmland för att ta
vara på länets möjligheter och främja dess utveckling. I detta ska
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medborgarnas/länsbefolkningens möjligheter till delaktighet och insyn i
verksamheten beaktas liksom subsidiaritet, strävan efter en uthållig utveckling,
jämställdhet samt de mervärden som verksamheten inom förbundet ger upphov till.
Förbundet ska vara medlemmarnas gemensamma organ för regional utveckling,
samordna insatser inom området och vara medlemmarnas gemensamma företrädare
i följande frågor:
•

Särskilt främja inomregional samverkan beträffande trafik och infrastruktur,
näringsliv och entreprenörskap samt kompetensutveckling och
arbetskraftstillgång. Internationalisering, hållbar utveckling och ungdomars
värderingar är perspektiv som ska genomsyra verksamheten.

•

Verkställa regionala uppdrag från staten.

•

Utse eller nominera representanter i regionala samverkansorgan inom
förbundets uppgiftsområde.

•

Ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten samt
uppgifter som medlemmarna väljer att tillföra förbundet.

Förbundets uppgifter enligt förordningen om regionalt
tillväxtarbete
Regeringen har under 2017 fattat beslut om en ny förordning för att stärka det
regionala tillväxtarbetet (2017:583). Förordningen kopplar an till regeringens
nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.
Förordningen innehåller bestämmelser om det regionala tillväxtarbetet och statliga
myndigheters medverkan samt tydliggör de olika aktörernas ansvar och roller. Den
klargör att regionernas utvecklingsstrategier ska utarbetas och genomföras i
samverkan med berörda kommuner, landsting, länsstyrelser och andra berörda
statliga myndigheter. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer ska
erbjudas möjligheter till samverkan.
Förordningen pekar bland annat på att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
ska vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser i det regionala
tillväxtarbetet. Detta har vi tagit fasta på i arbetet med att revidera
Sörmlandsstrategin.
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Förbundets uppgifter enligt lagen (2002:34) om
samverkansorgan i länen
Regionförbundet omfattas av lagen om samverkansorgan och ska enligt denna utföra
följande uppgifter:
• Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och
landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter.
•

Samordna insatser för genomförandet av strategin.

•

Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.

•

Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.

•

Följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det
regionala tillväxtarbetet.

I promemorian Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar, Ds 2017:61 föreslås att
lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga
län. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019, det vill säga i samband
med den planerade regionbildningen i länet, varvid lagen (2002:34) om
samverkansorgan i länen upphör att gälla vid utgången av 2018.

Redovisning av måluppfyllelse
Regionförbundets uppgift är att samordna Sörmlandsstrategin 2020 samt följa upp
dess inriktning och mål. Förbundet har det övergripande ansvaret, men om tydliga
resultat ska kunna nås behövs en långtgående samverkan med andra aktörer. Ett
viktigt led i uppföljningen är att stämma av utvecklingen i länet med hjälp av
Sörmlandsstrategins indikatorer.
Förbundet verkställer målen och strategierna i Sörmlandsstrategin genom projekt och
aktiviteter (löpande verksamhet). Med utgångspunkt från Sörmlandsstrategins mål
har i verksamhetsplanen för 2017 olika projekt och aktiviteter angivits, som
regionstyrelsen beslutat att regionförbundet ska arbeta med under året. För dessa
projekt och aktiviteter angavs mål som ska uppnås under året.
Resultatet (måluppfyllelsen) ska leda till effekter i ett längre perspektiv
(Sörmlandsstrategins mål). Den långsiktiga utvecklingen kan följas genom
Sörmlandsstrategins indikatorer, vilket ger en bild över hur regionförbundets
verksamhet bidrar till den hållbara tillväxt och utveckling som beskrivs i
Sörmlandsstrategin 2020.
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Verksamheten och de mål som beskrevs i verksamhetsplanen följs nu upp på projektoch aktivitetsnivå och redovisas i årsredovisningen. Under 2018 fattas beslut om
antagande av en reviderad regional utvecklingsstrategi, Sörmlandsstrategin.

Sörmlandsstrategin
2020
Mål och
strategier

Regionförbundets
Projekt

Aktiviteter

Projektmål
2017

Aktivitetsmål
2017
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Huvudverksamhet
Nedan redovisas måluppfyllelse per mål och projekt. Eventuella ekonomiska
avvikelser kommenteras under stycket ”Ekonomisk sammanställning av
huvudverksamheten – Kommentar till utfall, prognos och budgetavvikelser” längre
fram i dokumentet.

Mål 1: I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och
vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda
möjligheter att rekrytera rätt kompetens.
Strategi: Vi anpassar utbildningar bättre till rekryteringsbehoven genom
att utbildningsanordnare och arbetsgivare tydligt och tillsammans
formulerar vilka behov av kompetens som finns.
Projekt

Regional kompetensplattform

Projektmål

Regeringsuppdrag med syfte att verka för en utvecklad samverkan
inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och
lång sikt.

Fortsatt kartläggning av kompetensbehov och fördjupade studier
inom utbildning och arbetsmarknad ingår. I övrigt finansiering av
ett antal aktiviteter som återfinns i kompetensberedningens
handlingsplan. Aktiviteterna omfattar samtliga tre strategier inom
mål 1.
Uppföljning av Aktiviteter är påbörjade enligt plan, däribland 14 av 17 insatser
mål
som ingår i kompetensberedningens handlingsplan. Den regionala
kompetensplattformens funktion har utvecklats i dialog med
aktörer, bland annat angående samarbete med
kompetensbehovsanalyser. Årets Kompetensforum hade temat
utbildningssamverkan.
Budget
425 000 kronor
Utfall
408 600 kronor
Projektslut
2017-12-31
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Projekt

Förstärkt regional kompetensplattform i Sörmland

Projektmål

Förstärkning av projekt Regional kompetensplattform, via medel
från Tillväxtverket, med syfte att fastställa kompetensplattformens
arbetssätt och struktur i Sörmland. Aktiviteterna omfattar samtliga
tre strategier inom mål 1.
Uppföljning av Projektet förlängdes med tre månader innan projektslut, med
mål
resultatet att kompetensplattformens funktion utretts och
förankrats med aktörer i länet.
Budget
225 000 kronor (Delvis projektfinansierat: intäkter 225 000 kronor
från Tillväxtverket och kostnader 450 000 kronor.)
Utfall
104 400 kronor
Projektslut
2017-10-31
Aktivitet

Politisk kompetensberedning

Aktivitetsmål

Styrgrupp för implementering av handlingsplanen och initiering av
nya insatser i linje med det regionala
kompetensplattformsuppdraget. De insatser som finns i
handlingsplanen återfinns under regional kompetensplattform eller
som egna poster.

Uppföljning av Beredningen sammanträdde vid sex tillfällen och genomförde en
mål
studieresa till Västra Götaland för att lära om goda exempel på
regionalt kompetensförsörjningsarbete inför regionbildningen. I
övrigt har beredningen gett inspel på de nya nationella riktlinjerna
för regionalt kompetensförsörjningsarbete som kommer att
påverka regionförbundets regeringsuppdrag kommande år.
Ordföranden har deltagit vid förbundets kommunchefsträff och
informerat om beredningens arbete.
Budget
100 000 kronor
Utfall
99 200 kronor
Projekt
Projektmål

Satsning på Mälardalens högskola och samverkan med andra
universitet och högskolor
Fortsatt stöd till Mälardalens högskola för att säkerställa
akademiskt stöd inom framförallt områdena kompetens och
innovation. Målet är att säkerställa Mälardalens högskolas status
och dess möjlighet att vidareutveckla viktiga utbildningar och
forskningsområden.
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Samverkan med universitet och högskolor är viktigt för att
säkerställa länets behov av kompetens på många områden, särskilt
de offentliga myndigheternas.
Uppföljning av Spridning av forskning till länets kommuner är en viktig del och
mål
tillsammans med Mälardalens kompetenscentrum för lärande
(MKL) har samproducerade forskningsprojekt medfinansierats.
MKL arrangerar också SYV-nätverkets träffar och är
processledare för skolchefsnätverkets testverksamhet för innovativ
kompetensförsörjning i skolan. Ett fortsatt bidrag till uppstart av
ett forskningsprojekt om vinster med införande av hälsoteknik i
offentlig verksamhet har lämnats.
Budget
700 000 kronor
Utfall
700 000 kronor
Projektslut
2017-12-31

Strategi: Vi ger unga och vuxna bättre möjligheter att gå från utbildning
till arbete
Projekt

Projekt #jagmed

Projektmål

Medverkan i det storregionala socialfondsprojektet #jagmed, som
syftar till att fler unga i Östra Mellansverige ska slutföra sina
gymnasiestudier alternativt hitta andra vägar till en varaktig
etablering på arbetsmarknaden.

Uppföljning av Sörmland har två #jagmed delprojekt, i Katrineholm respektive
mål
Nyköping/Oxelösund. Under 2017 har fler elever med stöd av
projektet slutfört sin gymnasieutbildning. Metoder som prövas
inkluderar samverkan kring elever med extra stödbehov, tjänsten
som elevstödjare, samt rutiner och arbetsmetoder för övergångar
mellan stadier, kommuner och typ av huvudmän (offentlig/privat).
Under året har projekten uppmärksammats lokalt och nationellt i
media, vid konferenser och studiebesök. Inför sista
verksamhetsåret har planering för implementering av
arbetsmetoder i ordinarie verksamhet och spridning av resultat
påbörjats.
Budget
350 000 kronor
Utfall
-239 000 kronor (intäkterna överstiger kostnaderna)
Projektslut
2018-12-31
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Strategi: Vi genomför behovsanpassade insatser för grupper som har
svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.
Projekt

Arbetsplatsintegrerat lärande

Projektmål

Pilotprojekt för att utveckla arbetsplatsbaserad vuxenutbildning i
länet, med vård och omsorg som bransch och nyanlända kvinnor
och män som deltagare. Regionförbundet Sörmland är
projektägare och pilotverksamheter genomförs i Eskilstuna, Trosa
och Oxelösunds kommuner. Finansieras av Europeiska
socialfonden.

Uppföljning av Utbildning pågår i enlighet med projektmål. Kommunerna följer
mål
det löpande arbetet i de lokala styrgrupperna. Den regionala
styrgruppen träffas regelbundet, projektet följs av externa
utvärderare. Två workshops har genomförts med språkombud och
reflektionsledare tillsammans med de lokala styrgrupperna och den
regionala styrgruppen. Ett antal informationsinsatser för
marknadsföring av projektet har genomförts.
Budget
0 kronor (Helt projektfinansierat: intäkter 800 000 kronor från
socialfonden och kostnader 800 000 kronor.)
Utfall
104 300 kronor
Projektslut
2019-07-31
Aktivitet

ESF-projekt

Aktivitetsmål

I regionförbundets ambition att bistå medlemmarna med stöd i
EU-arbetet har ett behov av förstudiemedel och medfinansiering
av projekt identifierats.
Målet är att mobilisera aktörer i Sörmland - myndigheter,
näringsliv, kommuner, ideella organisationer med flera, för att
genomföra utvecklingsprojekt som leder till ökad tillväxt och
minskat utanförskap på den sörmländska arbetsmarknaden.

Uppföljning av Två projekt som mobiliserats med dessa medel har beviljats från
mål
ESF-rådet. De två är "Integrationslyftet" och "Byggchansen".
Under perioden har nya mobiliserings- och stödinsatser
genomförts riktat till olika länsaktörer med egna intressen att
ansöka inom pågående utlysningar.
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Budget
Utfall
Projektslut

”Smart kompetens för industrin i Östra Mellansverige" är
mobilisering för en kompetensomställning av anställda i
industriföretag. ”Kompetensutveckling inom hemtjänsten” handlar
om arbetsplatsförlagd kompetensutveckling och anpassade
kompetensutvecklingsmetoder, för utrikesfödd personal med
brister i svenska språket. ”Unga utrikes födda” är en ansökan som
bygger vidare på framgångsrika metoder inom projektet #jagmed.
500 000 kronor
630 300 kronor
2017-12-31
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Mål 2: Sörmland har starka samband med omvärlden

Strategi: Vi utvecklar ett hållbart transportsystem
Aktivitet

Utvecklingsprocesser och löpande arbete

Aktivitetsmål

Regionförbundet driver, deltar och stödjer olika
utvecklingsprocesser inom transport- och infrastrukturområdet
genom att genomföra strategier och aktivt arbeta med
infrastrukturplanering. Målet är att stödja och vara verksam i
organisationerna och på så sätt bevaka Sörmlands och
medlemmarnas intressen nationellt, regionalt och lokalt. I arbetet
ingår genomförandet av nu beslutad länstransportplan. Förbundet
är delägare i Nyköping Östgötalänken AB, Biogas Öst och Räta
linjen.

Uppföljning av Inom det storregionala samarbetet "En bättre sits" har under året
mål
pågått storregional samverkan och påverkansarbete kopplat till
den framtagna systemanalysen och förslaget till nationell plan.
Bidrag och stöd till de olika organisationer regionförbundet
stödjer och medverkar i har delvis betalats ut. Arbetet i Nyköping
Östgötalänken AB bevakas löpande.
Arbetet i Biogas Öst har en stark koppling till att skapa
nödvändiga förutsättningar och kunskap om olika områden för att
kunna skapa regionala bidrag för att uppnå klimat- och miljömålen
i allmänhet och i förslaget till ny nationell plan.
Budget
520 000 kronor
Utfall
403 000 kronor
Aktivitet

Genomförande av länsplanen för regional
transportinfrastruktur

Aktivitetsmål

Målet är att, utifrån den årliga beslutade processen, genomföra och
följa upp den regionala planen i samverkan med Trafikverket,
kommunerna, kollektivtrafikmyndigheten, länsstyrelsen och
landstinget.
Uppföljning av Länstransportplanen genomförs enligt årlig processmodell i vilken
mål
berörda aktörer ingår. Löpande möten har genomförts under året
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Budget
Utfall

med den regionala transportgruppen med representanter från
SKTM och Trafikverket. Kommunernas reviderade treårsplaner
har inkommit till regionförbundet och en del av materialet ligger
till grund för att prioritera statlig medfinansiering av olika
kommunala objekt. Objekten syftar till att öka trafiksäkerheten,
stärka gång- och cykelvägar samt åtgärder för att stödja
kollektivtrafiken.
50 000 kronor
6 000 kronor

Projekt

Digitalisering av arbetssättet med länstransportplanen

Projektmål

Målet är att skapa överblick, tydlighet och förenklad hantering
genom att utveckla ett digitalt verktyg som stöd i kommunernas
och regionförbundets löpande arbete i processen. Verktyget
omfattar planering och ansökan om statlig medfinansiering till
uppföljning av själva genomförandet på objektsnivå.

Uppföljning av Första modulen med statlig medfinansiering på kommunalt vägnät
mål
är klar. Arbetet har tagits väl emot av både kommunerna och
SKTM. Man ser helt klart nyttan med att samla all information om
treårsplanerna på ett ställe. Alla kommuner och SKTM har beslutat
sig för att använda modulen för ansökningsomgången 2019. Även
Trafikverket har visat positivt intresse för resultatet av arbetet.
Nästa steg är att kartlägga och digitalisera resterande tre
delprocesser vilket planeras ske under 2018. Då detta arbete
avslutats kan helt digitala treårsplaner upprättas och hållas aktuella
samt att arbetet med nästa länstransportplan underlättas.
Budget
300 000 kronor
Utfall
522 600 kronor
Projektslut
2017-12-31
Projekt

Framtagande av ny länsplan för regional
transportinfrastruktur i Södermanlands län 2018–2029

Projektmål

Regionförbundet Sörmland har i egenskap av formell
planupprättare det statliga uppdraget att ta fram länsplanen för den
regionala transportinfrastrukturen i Sörmland. Målet är att enligt
det statliga uppdraget, upprätta och fastställa en ny länsplan med
fördelning av medel för investeringar och förbättringsåtgärder i
transportinfrastrukturen.
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Uppföljning av Processarbetet med länstransportplanen (LTP) har pågått sedan
mål
2016. Under 2017 låg fokus på åtgärdsplaneringen och att arbeta
fram ett förslag till länsplan. Dialog och förankring med olika
intressenter har fortsatt i åtgärdsplaneringen under året. Under
våren 2017 hölls tre workshops och en konferens. Parallellt med
framtagandet har också en hållbarhetsbedömning utarbetats som
beskriver konsekvenser av planen för miljö, ekonomisk och social
hållbarhet. Prioriteringsdiskussioner med länets politiker pågick
fram till september då remissen skickades ut på remiss.
Budget
650 000 kronor
Utfall
548 400 kronor
Projektslut
2018-12-31
Aktivitet

Genomförande av regional cykelstrategi för Sörmland

Aktivitetsmål

Målet är att aktivt arbeta med processer och projekt i
genomförandet kopplat till strategiområdena i cykelstrategin.
Under 2017 har arbetet med vägplaner för regionala cykelstråk
samt utveckling och förvaltning av Näckrosleden fortsatt.
Uppföljning av Arbetet med den regionala cykelstrategin har varit en integrerad
mål
del av framtagandet av en ny länstransportplan under året.
Medfinansiering och planarbete har säkrats och stråk har blivit
prioriterade i nya länstransportplanen. Planering har också
påbörjats för en framtida revidering av strategin. På
turismcyklingsområdet har arbetet med Näckrosleden fortsatt.
Avtalsskrivningar med enskilda väghållare har fortsatt. Ett
förankringsarbete hos trafikverket har pågått under året för att
säkerställa ett skyltprojekt när Näckrosleden blir en nationell
turistcykelled. GIS-underlag om leden har tagits fram.
Budget
100 000 kronor
Utfall
49 500 kronor
Aktivitet

Utredningar och övrig verksamhet

Aktivitetsmål

Målet är att inom ramen för deltagandet i EU-projektet ”Going
local 2020” undersöka förutsättningarna och villkoren för
Sörmland inom området cirkulär ekonomi. I arbetet ingår att verka
för Sörmlands förutsättningar att utnyttja tidigare beviljade bidrag
från Naturvårdsverket. Bidraget ska hjälpa till att skapa
nödvändiga förutsättningar för produktionen av lokalproducerat
förnyelsebar energi vilken kan användas i det sörmländska
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transportarbetet och på så sätt lämna bidrag till de nationella
klimatmålen.
Uppföljning av Regionförbundet har deltagit i projektet ”Laddinfra Öst” som leds
mål
av länsstyrelsen i Uppsala där huvudmålet har varit att ta fram en
storregional strategi för laddinfrastruktur för elbilar. Inom området
cirkulär ekonomi undersöks möjligheterna att genomföra en
utredning för att bedöma vilka förutsättningar som finns för att på
kommersiella grunder utveckla aquaponisk odling i länet.
Budget
300 000 kronor
Utfall
242 900 kronor
Aktivitet

Utveckling av Skavsta som internationell transportnod

Aktivitetsmål

Målet är att aktivt stödja arbetet med Skavstaområdets
tillväxtpotential och hur flygplatsen kan utvecklas till en
internationell nod för flyg, tåg och vägtransporter med koppling
till Ostlänken. I arbetet ingår medverkan i EU-projektet ”Skavsta
Access 2.0” och att arbeta utifrån avsiktsförklaringen mellan
Nyköpings kommun, Skavsta och regionförbundet.
Uppföljning av Regionförbundet har deltagit i utvecklingsgruppen och samverkat
mål
med kommunen och Stockholm-Skavsta flygplats för planering av
ett långsiktigt kommunikations- och påverkansarbete kring
flygplatsen. Det har också påbörjats diskussioner med flygplatsen
om en ny projektansökan från europeiska CEF-fonderna kring ett
nytt projekt för byggande av resecentrum Skavsta.
Budget
300 000 kronor
Utfall
229 300 kronor
Strategi: Vi skapar en modern IT-infrastruktur i Sörmland
Projekt

Digitalisering av informationsöverföring mellan vård- och
omsorgsaktörer

Projektmål

Målet är att stödja kommunerna i deras digitaliseringsarbete genom
att i samverkan utveckla digitala verksamhetsnära tjänster. Under
verksamhetsåret kommer arbetet att inriktas på
informationsöverföring mellan kommuner och landsting.
Förbättrad informationsöverföring mellan huvudmännen bidrar till
effektivare omhändertagande, förbättrad patientsäkerhet, sänkta
kostnader och bättre resursutnyttjande av vårdplatser.
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Uppföljning av Projektet som engagerat samtliga Sörmlandskommuner och
mål
Landstinget har trots den ansträngda tidplanen genomförts och till
övervägande del fullföljt målsättningarna i projektplanen. Projektet
har formellt avslutats inom projekttiden. Beroende på faktorer
utanför länets kontroll saknas vissa tekniska moduler. Ansvaret för
att bevaka kvarvarande moduler har lämnats över till
Länsstyrgruppen. En slutrapport överlämnas till beställaren under
januari månad 2018.
Budget
1 000 000 kronor
Utfall
970 300 kronor
Projektslut
2017-12-31
Aktivitet

Bredband/e-förvaltning

Aktivitetsmål

Aktiviteten har som huvudmål att stimulera utbyggnaden av den
digitala tillgängligheten avseende både fast och mobilt nät.
Regeringens nationella målsättning om 100 Mbit/s till 90 % av
hushållen utgör delmål till 2020. Därefter ska Sörmlands regionala
strategi om 100 % eftersträvas. Förbundet kommer även att,
tillsammans med länsstyrelsen, fungera som regional
bredbandssamordnare.
Uppföljning av Under året har Sörmland bl.a. varit arrangör för en nationell
mål
bredbandskonferens och tagit fram "Nej-tack" undersökning som
beskriver varför vissa hushåll tackar nej till fibererbjudanden.
Förbundskontoret har deltagit i den framtidsgrupp som drivs av
Post- och telestyrelsen (PTS), och lämnat kommentarer till den
marknadsreglering som bereds på nationell nivå. Kontoret har
dessutom ett antal samarbetsprojekt med PTS. Regelbundna möten
genomförs i det regionala nätverket "Top Gear" där kommunernas
bredbandssamordnare finns representerade. Regelbundna träffar
genomförs också tillsammans med marknadens aktörer.
Under året initierades ett nytt arbete med att förankra och starta ett
center för digital transformation. Centret skall vara ett nav för
länets kommuner och landstinget för digital utveckling
(transformation).
Budget
500 000 kronor (Delvis externfinansiering: intäkter 857 000
kronor från Post- och telestyrelsen, kostnader 2 299 900 kronor).
Utfall
1 442 900 kronor
Aktivitet

Politisk beredning för infrastruktur- och bostadsfrågor

Sid 17(55)

,...#REGIONFORB UN DET

SORMLAND

Aktivitetsmål

Målet med beredningen är att knyta ihop infrastrukturfrågor,
långsiktiga bostadsstrategiska frågor och regional fysisk
planering.
Uppföljning av Beredningen har hållit sex möten under året. Fokus har legat på ny
mål
länstransportplan samt olika remissvar som berör ämnesområdet.
Vidare har frågor som berör länets befintliga och planerade
förutsättningar för tillgänglighet redovisats och diskuterats.
Tillgänglighet är en mycket viktig komponent för den fysiska
planeringen vilken i sin tur utgör en viktig grund för
bostadsbyggande och tillväxt. En helhetssyn på området medför att
risken för suboptimering minskas. Sambanden har diskuterats i
beredningen utifrån förutsättningar för ett regionalt
bostadsbyggande.
Budget
120 000 kronor
Utfall
24 700 kronor

Mål 3: Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv

Strategi: Vi påverkar attityder till entreprenörskap
Aktivitet

Ung företagsamhet (UF)

Aktivitetsmål

Målet är att medfinansiera Ung Företagsamhets verksamhet kring
UF-företagande i länets gymnasieskolor.
Visionen för Ung Företagsamhet är att alla elever i Sörmland som
vill ska ha möjlighet att driva ett UF-företag under sin
gymnasietid. Ett viktigt arbete för UF är att inspirera fler lärare till
att handleda ungdomar i företagande.

Uppföljning av UF arbetar med att öka intresset för entreprenörskap och
mål
företagande bland ungdomar och har framgångsrikt det senaste
året fått en kraftig ökning av antalet deltagande elever.
Budget
285 000 kronor
Utfall
285 000 kronor
Aktivitet

Samarbete med Nyföretagarcentrum

Aktivitetsmål

Samverkan kring insatser för ökat nyföretagande i Sörmland.
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Uppföljning av Uppföljning sker genom avstämningar. Nyföretagarcentrum finns
mål
till stöd för nya och blivande företagare och en rad olika
aktiviteter genomförs för att nå målet att fler nya företag skall
startas och leva vidare.
Budget
50 000 kronor
Utfall
46 100 kronor
Aktivitet

Almi Internationella invandrarförening (IFS)

Aktivitetsmål

Via IFS-verksamhet ska ett flertal företagare med utländsk
bakgrund få rådgivning så att de kan starta företag. Även
nystartade företag av denna typ ska få rådgivning. En speciell
satsning på kvinnor med utländsk bakgrund ingår också.
IFS ingår i Almis verksamhet och har till uppgift att främja
företagandet för personer med utländsk bakgrund. Insatserna ska
vara långsiktigt hållbara, både för ekonomi, jämställdhet och
kulturell integration.

Uppföljning av Flödet av nya kunder bedöms som högt. Kundtillströmningen är
mål
extra stor i Eskilstuna, Katrineholm, Vingåker och Flen.
Majoriteten av kunderna är arabisktalande från Syrien och Irak.
Nyföretagarrådgivning är dominerande.
Budget
900 000 kronor
Utfall
900 000 kronor
Strategi: Vi utvecklar det regionala innovationssystemet med individen i
fokus
Projekt
Projektmål

Robotdalen
(externt projekt, medfinansieras av regionförbundet)
Projektet har pågått i drygt tio år som en del i Vinnovas Vinnväxtprogram. Finansiering erhålls även från EU:s regionalfond.
Projektets områden är fältrobotik, industrirobotik och hälsorobotik.
Regionförbundet följer projektet så att det uppnår de mål som
Vinnova och EU:s regionalfond ställer.

Uppföljning av Vinnova beslutade under året om fortsatt stöd även under perioden
mål
2018-2019. Robotdalen har under året visat ett ökat engagemang i
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Budget
Utfall
Projektslut

Sörmland. Samarbetet med MITC och projektet FriS (Framtidens
Industri i Sörmland) gör projektet mera synligt i länet. Förstudier
för robotisering pågår i ett mindre antal industriföretag och olika
robotlösningar prövas inom den kommunala vård- och
omsorgsverksamheten i Eskilstuna.
Robotdalen deltar även i industrisamarbeten inom Smart
Specialisering i Östra Mellansverige.
1 000 000 kronor
1 000 000 kronor
2017-12-31

Projekt

Mälardalen Industrial Technology Center (MITC)
(externt projekt, medfinansieras av regionförbundet)
Projektmål
Syftet är att utveckla samverkan mellan företag, akademi och
samhälle inom området industriell teknisk utveckling och
transformation, produktutveckling, digitalisering och innovation. I
samarbetet ingår industriföretag i Mälardalen, från olika delar av
Sörmland, samt Mälardalens högskola. Målet är att MITC, i
samarbete med andra regionala och nationella aktörer, ska bidra till
att stärka industriföretagens utveckling och konkurrenskraft.
Uppföljning av MITC verkar nu inom hela länet, bl a genom FriS-projektet, där
mål
man tillsammans med Almi och Östsvenska Handelskammaren
genomför behovsinventeringar och olika utvecklingsinsatser i
industriföretag. I projekten Kickstart, Digilyftet och Digifuture
bidrar man med kompetens för näringslivets digitalisering.
Regionalfondsprojektet Transmission syftar till snabbare
teknikomställning inom tung fordonsindustri.
Inom industrisamarbetet i Östra Mellansverige är MITC en aktiv
part.
Budget
500 000 kronor
Utfall
500 000 kronor
Projektslut
2017-12-31
Aktivitet

Utveckling av det regionala innovationssystemet

Aktivitetsmål

Syftet är att samordna ett väl fungerande innovationsstödsystem,
som genom ett kundorienterat arbetssätt bidrar till att människor,
organisationer och företag arbetar mera innovationsinriktat, för
bättre konkurrenskraft och ökad tillväxt samt för att lösa
angelägna samhällsutmaningar. Målet är att systemets aktörer,
med länets fyra innovationsnoder som motor, ska samverka aktivt
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med varandra och med olika innovativa och akademiska miljöer,
för att tillsammans ge ett så heltäckande stöd som möjligt.
I posten ingår Innovationsnoderna, Almi innovationsrådgivning,
Munktell Science Park, Create Business Incubator och Mötesplats
Innovation.
Uppföljning av Samverkansplattformarna FriS och Team Tillväxt (se nedan under
mål
rubriken Strong) har bidragit till ökad kännedom, tydligare roller
aktörerna emellan och bättre samordning av det samlade
företagsstödet.
Samverkan företag-stödaktörer-akademi är fortfarande svag och
behöver stärkas och utvecklas under de kommande åren.
Munktell Science Parks regionala uppdrag innefattar driften av
den digitala portalen för företagsstöd, verksamt.se/sormland.
Inkubatorn Create har ökat sitt inflöde av företag från Sörmland,
tack vare extra satsningar i länet.
"Mötesplats för innovationssystemet" har genomförts två gånger
under året.
Budget
2 600 000 kronor
Utfall
2 196 600 kronor

Aktivitet

Insatser inom styrkeområden – ”Smart specialisering”

Aktivitetsmål

En strategi för ”Smart specialisering” i Sörmland förväntas antas
av regionstyrelsen i början av 2017. Därefter påbörjas riktade
insatser för utveckling av de styrkeområden som definierats i
strategin. Målet är att de utpekade områdena utvecklas och ökar
sin konkurrenskraft såväl nationellt som internationellt.
Uppföljning av Strategin för Smart specialisering i Sörmland antogs av
mål
regionstyrelsen 2017-02-02.
Riktade insatser har påbörjats inom alla de tre utpekade
styrkeområdena. Inom området ”Avancerad industri” har
aktörssamarbetet FriS (ALMI, MITC och Östsvenska
Handelskammaren) startats för att stötta industriföretagens
utveckling.
Inom biobaserade näringar har mötes- och utvecklingsplattformen
Agro Sörmland bildats, som påbörjat ett omfattande arbete med
seminarier, möten, innovationssamarbeten och projekt för
utveckling av de gröna näringarna.
Inom verksamhetsnära digitala tjänster pågår skapandet av ett IT-
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Budget
Utfall

kluster för utbyte och gemensam utveckling mellan företag och
offentlig verksamhet.
1 100 000 kronor
1 826 100 kronor

Projekt

ÖMS (Östra Mellansverige) Smart specialisering 1 och 2

Projektmål

Projekt under EU:s regionalfond för att ta fram gemensamma
styrkeområden för fem län i Östra Mellansverige. Mål i projekt 1
är att identifiera och beskriva länsövergripande styrkeområden för
ÖMS samt att etablera samverkansformer och processer mellan
länens utvecklingsorganisationer, företagsnätverk och olika
stödaktörer.
Projekt 2 söks under året som ett fortsättningsprojekt kring fortsatt
samarbete och insatser för gemensam utveckling inom de
definierade styrkeområdena.
Uppföljning av ÖMS-samarbetet kring smart specialisering utvecklas snabbt, ger
mål
större kraft åt de insatser som görs och bidrar även positivt till
respektive regions egen verksamhet.
Ett nytt regionalfondsprojekt, ECS Innovative Smart Region har
nu beviljats för fortsatt samarbete 2018-2020.
Fyra gemensamma samverkansområden har tagits fram och
insatser påbörjats inom samtliga.
Inom områdena ”Smart Industri” och ”Framtidens
Energilösningar” pågår nu större projekt med aktörer från de olika
regionerna. På området ”Hållbar livsmedelsförsörjning”
genomförs flera förstudier och inom ”Life Science -Vård&Hälsa”
diskuteras möjliga prioriteringar.
Inom flera av områdena har samarbeten påbörjats med andra
europeiska regioner och med Europakommissionens
samverkansplattformar för smart specialisering(S3).
Budget
600 000 kronor
Utfall
156 900 kronor
Projektslut
2017-12-31
Projekt

Strong (Sörmland, tillväxtregion på gång)

Projektmål

Att skapa en ”Sörmlandsmodell” för länsövergripande
innovationsarbete i länets alla delar samt en aktörsplattform för
gemensam hantering och stöd till företag som vill växa.
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Att skapa och vidareutveckla en länsgemensam innovationsdag för
Sörmland.
Uppföljning av Arbetet med att skapa en länstäckande Sörmlandsmodell för
mål
innovationsstöd fortsätter. Erfarenhetsutbyten med andra regioner
sker löpande och flera pilotprojekt har genomförts. Ett forum
"Team Tillväxt" har skapats, där tillväxtföretag några gånger
årligen kan presentera sina behov och få stöd av en samlad panel
ur innovationssystemet. Sörmlandsdagen, en entreprenörs- och
innovationsdag för Sörmland genomförs årligen, i samarbete med
länsstyrelsen och andra aktörer.
Projektet har av Tillväxtverket beviljats förlängning t o m 31
augusti 2018.
Budget
0 kronor (Helt projektfinansierat: intäkter 1 400 000 kronor från
Tillväxtverket och kostnader 1 400 000 kronor.)
Utfall
568 600 kronor
Projektslut
2018-08-31
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Strategi: Vi bidrar till att utveckla strategiskt viktiga branscher
Aktivitet

Handlingsprogram för näringslivsutveckling

Aktivitetsmål

Målet är att utifrån handlingsprogrammet genomföra
utvecklingsinsatser i samråd med länets kommuner och deras
näringslivsfunktioner.

Uppföljning av Regionförbundet samordnar gemensamma kommunala aktiviteter,
mål
främst är det inom nätverket för kommunala näringslivschefer.
Denna samordning handlar om att hitta gemensamma mål,
möjligheter, behov och problemställningar. Vi lyfter även aktuella
frågeställningar och hittar lösningar gemensamt. Vi har ett brett
engagemang från näringslivscheferna, vilket visar på ett stort
intresse från kommunerna.
Utfall
132 000 kronor
Budget
100 000 kronor
Projekt

Det regionala turismutvecklingsuppdraget

Projektmål

Målet är att följa upp att det regionala uppdraget utförs enligt
upphandling. I uppdraget ingår fortsatt arbete med
destinationsutveckling, där en viktig del är att professionalisera
näringen och att öka lönsamheten i företagen.

Uppföljning av Uppdraget för regional turism är upphandlat och utförs av Stua.
mål
Liksom tidigare ligger fokus på destinationsutveckling med
inriktning på den internationella marknaden. Arbetet sker i nära
samarbete med kommunerna. Stua har lyckats få Sörmland att bli
pilotlän bland annat i utformningen av nya digitala plattformar för
besöksnäringen och har via medfinansiering från EU:s
regionalfond startat projektet ”Digital destinationsutveckling”.
Genom STUA finns Sörmland med i olika sammanhang utanför
länet och på den internationella arenan och inom statistikområdet
samverkar man med grannlänen.
Budget
4 000 000 kronor
Projektslut
2017-12-31
Utfall
4 000 000 kronor
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Projekt

Utökat arbete med destinationsutveckling

Projektmål

Att genomföra en studie kring inkommande besökare till Sörmland
som kan ligga till grund för kommande insatser. Stärka
produktområdet kultur och historia. En kommunikations- och
profileringsguide för ”Sveriges slottsdestination” ska utarbetas med
enhetligt Sörmlandsbudskap.
Uppföljning av En studie kring inkommande besökare har genomförts kopplad till
mål
tillgänglighet. En del i detta har varit att knyta ihop det med den
studie som Skavsta flygplats har gjort. Samarbete pågår med
kulturaktörer för att skapa nya produkter. Fortsatt
profileringsarbete utifrån "Sveriges slottsdestination" har bland
annat utmynnat i filmer på Youtube kring turistisk fysisk planering
samt digital destinationsutveckling. En profilerings- och
kommunikationsguide förbereds och presenteras senvintern 2018.
Budget
800 000 kronor
Utfall
800 000 kronor
Projektslut
2017-12-31
Aktivitet

Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, basuppdrag

Aktivitetsmål

Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga
små och medelstora företag samt stimulera nyföretagande i syfte
att skapa tillväxt och förnyelse. Verksamheten ska vara inriktad på
företagsutveckling genom rådgivning och finansiering med
utlåning till små och medelstora företag. Här ingår också
tillväxtrådgivning och samverkan i Östra Mellansverige. I
aktiviteten ingår att följa upp genomförandet av de politiskt
beslutade ägardirektiven.

Uppföljning av I Almis basuppdrag har ingått en kombination av lån och
mål
rådgivning till företag med tillväxtambitioner. Under året har ett
nytt samverkansavtal som ska gälla de kommande fyra åren
arbetats fram. Avtalet reglerar verksamheten och har tecknats
mellan de tre ägarna, Almi Företagspartner AB, Stockholms läns
landsting och Regionförbundet Sörmland. Almi har också under
året arbetat vidare med sitt basuppdrag och tagit fram ett förslag
på effektivisering av sitt arbete och sina insatser mot specifika
kundsegment.
Budget
5 800 000 kronor
Utfall
5 744 700 kronor
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Aktivitet

Almi, regionspecifikt uppdrag

Aktivitetsmål

Utforma ett regionspecifikt uppdrag kring företagsrådgivning för
tillväxtföretag samt företag som står inför ett generationsskifte.

Uppföljning av I det regionspecifika uppdraget har företagsrådgivning till
mål
tillväxtföretag genomförts i samverkan med länen i Östra
Mellansverige. Arbetet medfinansieras av EU:s regionalfond
under projektnamnet ”Tillväxtlyftet”. Inom projektet har man
hittills levererat insatser till 63 unika kunder i Sörmland.
Budget
500 000 kronor
Utfall
500 000 kronor
Projekt

Almi invest

Projektmål

Medfinansiering av en gemensam investeringsfond i Östra
Mellansverige. Fonden riktar sig till företag med tillväxtplaner och
som är villiga att släppa in främmande kapital och externt ägande i
verksamheten. Fonden medfinansieras av EU:s regionalfond.

Uppföljning av Investeringsfonden omsluter 150 miljoner och är finansierad från
mål
EU:s regionalfond, Almi moderbolag samt regionerna i Östra
Mellansverige. En viss del kommer även från återbetalningar från
den tidigare Fond I. Sörmländska företag är fortfarande
underrepresenterade när det gäller antal möjliga
investeringsobjekt. Almi Invest arbetar aktivt med det sörmländska
innovationssystemet i syfte att komma i kontakt med företag med
behov av riskkapital. I det sörmländska näringslivet är andelen
bolag som är lämpade för riskkapitalinvesteringar lägre än till
exempel i Östergötland och Uppsala.
Budget
950 000 kronor
Utfall
920 000 kronor
Projektslut
2019-12-31
Projekt

Insatser för att främja övergången till en koldioxidsnål
ekonomi
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Projektmål

Medfinansiering av pågående insatser inom området koldioxidsnål
ekonomi som också får finansiering från EU:s regionalfond.

Uppföljning av Regionförbundet är fortsatt medfinansiär i två
mål
regionalfondsprojekt inom området koldioxidsnål miljö. De
handlar om energieffektivisering inom företag samt solel. Vi är
med i samtal kring nya gemensamma projekt med våra grannlän.
Budget
300 000 kronor
Utfall
338 500 kronor
Projektslut
2018-12-31

Mål 4: Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer
Strategi: Vi prioriterar en hållbar och attraktiv boendemiljö
Aktivitet

Regional fysisk planering

Aktivitetsmål

Med utgångspunkt från bland annat de storregionala
planeringsunderlagen fortsätta arbetet med att ge
Sörmlandsstrategin 2020 ett rumsligt perspektiv. En regional fysisk
planering som kan sammanväga våra regionala planeringar som
tillväxtplanering, infrastrukturplanering och kollektivtrafik. Detta
ska ske genom en utvecklad inom- och mellanregional samverkan
och dialog. Arbetet kommer i hög grad att bygga på en fortsatt
utveckling av det gemensamma analysarbetet i länet och regionen.

Uppföljning av I mars genomfördes ett uppskattat lärpass med fokus på fysisk
mål
planering och näringslivsfrågor/smart specialisering med
tjänstepersoner från kommun och region.
I uppdraget med att revidera Sörmlandsstrategin ingår framtagandet
av en strukturbild. Diskussion och arbete har genomförts inom
processen för revidering av Sörmlandsstrategin och resulterat i att
två nivåer (av tre) i strukturbilden presenteras i remissversionen av
strategin.
Planeringsnätverket har under året haft fem träffar.
Budget
400 000 kronor
Utfall
230 000 kronor
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Aktivitet

Storregionalt planeringssamarbete

Aktivitetsmål

Deltagandet innebär att aktivt medverka i den storregionala
samverkansgruppen för Östra Mellansverige (ÖMS) och dess
arbete med att ta fram gemensamma storregionala
planeringsunderlag.

Uppföljning av Befolkningsframskrivning och efterföljande strukturanalys har
mål
bearbetats och det storregionala planeringsunderlaget genomgått
en slutredigering.
En gemensam ÖMS-konferens för berörda regioner och
kommuner genomfördes i december med utgångpunkt i det
gemensamma storregionala planeringsunderlaget.
Budget
100 000 kronor
Utfall
17 000 kronor
Projekt

Landsbygdsutveckling, inklusive ”Stolt mat i Sörmland”

Projektmål

Att tillsammans med andra regionala parter som exempelvis
länsstyrelsen, göra insatser för tillväxt på landsbygden. Ett projekt
inom detta är ”Stolt mat i Sörmland”.

Uppföljning av Vi fortsätter att samarbeta med länsstyrelsen inom
mål
landsbygdsutveckling. I projektet Stolt mat i Sörmland är även två
regionala banker medfinansiärer. Vi har inlett arbetet tillsammans
med länsstyrelsen att under år 2018 ta fram en ny regional
livsmedelsstrategi samt att stärka de aktiviteter vi redan är aktiva
inom.
Budget
475 000 kronor
Utfall
495 000 kronor
Projektslut
2017-12-31
Strategi: Vi skapar förutsättningarna för en god och jämlik hälsa hos
sörmlänningarna
Projekt

Stöd till integrationsinsatser i länet

Projektmål

Målet är att stimulera till och medverka i insatser som lyfter fram
integrationen som en tillväxtfaktor. Fokus ligger på
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medlemmarnas behov och att hitta möjligheter till samverkan i
regionen kring frågan.
Uppföljning av Kartläggning av nuläge och behov färdigställdes i början av året
mål
samt spreds i samband med färdigställandet. I samarbete med
länsstyrelsens integrationsteam och några av regionförbundets
nätverk genomfördes en konferens i oktober. Konferensens syfte
var att sprida budskapet om att se integration som en tillväxtfaktor.
Den baserades bland annat på den genomförda kartläggningen och
utformades i samarbete med länsstyrelsen och Sörmlands
Integrationsstrategnätverk.
Regionförbundet har under hela året aktivt deltagit i
Integrationsstrategnätverket och även upprätthållit ett tätt
samarbete med länsstyrelsen.
Budget
175 000 kronor
Utfall
192 700 kronor
Projektslut
2017-12-31
Projekt

Jämställd regional tillväxt

Projektmål

Målet är att inom regeringsuppdraget för jämställd regional tillväxt
verka för att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå
inflytande i det regionala tillväxtarbetet och på likvärdiga villkor
få tillgång till de resurser som finns för regionala satsningar på
hållbar tillväxt.

Uppföljning av Under perioden har två prioriterade områden utvecklats:
mål
Prio1, kommunikationsinsatsen. Under året har ett
kommunikationsmaterial tagits fram i samarbete med
jämställdhetsnätverket JÄMKOM. En första
spridningspresentation har genomförts som bildat en bas för vidare
utveckling av spridningen. Vidare har spridning och utvidgning av
kommunikationsmaterial planerats under perioden.
Prio 2, Jämställdhetsintegrering av regionalfondsprocesser i
samarbete med de andra ÖMS-länen. Inom detta projekt har en
kartläggning gjorts samt en modell tagits fram och testats under
året. Förutom det har en arbetskonferens planerats att äga rum i
början av 2018.
Förutom regeringsuppdraget har även beslut i regionstyrelsen
tagits om en handlingsplan för jämställd och jämlik regional
tillväxt. Några första insatser enligt planen har genomförts.
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Budget
Utfall
Projektslut
Aktivitet
Aktivitetsmål

0 kronor (Helt projektfinansierat: intäkter 600 000 kronor från
Tillväxtverket, kostnader 600 000 kronor).
800 kronor
2018-12-31
Politisk beredning för jämlik hälsa
Målet med beredningen är att öka kunskapen om hälsosituationen
i Sörmland och driva frågan om ett minskat gap i fråga om hälsa
kontra ohälsa.

Uppföljning av Beredningen har under perioden sammanträtt tre gånger.
mål
Beredningen har beslutat att delta med två representanter vid
European Public Health Conference i Danmark i augusti.
Beredningen och SKL har bjudit in politiker och tjänstemän i
länet till en workshop för att arbeta med underlag till en nationell
strategi för hälsa. Beredningen har också deltagit i dialogmöte
inför framtagandet av den nya Sörmlandsstrategin. Beredningen
har påbörjat ett analysarbete för att följa upp arbetet med hälsans
bestämningsfaktorer och koppla det till det tvärsektoriella
perspektivet.
En av de mest avgörande faktorerna för jämlik hälsa är att man
har ett arbete som försörjning och ingår i ett sammanhang med
den tillhörighet det innebär.
Budget
100 000 kronor
Utfall
20 700 kronor

Regionförbundets insatser utöver mål och strategier i Sörmlandsstrategin 2020
Projekt

Morgonsoffor

Projektmål

Målet är att öka kännedomen om Regionförbundet Sörmland i ett
positivt sammanhang när det gäller företagande, marknadsföring
och regional utveckling i Nyköping/Oxelösund, KFV-regionen
(Katrineholm, Flen och Vingåker) och Gnesta samt stärka vårt
varumärke.
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Uppföljning av Regionförbundet har varit med och finansierat, planerat och
mål
genomfört totalt 16 Morgonsoffor i länet under det gångna året.
Åtta i Nyköping/Oxelösund, fyra i KFV-området och fyra i Gnesta
varav en av Gnestas soffor var en så kallad ”Sörmlandssoffa” som
genomfördes den 1 september med drygt 200 deltagare och där
regionförbundet stod som värd tillsammans med Gnesta kommun.
Under året har regionförbundet även varit värd för en av sofforna i
KFV-området och en av sofforna i Nyköping/Oxelösund. I den
sistnämnda delade även samtliga arrangörer av soffan på ett
gemensamt värdskap i slutet av året.
Länets tre olika soffor har under det gångna året lockat cirka 1 650
deltagare.
Budget
100 000 kronor (Delvis externfinansierat: intäkter 150 000 kronor
och kostnader 250 000 kronor)
Utfall
131 300 kronor
Projektslut
2017-12-31
Aktivitet

Kraftsamling Sörmland

Aktivitetsmål

Målet är att stärka länet genom en översyn av Sörmlands regionala
samverkansbehov. Revidering av Sörmlandsstrategin planeras,
inkluderande utredningar och fördjupade analyser.
Regionförbundet ska även delta i Reglabs framsynsprocess 20172018.

Uppföljning av Dialogfasen i processen för revidering av Sörmlandsstrategin
mål
påbörjades 31 mars, därefter har länets kommuner, landsting,
kollektivtrafikmyndigheten samt länsstyrelsen delgett
projektgruppen sina synpunkter kring länets utmaningar och
möjligheter. En remissversion av den reviderade strategin antogs
av regionstyrelsen den 6 december.
Under året har två (av projektets sammanlagt fyra) workshops
genomförts med framsynsgruppen i Reglabs framsynsprocess
2017-2018. Även chefs- och politikerseminarier har genomförts.
Regionförbundet har deltagit i den gemensamma processen för att
skapa en kommande region Sörmland. Arbetet har drivits i
projektform där regionförbundets, landstingets och
kollektivtrafikmyndighetens ledande politiker och tjänstemän varit
styrande.
Budget
1 820 000 kronor
Utfall
1 164 800 kronor
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Aktivitet

Stödstruktur för ett effektivt nyttjande av EU:s
strukturfonder

Aktivitetsmål

Målet är att stödja och underlätta för medlemmarna och andra
aktörer att utnyttja befintliga EU-medel på ett effektivt sätt. En
stödstruktur med både personella och ekonomiska resurser under
hela programperioden ska fortsätta att byggas upp inom
förbundskontoret.
Mobilisering av både regionalfondsprojekt och socialfondsprojekt
ska genomföras i länet och i Östra Mellansverige. Kunskap om
EU:s möjliga finansieringsformer ska finnas på regionförbundet.

Uppföljning av Regionförbundet medfinansierar en koordinator för det
mål
gemensamma strukturfondsarbetet i Östra Mellansverige (ÖMS).
Inom länet tillhandahåller förbundet också hjälp och stöd till
mobilisering av socialfondsprojekt. Under året har det inom ÖMSområdet uppstått ett extraordinärt behov av att mobilisera inom
området CO2 och för gemensamma insatser inom
socialfondsområdet. Dessa har regionförbundet valt att
medfinansiera.
Budget
2 000 000 kronor
Utfall
1 083 800 kronor
Aktivitet

Tematisk utvärdering

Aktivitetsmål

I uppdraget att följa upp Sörmlandsstrategin 2020 ingår att årligen
göra en tematisk utvärdering av insatser som gjorts över tid inom
något av strategins målområden.
Under 2017 är målet att utvärdera bredbandsutbyggnaden i länet.

Uppföljning av Regionförbundet har genomfört en tematisk utvärdering av arbetet
mål
med bredbandsutbyggnad. Rapporten kommer att redovisas i
början av 2018. Utvärdering 2016 kring besöksnäringen blev
något senarelagd, varför delar av kostnaderna belastar 2017 års
budget.
Budget
300 000 kronor
Utfall
429 800 kronor
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Aktivitet

Sörmlandsdatabasen

Aktivitetsmål

Målet är att tillhandahålla en statistikdatabas för regionens och
kommunernas analysbehov samt att ansvara för att den
återkommande uppdateras med relevanta data. Härigenom får
användarna möjlighet att på ett kostnadseffektivt och mer
mångfacetterat sätt analysera utvecklingen. Ett viktigt mål är
också att uppfylla de åtaganden som följer av SCB:s krav på
sekretess och att stödja övriga användare med kunskap i
analysfrågor.

Uppföljning av Den årliga uppdateringen av databasen med uppgifter för 2015/
mål
2016 genomfördes under våren. Enligt regionförbundets
avtal med SCB ansvarar förbundet för utbildning och rådgivning
i databashantering och sekretessregler för länets användare.
Utbildningstillfällen anordnades i linje härmed under våren och
hösten. Inför uppdateringen har offertunderlagen koordinerats med
övriga län. SCB:s krav på sekretesshanteringen skärps också
ytterligare. Användare av databasen är, förutom Regionförbundet,
Sörmlands samtliga kommuner och landstinget.
Budget
125 000 kr (Delvis externfinansierad: intäkter 200 000 kronor och
kostnader 325 000 kronor)
Utfall
100 000 kronor
Aktivitet

Nätverk för EU-samordnare

Aktivitetsmål

Målet är att driva och utveckla nätverket för länets EUsamordnare så att de kan stödja medlemmarnas politiker vid
internationella kontakter på regional nivå och i
strukturfondsarbetet.

Uppföljning av Under året har inga nätverksträffar genomförts på grund av byte
mål
av administrativ handläggare. Mötena planeras återupptas under
2018.
Budget
50 000 kronor
Utfall
0 kronor
Aktivitet

Medlemskap i Stockholmregionens Europaförening (SEF)
samt Nordiska skärgårdssamarbetet.
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Aktivitetsmål

Utveckla regionförbundets engagemang och medlemskap i
nämnda organisationer.
Uppföljning av Regionförbundet har deltagit på styrelsemöten och
mål
informationstillfällen i SEF. Föreningen har tagit fram ett
positionspapper kring nya sammanhållningspolitiken.
Medlemskap i Nordiska skärgårdssamarbetet ingicks våren 2017.
Budget
150 000 kronor
Utfall
211 100 kronor

Aktivitet

Reglab

Aktivitetsmål

Medlemskap och deltagande i det nationella forumet för lärande
om regional utveckling. I forumet möts bland annat regioner,
myndigheter och forskare för att lära sig mer. Reglab driver
gemensamma utvecklingsprojekt och fördjupar de regionala
analyserna.

Uppföljning av Regionförbundet är medlem i Reglab. Där ingår möjligheten att
mål
delta i och att ta del av de lärprojekt och kunskapsseminarier som
arrangeras. Under året har regionförbundet deltagit i det så kallade
"Framsynsarbetet".
Budget
100 000 kronor
Utfall
100 200 kronor
Aktivitet

Övergripande extern kommunikation

Aktivitetsmål

Målet med förbundets kommunikation är att stärka varumärket
Regionförbundet Sörmland samt bidra till att nå regionförbundets
mål i Sörmlandsstrategin 2020.
I samband med en eventuell regionbildning ska berörda
målgrupper veta att vi kan regional utveckling; vi kan Sörmland,
vi har kompetensen och vi vet hur det går till. Detta sker ur tre
perspektiv, för regionförbundet, för Sörmland och för den
regionala utvecklingen i länet.
Den externa kommunikationen sker bland annat genom våra
främsta kanaler såsom nyhetsbrev och hemsida och inte minst
genom alla de möten och nätverk som vi aktivt medverkar i.
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Uppföljning av Under året har vi publicerat elva fullmatade nyhetsbrev. Hemsidan
mål
har uppdaterats kontinuerligt och veckans nyhet publiceras
vanligtvis i slutet av veckan. Under året har vi även publicerat, i
genomsnitt, minst tre inlägg på vår Facebooksida som nu har
nästan 500 följare. Här har vi ökat antalet följare med drygt 100
under det gångna året.

Budget
Utfall

Aktivitet

2017 års varumärkesenkät visar att kännedomen om
regionförbundet har ökat sedan den senaste mätningen och även
förtroendet för våra medarbetare har ökat.
1 250 000 kronor
772 000 kronor

Den gemensamma nämnden för samverkan inom socialtjänst
och vård

Aktivitetsmål

Nämnden är gemensam för landstinget och länets nio kommuner,
med landstinget som värdkommun. Syftet är att tillvarata
samverkanssynergier, öka effektivitet, förbättra kvalitet och skapa
en så likvärdig service som möjligt inom regionen. Verksamheten
delfinansieras av Regionförbundet Sörmland, vilket regleras i
överenskommelse med nämnden.
Uppföljning av NSV har haft sex sammanträden under året. Förutom beslut om
mål
verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan 2018 har
nämnden fattat beslut om handlingsplaner, riktlinjer, yttranden och
andra samverkansfrågor kring samtliga av nämndens målgrupper.
På nämndens dagordning finns även informationspunkter som
under 2017 handlat om patientnämndens arbete,
hjälpmedelsfrågor, arbetet med vård- och omsorgcollege mm.
Budget
Utfall

2 700 000 kronor
2 700 000 kronor

Projekt

Ledningskonferens 2017

Projektmål

Syftet är att öka kunskapen om omvärlden och om hur Sörmland
påverkas av de globala förändringarna. Ledningskonferensen
ska även inspirera till nytänkande för Sörmland i ett
storregionalt perspektiv samt utveckla relationerna mellan
regionförbundet och dess medlemmar.
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Uppföljning
av mål

Budget
Utfall
Projektslut

Målet är att genomföra en Ledningskonferens i enlighet med de
riktlinjer regionstyrelsen beslutade om 2007. Ambitionen är att
öka deltagarnas kunskaper om framgångsrika strategier, vilka
resultat man har nått, vilka processer som har lett framåt och
vilka erfarenheter man har fått.
Ledningskonferensen kommer att genomföras den 3–5 oktober.
Ledningskonferensens inriktning var att studera modern
samhällsplanering i framkant, särskilt gällande besöksnäring,
näringslivsutveckling, infrastruktur och hållbarhet och med
behållning för såväl kommuner, landsting som regionala organ.
Konferensen förlades till Manchester i England. Kommunernas
och landstingets styrelsepresidier deltog. Deltagarantalet
uppgick till 49 personer, inklusive två inbjudna personer från
STUA. Skriftlig dokumentation sammanställdes efter
konferensen och en utvärdering genomfördes bland deltagarna.
100 000 kronor (externa intäkter 450 000 kronor, kostnader
550 000 kronor)
108 200 kronor
2017-11-28

Politisk styrning
Regionstyrelsen, det politiska organet för regional utveckling i Sörmland, består av
33 ledamöter och lika många ersättare. Av de 33 kommer 22 från länets nio
kommuner och 11 från landstinget. Regionstyrelsen har under 2017, det tredje året
under innevarande mandatperiod, haft sex sammanträden, vid vilka följande externa
aktörer har medverkat:
•
•
•
•
•
•

Sörmlands Turismutveckling AB, STUA: Lägesrapport, utökat arbete med
destinationsutveckling
Progress Group: Tematisk utvärdering av det regionala turismuppdraget
Doff & co: Omvärldsspaning – fordonsindustrins nuläge och globala, nationella och
regionala omvärldstryck
Almi företagspartner Stockholm Sörmland AB: Om Almi företagspartners
verksamheter
MITC, Mälardalen Industrial Technology Center tillsammans med Almi
företagspartner Stockholm Sörmland AB: FRiS-projektet, Framtidens industri i
Sörmland
Energisk AB: Energiförsörjning – etablering i Sörmland
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Regionstyrelsens arbetsutskott, vilket bereder styrelsens ärenden, har haft sex
sammanträden under året.
Styrelsens tidigare beredningar; kompetensberedningen, beredningen för
infrastruktur- och bostadsfrågor samt beredningen för jämlik hälsa, har under året
haft sex, sex respektive tre sammanträden. En fjärde beredning, styrgruppen för
Sörmlandsstrategin, har startats under 2017 och haft fem sammanträden. Ett
gemensamt sammanträde med samtliga beredningar hölls därutöver i oktober.
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Förbundskontoret och det interna utvecklingsarbetet
Förbundskontoret är regionförbundets tjänstemannaorganisation som leds av
regiondirektören. Kontoret består av två enheter; enheten för regional utveckling med
strateger och projektledare inom olika kompetensområden samt administrativa
enheten, som ansvarar för förbundskontorets administration, strategisk
kommunikation, stöd till den politiska ledningen och utveckling av interna rutiner.
Därtill finns en funktion för regional analys.

Regiondirektör

Regional analys

Regional analytiker

Regional
utveckling

Administrativ
enhet

Biträdande
regiondirektör

Administrativ
chef/HR-chef

Strateger

Regionsekreterare,
administratörer,
kommunikationsch
ef och
kommunikatör

Förbundsdirektör
Hösten 2017 anpassades organisationen till behovet av HR-kompetens och
ekonomistöd, varvid den administrativa enhetens chef även är HR-chef och en
särskild ekonomfunktion rekryteras. Samtidigt flyttades tjänsten som
kommunikationsansvarig till den administrativa enheten med titeln
kommunikationschef.
Arbete pågår med att utveckla de interna arbetsprocesserna tvärsektoriellt och
därmed bättre ta tillvara kontorets kompetenser i ett helhetsperspektiv.
Under året har utvecklingen av förbundskontorets IT-miljö fortsatt. Syftet är att med
IT som verktyg stödja regionförbundets arbetsprocesser utifrån tillgänglighet,
mobilitet och säkerhet och därmed medföra effektivitet. Kontorets personal är mobila
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och arbetar även på andra ställen än på kontoret. Samarbetet med regionförbundets
medlemmar och andra organisationer i och utanför länet har ökat. Regionförbundets
IT-miljö behöver därför stödja det arbetssättet bättre.
Sedan 2015 driver förbundskontoret ett löpande miljöarbete i syfte att tydliggöra och
successivt minska kontorets miljöpåverkan. Miljöarbetet ska löpande följas upp
internt i verksamheten och även rapporteras i delårs- och årsbokslut. Uppföljning
görs genom mätning av nedanstående miljönyckeltal.
Under 2017 har utfallet för nedanstående miljönyckeltal varit:
•

Elförbrukning på kontoret: 11 291 kWh 2017 (11 494 kWh, 2016)

•

Tjänsteresor med bil, kilometerantal:
- Hyrbilar: 16 844 km 2017 (18 198 km, 2016).
- Privata bilar, politiker och tjänstemän: 83 023 km 2017 (89 491 km,
2016).

•

Kopiering och pappersförbrukning på kontoret:
- Kopiering och utskrift: 126 355 ex 2017 (106 363 stycken, 2016,
innehåller även skannade dokument).
- Pappersförbrukning: 55 500 ex 2017 (75 000 stycken, 2016).
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Regionförbundets resultat och finansiella mål
Enligt kommunallagen 8 kap 5 § ska en kommun, varmed jämställs kommunalförbund, för sin verksamhet ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Regionförbundets finansiella mål:
•
•
•

Budget i balans (om inte synnerliga skäl finns).
Eget kapital på en nivå som ger finansiell handlingsberedskap, det vill säga
12 miljoner kronor.
Nivån för kassalikviditet (betalningsförmåga på kort sikt) ska överstiga
100 procent. Avser kvoten kortfristiga fordringar + kassa + bank och
kortfristiga skulder.

För regionförbundet gäller som finansiellt mål att i enlighet med kommunallagen (8
kap 4 §) ha en budget i balans och intäkterna ska därmed överstiga kostnaderna.
Undantag från kommunallagens krav att ha en budget i balans och att intäkterna
därmed ska överstiga kostnaderna, får göras restriktivt om synnerliga skäl finns
(Kommunallagen 8 kap 5 b §). Synnerliga skäl kan vara ett eget kapital med
realiserbara tillgångar som överstiger vad som bedöms utgöra rimliga krav på
finansiell handlingsberedskap.
Sedan 2015 har den verksamhet inom socialtjänst och delar av hälso- och sjukvården
i Sörmland som tidigare år ingått i regionförbundets verksamhet, övergått till en
gemensam nämnd där landstinget är värdkommun. Regionstyrelsen har beslutat att
regionförbundet under 2016 och 2017 ska lämna ett ekonomiskt stöd på 2,7 miljoner
till nämnden, vilket för 2017 inryms inom förbundets driftbudgetram.
Regionförbundets uppvisar ett överskott 2017 om 565 000 kronor, vilket ska
jämföras med delårsbokslutets resultat om 340 000 kronor.
Det egna kapitalet vid årets slut är 16,03 miljoner och överstiger därmed det
fastställda målet på 12 miljoner. Kapitalet för 2016 var i årsredovisningen 15,46
miljoner kronor. Kassalikviditeten för perioden är 235,7 procent och överstiger
därmed målet på 100 procent. I budgetavstämningen nedan framgår avvikelser mot
budget samt jämförelse med utfallet för 2016 för de olika områdena.
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Budgetavstämning i mkr

Utfall 2017

Budget 2017

Budgetavvikelse

Utfall 2016

40,79
2,03

40,79
2,00

0,00
0,03

38,62
2,00

6,91
0,47
50,20

4,68
0,30
47,77

2,80
0,17
2,43

5,77
0,17
46,56

Projektfinansiering statliga
regionala medel 1:1
Tillväxtverket 2
Summa

15,51
15,51

15,51
15,51

0
0

15,11
15,11

Summa intäkter

65,71

63,28

2,43

61,67

Kostnader
Huvudverksamhet
Politisk styrning
Förbundskontoret
Övrigt 3
Summa kostnader

-42,41
-2,23
-19,86
-0,65
-65,15

-41,46
-2,30
-18,70
-0,78
-63,24

-0,95
0,07
-1,16
0,13
-1.91

-37,96
-2,25
-19,07
-1,06
-63,04

0,56

0,04

0,52

-1,37

Intäkter
Medlemsavgifter
Ersättning personal Länsstyrelsen
Externa intäkter projekt och
aktiviteter huvudverksamhet
Övrigt 1
Summa

Resultat

1

Bland annat ränteintäkter, ersättning för strukturfondspartnerskapet, externa föreläsningar och
försäljning inventarier.
2
Särskild projektbudget. De statliga regionala medlen ingår inte i regionförbundets
budgetomslutning.
3
Bland annat medlemsavgift för Mälardalsrådet, kommunchefsträffar, regionfrågan och utredning av
FoU.
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Huvudverksamhetens ekonomi
Huvudverksamhetens kostnader har varit något högre än budget, men samtidigt har
intäkterna varit högre än budgeten.
Förbundets totala nettokostnader för huvudverksamheten uppgick till 33,9 miljoner
kronor, vilket är en ökning med 3,2 miljoner kronor jämfört med föregående år.
Finansieringen har skett främst med det statliga så kallade 1:1-anslaget som utbetalas
via Tillväxtverket samt med regionförbundets egna budgeterade medel.
Huvudverksamhetens nettokostnader var i regionförbundets budget fastställda till
19,29 miljoner kronor för hela året (23,97 miljoner kronor i kostnader och 4,68
miljoner kronor i externa intäkter). Till detta i budgeten kom de statliga, regionala
utvecklingsmedlen på 15,51 miljoner kronor som regionförbundet disponerar för
projektverksamhet (1:1-anslaget). Dessa medel ingår inte i förbundets
budgetomslutning utan är en särskild projektbudget där regionförbundet har
beslutanderätt över anslaget samt administrerar och redovisar utfallet till
Tillväxtverket.
Under 2016 beslutade regeringen att öka 1:1 anslaget för Sörmland från 12,48
miljoner (2015) till 15,51 miljoner för 2016. Projekten som fått stöd från anslaget
finns med i verksamhetsplanen för 2017.
Inrapportering av genomförda, förbrukade projektmedel har skett till Tillväxtverket
och regionförbundet har fått del av det anvisade regionala, statliga utvecklingsanslaget med 15,29 miljoner kronor.
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Ekonomisk sammanställning av huvudverksamheten
Mål

Budget
helår

Utfall
Helår

Mål 1 - I Sörmland
finns goda
förutsättningar för
unga och vuxna att
utbilda sig och arbeta.
Arbetsgivare har
goda möjligheter att
rekrytera rätt
kompetens

2 300 000

1 807 800

2 100 000

Avvikelse
budgetutfall
492 200

Mål 2 - Sörmland har
starka samband med
omvärlden

3 840 000

4 439 600

3 790 000

-599 600

Mål 3 - Sörmland har
ett konkurrenskraftigt
näringsliv

19 485 000

19 914 500

19 285 000

-429 500

Mål 4 - Sörmland har
hållbara och
attraktiva livsmiljöer

1 250 000

958 000

750 000

292 000

Övriga insatser

8 695 000

6 801 200

8 835 000

1 893 800

33 921 100

34 760 000

1 648 900

TOTAL
NETTOKOSTNAD

35 570 000

Prognos i
delårsbokslut

Kommentar till utfall, prognos och budgetavvikelser
Huvudverksamheten når inte budgeterat resultat utan uppvisar ett överskott. Detta
beror delvis på att avsatta medel för Sörmlandsstrategin inte har förbrukats.
Härutöver har några projekt med extern finansiering högre intäkter än kostnader.
Mål 1
De två ESF-projekten "Arbetsplatsintegrerat lärande" och "#Jagmed" har finansiering
från ESF-rådet. Det ena redovisar vid bokslutstillfället ett positivt resultat och det
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andra ett negativt resultat. Båda projekten bedöms dock vara i balans vid
projekttidens slut. Mobilisering av ESF-projekt har under året intensifierats då
Socialfondens medel inte använts enligt plan. Regionförbundet har därför lagt ner
mer arbete för att få till projekt än vad som var budgeterat.
Mål 2
Flera av målområdets aktiviteter kom inte att påbörjas förrän under senare delen av
året då framtagandet av en ny länstransportplan tagit mycket personella resurser i
anspråk. Några aktiviteter uteblev också helt. Det storregionala samarbetet i
Mälardalsrådets "En bättre sits" genererade inga kostnader under året. Beredningen
för infrastruktur och bostadsfrågor träffades ett flertal gånger men hade inga
aktiviteter som belastade budgeterade medel. Satsningen på digitalisering av
länstransportplanens treårsplaner har fortskridit betydligt snabbare än förväntat och
har också kostat mer än budget. Under slutet av året påbörjades ett nytt
digitaliseringsinitiativ som beräknas löpa 2018 - 2020. Uppstartskostnader om en
miljon kronor belastar årets resultat.
Mål 3
Inom ramen för innovationsarbetet har inriktningen mot styrkeområdena från
strategin för smart specialisering fått genomslag. Tydligast är styrkeområdet industri
där flera initiativ har startats både inom länet och gemensamt i Östra Mellansverige.
Här har medel både från nationellt håll och EU:s strukturfonder beviljats och bidragit
till finansieringen av aktiviteterna. Dessa kommer att utbetalas i efterhand mot
redovisade kostnader. Det har medfört att kostnaderna i vissa fall har överskridit
budget och i andra fall har aktiviteterna kommit i gång sent och inte genererat de
kostnader som budgeterats i år. I övrigt följer insatserna inom målområdet den
budget som lagts.
Mål 4
Arbetet med regional fysisk planering har samordnats med projektet kring
framtagandet av en ny Sörmlandsstrategi och delar av kostnaderna redovisas där. Det
gäller bland annat visualisering av data. De insatser som gjorts inom området
storregionalt samarbete har inte genererat de kostnader som
budgeterats. Beredningen för jämlik hälsa har träffats under året men hade inga
aktiviteter som belastade budgeterade medel.
Insatser utöver Sörmlandsstrategins mål
I posten Kraftsamla Sörmland ingick både aktiviteter för regionbildningen och
revidering av Sörmlandsstrategin. Vad gäller Sörmlandsstrategin har inte alla
aktiviteter för detta som planerats genomförts under året då projektet löper till juni
2018. Några större kostnader för regionbildningen har inte uppstått under året. De
avsatta medlen för EU:s stödstruktur har bl a nyttjats för att samordna det ÖMS-
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övergripande arbetet samt för att mobilisera fler projekt under socialfonden samt
regionalfondens område för CO2-snål ekonomi. Det upplevs fortfarande som svårt
att hitta lämpliga projektägare bland våra medlemmar och övriga aktörer i länet. Här
har inte hela budgetposten nyttjats. Ett initiativ har tagits inom ÖMS-länen för att
engagera större städer som projektägare. Den tematiska utvärderingen 2016 kom
igång sent, varför även dessa kostnader belastar 2017 års resultat. Uteblivna
kommunikationsaktiviteter medför ett visst överskott.

Politiska styrningens ekonomi
Kostnaderna för den politiska styrningen avser sammanträdesarvoden till
regionförbundets förtroendevalda, fasta arvoden till styrelsens presidium och
arbetsutskott samt övriga kostnader relaterade till det politiska uppdraget. Kostnader
för regionförbundets revisorer, arvoden till politiker i kompetensberedningen,
beredningen för infrastruktur- och bostadsfrågor, beredningen för jämlik hälsa och
beredningen som styrgrupp för Sörmlandsstrategin samt representation i Nordiska
Skärgårdsstiftelsen ingår också.
För år 2017 var 2,30 miljoner kronor budgeterade för den politiska styrningen och
utfallet blev knappt 2,27 miljoner kronor.

Förbundskontorets ekonomi och personalredovisning
Årsbudgeten för förbundskontorets kostnader uppgår till 19,78 miljoner kronor.
Kostnaden för förbundskontoret blev 20,97 miljoner kronor. I prognosen vid
delårsbokslutet beräknades ett utfall vid årets slut på 18,55 miljoner. Kostnaderna
blev cirka 1,19 miljoner kronor högre i jämförelse med budget. Det förklaras främst
av en extra avsättning till pensionsstiftelsen (se vidare om pensionsskuld).
Personal
Den huvudsakliga kostnaden för förbundskontoret är personalkostnader. Personalkostnaderna för förbundskontoret var 2017 budgeterade till 15 miljoner kronor och
resultatet blev 18,38 miljoner kronor. Det beror på beslutade nyrekryteringar i
samband med kraftsamlingsarbetet samt en extra avsättning till pensionsstiftelsen.
Antalet tillsvidareanställda vid kontoret var vid årets slut 20 personer, varav fjorton
kvinnor och sex män. Regionförbundet har också kompletterat sin fasta bemanning
med tidsbegränsade anställningar för olika projekt.
Sjukfrånvaron har varit 4,79 procent, vilket är lägre jämfört med föregående år (5,10
procent, 2016). Regionförbundet är anslutet till företagshälsovården och
subventionerar kostnaden för olika friskvårdsaktiviteter. Det finns också en process
för hur rehabilitering ska ske.
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Statlig ersättning för personal
Länsstyrelsen överförde även under 2017 statliga medel till regionförbundet på 2,03
miljoner kronor, vilket är beräknat utifrån kostnaden för tre handläggartjänster.
Pensionsskuld
Den framräknade pensionsskulden för regionförbundet uppgick vid 2017 års slut till
cirka 15,01 miljoner kronor samt 0,51 miljoner för den avgiftsbestämda delen.
Behållningen i SKL:s pensionsstiftelse, där regionförbundets pensionsreserv är
placerad, har under året ökat med cirka 854 000 kronor och uppgick vid årsskiftet till
15,04 miljoner kronor. I och med att räntorna spås ligga kvar på låga nivåer, är
förväntningarna blyga för 2018 års avkastning från stiftelsens ränteportfölj. En
avsättning med 2,1 miljoner kronor föreslås.
Övriga kostnader
Övriga kostnader för förbundskontoret som till exempel kostnader för lokaler,
kontorsmaterial och tjänster var budgeterade till 3,7 miljoner. Utfallet är 2,59
miljoner.
Förbundet har under året köpt tjänster för bland annat löne- och ekonomiadministration samt för drift och underhåll av datasystem och datakommunikation.
Även kontorstjänster i form av bland annat post- och kopieringsservice har köpts
externt. Regionförbundet hyrde under året lokaler av Klövern Magasinet AB.

Allmänna redovisningsprinciper
Regionförbundet Sörmland tillämpar Kommunal Redovisningslag (KRL) och följer
de förslag och rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning (RKR)
lämnar liksom övrig redovisningspraxis.
Årsredovisningen
Årsredovisningen är uppställd enligt KRL, men uppställningen på resultaträkningen
är annorlunda eftersom verksamheten finansieras med medlemsavgifter och olika
former av uppdragsintäkter. Den använda uppställningsformen bedöms ge en mer
rättvisande bild av verksamhetens utfall.
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Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärdet
med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för gjorda avskrivningar
samt eventuella nedskrivningar. Erhållna investeringsbidrag reducerar
anskaffningsvärdet.
Avskrivningar
Som anläggningstillgångar avses investeringar med en ekonomisk livslängd på minst
tre år.
Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider:
Datorer och inventarier - fem år.
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och räntebärande värdepappersinnehav tas upp till anskaffningsvärde eller till
beräknat marknadsvärde om detta är lägre.
Löner
Löner redovisas enligt kontantmetoden. Semesterlöneskuld och skuld för
okompenserad övertid redovisas som kortfristig skuld. Avläsning sker i december
varje år. Förändringen av skulden redovisas under verksamhetens kostnader.
Sociala avgifter interndebiteras med procentuella omkostnadspålägg vid
lönebokföringen.
Pensionsförpliktelser
KLR anger att det endast är nyintjänade pensionsförmåner från och med 1998 som
ska redovisas som avsättning i balansräkningen (blandmodellen).
Regionförbundets samtliga pensionsförpliktelser är intjänade efter 1998.
Regionförbundet har avsatt medel i SKL:s pensionsstiftelse och tillgångarna där
överstiger beräknad skuld i bokslutet 2017.
Ansvarsförbindelser
Leasingavgifter enligt befintliga kontrakt redovisas som åtagande och ska betalas
inom ett till fem år.
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Leasingavtalen betraktas som operationella, och redovisas under övriga ansvarsförbindelser. Inget av leasingavtalens längd överstiger tre år. En tilläggsupplysning om
leasingavtal och deras giltighetstid redovisas enligt rekommendationen från RKR.
Bidrag
Regionförbundet beviljar bidrag för projekt i samband med att verksamhetsplanen
beslutas och även löpande under året. Kostnaden för bidraget bokförs när utbetalning
sker i samband med att regionförbundet har fakturerats eller bidrag har rekvirerats
från projektet. Det innebär att regionförbundet kan ha åtagande för beviljade medel
som inte utbetalats.
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Resultaträkning

(tkr)

2017

2016

65 647
59

61 519
155

65 705

61 674

-42 406
-22 577
-128

-41 905
-21 015
-110

-65 111

-63 030

Rörelseresultat

594

-1 355

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

-3
-25

10
-19

Summa resultat från finansiella poster

-29

-10

Resultat efter finansiella poster

565

-1 365

Periodens resultat

565

-1 365

Redovisat resultat enligt resultaträkning
Avgår realisationsvinster, mm

565

-1 365

Justerat resultat enligt balanskrav KRL 4 § 4

565

-1 365

Rörelsens intäkter mm
Nettointäkter
Övriga rörelseintäkter

Not

1
2

Summa intäkter mm
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa rörelsens kostnader

3
4
5

Balanskravsutredning
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Balansräkning (tkr)

Not

2017-12-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier, datorer och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

6
7

407
519
926

431
519
950

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel
Kortfristiga placeringar
Summa omsättningstillgångar

8
9
10
11
12

2 895
970
3 247
14 747
6 112
27 971

2 935
886
3 180
11 988
6 126
25 116

28 897

26 066

SUMMA TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
- därav periodens resultat

13

16 029
565

15 465
-1 365

Avsättningar

14

1 000

0

0

0

5 143
6 725
11 867

5 601
5 000
10 601

28 897

26 066

18 656
17 140
2 393

16 958
14 186
939

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

15
16

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
Ställda panter
Ansvarsförbindelser 31 dec
Pensionsförpliktelser enl Skandia
Tillgångar i pensionsstiftelse
Regionförbundets leasingavtal är operationella

17
18
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Kassaflödesanalys

(tkr)

2017

2016

Likvida medel vid periodens början 1 jan

18 114

11 093

Periodens resultat
Avskrivningar som belastar detta resultat
Summa tillförda medel

565
128
693

-1 365
110
-1 255

Förändring av rörelsekapital exkl likvida medel
Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga
fordringar
Minskning (-) eller ökning (+) av kortfristiga
skulder
Summa förändring av rörelsekapital

-110

11 825

1 266
1 156

-3 193
8 632

Medel från den löpande verksamheten

1 849

7 377

0
-104
-104

0
-355
-355

Nettoinvesteringar
Investeringar i aktier och andelar
Investeringar i övriga anläggningstillgångar
Summa nettoinvesteringar
FINANSIERING
Ökning (-) eller minskning (+) av långfristiga
fordringar
Minskning (-) eller ökning (+) av långfristiga
skulder
Summa finansiering

0

0

1 000
1 000

0
0

Förändring av likvida medel

2 745

7 022

20 859

18 114

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar vid
årets slut
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Noter
Not 1

Not 2

Not 3

Nettointäkter
Medlemsavgifter 4
Regionala medel länsstyrelsen
Uppdragsintäkter och regionala medel
Övriga bidrag
Summa nettointäkter
Övriga rörelseintäkter
Konferensintäkter
Övriga intäkter
Summa övriga rörelseintäkter
Övriga externa kostnader
Bidrag och medfinansiering
Konsultkostnader för projekt
Gemensamma konsultkostnader
Lokalkostnader
Kontors och förbrukningsmaterial
Reparation och underhåll
Datakommunikation, telefon, porto och kopiering
Redovisning-, löne- och revisionstjänster
Konferenser och sammanträden som arrangerats
Resekostnader
Information
Övriga kostnader
Summa övriga externa kostnader

2017

2016

40 786
2 028
22 779
53
65 647

38 618
1 997
20 892
13
61 519

0
59
59

18
137
155

-19 715
-15 057
-329
-945
-522
-71
-266
-681
-1 741
-767
-910
-1 402
-42 406

-17 230
-16 984
-285
-888
-533
-112
-256
-494
-1 902
-1 184
-816
-1 222
-41 905

4

Medlem

Avgift för 2017 Medlem
helår (kr)
32 378 848 Flens kommun

Avgift för 2017
helår (kr)
496 842

Eskilstuna kommun

3 078 614 Trosa kommun

338 094

Nyköpings kommun

1 589 884 Oxelösunds kommun

322 553

Katrineholms kommun

1 010 059 Gnesta kommun

305 923

Landstinget Sörmland

Strängnäs kommun

998 016 Vingåkers kommun

267 358
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Not 4

Personalkostnader
Löner och ersättningar till anställda
Arvoden, uppdragstagare
Bilersättningar, traktamenten
Delsumma löner och ersättningar

-12 364
-1 229
-330
-13 923

-11 766
-1 210
-433
-13 409

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader
Övriga personalkostnader
Summa soc. Avgifter och pensioner

-5 015
-2 956
-684
-8 654

-4 465
-2 230
-910
-7 606

-22 577

-21 015

Antal
6
14
20

Antal
5
13
18

Sjukfrånvaro i %
Ålder
0-29
30-49
50
Totalt

0,00%
3,24%
1,55%
4,79%

0,00%
4,75%
0,36%
5,10%

Män
Kvinnor
Totalt

0,20%
4,59%
4,79%

0,20%
4,90%
5,10%

73,04%

87,80%

-128
0
-128

-110
0
-110

Summa personalkostnader
Medelantalet anställda, sjukfrånvaro m m
Antal tillsvidareanställd
Män
Kvinnor
Totalt

Varav sjukfrånvaro > 60 dagar av total sjukfrånvaro
Not 5

Avskrivningar
Årets avskrivningar
Nedskrivningar
Summa avskrivningar
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Not 6

Materiella anläggningstillgångar
Ingående ack. anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Utrangeringar, försäljningar m m
Utgående ack. anskaffningsvärden
Ingående ack. avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar, försäljningar m m
Utgående ack. avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Not 7

Finansiella anläggningstillgångar, aktier
Nyköping-Östgötalänken Aktiebolag org nr
556612-6636 ägarandel 18,6%
ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB
Org.nr 556141-8392 ägarandel 8,5%

Not 8

Kundfordringar

Not 9

Övriga fordringar
Redovisad moms
Övriga fordringar

Not 10

Not 11

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader övrigt
Upplupna intäkter projekt
Upplupna intäkter övrigt
Periodiserade leverantörsfakturor

Likvida medel
Bankmedel likvidkonto
Handkassa
Summa

1 161
104
-456
809

806
355
0
1 161

-730
-128
456
-402

-620
-110
0
-730

407

431

20

20

499
519

499
519

2 895

2 935

966
4
970

882
4
886

900
1 796
0
551
3 247

900
2 054
24
202
3 179

14 746
1
14 747

11 988
0
11 988
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Not 12

Not 13

Not 14
Not 15

Not 16

Not 17

Not 18

Kortfristiga placeringar
Penningmarknadsfond Mega

6 112

6 126

15 465
565
16 029

16 830
-1 365
15 465

-1 000

0

Leverantörsskulder
Enligt leverantörsreskontrajournal 31 dec

5 143

-5 601

Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter
Personalens källskatt
Upplupna sociala avgifter och pensioner
Semesterlöneskuld och upplupna löner
Upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Summa

-386
-2 965
-814
-1 725
-835
-6 725

-379
-2 122
-989
-910
-600
-5 000

Pensionsförpliktelser
Avsatt till pensioner
Löneskatt 24,26 %
Summa

15 014
3 642
18 656

13 647
3 311
16 958

Pensionsreserv i SKL:s pensionsstiftelse
Avsättning i bokslut
Summa

15 040
2 100
17 140

12 920
1 266
14 186

2 393

939

Eget Kapital
Ingående eget kapital
Periodens resultat
Utgående eget kapital
Avsättningar
Andra avsättningar

Leasingavtal mm
Regionförbundets samtliga leasingavtal är
operationella. Inget av leasingavtalen överstiger
3 år.
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Till: fullmäktige i respektive Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping,
Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommun samt Landstinget i
Sörmland

Revisionsberättelse för år 2017
Vi har granskat den verksamhet som bedrivits i Regionförbundet Sörmland
(organisationsnummer 222000-1545) av dess styrelse.
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern k ontroll och räkenskaper
och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har
gen omförts med den im iktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund
för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Regionförbundet Sörmland har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resul tatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som styrelsen uppställt.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen
samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Vi tillstyrker att årsredovisningen godkänns.

Nyköping 20 18-
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1

Inledning och syfte

Vi har på uppdrag av revisorerna i Regionförbundet Sörmland granskat intern kontroll,
bokföring och förvaltning i förbundet för räkenskapsåret 2017. Rapporten innehåller
iakttagelser från bokslutsgranskningen med avseende på väsentliga poster, och för
övriga poster endast om det ansetts nödvändigt mot bakgrund av utförda noteringar i
samband med granskningsarbetet.
Vi har tidigare lämnat var rapport från granskning av delårsrapporten för året.
Alla belopp är angivna i tusentals kronor (tkr) om inte annat anges.
1.1

Syftet med granskningen

Granskningens syfte är att pröva om årsredovisningen är upprättad i enlighet med den
kommunala redovisningslagen, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande
bild av verksamhetens resultat och ställning samt att beskrivningen av verksamhetens
resultat och måluppfyllelse är fullgod.
Med rättvisande avses:
 att tillgångar och skulder existerar och avser förbundet,
 att tillgångar och skulder värderats och klassificerats korrekt,
 att förbundets samtliga tillgångar och skulder medtagits,
 att inkomster och utgifter i allt väsentligt periodiserats korrekt, d v s avser verksamhetsåret.
 att god redovisningssed i övrigt uppfylls, bl. a vad gäller krav på information i
förvaltningsberättelse och tilläggsupplysningar (noter)
Vidare är syftet att granska om en tillfredsställande redovisning ges utifrån kommunallagens krav på att mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges.
1.2

Omfattning

Granskningen av årsredovisningen har inriktats mot väsentliga poster och avvikelser
samt omfattar även bedömning av förbundets ekonomiska ställning och utveckling.
Granskningen omfattar såväl analytisk granskning som substansgranskning av
verifierande underlag.
Granskningen har utförts i enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag samt
god revisionssed för kommuner, landsting och kommunala förbund.
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2

Förvaltningsberättelsen

Förvaltningsberättelsen ska enligt den kommunala redovisningslagen (kap 4) ge en
samlad bild över förbundets utveckling under året samt framtida utveckling. Vidare ska
förvaltningsberättelsen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den
budget som fastställts för verksamheten samt ange på vilket sätt ett eventuellt
underskott ska regleras. Uppgift om personalförhållanden och sjukfrånvaro skall
lämnas.
Förvaltningsberättelsen ska även innehålla en samlad redovisning av förbundets
investeringsverksamhet samt en utvärdering av målen för god ekonomisk hushållning.
2.1

Finansiella mål

Förbundets finansiella mål är följande:
 Budget i balans
 Eget kapital på minst 12 mnkr
 Kassalikviditet överstigande 100 %
Årets resultat uppgår till 565 tkr och balanskravet är uppfyllt.
Eget kapital uppgår till 16 mnkr och målet är uppfyllt. Även målet för kassa likviditet är
uppfyllt (236 %).
För övrigt bedöms förvaltningsberättelsen ge en tydlig bild av de verksamheter som
förbundet bedriver.
2.2

Verksamhetsmål

I årsredovisningen anges mål, uppföljning av mål, budget, utfall och projektslut för varje
projekt. Utfallet kommenteras och det finns grund för ekonomisk uppföljning. Vi
bedömer att förbundet har god ekonomisk uppföljning. Vi anser att det är viktigt att
analysera nyttan med genomfört projekt och eventuella förändringar och konsekvenser
som projektet bidragit till.

3
3.1

Resultat- och balansräkning
Resultaträkning

Förbundet redovisar ett positivt resultat på 565 tkr jämfört med -1 365 tkr för år 2016. I
delårsbokslutet per 31 augusti prognostiserades ett resultat på 340 tkr vid årets slut.
Årets intäkter uppgår till 65 705 tkr (föregående år 61 674 tkr) att jämföra med
budgeterade intäkter på 63 280 tkr. Avvikelsen mot budget förklaras främst med högre
intäkter avseende projektfinansierade statliga regionala medel och externa intäkter för
projekt och aktiviteter för huvudverksamhet.
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Verksamhetens kostnader uppgår till 65 150 tkr (föregående år 63 030 tkr) att jämföra
med budgeterade kostnader på 63 270 tkr. Kostnadsökningen jämfört mot budget är
framför allt hänförlig till huvudverksamheten samt Förbundskontoret.
3.2

Balansräkningen

Nedan kommenteras iakttagelser från granskning av balansposter.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till ett bokfört värde av 407 tkr (föregående
år 431 tkr). Årets investeringar uppgår till 104 tkr.
Vår bedömning är att avskrivningstiderna följer gällande redovisningsprinciper. En
analys har gjorts av resultatkontona för bokföring av förbrukningsinventarier. Det finns
inga väsentliga anmärkningar.
Kundfordringar
Årets kundfordringar uppgår till 2 895 tkr (föregående år 2 935 tkr). Kundfordringarna
har stämts av mot reskontran utan väsentlig anmärkning. Vi har även granskat
eventuellt behov av reserveringar och bedömt att det inte finns något behov.
Övriga fordringar
Kortfristiga fordringar uppgår till 4 217 tkr (föregående år 4 066 tkr). De största
förändringen jämfört med föregående år beror på högre förutbetalda intäkter för projekt
som kommer att avslutas under 2018.
Kassa, bank och kortfristiga placeringar
Likvida medel 14 747 tkr (11 988 tkr) är högre än föregående år och förklaras med
lägre upplupna kostnader föregående år jämfört med i år då motsvarande var
inbetalade. Posten har stämts av mot engagemangsbesked. Kortfristiga placeringar
6 112 tkr (6 126 tkr) ligger i nivå med föregående år och har stämts av mot underlag
från bank.
Leverantörskulder
Vi har granskat posten mot reskontran och även utfört en åldersanalys på
leverantörsskulderna i syfte att säkerställa att förbundet inte har gamla oreglerade
skulder som uppgår till väsentliga belopp. Inga belopp har noterats i åldersanalysen.
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Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Posten består av personalrelaterade kostnader på 4 165 tkr (föregående år 3 490 tkr)
samt övriga poster 2 560 tkr (1 510 tkr). Vi har utfört periodiseringskontroll för att
säkerställa att kostnaderna och intäkterna hänför sig till rätt år och har noterat att en
faktura som inkom under januari 2018 från Nyköpings kommun om 179 tkr som avser
lönekostnader för mars-april 2017 inte blivit periodiserad. Böckerna var stängda vid
ankomsten av faktura och därav är ingen reservering gjord.
Eget kapital
Balanserade vinstmedel från tidigare år uppgår till 15 465 tkr (59 % soliditet). Årets
resultat visar ett överskott på 565 tkr och balanserade vinstmedel uppgår till
16 029 tkr per balansdagen vilket innebär en soliditet på 55 %. I budgeten för
2017 har styrelsen beslutat om ett kapital på minst 12 000 tkr och målet är härmed
uppfyllt.
Allmänt
Årets överskott har beslutats hanteras så att 2,1 mnkr sätts av till extra
pensionsavsättning och 1 mnkr överförs till 2018 och ska användas för ett
digitaliseringsprojekt.

4

Intern kontroll

Enligt Kommunallagen ska förbundet säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig
inom sitt område. Vi har granskat väsentliga processer i förbundet. Följande processer
har granskats:
 Bokslutsprocessen
 Intäktsprocessen
Vi har även tagit del av och läst samtliga protokoll, granskat moms och andra skatter
och avgifter på helårsbasis.
Inga brister noterats och den interna kontrollen bedöms på en övergripande nivå som
tillfredsställande
KPMG, den 26 mars 2018

Susann Eriksson
Auktoriserad revisor
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Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Dataskyddsombud för kommunstyrelsen
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Svitlana Jelisic till dataskyddsombud för
kommunstyrelsen.
Finansiering sker inom befintlig ram för kommunledningsförvaltningen.
Sammanfattning av ärendet
I samband med att dataskyddsförordningen träder i kraft 2018-05-25 behöver ett
dataskyddsombud vara utsett och det ska också anmälas till Datainspektionen.
Katrineholm kommun har tillsammans med Vingåker, Flen, Strängnäs, Gnesta och
Oxelösunds kommuner beslutat att skapa en gemensam funktion som
dataskyddsombud. Ombudet gäller för samtliga nämnder, kommunala bolag samt
kommunalförbund.
Flen är värdkommun och arbetsgivare för det gemensamma dataskyddsombudet.
Kostnaden fördelas mellan samtliga kommuner baserat på invånarantal. Kostnaden för
Katrineholms kommun uppgår till 201 600 kr per år och finansieras via
kommunledningsförvaltningens budget. Beslut om dataskyddsombud fattas i
respektive nämnd och styrelse. Respektive nämnd och styrelse ansvarar även för att
anmäla dataskyddsombudet till Datainspektionen.
Uppdrag och ansvar för dataskyddsombudet och kommunerna regleras genom avtal.
Ärendebeskrivning
Dataskyddsförordningen eller General Data Protection Regulation (GDPR) träder i
kraft inom EU:s samtliga medlemsländer 2018-05-25. En EU-förordning blir direkt
tillämplig i medlemsländerna till skillnad från EU-direktiv. Genom att nya regler träder
i kraft upphör nuvarande personuppgiftslag (PuL). Syftet med den nya förordningen är
att skydda fysiska personers integritet vid behandling av personuppgifter samt att det
ska vara fritt flöde av personuppgifter inom EU.
Den nya förordningen bygger på tidigare regler på området, men innehåller också en
del nyheter. En nyhet är att varje personuppgiftsansvarig som är en myndighet måste
utse ett dataskyddsombud. Tidigare PuL-ombud var frivilliga för kommunerna. PuLombudens uppdrag avslutas genom att PuL upphör att gälla när
dataskyddsförordningen träder i kraft.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Axel.Stenbeck@katrineholm.se
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Dataskyddsombud kan vara en anställd i den egna verksamheten eller så kan uppgiften
utföras med stöd av ett tjänsteavtal. Inom kommunen är varje myndighet (styrelse eller
nämnd) personuppgiftsansvarig. Därför ska varje styrelse och nämnd utse
dataskyddsombud för sin myndighet.
Ett dataskyddsombud ska informera och ge råd och stöd till de personuppgiftsansvariga och till de anställda som hanterar personuppgifter om deras skyldigheter
enligt dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmelser. Vidare ska
dataskyddsombud övervaka efterlevnaden, hjälpa till att ta fram riktlinjer och policys
på området, samarbeta med tillsynsmyndigheten Datainspektionen och vara
kontaktperson till de som är registrerade. Uppgifterna för dataskyddsombud kan
utföras av en eller flera personer i grupp.
Arbetet med att förteckna personuppgiftsbehandlingar, bestämma ändamål och syfte
med behandlingen, göra inventeringar för att se vilka lagliga grunder myndigheten har
för sin behandling av personuppgifter landar in på varje nämnd och styrelse.
Dataskyddsombudets uppgift är att övervaka detta arbete och att ge råd och stöd, men
inte att utföra t ex förteckningar och inventeringar.

Axel Stenbeck
Nämndsekreterare
Beslutet skickas till:
Flens kommun
Svitlana Jelisic
Datainspektionen
Akt

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

l(atrineholms kommun \,

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Infrastruktur

2018-04-25

KS/2018:207 - 311

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Lars I T Ramstedt

Kommunstyrelsen

Yttrande över vägplan rörande väg 56 mellan Bie och
Alberga
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande över vägplan rörande väg 56, delen mellan Bie och Alberga, samt att
överlämna det till Trafikverket som kommunens yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket Region Öst har upprättat ett förslag till vägplan för ombyggnad av väg 56
på delen mellan Bie och Alberga i Katrineholms och Eskilstuna kommun. Vägen görs
mötesfri, breddas för att erhålla omkörningssträckor, vissa utfarter stängs eller flyttas
och ett antal enskilda vägar får annan sträckning eller nya byggs. Vägrenens bredd är
vald till 75 cm, mot normalt 50 cm, då parallella cykelvägar saknas. Förbi Äs byggs
vägen i en helt ny sträckning öster om samhället. Föreslagna åtgärder beräknas ge ökad
trafiksäkerhet och bättre framkomlighet. Kostnaden för projektet beräknas till ca 480
Mkr.
Planen har funnits tillgänglig för granskning och synpunkter under tiden 2018-04-16
t.o.m. 2018-05-16. Vägplanen kommer att fastställas av Trafikverket under hösten
2018. Katrineholms kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Ärendets handlingar


Kungörelse och granskning väg 56, Trafikverket, 2018-04-09

Ärendebeskrivning
Väg 56 mellan Bie och Alberga (St Sundby) är ca 23 km lång. Vägen tillhör det
nationella stamvägnätet och ingår som en del i det nationella stråket ”Räta Linjen” som
förbinder Norrköping med Gävle via Katrineholm, Eskilstuna och Västerås. Vägen
används både för pendling och för godstransporter samt är en viktig och prioriterad
länk, både regionalt mellan angränsande regioner, och nationellt.
Dagens vägstandard på den aktuella sträckan bedöms utgöra en begränsning för den
framtida utvecklingen i regionen. Trafiksäkerheten är låg och det finns få omkörningssträckor med bra sikt. Även korsningar och anslutningar har dålig sikt. Vägen passerar
genom samhället Äs med låg trafiksäkerhet och påverkan på boendemiljön som följd.
Med utgångspunkt från detta har Trafikverket beslutat att vidta åtgärder för att öka
trafiksäkerheten och framkomligheten samt att förbättra boendemiljön i Äs.
Förändringen omfattar sträckan från norra infarten vid Bie till Alberga.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se
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Vägen byggs om till mötesfri väg med omkörningssträckor och hastigheten föreslås,
med vissa undantag, bli 100 km/tim. Längs de delar där omkörningssträckor anläggs
kommer vägen att breddas från dagens 7,5 och 9 meter till 13 meter. Mellan Bie och
Äs är vägen 7,5 meter idag och kommer att behöva breddas även för sträckor med ett
körfält i vardera riktningen. Vägrenens bredd är vald till 75 cm, mot normalt 50 cm, då
parallella cykelvägar saknas. Förbi Äs byggs vägen i en helt ny sträckning öster om
samhället. På detta avsnitt blir vägen 10 meter bred vid ett körfält i vardera riktningen
och 14 meter bred på avsnitt med omkörningssträckor. För att öka trafiksäkerheten har
befintliga korsningar med enskilda och allmänna vägar setts över och förslag till
stängning och alternativt utförande med öglor, separata vänstersvängfält eller
förbjuden vänstersväng har tagits fram. Viltstängsel föreslås längs sträckan söder om
Hjälmaren med öppningar på flera ställen där viltet kan passera.
Föreslagna åtgärder ger ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet i och med att
risken för mötesolyckor minskar och att vägens sidoområden utformas mer förlåtande.
Åtgärderna innebär också att ny mark kommer att tas i anspråk. Genom att anpassa var
breddning sker samt vilken sida av vägen som breddas till det omgivande landskapet,
kan negativ påverkan för kulturmiljö, naturmiljö samt rekreation och friluftsliv
begränsas. Konsekvenserna av föreslagna åtgärder bedöms därför som små för dessa
värden.
Kostnaden för projektet beräknas till ca 480 Mkr.
Förvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under arbetet med vägplanen aktivt deltagit i olika
samråd tillsammans med Trafikverket rörande trafikfrågor, utformningsfrågor, markoch miljöfrågor etc. Många frågor har därför i samförstånd kunnat lösas under
framtagandet av den aktuella vägplanen.
För att bilda sig en uppfattning om hur berörda markägare och övriga
kommuninnevånare uppfattar ombyggnadsplanerna har förvaltningen även deltagit vid
flera samrådsmöten för allmänheten. Samtal har också förts med Eskilstuna kommun
då vägplanen i sin nordligaste del även berör grannkommunen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har vid en samlad bedömning av materialet beslutat
att ställa sig bakom Trafikverkets förslag till vägplan för väg 56 mellan Bie och
Alberga.
Lars Ramstedt
Projektchef
Beslutet skickas till: Trafikverket, akten
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Kungörande och granskning av vägplan för ombyggnad till
mötesfri väg, väg 56 Bie -Alberga (Stora Sundby) i Katrineholmsoch Eskilstuna kommun, Södermanlands län
Trafikverket Region Öst har upprättat ett förslag till vägplan för ombyggnad av väg 56 på delsträckan Bie - Alberga i
Katrineholms- och Eskilstuna kommun till mötesfri väg. En mötesfri väg förbättrar trafiksäkerheten och
framkomligheten och genom att vi bygger en förbifart förbättrar vi samtidigt boendemiljön i samhället Äs.
Vågplanen innehåller förslag till indragning av väg från allmänt till kommunalt och enskilt underhåll på delar av
vägarna 56 och 214 vid samhället Äs samt de delar där ursprunglig väg 56 inte sammanfaller med ny dragning av
väg 56. Även broarna 4-716-1, Aspsjöns utlopp (söder om vägkorsningen 56/214) och 4-416-1, Getebodabäckens
utlopp (norr om vägkorsningen 56/214) utgår från allmänt underhåll. Bro 4-2-1 Dragsjöns utlopp (vid Stora
Sundby) utgår från allmänt underhåll och kommer att rivas ut.
Planen finns tillgänglig för granskning under tiden 2018-04-17 - 2018-05-17 på följande platser:
• Trafikverket Region Öst, Tullgatan 8, Eskilstuna
• Katrineholms kommun, Biblioteket, Djulögatan 27, Katrineholm
• Eskilstuna kommun, Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
e
ICA Julitahallen, Doktorsvägen 1, Julita
• Handlingarna finns även på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/bie-alberga
Planen berör samfälligheterna Katrineholm Bie GA:8, Katrineholm Leby GA:1, Katrineholm Fågelsta GA:1,
Katrineholm Västra Heden GA:3, Katrineholm Lilla Lövåker GA:3, Katrineholm Roxmo GA:1, Katrineholm JulitaÄngtorp GA:1 och Katrineholm Äs S:1. Eftersom delägarkretser som består av fler än tio delägare och känd styrelse
eller förvaltning saknas underrättas delägare om möjligheten till granskning genom kungörelsedelgivning enligt
delgivningslagen.
Planen omfattar även arbete i vatten vid Aspån, Getebodabäcken, Jordbrobäcken och Dragsjöns utlopp
som berörs av omgrävning/byggverksamhet.
Omläggning av enskilda vägar/ägovägar kommer inte att omfattas av beslut om fastställelse. Dessa vägar kommer
att regleras genom lantmäteriförrättning enligt anläggningslagen.
Berörda kommuner ombeds lämna synpunkter på de delar avväg 56/214 samt de broar som utgår ur allmänt
underhåll.
Den mark eller det utrymme som behövs för byggande av väg framgår av plankartan/kartorna i handlingarna. Den
mark som redovisas på plankartan/kartorna kan komma att tas i anspråk med vägrätt.respektive tillfällig
nyttjanderätt. När vägplanen fastställts och vunnit laga kraft är ägare eller innehavare av särskild rätt skyldig att
mot ersättning överlåta eller upplåta marken eller utrymmet som behövs för byggande av väg.

Synpunkter ska ha inkommit till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge
eller via e-post investeringsproiekt@trafikverket.se senast 2018-05-17.
Ange ärendenummer TRV 2015/98828.
Om du vill ha mer information kontakta projektledare Alexander Dufva 010-123 02 46,
alexander.dufva@trafikverket.se eller markförhandlare Magnus Nicklasson, 010-123 70 94,
magnus.nicklasson@trafikverket.se

Trafikverket
Ärendemottagningen
Box 810, 781 28 Borlänge
Besöksadress: Tullgatan 8, Eskilstuna

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
lnvesteringsprojekt@trafikverket.se
www.trafikverket.se
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Lars I T Ramstedt

Kommunstyrelsen

Trafikbeställning till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2019
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att hos Kollektivtrafikmyndigheten beställa lokal linjetrafik
och stadstrafik enligt nuvarande omfattning.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har haft samråd med Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den
27 mars 2018 inför trafikbeställning 2019. Ambitionen från kommunen sida var att
försöka upprätthålla det trafikutbud för den lokala linjetrafiken som blev resultatet av
de justeringar som gjordes inför 2015 och som kommunstyrelsen beslutade om den 27
maj 2014.
Trafikbeställningen till Kollektivtrafikmyndigheten blir att i första hand bibehålla den
trafik som för närvarande bedrivs i kommunen. Inom trafikbeställningens ram blir det
också nödvändigt med en tät dialog för smärre justeringar och trimningsåtgärder under
löpande budgetår.
Ärendebeskrivning
Katrineholms kommun har haft samråd med Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den
27 mars 2018 inför trafikbeställning 2019. Ambitionen från kommunen sida var att
försöka upprätthålla det trafikutbud för den lokala linjetrafiken som blev resultatet av
de justeringar som gjordes inför 2015 och som kommunstyrelsen beslutade om den 27
maj 2014.
Läget för Katrineholms kommun avseende Kollektivtrafikmyndighetens prognoser för
utfallet 2018 och underskottsfinansieringen för åren 2019, 2020, 2021 är följande:
Myndighetens
prognos för
Katrineholms
kommun

Myndighetens
prognos för
Katrineholms
kommun

Myndighetens
prognos för
Katrineholms
kommun

Myndighetens
prognos för
Katrineholms
kommun

Nettokostnad
2018

Nettokostnad
2019

Nettokostnad
2020

Nettokostnad
2021

24,3 Mkr

26,2 Mkr

28,9 Mkr

29,9 Mkr

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: larsit.ramstedt@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

l(atrineholms kommun \,
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Infrastruktur

TJÄNSTESKRIVELSE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2018-04-12

KS/2018:194-014

Katrineholms kommun har budgeterat för år 2018 enligt följande:
24,8 Mkr

-

-

-

Det bör noteras att både indexutveckling och upphandlingseffekter kan innebära
osäkerheter avseende kostnaderna för kommande period. Även intäkterna för
skolkorten är osäkra eftersom det nya skolkortssystemet varit i bruk i endast ett drygt
år.
Trafikbeställningen till Kollektivtrafikmyndigheten blir att i första hand bibehålla den
trafik som för närvarande bedrivs i kommunen. Inom trafikbeställningens ram blir det
också nödvändigt med en tät dialog för smärre justeringar och trimningsåtgärder under
löpande budgetår.
Det bör också nämnas att våra tidigare uppdrag till Kollektivtrafikmyndigheten
rörande dels anropsstyrd trafik, dels samordning av regelverket för serviceresor, för
närvarande är föremål för utredning inom myndigheten. Dessutom är uppdraget
beträffande införande av EL-bussar i stadstrafiken med i underlaget för myndighetens
pågående upphandling av kollektivtrafik i södra och västra Sörmland med trafikstart i
augusti 2019.

Lars Ramstedt
Beslutet skickas till:
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Akten
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Anna Marnell

Kommunstyrelsen

Uppföljning av kommunplan 2015-2018
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppföljningen av kommunplan 2015-2018 ska meddelas
kommunfullmäktige och läggas till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I januari 2015 fastställde kommunfullmäktige det övergripande inriktningsdokumentet
Tillväxt och välfärd – Kommunplan 2015-2018 i enlighet med styrsystemet för
Katrineholms kommun. Tillsammans med Vision 2025 och översiktsplanen visar
kommunplanen den långsiktiga inriktningen för kommunens övergripande planering.
Kommunplanen har legat till grund för kommunens årliga övergripande planer med
budget, för nämndernas planer med budget och för ägardirektiven till de kommunala
bolagen.
Utöver den årliga uppföljningen i form av delårsrapporter och årsredovisningar
utvärderas kommunplanen i särskild ordning i mitten och slutet av mandatperioden.
Syftet är att översiktligt redogöra för hur långt arbetet med att verkställa de politiska
ambitionerna för mandatperioden har kommit. Utgångspunkten för bedömningen är
hur resultat och verksamhet har utvecklats under hela perioden 2015-2018 och i
jämförelse med 2014.
Sammanställningen innehåller dels en bedömning av måluppfyllelsen för
resultatmålen i kommunplanen, dels en bedömning av de uppdrag som framgår av
texterna i kommunplanen. Av de 55 resultatmålen i kommunplanen bedöms 43 vara
uppnådda, tio delvis uppnådda och två ej uppnådda. Av de 53 uppdragen bedöms 41
vara genomförda och 12 pågående.
Ärendets handlingar
• Uppföljning av kommunplan
Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en aktuell bedömning av hur långt
arbetet med att verkställa de politiska ambitionerna i kommunplan 2015-2018 har
kommit. Sammanställningen innehåller dels en bedömning av måluppfyllelsen för
resultatmålen i kommunplanen, dels en bedömning av de uppdrag som framgår av
texterna i kommunplanen. Underlag för bedömningen är dels kommunens
årsredovisningar under mandatperioden, dels en aktuell bedömning av uppdragen i
kommunplanen som gjorts av kommunens ledningsgrupp. Underlaget har i vissa delar
kompletterats med aktuell statistik som blivit tillgänglig under våren 2018.
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Förvaltningens bedömning
Kommunplanen infördes som en ny form av styrdokument i samband med att
kommunfullmäktige fattande beslut om kommunens styrdokument i januari 2010. Den
kommunplan som togs fram efter valet 2014 är således den andra i sitt slag i
Katrineholms kommun. Till skillnad från Kommunplan 2010-2014 innehåller
Kommunplan 2015-2018 även övergripande mål och resultatmål för hela
mandatperioden. Dessa mål har lyfts in i kommunens årliga övergripande planer med
budget och där fördelats på nämnder och bolag. Resultatmålen har sedan följts upp i
samband med kommunens delårsrapporter och årsredovisningar med stöd av
indikatorer som fastställts i kommunens övergripande plan med budget.
Ett av målen vid framtagandet av kommunens styrsystem var att få en ökad
långsiktighet i planeringen. Kommunledningsförvaltningen bedömer att denna
målsättning har infriats. Kommunplanen har haft stor betydelse för detta, genom att
den på ett tydligt sätt har legat till grund för både planering och uppföljning under hela
mandatperioden. Att kommunplanen från och med 2015 även innehåller övergripande
mål och resultatmål som har gällt under hela mandatperioden har ytterligare stärkt
långsiktigheten och tydligheten i kommunens styrning. Genom de särskilda
uppföljningarna av kommunplanen i mitten och slutet av mandatperioden har också de
uppdrag som framgår av texterna i kommunplanen fått ökat fokus i styrningen.
Den sammantagna bedömningen är att kommunplanen har varit ett mycket styrande
inriktningsdokument. Genom kommunplanen har den politiska styrningen av
kommunen fått stort genomslag i verksamheterna.
Anna Marnell
Verksamhetscontroller
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
KFAB
KVAAB
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Uppföljning av kommunplan 2015-2018
I januari 2015 fastställde kommunfullmäktige det övergripande inriktningsdokumentet Tillväxt och välfärd – Kommunplan 2015-2018 i enlighet med
styrsystemet för Katrineholms kommun. Tillsammans med Vision 2025 och
översiktsplanen visar kommunplanen den långsiktiga inriktningen för kommunens
övergripande planering.
I kommunplanen anges övergripande mål och resultatmål för hela mandatperioden.
Kommunplanen ligger till grund för kommunens årliga övergripande planer med
budget, för nämndernas planer med budget och för ägardirektiven till de kommunala
bolagen. Den ligger också till grund för den årliga uppföljningen i delårsrapporter och
årsredovisningar. Kommunplanen är således ett av de viktigaste instrumenten för den
politiska mål- och resultatstyrningen av de kommunala verksamheterna.
Utöver den årliga uppföljningen inom ramen för delårsrapporter och årsredovisningar
utvärderas kommunplanen i särskild ordning i mitten och slutet av mandatperioden.
Syftet är att översiktigt redogöra för hur långt arbetet med att verkställa de politiska
ambitionerna för mandatperioden har kommit. I denna sammanställning redovisas en
aktuell bedömning i maj 2018. Arbetet fortsätter under hela 2018 med att fullfölja
målen och uppdragen i kommunplan 2015-2018.
Utgångspunkten för bedömningen är hur resultat och verksamhet har utvecklats under
hela perioden 2015-2018, och i jämförelse med 2014. Underlag för bedömningen är
bland annat kommunens årsredovisningar 2014, 2015, 2016 och 2017. Bedömningen
baseras på så aktuella uppgifter som möjligt. Sammanställningen innehåller dels en
bedömning av måluppfyllelsen för resultatmålen i kommunplanen, dels en
bedömning av de uppdrag som framgår av texterna i kommunplanen.
Totalt finns det 55 resultatmål i kommunplanen. Följande symboler används i
redovisningen av resultatmålen:

••

•

Resultatmålet uppnås eller överträffas
Resultatmålet uppnås delvis
Resultatmålet uppnås inte

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Postadress:
641 80 KATRINEHOLM
www.katrineholm.se

Besöksadress: Vasavägen 16
Telefon: 0150-570 00 vx
Telefax: 0150-570 04
anna.marnell@katrineholm.se
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Den aktuella bedömningen i maj 2018 av resultatmålen fördelar sig på följande sätt:
Resultatmål i kommunplan 2015-2018,
uppföljning våren 2018

•

Uppnås/överträffas
Uppnås delvis

•

Uppnås inte

Totalt är det 53 uppdrag från kommunplanen som följs upp. Följande symboler
används i redovisningen av uppdrag i kommunplanen:
Genomfört
Pågår
Ej genomfört
Den aktuella bedömningen i maj 2018 av uppdragen fördelar sig på följande sätt:
Uppdrag i kommunplan 2015-2018,
uppföljning våren 2018

•

Genomfört
Pågår

•

Ej genomfört

Nedan redovisas och kommenteras bedömningen av resultatmål och uppdrag för varje
målområde i kommunplanen.
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Tillväxt, jobb och egen försörjning
Bedömning av resultatmål
Resultatmål

•
•

•
•
•
•
•

Invånarantalet ska öka till minst 34 000
personer vid mandatperiodens slut
KS

Ytterligare förbättrat företagsklimat
KS, BMN, VON, KIAB

Ökad branschbredd i det lokala
näringslivet
KS
Växande handel och besöksnäring
KS, KTN, STN

Fler nystartade företag
KS

Fler ungdomar ska starta UF-företag
KS, BIN

Andelen deltagare i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet som börjar
arbeta eller studera efter avslutad
insats ska öka
VIAN

Kommentar
Folkmängden i Katrineholm uppgick den 31 mars 2018 till
34 195 personer. Under mandatperioden har befolkningen
hittills ökat med 927 personer, dels genom ett positivt
födelsetal, dels genom ett positivt inflyttningsöverskott.
Delmålet för mandatperioden på 34 000 invånare uppnåddes
därmed mer än ett år tidigare än beräknat.
Enligt Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat 2017 hade Katrineholms kommun klättrat till plats 59,
att jämföra med plats 121 år 2014. Svenskt Näringsliv har nu
redovisat företagarnas enkätsvar för 2018 (rankingen
redovisas i oktober). Undersökningen visar att det har skett en
svag nedgång för Katrineholm jämfört med föregående år.
Totalt sett har Katrineholm ett fortsatt bra betyg som ligger
klart över rikssnittet, och i jämförelse med 2014 har det skett
en tydlig förbättring av företagsklimatet. Även SKL:s
servicemätning av kommunernas myndighetsutövning
gentemot företag visar att Katrineholms resultat förbättrades
kraftigt i början av mandatperioden men att det har skett en
viss nedgång under 2017. Även i SKL:s undersökning är
resultatet fortsatt bättre än 2014. Även andra verksamheter
har under mandatperioden bidragit till ett bra företagsklimat, till
exempel har antalet hemtjänsttimmar som utförs i privat regi
ökat. KIAB:s kundundersökning hösten 2016 visade också på
ökad kundnöjdhet.
Branschbredden har ökat. Det finns ca 360 branscher i
Katrineholm av totalt 800. Fler etableringar har bidragit till en
ökad branschbredd.
Den senast tillgängliga statistiken från Handelns utredningsinstitut visar att omsättningen i både detaljhandeln och
besöksnäringen har ökat. Under perioden 2014 till 2016
minskade försäljningsindex för handeln marginellt, dvs faktisk
omsättning dividerad med försäljningsunderlag. Samtidigt ökade detaljhandelns totala omsättning och antalet sysselsatta
inom handeln. Även inom besöksnäringen har omsättningen
och antalet sysselsatta ökat. Statistik avseende 2017 presenteras i augusti 2018. Under mandatperioden har kommunen
samarbetat med bland annat KFV Marknadsföring och
Citysamverkansgruppen för att vidareutveckla handeln och
besöksnäringen. De genomförda satsningarna på att utveckla
Sportcentrum, som har många välbesökta arrangemang, är
också av stor betydelse för besöksnäringens utveckling.
Under 2017 registrerades 157 nystartade företag. Det är en
ökning med 43 procent jämfört med 2014. Kommunen stöttar
nya företagare och besöker aktivt redan etablerade företag för
att skapa ett gott näringslivsklimat. Kommunen är engagerad i
Näringslivscentrum med aktörerna Almi, Leader, Coompanion
och Nyföretagarcentrum för att stimulera utveckling inom
näringslivet.
Antalet elever som driver UF-företag har ökat kraftigt under
mandatperioden. Läsåret 2017/18 är det totalt 158 elever som
driver UF-företag, vilket är en ökning med 80 procent jämfört
med 2014. Det är både fler flickor och fler pojkar som driver
UF-företag jämfört med 2014, ökningen har varit störst för
pojkar.
Andelen deltagare som börjar arbeta eller studera efter
avslutad insats har under det senaste året ökat i Katrineholm.
Det är fler män som går vidare till arbete medan fler kvinnor
går vidare till studier. En fortsatt prioriterad uppgift är att möta
upp deltagare med ohälsa, låg utbildningsnivå och otillräckliga
kunskaper i svenska, med insatser som får deltagarna att
närma sig arbetsmarknad och studier.
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•
•
•

Andelen studerande som klarar målen i
utbildning i svenska för invandrare ska
öka
VIAN

Andelen kvinnor och män med
ekonomiskt bistånd som övergår till
egen försörjning ska öka
VIAN, SOCN

Tillgången till fiberbaserat bredband
ska öka
KS

Kommentar
Under mandatperioden har antalet elever som läser svenska
för invandrare ökat kraftigt vilket har inneburit utmaningar för
verksamheten. Nya grupper har startat i både egen och extern
regi. Betygsresultaten 2017 var i stort sett oförändrade jämfört
med föregående år. Resultaten hade förbättrats för kvinnor
men försämrats för män. Förändrade redovisningsprinciper
och brister i systemstödet gör att utvecklingen för elevernas
resultat inte går att jämföra över en längre period.
Under 2017 ökade andelen kvinnor och män med ekonomiskt
bistånd som övergick till egen försörjning, vilket bidrog till en
minskning av försörjningsstödet jämfört med föregående år.
Av de deltagare som anvisades till Viadidakt från socialförvaltningen i Katrineholm var det också en ökad andel som gick
vidare till egen försörjning.
Kommunen har satt ett tydligt mål och investerar 50 miljoner
kronor i bredbandsutbyggnad på landsbygden under en
femårsperiod. Den senast tillgängliga statistiken avser oktober
2017 och visar att andelen invånare som har tillgång till
fiberbaserat bredband har ökat med 56 procent jämfört med
2014. Under 2018 fortsätter utbyggnaden på landsbygden.

Bedömning av uppdrag i kommunplanen
Uppdrag
Den som får försörjningsstöd ska ges
möjlighet till arbete eller utbildning
istället för passivitet
SOCN

För att ge unga bättre förutsättningar
på arbetsmarknaden ska kommunen
varje år i samarbete med näringslivet
erbjuda sommarjobb
KS, VIAN

Det ska vara enkelt för lokala och
mindre aktörer att delta i kommunens
upphandlingar och kommunen ska
tillvarata möjligheterna att ställa sociala
och miljömässiga krav
KS

Kommentar
Under 2017 gavs Viadidakt ett särskilt uppdrag att utveckla
sysselsättningsåtgärder riktade till försörjningsstödstagare
som står långt från arbetsmarknaden. Målet var att genom ett
aktivt försörjningsstöd, med aktiviteter som ger struktur i
vardagen och ett socialt sammanhang, få deltagarna att
närma sig arbetsmarknad och studier. Erfarenheterna från
projektet var positiva och insatserna bidrog till att antalet
deltagare som anvisats till Viadidakt av socialförvaltningen i
Katrineholms kommun ökade. Inför 2018 har Viadidakt,
socialnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen getts i
uppdrag att gemensamt utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i
kommunens arbete med försörjningsstödstagare.
Katrineholms kommun har varje år under mandatperioden
erbjudit feriearbete för skolungdomar efter år ett på gymnasiet.
Ferieplatser anordnas både i kommunala verksamheter och i
samverkan med föreningslivet, och samordnas av Viadidakt.
Omkring 70 procent av ungdomarna i de aktuella årskullarna
har tagit del av denna möjlighet. Under 2017 genomfördes
även en extra satsning för att skapa feriearbeten för ungdomar
som läser inom grund- och gymnasiesärskolan.
Kommunen samarbetar med Telge inköp kring upphandlingar,
som ställer sociala och miljömässiga krav i samma omfattning
som Katrineholms kommun. Upphandlingar anpassas för att
även mindre aktörer ska kunna lämna anbud. Ett nytt
inriktningsdokument för inköp i Katrineholms kommun har
tagits fram och rutiner och stöd för upphandling och
direktupphandling har utvecklats.
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Uppdrag
Kommunen ska påverka tele- och
internetoperatörerna att täcka de sista
vita mobil- och bredbandsfläckarna
inom kommunen
KS

Kommentar
Kommunen har varit värd för en träff med mobilaktörerna och
kommunerna Katrineholm, Vingåker och Strängnäs. Vid
träffen användes resultatet av en mobiltäckningsmätning som
kommunen har genomfört. En inomhusmätning har också
gjorts där invånare som upplever dålig täckning fick anmäla
intresse, varefter mobiltäckningen mättes hemma hos dem; ett
tiotal hushåll anmälde intresse. Fyra mobilmaster har byggts
av mobiloperatörerna.
Under mandatperioden har kommunen har bistått ekonomiska
föreningar i form av byalag att söka bidrag för utbyggnad av
fiberbaserat bredband på landsbygden. Detta resulterade i att
ett byalag i Floda fick i stödmedel och kommer ansluta 750
hushåll på landsbygden. Kommunen har sedan genomfört två
upphandlingar för att se till så att alla hushåll på landsbygden
ska få möjlighet att ansluta sig till fiberbaserat bredband. Avtal
har tecknats med Utsikt. Informationsmöten och studiecirklar
har genomförts och ett stort antal hushåll på landsbygden har
beställt fiberanslutning. Projektet pågår till och med 2020.

Attraktiva boende- och livsmiljöer
Bedömning av resultatmål
Resultatmål

•

Ökat bostadsbyggande
KS, VON, KFAB

Kommentar
Intresset för att bygga bostäder i Katrineholm har under de
senaste åren varit stort. I genomsnitt har 91 bostäder i
nybyggda hus färdigställts per år under perioden 2015-2017,
varav 19 i småhus och 72 i flerfamiljshus. Motsvarande siffror
för perioden 2011-2014 var totalt 26 färdigställda bostäder per
år varav 12 i småhus och 14 i flerfamiljshus.
Under 2017 har sju detaljplaner vunnit laga kraft vilket möjliggör byggnation av ca 280 nya bostäder. Sex nya planuppdrag
har också startats som sammantaget kommer möjliggöra
byggnation av ytterligare ca 550 nya bostäder.

•
•

Planering och byggnation av nya boenden för äldre och
personer med funktionsnedsättning har fortsatt enligt plan.
Andelen nöjda hyresgäster hos KFAB
ska öka
KFAB

Till- och frångängligheten i kommunala
lokaler ska öka
KS, BIN, STN, VON, KFAB

Enligt den senaste kundundersökningen 2016 låg kundnöjdheten bland KFAB:s hyresgäster på samma höga nivå som i
mätningen 2014 och hade ökat jämfört med 2011. KFAB låg
på andra plats i en jämförelse med 40 andra allmännyttiga
bostadsbolag. En ny mätning görs under 2018.
Vid renovering, om-, till- och nybyggnation tas tillgänglighetsperspektivet alltid i beaktande. Anpassning av kommunens
verksamhetslokaler görs också vid behov för att öka
tillgängligheten. Tillgänglighetsanpassningar har utförts vid
följande skollokaler: Skogsborgsskolan, Järvenhallen,
Sköldinge skola, Östra skolan, grundsärskolan Ängen samt vid
Häringe förskola. Andra exempel på tillgänglighetsåtgärder
som genomförts under mandatperioden är installation av en
trapphiss i Safiren och anpassning av Duveholmsgymnasiets
aula. En plan för att förbättra tillgängligheten i vård- och
omsorgsförvaltningens lokaler togs fram 2016 och löpande
förbättringar har vidtagits utifrån planen.
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•
•

Fortsatt bra kommunikationer
KS, VON

Kommentar
Enligt medborgarundersökningen 2016 låg invånarnas
bedömning av kommunikationerna på ungefär samma nivå
som i undersökningen 2014. Katrineholm hade ett något bättre
resultat i undersökningen än snittet för alla deltagande
kommuner. En ny mätning görs 2018.
Antalet resande med busstrafiken har totalt sett minskat något
både i stads- och landsbygdstrafiken under mandatperioden.
Exkluderas resor med skolkort (som påverkas av
demografiska faktorer) har resandet däremot ökat något. Flera
förbättringar för resande i kollektivtrafiken infördes under 2017
och samma år ökade resandet med regionaltågen kraftigt. Nya
leverantörer kör färdtjänst sedan januari 2017. Färre klagomål
på tjänstens kvalitet har därefter inkommit.

Förbättrad standard på gator, vägar,
gång- och cykelvägar
KS, STN

Enligt medborgarundersökningen 2016 hade andelen invånare
som är nöjda med kommunens gång- och cykelvägar samt
gator och vägar ökat jämfört med 2014. Katrineholm hade
också ett något bättre resultat än snittet för alla deltagande
kommuner. Under mandatperioden har årliga investeringsmedel avsatts för att förbättra standarden på gator, vägar,
gång- och cykelvägar och ett kontinuerligt förbättringsarbete
sker. En besvärlig vinter 2017/18 har tagit hårt på gator och
vägar i Katrineholm, liksom i andra kommuner. Extra insatser
pågår våren 2018 för att reparera skadorna.

Bedömning av uppdrag i kommunplanen
Uppdrag
Under mandatperioden ska det
pågående arbetet med översiktsplanen
för landsbygden slutföras samtidigt som
arbetet med att förverkliga
intentionerna i den antagna
översiktsplanen för staden ska inledas
KS

Kommunen ska fortsätta satsningen på
offentlig konst
KTN

Gestaltningen av kommunens offentliga
rum ska utvecklas genom god och bra
ljussättning
KS, STN

Kommentar
Översiktsplanen "del staden" och "del landsbygden" är
färdigställda och fastställda av kommunfullmäktige.
Efter antagande av Översiksplan 2030 – del staden har flera
av de utpekade förtätnings- och utbyggnadsområdena för
bostäder och verksamheter påbörjats eller bebyggts. Med
utgångspunkt från översiktsplanen har en gång- och
cykelplan, en trafikstrategi och en parkeringsstrategi tagits
fram. Arbete pågår med att ta fram en grönplan, som ska
användas som underlag för utveckling av park och natur.
Grönplanen beräknas fastställas av kommunfullmäktige i
augusti 2018. Trafikplanering och investeringar har under
mandatperioden gjorts för att i enlighet med översiktsplanens
strategi ”Den mänskliga gatan” förbättra de tidigare
genomfarterna och underlätta för gång- och cykeltrafik.
Varje år under mandatperioden har investeringsmedel avsatts
för offentlig konst och ett flertal verk har invigts, bland annat,
Glowing home av Tina Frausin i Sveaparken, On your way av
Pia Hedström på Lokstallet, EKA av Ann-Charlotte Fornhed
vid Kulturhuset Ängeln för att lyfta fram Fogelstadgruppen
verksamhet och Talking forest av Henrietta Kozica, en 78
meter lång muralmålning vid Bondegatan. Under
mandatperioden genomfördes även projektet Ljusare konst,
tryggare stad, som resulterade i två verk som invigdes 2016.
Nya riktlinjer har tagits fram för arbetet med offentlig
gestaltning 2017-2022. Under 2018 kommer de nya
rondellerna vid Talltullen att utsmyckas med verket Det lilla är
det stora av Niklas Mulari.
En ljusplan fastställdes av kommunfullmäktige i december
2014. Kommunen genomför regelbundna trygghetsvandringar
i samverkan med fastighetsägare för att öka tryggheten i den
offentliga miljön, bland annat genom förbättrad belysning.
Under mandatperioden har Djulö allé har försetts med
belysning, både grundbelysning och eventbelysning för
särskilda evenemang. Ett antal gångtunnlar har renoverats
och fått ny modern belysning för att öka känslan av trygghet.
Även entrén till Backavallens idrottsplats har ljussatts. Vintern
2017/18 försågs även kransorterna med julbelysning.
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Datum

Vår beteckning

2018-05-17
Uppdrag
Stora Djulö och Sveaparken/
Sjukhusparken ska utvecklas
KS, STN

Kommentar
Djulögruppen, med representanter från föreningar och företag
som är verksamma vid Djulö samt kommunen, har tagit fram
en långsiktig plan för utveckling av området. Under mandatperioden har en rad större och mindre investeringsprojekt
genomförts vid Djulö, exempelvis en rugbyplan, upprustning
av kanotstadium, ny brygga vid herrgården, iordningställande
av äppelträdgården, ny belysningssträcka för att göra hela
”Djulörundan” belyst, eventbelysning i Djulöallé, upprustning
av Nybygget (KFAB), upprustning av 4H gården, upprustning
av campingstugor och utemiljön på campingen, nybyggt
utegym, nybyggd beachvollyboll samt nya banor på
bangolfsområdet. Under 2018 kommer gångstråket längs
stranden att tillgänglighetsanpassas inkl. belysning och
växthuset rustas upp.
En förstudie för utveckling av Sveaparken genomfördes 2015.
Befintlig konst har renoverats och ett nytt offentligt konstverk,
Glowing home av Tina Frausin, invigdes 2016. En omfattande
utveckling av Sveaparken har påbörjats 2018 och kommer
slutföras under 2019.

Alla kommundelar ska få del av
förbättringar och investeringar i
utemiljöer och grönytor
KS, STN

Lekparker ska utvecklas till
aktivitetsparker som är tillgängliga och
riktar sig till alla åldrar
KS, KTN, STN

Möjligheten att åter ha ett sent tåg från
Stockholm till Katrineholm ska
undersökas för att underlätta för
invånarna att ta del av Stockholms
nöjesutbud

Under mandatperioden har en satsning gjorts på att anlägga
aktivitetsparker/utegym i kransorterna. Hittills har Valla, Djulö,
Äsköping och Strångsjö fått aktivitetsparker/utegym,
sommaren 2018 invigs aktivitetsparker även i Björkvik och Bie.
Upprustning har också skett av motionsspår, friluftsbad och
lekplatser i olika delar av kommunen.
Omfattande besiktningar och tillståndsbedömningar av
lekplatser har gjorts, åtgärdas efter behov. Parallellt pågår ett
strategiarbete för utveckling av kommunens lekplatser.
Aktivitetsparker har anlagts i kransorterna. Vid Djulöbadet, i
Äsköping och i Stadsparken finns det både lekplats och
aktivitetspark. I samband med att Sveaparken byggs om
2018-2019 planeras en aktivitetspark i anslutning till
lekplatsen.
Arbetet pågår tillsammans med Kollektivtrafikmyndigheten och
Mälab i samband med upprättande av tågplaner inför
kommande år.

KS
Kommunen ska verka för att tidtabeller i
kollektivtrafiken blir tillgängliga även för
personer med funktionsnedsättning
KS

Investeringar ska göras i bra gång- och
cykelvägar som knyter ihop staden och
gör det enkelt att ta sig mellan olika
stadsdelar
KS

Ett fortlöpande förbättringsarbete gällande tillgänglighetsfrågor
pågår tillsammans med Sörmlandstrafiken. Ett nytt biljettsystem som är mer tillgängligt har införts. Realtidssystem har
införts på bussarna, vilket gör att man via en app kan se var
bussen befinner sig. Under 2018 kommer det också att sättas
upp skyltar för visning av realtidsinformation vid Resecentrum
i Katrineholm.
En gång- och cykelplan fastställdes av kommunfullmäktige
2015. Investeringar i gång- och cykelvägar har gjorts vid
Talltullen samt vid Stockholmsvägen i samband med
ombyggnationen av den tidigare genomfarten. Cykelbanan
längs Kungsgatan byggs ut 2017-2018.
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Datum

Vår beteckning

2018-05-17
Uppdrag
Gatumiljöer runt skolor behöver vara
både säkra och funktionella; en
genomgång ska göras av var det finns
behov av hastighetsbegränsningar och
förbättrade avlämningsplatser
KS, STN

Kommentar
Gatumiljöer och trafiksituation vid skolorna ses kontinuerligt
över. Under mandatperioden har en rad åtgärder genomförts
för att förbättra trafiksituationen vid skolorna. Under 2015
byggdes säker gångpassage Bievägen vid förskola
Guldregnet. Under 2016 byggdes gångbana och gångpassage
till parkering vid ny förskola Forssjö, trygg angöring och
busshållplats Björkvik skola, säker gångpassage StorgatanSkolgatan vid Västra skolan, samt säker gångpassage
Vallavägen vid Östra skolan. Varningssystem (blinkande
skyltar) sattes upp vid övergångsställe OppundavägenKungsgatan (ingår i skolstråk).
Under 2017 har arbete gjorts för att skapa trygg angöring vid
Dalagatan samt säker cykelöverfart över Oppundavägen vid
nya skolbyggnaden vid Skogsborgsskolan. En cykelbana
byggs längs Kungsgatan vid Lindengymnasiet. Vid den nya
förskolan på Fortunagatan har en parkering tillskapats. I Bie
har en på- och avstigningsplats upprättats vid Kurortsvägen.
Under 2018 kommer arbete göras för att skapa en säker
busshållplats och övergångsställe på Västgötagatan söder om
Upplandsgatan vid Kunskapsskolan. Säker gång- och
cykelpassage ska byggas över Linnévägen vid Kungsgatan
(ingår i skolstråk).

Den gamla genomfartsleden ska
byggas om till en trevlig och
välkomnande stadsgata

Under 2017 har ombyggnadsarbetena omfattat Talltullen samt
Stockholmsvägen. Arbetet fortsätter under 2018 och 2019
med Eriksbergsvägen samt Vasavägen.

KS

Utbildning
Bedömning av resultatmål
Resultatmål
Förskolan ska byggas ut efter behov
BIN

•

Trygg och utvecklande
förskoleverksamhet
BIN

Alla elever ska tidigt klara
kunskapsmålen i skolan
BIN, KTN

Kommentar
Under mandatperioden har en kraftig utbyggnad av förskolan
ägt rum, sedan årsskiftet 2013/14 har 20 nya förskoleavdelningar öppnats. Samtidigt har antalet barn ökat ännu
snabbare än förväntat. I början av mandatperioden minskade
väntetiderna till förskolan, men under 2017 ökade väntetiderna
jämfört med föregående år. Alla barn kunde dock erbjudas
plats inom fyra månader.
Det har skett en tydlig förbättring av personaltätheten i
förskolan under mandatperioden. Statistiken för 2017 visar att
antalet barn per årsarbetare nu ligger på samma nivå som
riket. När det gäller nöjdhet med förskolan visar kommunens
enkäter våren 2018 att 96 procent av de tillfrågade barnen
svarar att de tycker om att vara på förskolan. Av de föräldrar
som svarade på enkäten (svarsfrekvensen var 38 procent)
uppgav 81 procent att de är nöjda med förskolan.
Andelen elever som kan läsa i slutet av åk 1 har ökat något för
både flickor och pojkar jämfört med 2014. Andelen flickor och
pojkar som får godkänt på alla delmoment för de nationella
proven i år 3 har också ökat jämfört med 2014, andelen
minskade dock något 2017 jämfört med föregående år.
Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
(som eleven läser) i årskurs 6 har minskat något jämfört med
2014, andelen är oförändrad för pojkar men har minskat för
flickor. Under mandatperioden har skolbiblioteken utvecklats
för att bidra till ökad måluppfyllelse.
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Datum

Vår beteckning

2018-05-17
Resultatmål

•

Fler elever ska klara målen i
grundskolan och nå höga resultat

•

Fler elever ska klara målen i
gymnasieskolan och nå höga resultat

BIN, KTN

BIN

Andelen elever som mår bra och trivs i
skolan ska öka
BIN, STN

Höjd utbildningsnivå i kommunen
BIN, KTN, VIAN, VON

•

Den digitala delaktigheten ska öka i alla
åldrar
KS, BIN, KTN, VIAN, VON

Kommentar
Både när det gäller meritvärde i årskurs 9 och gymnasiebehörighet har resultaten förbättrats jämfört med 2014. Meritvärdet
har ökat tydligt för både flickor och pojkar, gymnasiebehörigheten har ökat mest för pojkar. Varje år under mandatperioden
har sommarskola genomförts för att öka elevernas motivation
och förutsättningar att nå kunskapsmålen. Sedan 2016
erbjuds även lovskola på andra lov för att öka elevernas
förutsättningar att nå målen.
Både andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis
inom fyra år och andelen gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet/högskola inom fyra år visar
en negativ utveckling för både flickor och pojkar under
mandatperioden. Även den genomsnittliga betygspoängen
efter avslutad gymnasieutbildning har minskat för både flickor
och pojkar.
Enligt enkäten Liv och hälsa ung 2017 har andelen unga som
uppger att de mår bra minskat både bland flickor och pojkar
sedan 2014. Liv och hälsa ung visar samtidigt att andelen
flickor och pojkar som uppger att de trivs i skolan har ökat
inom samtliga tillfrågade åldersgrupper och att Katrineholms
elever trivs bättre i skolan än genomsnittligt i länet. Enligt Liv
och hälsa ung upplevde nästan alla elever i år 9 och år 2 på
gymnasieskolan att de känner sig trygga i skolan (97%
respektive 99%). Kommunens elevenkät våren 2018 visar
dock att andelen grundskoleelever som uppger att de trivs, är
trygga och nöjda med sin skola har minskat något sedan
2015. Personaltätheten i grundskolan, mätt som antal elever
per pedagogisk personal, har förbättrats under mandatperioden. För att skapa en bättre måltidsmiljö har skolrestaurangerna rustats upp och olika insatser gjorts för att öka
vuxennärvaron vid skolluncherna.
Andelen invånare med eftergymnasial utbildning är oförändrad
jämfört med 2014. Andelen med eftergymnasial utbildning är
högre bland kvinnor än bland män. Arbetet för att höja
utbildningsnivån i kommunen är långsiktigt och involverar flera
nämnder. Inom Viadidakt förbättrades studieresultaten inom
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning under 2017
samtidigt som antalet producerade verksamhetspoäng ökade.
SCB:s medborgarundersökning 2016 visade att den upplevda
digitala delaktigheten har ökat jämfört med 2014. Nästa
undersökning genomförs 2018. Under hela mandatperioden
har ett aktivt arbete bedrivits för att öka den digitala
delaktigheten, vilket Katrineholms kommun uppmärksammats
för nationellt. Exempel på insatser är bland annat öppen
datorhandledning och återkommande digitala veckor på
kulturhuset Ängeln. Parallellt har ett intensivt arbete pågått
med att utveckla kommunens verksamheter genom nya etjänster och digitalisering. Inom skolan har 1:1-satningen
inneburit att alla elever i grundskolan samt all personal inom
förskola och grundskola har fått egna digitala verktyg.

Bedömning av uppdrag i kommunplanen
Uppdrag
För att stärka familjer, både barn och
föräldrar, vill vi tillsammans med
landstinget utreda och eventuellt starta
en familjecentral där öppen förskola,
socialtjänst, mödravård och
barnavårdscentral samverkar
KS, BIN, SOCN

Kommentar
Kommunen och landstinget har utrett frågan gemensamt.
Beslut har fattats att en familjecentral där öppen förskola,
socialtjänst, mödravård och barnavårdscentral samverkar ska
startas. Vårdcentralen i Nävertorp flyttar under 2018 och
lokalerna kommer då byggas om till familjecentral.
Familjecentralen beräknas öppna i januari 2019.
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Datum

Vår beteckning

2018-05-17
Uppdrag

Kommentar

~

Barngruppernas storlek har inte kunnat minskas under
mandatperioden eftersom antalet barn har ökat i ungefär
samma takt som förskolan har byggts ut. Antalet barn i de
kommunala förskolorna har ökat med drygt 300 under de
senaste fyra åren. Utbyggnaden av förskolan har dock gjort att
gruppstorlekarna har kunnat bibehållas på ungefär samma
nivå under mandatperioden.

Barngruppernas storlek ska minska
BIN

I grundskolan ska mindre klasser i de
lägre årskurserna ge lärarna mer tid för
varje enskild elev och göra det lättare
att ha ordning och reda i klassrummet
BIN

..,
..,
..,

De särskilda satsningarna på
matematik och läsning ska fortsätta
BIN
Kommunen ska ha en gemensam
läxpolicy för skolan

Under tre års tid har kommunen deltagit i den statliga
satsningen lågstadielyftet. Detta har möjliggjort att fler lärare
eller annan personal som avlastar läraren har kunnat anställas
i de lägre årskurserna. Antalet elever per pedagogisk personal
har minskat jämfört med 2014, vilket innebär att personaltätheten har ökat. Den genomsnittliga gruppstorleken i de
lägre årskurserna (förskoleklass till och med årskurs 3) ökade
i början av mandatperioden men hösten 2017 hade gruppstorleken minskat igen till 21,0 barn per klass, det vill säga
samma nivå som 2014.
Alla skolenheter har genomfört Matematiklyftet och flera
enheter har genomfört eller genomför den statliga satsningen
Läslyftet. I kommunens skolplan pekas språk och matematik
ut som ett särskilt prioriterat område.
Hösten 2014 antog bildningsnämnden en gemensam policy
för läxor i Katrineholms kommun.

BIN
Lovskolor ska genomföras för att
ytterligare stärka förutsättningarna för
alla elever att nå målen

Lovskolor genomförs vid sportlov, påsklov, höstlov och
sommarlov. Sommarskola genomförs i samverkan mellan
bildningsförvaltningen och kultur- och turismförvaltningen.

BIN, KTN
Gymnasieskolans utbud ska vara
anpassat till arbetsmarknadens och
elevernas behov. Samarbetet mellan
företag och skola ska stärkas
BIN

..,

Skollokaler ska moderniseras och
skoltoaletter rustas upp
KS, BIN, KFAB

..,

Skolor ska byggas/byggas ut där det är
nödvändigt, både för att möta behoven
när Katrineholm växer och för att kunna
skapa mindre klasser i de lägre
årskurserna
KS, BIN, KFAB

Utbudet i gymnasieskolan anpassas inför varje nytt läsår till
elevernas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Hösten
2016 startade ett nytt program med inriktning på animation
och visualisering vid Duveholmsgymnasiet. Barn- och
fritidsprogrammet lärling startas till hösten 2018. Arbete pågår
med att utveckla nya inriktningar inom gymnasieskolan i
samarbete med företag och organisationer.
Sedan 2015 och fram till nu har upprustning och mindre
ombyggnationer skett i grundsärskolan, Kulturskolan,
Nyhemsskolan, Tallåsskolan, Skogsborgsskolan, Sandbäcksskolan, Västra skolan, Forssjö gymnastikhall, Järvenhallen,
Nyhemshallen, Duveholmsgymnasiet och gymnasiesärskolan.
Toaletter har rustats på gymnasiesärskolan, Tallåsskolan,
Sandbäcksskolan, Skogsborgsskolan, Valla skola, Tallåsaulan, Röda ladan och KTS Röda.
Skogsborgsskolan har byggts ut, både genom en tillbyggnad
och genom en ny fristående byggnad. Även matsalen har
byggts ut. Vid Sandbäcksskolan har en ny skolmatsal och nya
toaletter byggts. Sandbäcksskolan har även fått tillgång till nya
lokaler. Ytterligare utbyggnad av undervisningslokaler på
Sandbäcksskolan är planerad under 2018 och 2019.
Antalet elever har ökat vilket gör att gruppstorlekarna inte har
kunnat minskas i någon större utsträckning under perioden.

..,

Beslut har fattats om att bygga en ny F-6 skola på Norr och en
ny högstadieskola vid Järvenområdet, som ska vara
färdigställda höstterminen 2020. Ett omfattande planeringsoch projekteringsarbete har pågått sedan hösten 2016.
Minskad administration för lärare för att
ge mer tid åt eleverna och fortsatta
extra satsningar på lärarlöner
BIN

Katrineholms kommun har under flera års tid deltagit i den
statliga lågstadiesatsningen, som syftar till att anställa mer
personal i de lägre årskurserna och därigenom ge lärarna mer
tid för varje elev. Kommunen har även sökt och fått bidrag för
det statliga lärarlönelyftet och under 2017 även genomfört en
egen lärarlönesatsning.
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Datum

Vår beteckning

2018-05-17
Uppdrag
Skolrestaurangerna ska fortsätta
utvecklas
BIN, STN

Projektet med skolmat lagad från
grunden och med mer ekologiska och
klimatsmarta livsmedel ska
permanentas
STN
Arbetet med att förebygga frånvaro i
skolan ska fortsätta
BIN

Kommentar
Nya skolrestauranger har invigts på Skogsborgsskolan 2015
och Sandbäcksskolan 2018. Kupolens lunchrestaurang har
renoverats. Nya buffévagnar, serveringsdiskar och möbler har
köpts in. Även andra av kommunens skolrestauranger har
målats om och vid Nyhemsskolans restaurang har en
muralmålning gjorts. I syfte att skapa en lugnare måltidsmiljö
har schemaläggningen runt luncherna utvecklats.
Projektet har permanentats. Med utgångspunkt från områdena
Hållbart, Lokalt, Gediget och Svenskt fortsätter arbetet med att
utveckla skolmaten. Måluppfyllelsen när det gäller
användandet av klimatsmarta och ekologiska livsmedel är
hög. Verksamhetens miljöpåverkan minskar.
För att nå elever som av olika anledningar uteblir från skolan
sker verksamhet inom bland annat #jagmed och SamTid.
Därutöver pågår ett arbete för att stärka elevhälsans
främjande arbete.

Omsorg och trygghet
Bedömning av resultatmål
Resultatmål

•

Omsorgen för äldre och
funktionsnedsatta ska byggas ut efter
behov
VON

Ökad trygghet för hemtjänstens
brukare
VON

Fortsatt utveckling av service och
omvårdnad för hemtjänstens brukare
STN, VON

•

Fortsatt utveckling av vård och omsorg
för äldre i särskilt boende
STN, VON

Kommentar
För att möta kommande behov av bostäder har byggnation av
ett nytt särskilt boende för äldre påbörjats. Under 2017 ökade
väntetiderna till demensplats och servicehus, delvis på grund
av ökad efterfrågan men också på att en demensavdelning var
stängd under ett halvår för renovering. Fler bostäder har
byggts för personer med funktionsnedsättning. I början av
2018 invigdes en ny gruppbostad och en ny servicebostad i
kvarteret Hästen.
En hög andel av kvinnorna och männen som har hemtjänst
uppger att de känner sig trygga. Totalt känner sig 87 procent
ganska eller mycket trygga med att bo hemma med stöd av
hemtjänsten. Andelen är något högre än genomsnittet i riket
men har minskat lite under mandatperioden. Även
personalkontinuiteten har minskat jämfört med 2014. För att
öka tryggheten arbetar hemtjänsten med att förbättra larmen
och införa ny teknik.
En hög andel av kvinnorna och männen som har hemtjänst
uppger att de sammantaget är nöjda med hemtjänsten, totalt
88 procent. Andelen är något högre än genomsnittet i riket
men har minskat jämfört med 2014. Under mandatperioden
har ett innovationsprojekt genomförts för att utveckla
hemtjänsten. Ett arbete har också bedrivits för att utveckla
lunchlådan.
En hög andel av kvinnorna och männen som bor på särskilt
boende för äldre i Katrineholm är nöjda med sitt särskilda
boende, totalt 87 procent. Andelen är högre än genomsnittet i
riket och har ökat något under mandatperioden. Under
mandatperioden har flera insatser gjorts för att utveckla
verksamheten, bland annat när det gäller måltiderna.
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Vår beteckning

2018-05-17
Resultatmål

•

Minskad risk för undernäring för
äldreomsorgens brukare

•

Fortsatt utveckling av vård och omsorg
för personer med funktionsnedsättning

•

STN, VON

VON

Barn och ungdomar i behov av stöd
från socialnämnden ska i ökad
utsträckning upptäckas tidigt och få
insatser där barnets behov sätts i
centrum
BIN, KTN, SOCN

•

Fortsatt utveckling av socialnämndens
insatser utifrån den enskildes behov
SOCN

Kommentar
Risk för undernäring bedöms utifrån det nationella
kvalitetsregistret Senior Alert. Under 2017 gjordes fler
riskbedömningar än föregående år. Drygt hälften av brukarna
som riskbedömts, bedömdes ha risk för undernäring. Andelen
som har en planerad förebyggande åtgärd har ökat. Nattfastan
mäts två gånger per år på kommunens särskilda boenden för
äldre. Nattfastan är tiden mellan en dags sista mål och
följande dags första mål och målet är att den ska vara kortare
än 11 timmar. Det uppnåddes för 39 procent av brukarna
enligt höstmätningen 2017, en förbättring jämfört med vårens
mätning. Tidigare var målet att nattfastan skulle vara kortare
än 13 timmar, vilket gör att det inte går att jämföra resultatet
med mätningarna före 2016. Vård- och omsorgsförvaltningen
har sedan våren 2017 arbetat utifrån en handlingsplan för att
minska nattfastan. Kommunens dietister har också gjort en
riktad informationsinsats mot omvårdnadspersonal.
Generellt är de män och kvinnor som har stöd inom funktionshinderområdet trygga och nöjda med den omsorg de får.
Sedan 2017 används SKL:s nationella brukarundersökning.
Tidigare användes en annan enkät och det går därför inte att
se hur resultaten har utvecklats över tid. För att utveckla
verksamheterna och stödet till brukarna har flera olika
utvecklingsarbeten bedrivits under mandatperioden, bland
annat införande av metoden IBIC (Individens Behov i
Centrum) för en mer likvärdig bedömning av stödbehov, den
nationella PRIO-satsningen för att förbättra kvalitet och
samordning av insatser för personer med psykisk ohälsa,
arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen (Individual
Placement and Support) samt den socialpedagogiska
behandlingsmodellen "Ett självständigt liv" för personer med
psykisk funktionsnedsättning.
Socialnämnden arbetar ständigt med barnperspektivet i alla
typer av ärenden och har ett intensivt samarbete med
bildningsnämnden och kulturnämnden kring förebyggande
aktiviteter och projekt som riktar sig till barn, ungdomar och
deras familjer. Under det senaste året har socialförvaltningen
också haft ett stort antal informationsträffar med förskola,
skola, landsting och polis för att informera om arbetet kring
orosanmälningar. Inflödet av LVU-ärenden visar dock att det
finns en problematik att socialnämnden får kännedom om
riskerna först när något redan har inträffat inom familjen/
hushållen. Den genomsnittliga utredningstiden för individ- och
familjeomsorgens utredningar avseende barn och ungdomar
0-20 år har minskat jämfört med 2014.
Brukarundersökningen 2017 visar att klienterna generellt är
nöjda med stödet från socialförvaltningen och med
förvaltningens förståelse för klienternas situation. Sedan 2017
används SKL:s nationella brukarundersökning. Tidigare
användes en annan enkät och det går därför inte att se hur
resultaten har utvecklats över tid.
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•

Ökad trygghet och säkerhet för
kommunens invånare
KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR

Kommentar
Kommunen samverkar kontinuerligt med andra aktörer såsom
polisen och räddningstjänsten för att uppnå en ökad trygghet
och säkerhet. Löpande arbete sker också med identifiering
och åtgärd av platser som kan upplevas otrygga, genom
trygghetsvandringar, klottersanering, förbättrad belysning med
mera. Andelen klottersaneringsuppdrag som slutförts inom 24
timmar har ökat under mandatperioden. För att öka trygghet
och service för besökare och förbättra arbetsmiljön har rutiner
för att möta stök och bråk, hot och våld utvecklats, bland
annat på biblioteket. Räddningstjänsten har under mandatperioden i hög utsträckning hunnit fram till olyckor inom
målsatt tid. Antalet invånare som utbildats i förebyggande och
olycksavhjälpande åtgärder minskade i början av mandatperioden men ökade igen 2017.
Antalet anmälda våldsbrott per 100 000 invånare är jämförelsevis högt i Katrineholm och Sörmland. Antalet ökade under
2016, men minskade igen 2017 och var då något lägre än
2014. Enligt polisens trygghetsundersökning våren 2018 ligger
det sammanfattande problemindexet för Katrineholms
kommun på samma nivå som 2015, men sämre än 2013.
Andelen invånare som svarat ”trygg” på frågan: ”Om du går ut
ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då
trygg eller otrygg?” har ökat något jämfört med undersökningen 2015 för både kvinnor och män. Andelen som känner
sig trygga är högre bland män än bland kvinnor.

Bedömning av uppdrag i kommunplanen
Uppdrag
Den enskildes möjligheter att välja vem
som ska utföra vård och omsorg samt
vad dessa insatser ska innehålla och
omfatta ska stärkas
VON

Kommunens möjligheter att erbjuda
tillgänglighetsanpassade bostäder,
såväl kommunägda som privata, ska
inventeras
KS, VON, KFAB

Personaltätheten i äldreomsorgen ska
öka och hemtjänsten förstärkas
VON

Deltagare i daglig verksamhet ska få
höjd habiliteringsersättning
KS, VON

Kommentar
De som har hemtjänst kan välja vilken utförare som ska utföra
beviljade insatser. Alla utförare som utför hemtjänstinsatser är
godkända av vård- och omsorgsnämnden. Antalet godkända
utförare har ökat och det finns nu nio godkända utförare av
hemtjänst. Alla insatser ska utgå från individens enskilda
behov. En överenskommelse görs med brukaren om hur
insatserna ska utföras och detta dokumentareras i genomförandeplanen. Genomförandeplanerna följs upp både
kvantitativt och kvalitativt.
En tillgänglighetsinventering genomfördes 2015.
Inventeringen visade att flerbostadshusen i Katrineholm har
en låg tillgänglighet, endast 21 procent av lägenheterna var
tillgängliga med rullstol och 32 procent med rollator.
Kommunen har en fastighetsdatabas där flerbostadshusens
tillgänglighet är registrerad. I samband med nyproduktion av
bostädslägenheter ökar andelen tillgänglighetsanpassade
bostäder.
Statliga stimulansmedel har bidragit till en utökning med 14
tjänster inom äldreomsorgen. Ökningen har skett genom att
anställa fler undersköterskor i nattpatrullen, natt på
vårdboendena Strandgården och Norrgläntan samt två
sjukskötersketjänster. Ett aktivt arbete pågår för att öka
grundbemanningen inom hemtjänsten. Detta förbättrar
kvaliteten och personalkontinuiteten för brukarna.
Habiliteringsersättningen för män och kvinnor som har
sysselsättning höjdes 2015. Detta skedde efter att vård- och
omsorgsförvaltningen konstaterat att personernas övriga
ersättningar inte påverkades.
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Uppdrag
Det framgångsrika arbetet kring
innovationer och annan
verksamhetsutveckling ska fortgå
SOCN, VON

Kommentar
Hemtjänsten har under två år arbetat med innovativt
utvecklingsarbete, där personalens idéer om innovativa
arbetssätt har tagits tillvara. Bland annat används elcyklar i
större utsträckning. Under 2018 fokuserar innovationsarbetet
på ledarskapet och planeringen för att ge fler verktyg till att
fortsätta utveckla verksamheten.
Socialnämnden arbetar med ständiga förbättringar och utifrån
förbättringshjulet i nämndens kvalitetsledningssystem, i syfte
att utveckla verksamheten ändamålsenligt enligt lagstiftningens intentioner. Digitalisering och uppföljning av rutiner är
viktiga komponenter i detta arbete. Ett utvecklingsarbete kring
verksamhetssystemet pågår.

För att stödja kvalitetsarbetet ska
kompetensutvecklingen av personalen
fortsätta och handledningen utökas
SOCN, VON

Inom vård- och omsorgsförvaltningen får omsorgspersonalen
regelbundet handledning av medarbetare från rehabenheten.
Dokumentationsstödjare får regelbundet information och
utbildning i social dokumentation, och ger i sin tur stöd till sina
kollegor. Vård- och omsorgsförvaltningens personal har gått
utbildningar kring våld i nära relationer, HBTQ-kompetens
samt inom ramen för den nationella satsningen Uppdrag
psykisk hälsa.
Socialnämnden arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha
en individuell kompetenshöjande plan. Ständigt arbete sker
genom en verksamhetsnära ledning och stöd genom chefer,
verksamhetsledare och mentorer. En introduktionsplan finns
för alla nyanställda. Genom samverkan inom länet finns också
introduktionsutbildning och yrkeshandledning för
socialsekreterare.

Färdtjänsten ska förbättras för ökad
trygghet och högre kvalitet
VON
Kommunen ska fortsätta att utveckla
stödet till anhöriga
VON

Kommunen ska prioritera förebyggande
insatser mot ungas missbruk av alkohol
och narkotika och intensifiera det
uppsökande arbetet bland ungdomar
KS, BIN, SOCN

Sedan 1 januari 2017 finns ett nytt avtal för färdtjänst. Under
2017 har klagomålen på färdtjänsten minskat och resorna
med färdtjänst ökat i antal.
Vård- och omsorgsförvaltningen har en riktlinje för stöd till
anhöriga som belyser ett anhörigvänligt förhållningssätt.
Anhörigstödet utvecklar och anpassar sina aktiviteter utifrån
målgruppens önskemål och behov. Statistik har tagits fram för
att kunna följa upp utvecklingen av anhörigstödet, exempelvis
antalet nya anhöriga, ålder och könsfördelning. Med
utgångspunkt från CEMR-deklarationen om jämställdhet är
målsättningen att motverka den stereotypa uppfattningen att
vård av anhöriga i första hand är ett ansvar för kvinnor.
På kommunens 7-9 skolor och gymnasieskolor har projektet
tobaksfri skoltid genomförts. Socialnämndens verksamhet
Ungdomsenheten har ett nära samarbete med skolorna i syfte
till att sprida information om konsekvenserna av alkohol- och
drogkonsumtion. Det förebyggande arbetet har genomförts i
form av föreläsningar, informationsmöten och direkta samtal
med elever samt föräldrar. Fältarbete på kommunens
högstadieskolor ingår också i verksamheten. Sociala
insatsgruppen är en samverkan mellan socialtjänst, polis,
skola och fritid för att minska nyrekryteringen till kriminalitet
och missbruk, som visat goda resultat.
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Kultur, idrott och fritid
Bedömning av resultatmål
Resultatmål

•

•

Fler invånare ska delta aktivt i kultur-,
idrotts- och fritidslivet
BIN, KTN, STN, SOCN, VON

Kommentar
Genom stöd till föreningslivet möjliggör kommunen för fler
invånare att aktivt utöva kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet.
Kommunen erbjuder också många aktiviteter på kulturhusen
Ängeln och Perrongen, på Komtek och Kulturskolan och inom
ramen för såväl bildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Tilläggsfrågor i SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 visade att av invånarna upplevde
sig 45 procent vara delaktiva i kulturlivet (fler kvinnor än män)
och 40 procent delaktiga i idrottslivet (ingen skillnad mellan
könen). Nästa undersökning görs hösten 2018.
Under 2017 har omfattande insatser gjorts för att öka delaktigheten. Ett antal projekt med syfte att skapa meningsfull
sysselsättning för barn och unga har startats, bland annat
Lyckliga gatorna som ger barn möjlighet att delta i kultur- och
idrottsaktiviteter på sin fritid. Föreningsservice startats inom
service- och teknikförvaltningen för att ge bättre stöd till
kommunens föreningar. Under 2017 genomfördes också flera
stora evenemang med anledning av Katrineholms hundraårsjubileum. Totalt deltog ca 30 000 personer vid nyårspromenaderna och Århundradets musikfest. Därutöver fanns ytterligare
evenemang med många besökare, bland annat Lyckliga
gatornas två gatufester och de fjorton drömprojekten. Jubiléet
innebar även att många evenemang var gratis för besökare
eller kunde genomföras med en lägre entréavgift. Flera av
evenemangen fortsätter under 2018.

Goda möjligheter till en innehållsrik och
aktiv fritid i Katrineholms kommun
BIN, KTN, STN, VON

Medborgarundersökningen 2016 visade att andelen invånare i
Katrineholm som är nöjda med fritidsmöjligheterna i
kommunen hade minskat något jämfört med 2014, men var i
nivå med genomsnittet för andra kommuner.
Under 2017 genomfördes en ett mycket stort antal kultur- och
fritidsaktiviteter med anledning av Katrineholms hundraårsjubileum. Även det ordinarie utbudet har utvecklats under
mandatperioden. Kulturhusen Ängeln och Perrongen har haft
programverksamhet. Konsthallen har haft aktiviteter kopplade
till utställningsverksamheten för både barn och vuxna samt
målgrupper med specifika behov. Perrongen och Ungdomshuset i Valla har erbjudit öppen verksamhet med prova påaktiviteter med kulturinriktning. Komtek och Kulturskolan har
haft fritidskurser för barn och unga. Kommunen har också
erbjudit fritidsaktiviteter för barn och unga genom Katrineholm
Summerclub (sommarlovsaktiviteter) och Lyckliga gatorna.
För socialnämnden är det viktigt att vid bedömning av
hushållens rätt tillförsörjningsstöd beakta barnens behov och
fritidsaktiviteter. Ett aktivt kultur-, idrotts- och fritidsliv
förebygger utanförskap i samhället. Även inom vård- och
omsorgsförvaltningens verksamheter har insatser gjorts för att
öka möjligheterna till en aktiv fritid, bland annat har Festival för
mogna arrangerats varje år sedan 2012.

•

Under mandatperioden har också omfattande satsningar
gjorts på att utveckla Sportcentrum, bland annat nytt golv i
matcharenan, nya omklädningsrum i simhallen, friidrottsanpassning av DE-hallen, renovering av skyttehallen och
foajén. Satsningarna fortsätter under 2018. Även friluftsbad
och motionsspår har rustats upp. I slutet av 2017 anlades en
isbana på torget i samverkan med KFV Marknadsföring.
Kulturverksamheter som invånarna är
nöjda med
BIN, KTN, VON

Medborgarundersökningen 2016 visade att invånare i Katrineholm generellt var mer nöjda med kulturverksamheterna i
kommunen än genomsnittet för andra kommuner. Kvinnor var
i genomsnitt något mer nöjda än män. Någon mätning har inte
gjorts under 2017, men kommunen fick mycket positiv respons
på olika evenemang som genomfördes under året. Målgruppsanpassade aktiviteter, delaktighet och möjlighet att påverka
utbudet är verktyg för att skapa kulturverksamheter som
besökarna är nöjda med.
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•
•

Sportcentrum ska ha nöjda utövare och
besökare
STN

Förbättrade möjligheter att delta i
sociala aktiviteter för brukare i
äldreomsorgen
STN, VON

Jämställda kultur- och
fritidsverksamheter
BIN, KTN, STN, VON

•

Andelen invånare med goda
levnadsvanor ska öka
KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON

Kommentar
Enligt den senast gjorda kundundersökningen 2015 skulle
95 procent av de externa lägerkunderna rekommendera andra
att förlägga läger/arrangemang till Sportcentrum. Under
mandatperioden har omfattande investeringar gjorts för att
ytterligare utveckla Sportcentrum, bland annat nytt golv i
matcharenan, nya omklädningsrum i simhallen, friidrottsanpassning av DE-hallen samt renovering av foajén. En ny
kundundersökning planeras hösten 2018.
Kommunens äldreboenden erbjuder aktiviteter varje vecka för
de boende och möjligheten för de boende att delta i sociala
aktiviteter har ökat under mandatperioden. Återkommande
aktiviteter genomförs även i samverkan med service- och
teknikförvaltningen, till exempel utematlagning och
trubadurkvällar. En trädgårdsmästartjänst bidrar till sociala
aktiviteter och under 2017 anlades en boulebana vid ett
äldreboende. Under 2017 genomförde kulturombuden inom
vård- och omsorg också en mängd olika aktiviteter kopplat till
Katrineholms hundraårsjubileum.
Kultur- och turismnämnden verkar för jämställda kulturverksamheter både via föreningsbidrag och riktade och styrda
gruppverksamheter för ungdomar. I det nya reglementet för
service- och tekniknämndens föreningsbidrag finns styrmedel
för att föreningarna ska kunna synliggöra och arbeta med
aktiviteter som främjar jämställdhet, vilket på sikt bedöms
bidra till mer jämställda kultur- och fritidsverksamheter.
Bildningsförvaltningen arbetar aktivt med jämställdhet utifrån
förvaltningens handlingsplan. Vård- och omsorgsförvaltningens aktiviteter planeras utifrån brukarnas intresse och
efterfrågan och är öppna för alla brukare.
Kommunens folkhälsoarbete utgår från styrdokument ”En god
hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun –
utmaningar 2017 – 2019”. Folkhälsan följs upp genom landstingets folkhälsoenkäter. Under 2017 har undersökningar
riktats till både ungdomar och vuxna. Resultaten från Liv &
Hälsa Ung visar på jämförelsevis goda resultat för Katrineholm. Resultaten från enkäten riktad till vuxna ligger på
ungefär samma nivå som för Sörmland som helhet. Andelen
dagligrökare har minskat jämfört med undersökningen 2012.
Ett rikt kultur- och fritidsliv och ett aktivt stöd till föreningslivet
bidrar till bättre levnadsvanor. Ett aktivt folkhälsoarbete är en
del av den löpande verksamheten inom kommunens olika
förvaltningar. Exempel på folkhälsoarbete som pågått under
mandatperioden är projektet tobaksfri skoltid på kommunens
7-9 skolor och gymnasieskolor, service- och teknikförvaltningens arbete utifrån det idrottspolitiska programmet,
Viadidakts hälsoskola riktad till nyanlända och vård- och
omsorgsförvaltningens arbete kring hälsofrämjande
förhållningssätt. Under 2017 bidrog även Katrineholms
hundraårsjubileum till att flera folkhälsofrämjande aktiviteter
genomfördes, bland annat stadsorienteringen Hitta ut och
konstprojektet 3:2.

Bedömning av uppdrag i kommunplanen
Uppdrag
Lokstallarna ska utvecklas ytterligare.
Verksamheten ska breddas för att
välkomna alla ungdomar i kommunen
till aktiviteter för, av och med unga
KTN

Kommentar
Stallplatserna 1 och 2 har till viss del iordningställts för att
tillfälligt användas för ungdomsverksamheten. Arbete pågår
med att bygga om delar av Lokstallet till teaterlokal i form av
en så kallad Black Box, som kommer invigas under 2018.
Sommaren 2018 kommer en streetbasketarena anläggas vid
Lokstallet.
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Kommentar

~

Varje år genomförs olika läsfrämjande aktiviteter i samverkan
mellan bildningsförvaltningen och kulturförvaltningen. Bibblix,
en boktipsarapp för barn mellan 6 och 12 år introducerades
2016. Bibblix bidrar till måluppfyllelse för samtliga
läsfrämjande resultatmål avseende barn. En gemensam
verksamhetsplan för skolbiblioteken finns sedan 2017. Planen,
som är grundad i aktuell läroplan och antagen av samtliga
rektorer, handlar till stor del om läsfrämjande verksamheter.
Biblioteket bedriver också läsfrämjande verksamhet inom
ramen för fritidsverksamheten i projektet Lyckliga gatorna.
Under 2018 kommer samarbetet mellan bildningsförvaltningen
och kulturförvaltningen avseende förskolan att formaliseras.

Kommunens läsfrämjande arbete ska
fortsätta
BIN, KTN

~

Filial- och skolbiblioteken ska bevaras
och utvecklas
BIN, KTN

~

Möjligheten att erbjuda plats i
kommunen åt en förföljd konstnär eller
författare genom det så kallade
fristadssystemet ska utredas

Skolbibliotek finns på samtliga skolor och är bemannade med
skolbibliotekarier. Under mandatperioden har en satsning på
att införa självbetjäningsautomater (RFID) genomförts. Det
innebär att in- och utlåningsstatistik kan säkerställas, ett viktigt
arbetsredskap för skolbibliotekarierna. Samtliga automater är
levererade och installerade från 2018.
En utredning har genomförts.

KTN
Det ska finnas tillgång till
aktivitetsparker och andra typer av
anläggningar som inbjuder till motion
och spontanidrott i alla delar av
kommunen

Aktivitetsparker har färdigställts i Valla, Julita, och Strångsjö.
Under 2018 anläggs aktivitetsparker även i Björkvik och Bie.
Under mandatperioden har också ett arbete pågått för att
rusta upp motionsspår, friluftsbad och lekplatser i alla delar av
kommunen.

KS
De samarbetsavtal som finns med
föreningar om skötsel av anläggningar
och elljusspår ska ses över så att
verksamheterna kan utvecklas positivt

Ett arbete med att gå igenom anläggning för anläggning
uppdatera avtalen pågår. Ansvaret för frågan delas mellan
service- och teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

STN

Hållbar miljö
Bedömning av resultatmål
Resultatmål

•
•

Ökad andel miljöbilar i kommunens
verksamheter
KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN,
SOCN, KFAB
Kommunens energiförbrukning ska
minska
KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN,
SOCN, KFAB

Kommentar
Andelen miljöbilar i kommunkoncernen uppgick till 51 procent
2017, enligt uppgifter från Miljöfordon Syd. Andelen har ökat
från 48 procent 2014. Jämfört med andra kommuner har
Katrineholm en hög andel miljöbilar i kommunkoncernen.
Uppföljningen av energiförbrukningen per kvadratmeter i
KFAB:s lägenhetsbestånd och verksamhetslokaler visar en
minskning av energiförbrukningen under mandatperioden.
Medel har avsatts årligen för energieffektivisering av
fastigheter och KFAB arbetar kontinuerligt med att energieffektivisera bostäder och lokaler genom modernisering av
teknisk utrustning, optimering av system och information till
hyresgäster. Kommunen har också årligen avsatt investeringsmedel för att byta ut gatubelysningsarmaturer till LED.
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•

Minst hälften av matavfallet ska
behandlas biologiskt så att energi och
näring tas till vara
STN, KVAAB

Andelen sjöar med god ekologisk
status ska öka
KS, BMN, STN

•
•

Skyddad natur ska bevaras för att
främja biologisk mångfald
KS, STN

Fortsatt utveckling av klimatsmarta och
ekologiska måltider i kommunens
måltidsverksamhet inom förskola, skola
och äldreomsorg
BIN, STN, VON

•

Ökat gästfokus i kommunens
måltidsverksamhet inom förskola, skola
och äldreomsorg
BIN, STN, VON

Kommentar
Separerad matavfallsinsamling för hushållen infördes våren
2016. En plockanalys hösten 2016 visade att 54 procent av
uppkommet matavfall sorteras i den gröna påsen, och därmed
behandlas biologiskt så att näringsämnen och energi tas
tillvara. Även när det gäller den totala andelen av
hushållsavfallet som återvinns har det skett en tydlig
förbättring för Katrineholm som nu ligger över snittet i riket. De
goda resultaten har bidragit till att Katrineholm nu rankas som
landets tredje bästa avfallskommun av branschorganisationen
Avfall Sverige.
Andelen sjöar med god ekologisk status uppgick vid den
senaste mätningen 2015 till 16 procent, ny provtagning sker
2018. Arbetet för att förbättra vattenkvaliteten i bland annat
Öljaren har fortsatt. Under mandatperioden har ett omfattande
arbete pågått kring inventering av enskilda avlopp.
Kommunens eget skogsbruk är FSC-certifierat.
Den totala arealen skyddad natur (naturreservat och
biotopskyddsområden) har enligt den senast tillgängliga
statistiken (31 december 2016) ökat jämfört med föregående
år. I liten skala har skonsammare skogsavverkning med häst
prövats.
Under 2016 permanentades arbetet kring klimatsmarta och
ekologiska måltider, som tidigare bedrevs i projektform, i den
dagliga driften. Utvecklingsarbetet kring klimatsmarta och
ekologiska måltider fortgår med utgångspunkt från målen i
kommunens måltidspolitiska program. Andelen ekologiska
livsmedel uppgår till 32 procent, samma nivå som 2014.
Andelen närproducerade livsmedel uppgår till 10 procent och
har ökat något. Vid kommunens lunchserveringar har
matsvinnet per portion minskat med 14 procent jämfört med
2014. Livsmedelsinköpens klimatavtryck har förbättrats.
Brukarenkäten inom äldreomsorgen visar att kundnöjdheten
gällande maten och måltidsverksamheten tydligt har ökat
jämfört med 2014. Inom förskola och skola ligger andelen barn
som är nöjda med maten på ungefär samma nivå som i början
av mandatperioden Ett omfattande arbete har bedrivits för att
utveckla måltidsverksamheten inom såväl förskola/skola som
äldreomsorgen. Kommunen har också investerat i om- och
tillbyggnation av skolrestaurangerna vid Skogsborgsskolan
och Sandbäcksskolan. En uteplats har anlagts i anslutning till
skolrestaurangen vid Duveholmsgymnasiet/KTC. I mars 2018
invigdes Henrietta Kozicas muralmålning Tasty garden i
Nyhemsskolans matsal, för att ytterligare förbättra
måltidsmiljön.

Bedömning av uppdrag i kommunplanen
Uppdrag
Parallellt med myndighetsutövning och
tillsyn ska kommunen ge information
och råd till invånare och företag, bland
annat kring miljöhänsyn och
energieffektivisering
KS

Avfallshanteringen ska förbättras
genom införande av ”gröna påsen” för
utsortering av matavfall så att miljövänlig energi och näring kan tas tillvara
KVAAB

Kommentar
Ett kontinuerligt arbete har skett inom ramen för kommunens
energirådgivning och miljötillsyn. Kommunen medverkar också
i Energimyndighetens projekt "Incitament för energieffektivisering", som har som syfte att via kommunernas miljötillsyn
motivera och stödja små och medelstora företag att minska
sin energiförbrukning. Projektet pågår till halvårsskiftet 2019.
Under 2017 har projektet ”Klimatfamiljer” pågått, där familjer
fått råd om hur de kan minska sin klimatpåverkan.
Separerad matavfallsinsamling infördes våren 2016 med goda
resultat. En plockanalys hösten 2016 visade att mer än hälften
av matavfallet sorterades i den gröna påsen. Nästa
plockanalys genomförs hösten 2018. Totalt under 2017 gjorde
matavfallsinsamlingen i Katrineholms kommun det möjligt att
producera 118 700 m3 metangas och att återföra 1 128 ton
biogödning till åkermark.
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Vår beteckning
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Uppdrag
Kommunen ska öka tillgängligheten till
naturen, bedriva ett aktivt naturvårdsarbete och förvalta natur och parker på
ett sätt som främjar biologisk mångfald
KS, STN

Kommentar
Varje år tillgänglighetsanpassas en av kommunens lekplatser.
Utifrån ett tillgänglighetsperspektiv genomförs ny-/omskyltning
av spår och leder. Arbete pågår med att tillgänglighetsanpassa Duveholmsleden. Planering pågår för att tillgänglighetsanpassa ytterligare en vandringsstig i Tornskogen vid Näsnaren. Arbetet med Forssjö rekreationsområde har påbörjats.
Kommunens skogsförvaltning är miljöcertifierad enligt FSC.
Det pågående projektet Ansvarsarter för Katrineholms
kommun syftar till att främja biologisk mångfald genom att
bevara sällsynta och hotade växter och djur. Inom ramen för
projektet Förbättrade bomöjligheter för fåglar, fladdermöss och
insekter har service- och teknikförvaltningen tillsammans med
arbetslag från Viadidakt har tillverkat 150 fågelholkar för att
öka den biologiska mångfalden.

Ny bebyggelse ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt
KS, KFAB

Arbete pågår utifrån strategierna som är fastlagda i
översiktsplanen. I samband med planarbeten strävar
kommunen efter att planera på ett hållbart sätt, bland annat
genom att vara en ”nära stad” och undvika långa transporter.
KFAB arbetar med hjälp av miljövalsdatabasen Sunda Hus i
samband med nyproduktion. Kommunen ställer också
miljökrav i samband med exploateringsavtal för ny
bebyggelse. Ett exempel är avtalet om Djulö Backar där krav
har ställts på att exploatören ska använda miljöanpassade
material, metoder och utrustning så att slutprodukten blir
sunda hus och god miljö. I exploateringsavtalet ställs också
krav på att de nya byggnadernas energianvändning ska
understiga Boverkets byggregler.

Ekonomi och organisation
Bedömning av resultatmål
Resultatmål

•
•
•
•

Resultatet ska uppgå till minst en
procent av skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN,
VIAN, VON
Nettodriftskostnaderna ska inte öka
snabbare än skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN,
VIAN, VON
Avskrivningar ska under planperioden
inte ta mer än tre procent av
driftbudgeten
KS
Kommunens lokalresurser ska
utvecklas för ökad funktionalitet,
kostnadseffektivitet och kundnöjdhet
KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN,
VIAN, VON, KFAB

•

Kommunens tillgänglighet per telefon
och e-post ska förbättras
KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN,
VIAN, VON

Kommentar
Under planperioden 2015-2017 uppgick resultatet till 1,7
procent av skatteintäkterna, vilket innebär att målet har
uppnåtts.
Under planperioden 2015-2017 ökade nettodriftskostnaderna
med 4,9 procent. Under samma period ökade skatteintäkterna
med 5,3 procent, vilket innebär att målet har uppnåtts.
Under planperioden 2015-2017 uppgick avskrivningarnas
andel av driftbudgeten till 2,8 procent, vilket innebär att målet
att avskrivningarna under planperioden inte ska ta mer än tre
procent av driftbudgeten har uppnåtts.
Åtgärder för ökad funktionalitet, säkerhet, kostnadseffektivitet
och kundnöjdhet har vidtagits i flera av kommunens lokaler.
KFAB:s senaste kundundersökning hösten 2016 visade på
ökad kundnöjdhet inom området kommunala verksamhetslokaler. Nästa enkät genomförs hösten 2018. Arbetet med
framtagande av en lokalförsörjningsplan pågår och ett
långsiktigt arbete mellan KFAB och kommunen sker avseende
användning och avveckling av verksamhetslokaler.
Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post mäts årligen
inom ramen för Kommunens Kvalitet i Korthet.
Tillgängligheten per e-post har tydligt förbättrats jämfört med
2014 medan tillgängligheten per telefon ligger kvar på ungefär
samma nivå. När det gäller bemötande per telefon har resultatet förbättrats. Ett aktivt arbete för att öka tillgängligheten har
gjorts på flera förvaltningar och i början av 2018 öppnades ett
kontaktcenter för att ytterligare öka kommunens tillgänglighet.

20 (21)
Datum

Vår beteckning
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Resultatmål

•
•
•
•

Tydlig och effektiv kommunikation
KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN,
VIAN, VON

Ökat medarbetarengagemang
KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN,
VIAN, VON

Tryggad personalförsörjning genom
utvecklad rekrytering
KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN,
VIAN, VON

Minskad sjukfrånvaro
KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN,
VIAN, VON

Kommentar
Katrineholms kommun har under hela mandatperioden haft
goda resultat i SKL:s undersökning av kommunernas
webbsidor. Mätmetoderna har ändrats och resultaten är därför
inte helt jämförbara över tid. Ett kontinuerligt och aktivt arbete
har pågått inom förvaltningarna för att utveckla den externa
och interna kommunikationen.
Medarbetarengagemang mäts inom ramen för kommunens
medarbetarundersökning. Den senaste mätningen
genomfördes hösten 2017. Jämfört med undersökningen 2015
hade resultatet för kommunen som helhet förbättrats för alla
tre delindex; ledarskap, motivation och styrning. Resultaten
hade förbättrats både för kvinnor och män. Undersökningen
2015 visade också på en förbättring av alla delindex jämfört
med 2013.
Under mandatperioden har ett utvecklingsarbete fortgått för att
skapa ett strategiskt och långsiktigt arbete för att säkra
personalförsörjningen. Samtliga nämnder har tagit fram
kompetensförsörjningsplaner och ett förslag till kommunövergripande kompetensförsörjningsplan finns nu klart.
Rekryteringsprocessen har utvecklats med fokus på att
kommunen ska vara attraktiv för presumtiva medarbetare.
Kommunen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. En
satsning har också genomförts för att säkra kommande
kompetensbehov genom att erbjuda utbildningstjänster.
Heltid som norm har införts för samtliga nyanställningar och
arbete pågår inför att samtliga medarbetare ska ha en
heltidsanställning från och med halvårsskiftet 2018.
Sjukfrånvaron i Katrineholms kommun har följt utvecklingen i
riket som helhet. De första två åren av mandatperioden ökade
sjukfrånvaron. Det var särskilt sjukfrånvaron bland kvinnor och
långtidssjukfrånvaron som ökade. Under 2017 skedde ett
trendbrott. Jämfört med 2016 minskade den totala sjukfrånvaron. Det var kvinnornas sjukfrånvaro som minskade, för
männen ökade den istället något. Långtidssjukfrånvarons
andel av den totala sjukfrånvaron minskade för både kvinnor
och män. Ett aktivt arbete har bedrivits för att minska sjukfrånvaron. Kartläggningar av sjukfrånvaron har genomförts på
samtliga förvaltningar och handlingsplaner tas fram. Det
förebyggande arbetet har också stärkts. Friskvårdsbidrag och
hälsoinspiratörer på alla förvaltningar har införts 2018.

Bedömning av uppdrag i kommunplanen
Uppdrag
Under mandatperioden ska arbetet
med att effektivisera den kommunala
organisationen fortsätta

Kommentar
Ett kontinuerligt arbete har pågått inom samtliga förvaltningar,
genom såväl organisationsförändringar som utveckling av
arbetssätt och systemstöd.

KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN,
VIAN, VON
Genom vidareutveckling av e-tjänster
och e-förvaltning ska servicen till
invånare och företag förbättras
KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN,
VIAN, VON
Vartannat år ska SCB:s
medborgarundersökning genomföras
KS
Arbetet för att öka möjligheterna att gå
från deltid till heltid ska fortsätta
KS

En ny e-tjänstplattform har installerats vilket ger ökade
möjligheter att erbjuda e-tjänster som skapar mervärde för
både invånare och den interna administrationen. Samtliga
förvaltningar deltar i arbetet med att utveckla befintliga och
nya e-tjänster.
Katrineholms kommun deltog i SCB:s medborgarundersökning
hösten 2014 och hösten 2016 och kommer delta igen hösten
2018.
Som ett led i att öka kommunens attraktionskraft har beslut
tagits om införande av heltid som norm i Katrineholms
kommun. Från 1 januari 2017 ska alla nyrekryteringar samt
visstidsanställningar längre än tre månader anställas på heltid.
Från 1 juli 2018 ska alla medarbetare ha en heltidstjänst med
möjlighet att välja en lägre sysselsättningsgrad.
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Datum

Vår beteckning
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Uppdrag
Arbetet för att minska omfattningen av
så kallade delade turer ska fortsätta
KS
Kommunen ska ha ett aktivt
jämställdhets- och
likabehandlingsarbete
KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN,
VIAN, VON

Kommentar
Inom vissa delar av verksamheten har de delade turerna
minskat. Under mandatperioden har arbetet kring heltid som
norm prioriterats.
I februari 2017 undertecknade Katrineholms kommun CEMR,
den europeiska deklarationen för jämställdhet, och därefter
har en kommunövergripande handlingsplan tagits fram.
Ett treårigt vidareutbildningsprojekt kring HBTQ-frågor för
samtliga anställda i kommunen avslutas 2018. Flera av
kommunens verksamheter har HBTQ-certifierats. Ett aktivt
jämställdhets- och likabehandlingsarbete pågår också löpande
inom samtliga förvaltningar.
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Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en tertialrapport som överlämnats till
kommunstyrelsen. Tertialrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande
redogörelse för perioden 1 januari till och med 30 april 2018.
Syftet med tertialrapporten är att få tidig kontroll på det ekonomiska läget, stämma av
investeringsprojekten och hur verksamheterna ligger till i förhållande till mål och
uppdrag. Tertialrapporten ska också ge underlag inför den kommande
budgetprocessen.
Tertialrapporten är en fördjupad månadsrapport till kommunstyrelsen och har därför
inte nämndbehandlats. Förvaltningarna har lämnat underlag till tertialrapporten.
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SAMMANFATTNING

I sammanfattningen redovisas en sammantagen
bedömning av kommunens finansiella ställning,
måluppfyllelse och förutsättningar att klara framtida
åtaganden. Sammanfattningen innehåller också en
organisationsöversikt.

MÅLREDOVISNING

Målredovisningen utgår från kommunplanen som
innehåller kommunens övergripande mål och
resultatmål för mandatperioden. För varje målområde
i kommunplanen redovisas en kortfattadlägesrapport
med fokus på avvikelser från årets övergripande plan
med budget.

PERSONALREDOVISNING

I personalredovisningen redovisas och kommenteras
utvecklingen när det gäller införandet av heltid som
norm. Även utvecklingen när det gäller arbetsmiljö
och hälsa redovisas och kommenteras.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
SAMMANFATTNING

Kommunens resultat
Inledning
Sammantagen bedömning
Åtgärdsplaner
Framåtblick
Kommunkoncernen
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PERSONALREDOVISNING
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EKONOMISK REDOVISNING
EKONOMISK REDOVISNING

I den ekonomiska redovisningen redovisas
nämndernas förbrukning av medel för drift och
investeringar i förhållande till budget, med prognoser
för utfall vid årets slut. Här presenteras även
kommunens ekonomiska utfall (resultaträkning)
och ekonomiska ställning (balansräkning) samt en
finansiell analys.

Ekonomiskt utfall och helårsprognos
enligt driftsredovisningen
Helårsprognos enligt investeringsredovisningen
Resultaträkning
Balansräkning
Finansiell analys
Ord- och begreppsförklaringar

SÄRSKILDA UPPDRAG
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BILAGOR
SÄRSKILDA UPPDRAG

I detta avsnitt redovisas de särskilda uppdrag som
kommunfullmäktige gett till samtliga nämnder i
samband med beslutet om övergripande plan med
budget 2018-2020.

Bilaga: Volymutveckling
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KOMMUNENS RESULTAT
Inledning
Syftet med tertialrapporten är att få tidig kontroll på
det ekonomiska läget, stämma av investeringsprojekten och hur verksamheterna ligger till i förhållande
till mål och uppdrag. Tertialrapporten ska också ge
underlag inför den kommande budgetprocessen.
Tertialrapporten innehåller en översiktlig och
sammanfattande redogörelse för tiden 1 januari 2018
till och med 30 april 2018. Tertialrapporten är en
fördjupad månadsrapport till kommunstyrelsen och
har därför inte nämndbehandlats. Strukturen på
tertialrapporten utgår från styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med budget. Det är
vad som beslutats i Kommunplan 2015-2018 och
Övergripande plan med budget 2018-2020 som
tertialrapporten svarar upp gentemot.

Sammantagen bedömning
Katrineholm är en expansiv kommun och står inför
växande investeringsvolymer. Kommunen har goda
förutsättningar för en stark ekonomi förutsatt att
kostnadsutvecklingen dämpas. Två av kommunens
tre finansiella mål infrias för perioden. För helåret är
prognosen att ett av de finansiella målen kommer nås.
Prognosen för helåret är att resultatet kommer att vara
lägre än en procent av skatteintäkterna och att nettokostnaderna ökar snabbare än skatteintäkterna. Det
innebär att den del av skatteintäkter och utjämningsbidrag som tas i anspråk av de löpande kostnaderna
ökar. Målet att avskrivningarna ska uppta mindre än
tre procent av driftbudgeten förväntas nås. För att
möta kommande volymökningar och oförutsedda
kostnader är det viktigt att dämpa kostnaderna så att
dessa inte långsiktigt ökar mer än skatter och bidrag.
Katrineholms kommun har goda ekonomiska
förutsättningar och utmaningen är att fortsätta den
gynnsamma utvecklingen.
Trycket inom mark- och exploateringsområdet är
fortsatt högt och ser inte ut att avmattas. Många
exploateringsprojekt igång gällande framtagning av
planer och utredningar. Arbetet inom bygg- och
miljönämnden ligger i fas med plan och budget.
Planerade investeringar inom kommunstyrelsens
ansvarsområde beräknas kunna genomföras under
året. Det finns dock osäkerhetsfaktorer kring
omfattningen av exploateringsverksamheten och
investeringstakten för bredbandsutbyggnaden.
Investeringsprojekten påverkas av att marknaden är
fortsatt het. Färre anbud inkommer, vilket på sikt kan
vara kostnadsdrivande.

Inom skolans område är ekonomin i balans, men
sjuktalen fortsatt höga. Grupperna i framför allt
förskolan upplevs som stora. Enligt prognosen
förväntas fler elever bli behöriga till gymnasieskolan
än föregående år men resultaten bedöms fortfarande
ligga under rikssnittet. När det gäller gymnasieskolan
förväntas resultaten ligga kvar på samma nivå som
förra året.
Service- och teknikförvaltningens verksamhet ligger
i stor utsträckning i linje med verksamhetsplan och
budget. Flera av investeringsprojekten påbörjas först
under försommaren, vilket innebär att många investeringsprojekt genomförs samtidigt och under en begränsad tid. Det är en utmaning att med en begränsad
organisation hantera många och stora investeringsprojekt och det kan finnas en risk att investeringar vid
sportcentrumområdet inte genomförs enligt tidplan.
Under första tertialet har flera rekryteringar påbörjats
eller genomförts, där ny städcontroller har ett centralt
uppdrag i samband med att ny leverantör tar över
städuppdraget. Andelen medarbetare som arbetar heltid ökar samtidigt som trenden med sjunkande sjukskrivningstal fortsätter. Planering samt genomförande
av flytten till nya verksamhetslokaler i kvarteret
Rådmannen är i sitt slutskede.
Socialförvaltningen har fortsatt stora utmaningar
gällande höga kostnader för försörjningsstöd, externa
placeringar samt inhyrda socionomkonsulter. Fler
allvarliga anmälningar har inkommit och behovet av
dygnet runt-omsorg har ökat markant. Gällande
kostnaderna för försörjningsstöd har antalet hushåll
minskat, men inte kostnaderna på grund av stora
familjer. Socialförvaltningen har upprättat en intern
åtgärdsplan för att sänka verksamhetens kostnader
och behålla ett resultat i balans.
Trenden med ökande verksamhetsvolymer inom
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt
svenska för invandrare håller i sig. Antalet personer
som står i kö för att börja läsa svenska för invandrare
har också ökat sedan årsskiftet. Denna utveckling, i
kombination med att fler studerande väljer att läsa på
distans, medför att verksamheten behöver se över sin
organisation och resursanvändning. Vuxnas lärande
har under årets första fyra månader förbrukat kostnader för personal, förbrukningsinventarier och personalfrämjande åtgärder i en snabbare takt än planerat
vilket innebär en negativ avvikelse mot budget. Den
sammantagna bedömningen för Viadidakts övergripande ledning samt arbetsmarknadsenhet är att verksamheterna följer plan. Möjligheterna att nå en ökad
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måluppfyllelse och en ekonomi i balans är bland
annat beroende av hur den fortsatta tillströmningen av
elever och den snabba reformtakten inom Viadidakts
verksamhetsområde hanteras.
Det pågår ett omställningsarbete på vård- och
omsorgsförvaltningen för att förbättra planering av
verksamheten utifrån brukarnas behov samt med att
förbättra scheman. Med en mer effektiv verksamhet
där personal är på plats där de behövs som mest
kommer förvaltningens underskott minska.
Helårsprognosen för 2018 har försämrats och är nu
-18 841 tkr. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar
med att vidtagna åtgärder ska få en snabbare effekt
samt med att vidta ytterligare åtgärder för att minska
underskottet. Nya ärenden som kräver avlösning eller
personlig assistans ger snabbt ökade kostnader. Från
juni 2018 tillkommer ytterligare ärenden. Ett aktivt
arbete pågår med att minska sjukfrånvaron. Timanställda har hög sjukfrånvaro vilket medför ökade
kostnader för sjukersättning, vikarier, övertid eller
fyllnadstid. Timvikariernas sjukfrånvaro följs upp
systematiskt via bemanningsenheten så att enhetscheferna kan ha samtal med berörda personer.
Inom kommunledningsförvaltningen har implementering av nytt affärssystem påbörjats och kartläggning
av processer och upphandling är genomfört. Det nya
systemet svarar upp mot behoven av bättre inköpsstyrning och uppföljning, vilket bör ge goda resultat
när systemet är i drift. Implementeringen av GDPR är
en utmaning som kommer att ta resurser i anspråk
och påverka kostnadsutvecklingen. Kontaktcenter är
nu etablerat vilket gett bra respons och många
besökare, där den största delen utgörs av konsumentfrågor. Den 1 juli kommer heltid som norm vara
genomfört. Samtliga medarbetare ska ha en grundanställning på 100 procent, en stor utmaning för
många verksamheter men en viktig trygghet för
medarbetarna.

Bildningsnämnden
 Utökade lokaler för förskolan. Förutom de
20 avdelningar som har skapats de senaste fem
åren planeras utökning med 2-3 avdelningar vid
Regndroppen, 2 avdelningar vid Örnen, 2 avdelningar vid Karossen samt 6 avdelningar på ny
förskola Norr.













Åtgärdsplaner
Kommunstyrelsen
 Tillsättning av vakanser inom kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen för att öka kvaliteten i verksamheten och servicegraden till förvaltningarna.
 Implementering av GDPR.
 Förberedelser för nytt affärssystem 2019.
 Fortsatta insatser för att säkra kommunens
kompetensförsörjning, genom bland annat
utbildningstjänster, utredning av central
bemanningsenhet samt fortsatt processutveckling utifrån ARUBA (attrahera, rekrytera,
utveckla, behålla, avsluta).
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Minskning av antalet barn per avdelning
under hösten 2018. Statsbidrag söks för att
minska med ett barn per förskoleavdelning
hösten 2018, ytterligare sänkning av barnantalet
görs när nya avdelningar är färdigställda.
Insatser för att sänka sjukfrånvaron genom
utvecklat samarbete med HR, bland annat kring
plan för minskad sjukfrånvaro, checklista för
rehabiliteringsarbete och stödsamtal i grupp.
Ökat stöd till administration inom förskolan,
för bättre arbetsmiljö för både barn och personal.
Barnen får möta ordinarie personal i större
utsträckning.
Attraktiv arbetsgivare och insatser för att
rekrytera nya förskollärare genom bland annat
studentevent, annonsering av karriärtjänster
”förstelärare inom förskolan”, uppdragsutbildning från barnskötare till förskollärare i samarbete med Linköpings universitet, översyn av
planeringstiden för förskollärare samt en
kvalitetspool i alla områden för att undvika
tillfälliga vikarier
Utvecklingsprogram för målstyrd verksamhet
i förskolan. Tillsammans med åtta kommuner
deltar Katrineholm i ett forskningsprogram som
pågår till sommaren 2021. Syftet är att utveckla
kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder
i förskolan.
Insatser för ökad måluppfyllelse i grundskolan
genom bland annat kvällsskola i matematik,
intensivläsning i svenska och engelska för elever
som inte är godkända i dessa ämnen, lovskolor
på samtliga lov, speciallärarstöd, anpassade
studiegångar, särskild undervisningsgrupp,
elevstödjare, regelbunden betygsuppföljning
tillsammans med elevhälsoteamet, riktade
insatser på individnivå i åk 9 för elever som är
nära att nå målen, ökad delaktighet för vårdnadshavare kring mål och framsteg, tvålärarsystem i
matematik, svenska som andraspråk och
engelska, fokus på studiero, ökad kvalitet i
undervisningen genom behovsstyrd handledning
för lärare, utveckling av NO-undervisningen
samt kollegialt samarbete och utveckling.
Insatser för ökad måluppfyllelse i gymnasieskolan genom bland annat extra resurser för att
öka måluppfyllelsen i matematik genom mer
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stödundervisning och läxhjälp, elevkonferenser
för åk 1, ökad speciallärarresurs, dubbla resurslärare inom vård- och omsorgsprogrammet som
ger möjlighet till läsgrupper i svenska som
andraspråk, flexibla grupper i matematik på
fordonsprogrammet, ökad tid för läxhjälp, BFL
(bedömning för lärande), fokus på kunskapsresultat i medarbetarsamtalen, förstelärare med
fokus på matematik och fysik samt införande av
”plugg-på-plats” på hela skolan.





Kulturnämnden
 Stängning av Bygghyttan per 31 augusti 2018.



Revidering av budget och upplägg för
KVISK, Kreativa Vägar till Integration och
Sysselsättning genom Kultur. Den reviderade
budgeten har godkänts av ESF-rådet. Deltagarna
startar med fem veckors introduktion till den
kreativa sektorn. Under introduktionsblocket
planeras för praktik eller yrkeskompetensbedömningar.

Service- och tekniknämnden
 Kundundersökning inom Sportcentrum för att
mäta utövares och besökares nöjdhet.
 Utveckla e-tjänst för att underlätta planering
och minska matsvinn.



Arbetet för att ytterligare minska sjukfrånvaron är fortsatt prioriterat.

Socialnämnden
 Översyn av samtliga externa placeringar för
att kartlägga behovet av stöd både på individuell
och övergripande nivå och se över möjligheter
till anpassning av interna insatser inom socialförvaltningens egna verksamhet, som utökade
öppenvårdsinsatser samt anpassade lösningar på
hemmaplan för både barn, unga och vuxna.








Översyn av upphandling och samordning av
HVB-placeringar, samt ett samverkansavtal
med BUP vid placeringar.
Ett länsövergripande samarbete kring barn och
unga med komplexa vårdbehov har arbetats
fram och är färdigt för beslut i Länsstyrgruppen.
Samverkan med landsting och vård- och
omsorgsförvaltningen kring barn och unga med
komplexa vårdbehov är påbörjat.
Utveckla och effektivisera arbetsformer som
säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med försörjningsstödstagare. Översyn av alla ärenden inom
försörjningsstöd pågår.
Fortsatt arbete i samverkansgrupperna TRIS
(Tidig Rehabilitering I Samverkan) och RIGA
(Rätt Insats Gemensamt Ansvar) för personer



som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden och inte har rätt att del av ersättning
från Försäkringskassan.
Nya vägar för samarbete med anledning av
omorganisation inom Arbetsförmedlingen
kommer att startas upp under maj månad.
Ta fram en plan för utfasning av socionomkonsulter. I och med ett ökat antal inkomna
ärenden och nystartade utredningar, framförallt
under april månad, är bedömningen att utfasningen inte kommer att lyckas fullt ut under
2018. Utfasningen måste ske succesivt och gå
hand i hand med en god arbetsmiljö och fortsatt
hållbar personalförsörjning.
Se över arbetsprocesser för att förenkla och bli
mer tillgängliga för brukare och klienter, till
exempel genom digitalisering av ansökningar för
ekonomiskt bistånd kopplat till verksamhetssystemet, digitalt stöd för klienter inom missbruksvården och taligenkänning för att förenkla
journalskrivande och frigöra tid för klienten.

Viadidaktnämnden
 Översyn av tjänsteplanering, vikariehantering
och storlek på undervisningsgrupper inom
vuxenutbildningen inför höstterminen.
 Fler kvällskurser inom vuxenutbildning för att
möta efterfrågan på mer flexibla studietider.
 Nytt verksamhetssystem för elevadministration
inom vuxenutbildningen.



Vuxnas lärande delas upp i två rektorsområden. Omställningsarbetet kommer att bidra till
en förbättrad uppföljningsprocess som i sin tur
kan leda till en ökad måluppfyllelse.

Vård- och omsorgsnämnden
 Förbättrad schemaläggning för att använda resurser effektivt och minska personalkostnader.
 Förbättrad planering av verksamheten för att
tillgodose brukarnas behov.
 Restriktivitet med inköp. Begränsning av
vilket material som köps in för att inköpen ska
vara så kostnadseffektiva som möjligt.
 Delegering av arbetsuppgifter till rätt nivå för
att använda resurserna så effektivt som möjligt
samt förebygga sjukskrivningar.
 Införande av välfärdsteknik för att utveckla
kvaliteten, värna om brukarintegriteten och bli
mer resurseffektiva.
 Hålla tjänster vakanta om det är möjligt att
fördela arbetsuppgifterna på andra medarbetare.
 Omställning av vårdplatser till platser med
demensinriktning eftersom behovet av demensplatser förväntas öka.
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Framåtblick
Arbetet med förberedelser inför val till riksdag,
kommun- och landstingsfullmäktige kommer att
fortgå fram till valet i september. Kulturförvaltningen
organiserar en stor del av förtidsröstningen till valet
2018, vilket kräver höjd beredskap för att möta de
utmaningar som det kan komma att innebära. I
oktober tillträder ett nytt kommunfullmäktige.
Inom kommunledningsförvaltningen fortsätter
Kontaktcenter att utveckla sin nyetablerade
verksamhet och tar emot allt fler frågor från invånare
och besökare. Den största delen utgörs av konsumentfrågor. Som en del av en levande landsbygd och som
en förlängning av Kontaktcenter, pågår ett arbete med
att inrätta servicepunkter på landsbygden.
Arbetet med att digitalisera Katrineholms kommun
kommer att intensifieras och en handlingsplan för
digitalisering som kommer att omfatta alla förvaltningar och kommunens alla medborgare ska tas fram.
Nya e-tjänster för både invånare och anställda
kommer att utveckas och alla e-tjänster ska integreras
mot verksamhetssystem. Anpassningen till GDPR
förväntas ta en hel del resurser i anspråk under
resterande del av året och framåt, och kommer att
påverka samtliga förvaltningar. Arbetet fortsätter
också med att förebereda för en övergång till E-arkiv.
Heltid som norm ska den 1 juli vara genomfört så att
samtliga medarbetare har en grundanställning på 100
procent. Utbildningsrekrytering ska under hösten
sjösättas utifrån förslag. På vilket sätt är beroende av
beslut om kommunens framtida bemanningsorganisation.
Flera rekryteringar är gjorda på kommunledningsförvaltningen. En tillfällig omorganisation har under
året gjorts för kansliet. Ekonomi- och upphandlingsavdelningen kommer under 2018 främst att fokusera
på implementering av nytt affärssystem. Samtidigt
har ett arbete för att utveckla systemet för planering
och uppföljning, Stratsys, startats upp. Personalavdelningen förstärks under hösten med ytterligare
medarbetare och möjligheterna ökar att utveckla stöd
mot chefer, men också strategisk samordning och
styrning av HR-frågor.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu alla bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer på plats vilket
kommer påverka leveranserna i positiv inriktning.
Den stora efterfrågan på bygg- och anläggningsresurser kan påverka möjligheten att få in anbud på
infrastrukturprojekt som planeras till hösten.
Från och med höstterminen 2018 blir förskoleklassen
obligatorisk. Beslutet innebär att det blir 10-årig
skolplikt från 6 års ålder och att elevernas rätt till
utbildning i förskoleklass stärks. Förskoleklassen
kvarstår som en egen skolform med oförändrat syfte,
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uppdrag och innehåll och behåller sin roll som bro
mellan förskola och grundskola.
Hösten 2018 börjar den stadieindelade timplanen att
gälla. Den innebär att det är fastslaget hur många
timmars undervisning en elev i grundskolan ska ha
under lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet, ämne
för ämne. Detta innebär att eleverna ska få undervisning inom ramen för språkval senast i årskurs 6.
Förändringen innebär att kursplanerna och tillhörande
kunskapskrav i moderna språk kommer att revideras
och att betyg ska sättas från årskurs 6. Förändringen
innebär också att grundskolans kursplan och
kunskapskrav i moderna språk förändras. För grundsärskolan innebär det större förändringar i och med
att det centrala innehållet i kursplanerna ska delas
upp mellan låg-, mellan- och högstadiet både i ämnen
och ämnesområden samt att det ska tas fram
kunskapskrav för årskurs 3 i några ämnen.
Inom ramen för projektet Lyckliga gatorna kommer
tre gatufester att genomföras under sommaren 2018.
Fritidsaktiviteterna för barn och ungdomar kommer
att fortsättas utvecklas och utökas kontinuerligt. En
del av de statsbidrag som ska gå till socioekonomiskt
utsatta områden för att bryta segregationen och öka
tryggheten, som Katrineholm är berättigad att söka,
bedöms kunna användas för Lyckliga gatorna.
För service- och teknikförvaltningen är flytten till
kvarteret Rådmannen nära förestående. Under juni
kommer förvaltningskontoret och vissa andra
verksamheter flytta in i de nya lokalerna, resterande
flyttar i september. Flytten till nya verksamhetslokaler har och kommer att kräva omfattande insatser
både vad gäller ekonomi och organisation. Samtidigt
ger flytten en bra möjlighet att se över och utveckla
rutiner och processer. En ny organisation har byggts
upp för att bättre kunna möta de utmaningar som
investeringsprojekten innebär för verksamheten.
En utmaning som kvarstår är att många investeringsprojekt ska planeras, upphandlas och genomföras på
en relativt kort tid. Även åtgärder kopplande till
visionsprogramet för sportcentrumområdet innebär
utmaningar.
Antalet anställda födda i ett annat land är inte så
många inom service- och teknikförvaltningen. Under
hösten kommer en översyn göras för att säkerställa att
det inte finns struktur eller andra hinder som begränsar. Översynen ska också ses som en del av ett större
arbete som syftar till att trygga förvaltningens
kompetensförsörjning på både kort och lång sikt.
Antalet anmälningar, ansökningar och startade
utredningar ökar inom socialförvaltningen. Många
anmälningar har varit av allvarlig karaktär och resurskrävande både vad gäller personal och kostnader för
insatser och placeringar. Från mars till april ökade
antalet utredningar med cirka 100 procent och
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trenden håller i sig. Säkerställandet av ordinarie
bemanning, framförallt inom myndighetsutövningen,
är en fortsatt prioriterad utmaning inom socialförvaltningen. Verksamheten har under många år haft stora
svårigheter att rekrytera socionomer och den nuvarande lösningen med inhyrda socionomkonsulter
innebär mycket höga kostnader för förvaltningen.
En plan för utfasning av socionomkonsulter har
därför tagits fram, men bedömningen är att utfasning
inte är möjlig i samma takt som planerat och behovet
kommer att kvarstå.
Socialförvaltningen har genomfört olika rekryteringsoch studentaktiviteter och ser över avtalen med högskolorna. Många av de nyanställda socionomerna
kommer direkt från utbildning och har behov av
inskolning. Socialstyrelsens krav att handläggare,
som utför uppgifter inom den sociala barn- och
ungdomsvården, ska ha högskolekompetens i form av
socionomexamen ökar kraven på socialförvaltningens
kompetensförsörjning. Arbete pågår kring en
länsövergripande plan för att vidareutbilda ickesocionomer till sommaren 2019 då dispansreglerna
upphör.
Förslaget till nya gymnasielagen som riksdagen
beslutar om den 7 juni kommer att påverka socialförvaltningens arbete med ensamkommande,
ca 10 individer kan bli aktuella. Det är många oklarheter i den nya lagstiftningen. Ändringar planeras i
befintlig ersättningsförordning (2010:1122) så att
denna grupp omfattas, vilket innebär att kommunen
för de som folkbokför sig kommer att få den vanliga
schablonen för nyanlända (133 200 kr) och 750 kr per
dygn fram till första kalenderhalvåret som den unge
fyller 20 år, under förutsättning att hen har studiehjälp från CSN. När det gäller boende kommer det
inte att göras någon fördelning av de ungdomar som
kan omfattas av de nya gymnasiereglerna, utan de
väljer själva var de vill bosätta sig och söka utbildning efter uppehållstillstånd. De kommer inte att omfattas av bosättningslagen, utan räknas som vuxna
egenbosatta.
Den nya länsgemensamma socialjouren kommer att
starta den 1 oktober 2018. Kostnadsbilden är osäker.
Socialförvaltningen räknar med en något högre
kostnad under första året för att sedan anpassas till
behov av insatser under följande år. I uppdraget
ligger att ta fram ett jourfamiljehem och digital
signering för socialnämndernas ordförande.
Förutsättningarna för Viadidakts verksamhet förändras snabbt. Reformtakten inom verksamhetsområdet
är hög. Fullmäktigeförsamlingarna i Katrineholm och
Vingåker ska också under 2018 fastställa nya styrdokument för Viadidaktnämnden i form av nämndreglemente och överenskommelse om samverkan i
gemensam nämnd.

I regeringens vårändringsbudget avsätts medel till
CSN för att öka rekryteringen till studier på Komvux.
Ett samverkansuppdrag ges också till Arbetsförmedlingen och Skolverket för att få arbetssökande att
övergå till utbildning. Dessa åtgärder kan komma att
bidra till att öka Viadidakts verksamhetsvolymer.
I budgeten föreslår regeringen även att anslaget till
kommunal vuxenutbildning ökas med 110 miljoner.
Pengarna ska enligt förslaget gå till kvalitetshöjande
åtgärder inom svenska för invandrare, sfi, och till
insatser för att få fler att påbörja vuxenutbildning.
Hur resurserna ska fördelas är dock inte fastställt.
Viadidakts vuxenutbildning kommer delas upp i två
rektorsområden, vilket medför en omställningsprocess inom förvaltningen. Syftet är att åstadkomma en
mer ändamålsenlig organisation utifrån de senaste
årens kraftigt ökade verksamhetsvolymer. Viadidakt
byter också verksamhetssystem för elevadministrationen inom vuxenutbildningen. Detta medför att
webanmälan till vuxenutbildning kan införas.
Inom arbetsmarknadsområdet vill regeringen i vårändringsbudgeten avsätta 100 miljoner som en
engångssatsning till kommunala sommarjobb för
unga. Medlen är avsedda att komplettera redan
planerade ferieplatser. Detta möjliggör således att en
viss extrasatsning på sommarjobb kommer att kunna
göras. Vidare har regeringen aviserat ett omfattande
reformprogram för minskad segregation. Detta kan
komma att påverka Viadidakts verksamheter, framförallt då ett av fokusområdena är minskad långtidsarbetslöshet. Katrineholm är en av 32 kommuner som
kommer att kunna få stöd inom ramen för detta
program, som är tänkt att pågå fram till 2025. Hur
kommunen ska ansöka om medlen, och om någon del
kommer Viadidakt till del, är dock inte klart.
Ett samverkansuppdrag pågår mellan Viadidaktnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen. Uppdraget initierades i 2018 års
budget med avsikt att utveckla och effektivisera
arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med
försörjningsstödstagare. Projektet ska återrapporteras
till kommunstyrelsen i september och kan leda till
ställningstaganden om olika utvecklingsinsatser, som
kan komma att påverka inflödet till Viadidakts
verksamheter.
Vård- och omsorgsförvaltningens stora utmaning är
att få en ekonomi i balans. Förvaltningen har vidtagit
flera åtgärder och kommer att vidta ytterligare åtgärder för att anpassa kostnaderna. Arbetet med att
effektivisera verksamheten samt förbättra planering
av scheman och verksamheten utifrån brukarnas
behov förväntas ge resultat. Införandet av välfärdsteknik kan bidra till en tryggare och mer effektiv vård
och omsorg.
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Kommunkoncernen
r
Katrineholms kommun
\..

/

Katrineholms Fastighets AB
(100%)

"' Förbundet Västra Sörmlands '
RäddningstjänstVSR (82,4%)

-

Uthyrning av bostäder samt lokaler för
kommunal verksamhet. Förvaltning av
kommunens fastighets innehav.

Förebyggande arbete för att förhindra
och begränsa olyckor. Akuta
skadeavhjälpande insatser.

_____________

\....._

\..

I
/

\

Katrineholms Industrihus AB*
(100%)

-

Ansvarar för lokaler till näringslivet.

/ Katrineholms Vatten och Avfall AB
(100%)
Äger kommunens VA-anläggningar.

\..

/

I
KFV Marknadsföring AB
(30%)

/'Sörmlands Vatten och Avfall AB*'
(33%)

\

Samordnar turism och marknadsföring i
regionen.

-

Ansvarar för driften av VA-verksamheten i
Katrineholm, Vingåker och Flen.
\..

'-

'katrineholms Entreprenörscentrum
AB (40%)
Ide blir företag. Hjälper till att utveckla
ideer till framgångsrika företag.

-

-

/"Katrineholms Tekniska College AB'
(51%)
Kompetenscentrum för naturvetenskap
och teknik. Bedriver utbildning på
gymnasienivå.

\..

Kommunens ägarandel anges inom parantes efter bolagsnamnet, dvs. för helägda bolag 100 procent
och för delägda bolag en mindre andel. *Ägs genom koncernbolag.
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Kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation
/

Kommunfullmäktige

'

Mandatfördelning 201 5-201 8

s
24

M L C V

M P KO

so

6 4

4 2

3

2

6

'\

/

Bildningsnämnden

~

Revision

\..

Kommunledningsförvaltningen

t

-

Kommunstyrelsen

Ledning, utveckling , ekonomi,
upphandling, personalfrågor,
information, IT, juridik, folkhälsa,
j ämställdhet, integration, näringspolitik,
turism, översiktlig planering , bostadsoch markförsörjning, hållbar utveckling.

-

Förskola, pedag ogisk omsorg ,
fritidshem, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola,
g ymnasiesärskola, kulturskola, KomTek
fritidsgårdar på landsbyg den.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

-

Bygg- och miljönämnden'

Service- och
teknikförvaltningen

"

Måltidsverksamhet, väghållning
(trafiknämnd), belysning, parker, skog,
klottersanering , idrottsanläggningar,
föreningsfråg or, konsumentfrågor,
transportservice, städentreprenad,
\,
bilsamordning, växel.

/

Kulturnämnden

'

Vård- och

Vård- o ch
.....
omsorgsnämnden
omsorgsÄldreomsorg, omsorg om personer med
förvaltningen
funktionsnedsättning, anhörigstöd,

'-/

Socialnämnden

Val nämnden

'

Socialtjänst, försörjningsstöd,
missbruksvård, stöd till familjer och
enskilda, familjerättsärenden,
ung domsmottagning ,
serveringstillstånd.

-

/'

So cialförvaltningen

,-

'

'-/

"\

Viadidaktnämnden

,-

Gemensam nämnd för arbetsmarknad, ,och vuxnas lärande i Katrineholms
och Vingåkers kommuner.

-

'

V iadidakt

'

J'

Lönenämnd Sörmland

,-

hemsjukvård, färdtjänst,
bostadsanpassning, personliga ombud.

Allmänna val, val till EU-parlamentet,
folkomröstningar.

Kulturförvaltningen

,-

Bibliotek, kulturverksamhet,
utställningar, Ung Kultur och Fritid,
konstnärlig utsmyckning.

,-

Service- och
tekniknämnden

'

"\

,-

Översikts- och detaljplanering , bygglov
,och tillsyn. Karthållning , adress-,
byggnads- och lägenhetsregister.
Byggnadsarkiv. Miljö- och hälsoskydd,
tillsyn av dricksvatten och livsmedel.
Miljöstrategiskt arbete.

/

Bildningsförvaltningen

~

'/

1

/'

'

Gemensam nämnd för drift, utveckling
och uppföljning av löneadministration i
kommunerna Katrineholm och Gnesta

-

ö verförmyndaren

-

Tillsyn över gode män, förmyndare och
förvaltare

Förkortningar
KS
BIN
BMN
KULN
STN
SOCN

Kommunstyrelsen
Bildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Kulturnämnden
Service- och tekniknämnden
Socialnämnden

VIAN
VON
KFAB
KIAB
KVAAB
VSR

Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Katrineholms Fastighets AB
Katrineholms Industrihus AB
Katrineholm Vatten och Avfall AB
Västra Sörmlands Räddningstjänst
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MÅLREDOVISNING

TILLVÄXT, JOBB & EGEN
FÖRSÖRJNING





ÖVERGRIPANDE MÅL

Befolkningstillväxt
Hög sysselsättning
Ökad egen försörjning
Växande och mångsidigt näringsliv

 Landsbygdsutveckling
Lägesrapport
Under perioden 1 januari till 30 april har sju detaljplaner vunnit laga kraft vilket möjliggör för byggande
av 230 nya bostäder, nytt äldreboende samt etablering
av nya företag och utvidgning av befintliga företag.
För att bidra till växande handel och besöksnäring har
service- och teknikförvaltningen fokuserat på att öka
samverkan mellan olika enheter. Utvecklad samverkan förbättrar möjligheterna att erbjuda ett ”helhetserbjudande” vid läger, cuper och arrangemang.
Färre personer anvisas till Viadidakt från Arbetsförmedlingen än föregående år, samtidigt som antalet
deltagare från socialförvaltningarna ökar. Detta kan
medföra en annan typ av deltagare som kräver andra
insatser. Andelen deltagare som börjar studera har
ökat sedan årsskiftet medan andelen som börjar
arbeta har minskat något.
Socialnämnden, Viadidaktnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att gemensamt
utveckla och effektivisera arbetsformer som
säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv
i kommunens arbete med försörjningsstödtagare.
Arbetet är påbörjat och pågår enligt planering.
En genomlysning av alla försörjningsstödsärenden
kopplat till insatser via Viadidakt pågår även.
Ett samarbete kommer att påbörjas med Borås som
kommit långt fram inom detta område. En översyn av
subventionerade anställningar och samarbete med det
lokala näringslivet ingår i uppdraget.
Service- och teknikförvaltningen erbjuder ett stort
antal sommarjobb, olika arbetsmarknadstjänster och
vuxenutbildningar. En utmaning i detta har varit
kontakterna med andra aktörer. Förvaltningen har nu
skapat en tydlig ”en väg in-struktur” vilket bedöms
underlätta arbetet framåt. Arbetet med det EUfinansierade MIKA-projektet är i en intensiv
uppstartsfas. Det är ett omfattande projekt som ställer
höga krav på administration och organisation. Att
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hitta lämpliga deltagare till projektet har också visat
sig vara en utmaning.
Inom ramen för projektet KVISK, Kreativa Vägar
till Integration och Sysselsättning genom Kultur, ska
praktikplatser för 80 nyanlända kulturarbetare skapas
under 2018 och fram till och med mars 2019. Vid
april månads utgång hade endast 12 platser tillsatts,
8 män och 4 kvinnor. Det har inte saknats praktikplatser. Utmaningen har istället varit att få fram
personer aktuella för praktik, trots att projektets förstudie kunde identifiera ca 1 200 nyanlända kulturarbetare hos Arbetsförmedlingen.
Måluppfyllelsen för sfi är svårbedömd då det inte
finns några aktuella betygsresultat att analysera. Den
kvalitetsrapport som togs fram för 2017 visade dock
på förbättrade resultat inom sfi. Utifrån de ökande
volymerna är det en utmaning att hantera tillströmningen och nå en högre måluppfyllelse.

RESULTATMÅL











Invånarantalet ska öka till minst 34 000 personer
vid mandatperiodens slut
Ytterligare förbättrat företagsklimat
Ökad branschbredd i det lokala näringslivet
Växande handel och besöksnäring
Fler nystartade företag
Fler ungdomar ska starta UF-företag
Andelen deltagare i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta
eller studera efter avslutad insats ska öka
Andelen studerande som klarar målen i
utbildning i svenska för invandrare ska öka
Andelen kvinnor och män med ekonomiskt
bistånd som övergår till egen försörjning ska öka
Tillgången till fiberbaserat bredband ska öka

MÅLREDOVISNING

ATTRAKTIVA BOENDE- OCH
LIVSMILJÖER





ÖVERGRIPANDE MÅL

Ökat bostadsbyggande
Attraktiv stadsmiljö
Levande landsbygd
Säker och funktionell infrastruktur
och kollektivtrafik


Lägesrapport
Den stora efterfrågan på bygg- och anläggningsentreprenörer påverkar pågående samt inför hösten
planerade infrastrukturprojekt. Fram till idag har inga
anbud inkommit vid två projektupphandlingar.
Planeringen för säsongens beläggningsarbeten pågår,
och kommer att påbörjas inom kort. Väder- och
temperaturförhållandena under vintern har påverkat
kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar
negativt.
Trygghetsvandringar genomförs i samverkan mellan
flera förvaltningar, KFAB och andra aktörer. Ett
utvecklingsområde är att bättre följa upp effekterna
av åtgärder som vidtas efter genomförda trygghetsvandringar.

RESULTATMÅL






Ökat bostadsbyggande
Andelen nöjda hyresgäster hos KFAB ska öka
Till- och frångängligheten i kommunala lokaler
ska öka
Fortsatt bra kommunikationer
Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och
cykelvägar

Konstverken i Talltullsrondellen är försenade. Ett av
konstverken kommer tillsammans med själva rondellerna att invigas den 25 augusti. Det andra verket
uppmärksammas separat när det kommer på plats.
Att förbättra till- och frångängligheten i kommunala
lokaler är ett prioriterat arbete vid service- och
teknikförvaltningen. Särskilt fokus ligger nu på att i
samarbete med KFAB säkerställa att brandskyddet är
ändamålsenligt och relevant i kommunens lokaler.
Socialförvaltningens arbete med bostadsförsörjning
för utsatta grupper tenderar att öka. Ett akutboende
för hemlösa med missbruksproblem har startats upp.
Arbetet med boende för samsjukliga (missbruk,
somatisk och psykisk ohälsa) pågår under ledning av
en extern konsult och ett förslag kommer att
presenteras efter sommaren. Socialförvaltningen ser
behov av en dialog om bostadspolitik gällande utsatta
gruppers behov av bostad och socialförvaltningens
ansvar för detta.
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MÅLREDOVISNING

UTBILDNING
 Fler flickor och pojkar ska klara
målen i grundskolan och gymnasieskolan och nå höga resultat
 Trygga barn och ungdomar som
mår bra
 Höjd utbildningsnivå

ÖVERGRIPANDE MÅL

Lägesrapport
När det gäller målen för förskolan "Förskolan ska
byggas ut efter behov" och "Trygg och utvecklande
förskoleverksamhet" är det just nu tveksamt om
bildningsförvaltningen kommer att rapportera en
positiv måluppfyllelse vid årets slut. Under året har
det öppnat två nya förskoleavdelningar på Regndroppen i Nävertorp, men det är fortfarande osäkert
om detta kommer att kunna bidra till att minska
barngrupperna. En handlingsplan för Katrineholms
förskolor har tagits fram i samband med den oro för
verksamheten som lyfts fram i organisationen.
Åtgärderna syftar till att förbättra arbetsmiljön för
chefer, barn och personal och till att stärka kvalitén i
verksamheten.
Konsekvenserna av en växande förskoleverksamhet
är en utmaning även för service- och teknikförvaltningen. För att kunna ge en god och resurseffektiv
service krävs goda planeringsförutsättningar och
service- och teknikförvaltningen ser behov av att
delta tidigare i det strategiska planeringsarbetet.
Bedömningen är att bildningsförvaltningen för läsåret
2017/18 kommer att nå målet att "Fler elever ska
klara målen i grundskolan och nå höga resultat". De
kommunala 7-9 skolorna räknar med att andelen
elever i år 9 som blir behöriga till gymnasieskolans
yrkesprogram kommer att öka jämfört med föregående år.
Prognosen för måluppfyllelsen när det gäller "Fler
elever i gymnasieskolan ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat" är att eleverna på
Katrineholms gymnasieskolor kommer att ligga kvar
på ungefär samma nivå som förra året. Då resultatet
sjunkit de sista åren strävar gymnasieskolan genom
olika åtgärder efter att höja elevernas resultat.
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Behovet av Skol Fam (systematiskt arbete med
placerade barns skolgång i samverkan med BIF) har
ökat, dock kan socialförvaltningen inte ta emot fler
elever då arbetet sker inom ordinarie verksamhet.
Resursförstärkning är nödvändig om verksamheten
ska nå fler placerade elever.
För grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
finns inga aktuella betygsresultat att analysera.
Antalet elever som väljer att läsa på distans har ökat,
vilket riskerar att leda till försämrade betygsresultat
då elever som läser platsbunden undervisning
generellt sett har en högre måluppfyllelse. För att
motverka detta erbjuder Viadidakt handledning för
distanselever. Vidare ökar antalet kvällskurser som
Viadidakt erbjuder, vilket kan vara ett alternativ till
studier på distans för elever som arbetar.

RESULTATMÅL









Förskolan ska byggas ut efter behov
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet
Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i
skolan
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå
höga resultat
Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och
nå höga resultat
Andelen elever som mår bra och trivs i skolan
ska öka
Höjd utbildningsnivå i kommunen
Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar

MÅLREDOVISNING

OMSORG & TRYGGHET
 Social omsorg som utgår från
individens behov och
självbestämmande för ökad
trygghet och livskvalitet
 Katrineholm ska vara en trygg och
säker kommun att leva och verka i

ÖVERGRIPANDE MÅL

Lägesrapport
Under de senaste månaderna har kön för att få plats
på demensboende kraftigt minskat. Kön varierar över
tid, men eftersom antalet personer med demenssjukdom förväntas öka arbetar vård- och omsorgsförvaltningen med att ställa om vårdplatser till demensplatser. Omställningen av platser tar tid eftersom
lägenheterna måste bli tomma först. Detta innebär att
korttidsplatserna blir belagda i väntan på att få ett
demensboende. Demensboenden kräver högre
personaltäthet.
Arbetet med boende för samsjukliga (missbruk,
somatisk och psykisk ohälsa) pågår under ledning av
en extern konsult och ett förslag kommer att presenteras efter sommaren. Detta arbete sker i samverkan
mellan socialförvaltningen och vård-och omsorgsförvaltningen.
En översyn av socialförvaltningens insatser inom
öppenvården är påbörjad för att säkerställa att
insatserna matchar behoven. Detta som ett led i att
öka kvaliteten och minska kostnaderna. Arbetet med
sociala insatsgrupper har i sitt nya intag mött en
svårare grupp och behov av en samordnare för
verksamheten har lyfts.
Kommunens säkerhetschef har tillsammans med
samtliga förvaltningar analyserat, kartlagt och
påbörjat arbetet med ökad säkerhet och trygghet i
kommunen.
Kommunens arbete med Lyckliga gatorna fortsätter i
samverkan mellan flera förvaltningar. Fritidsaktiviteterna för barn och ungdomar utvecklas och utökas
kontinuerligt och under sommaren kommer tre gatufester att genomföras. Alla lovaktiviteter samordnas
också inom organisationen för Lyckliga gatorna.
Aktiviteter genomförs på alla studielediga dagar

(utom helger), vilket även innebär studiedagar och
kortlov. En ny organisation för sommarlovsaktiviteterna är framtagen och rekrytering av platsvärdar och
aktivitetsledare har genomförts. Statliga bidrag för
lovaktiviteter samt sommarlovsaktiviteter har tilldelats Katrineholms kommun med 3,9 miljoner kr
(samt 800 000 kr för simundervisning). Samarbetet
kring Lyckliga gatorna behöver fortsätta att utvecklas
och ställer krav på struktur, planering och eventuella
omprioriteringar i berörda verksamheter.

RESULTATMÅL











Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska
byggas ut efter behov
Ökad trygghet för hemtjänstens brukare
Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för
hemtjänstens brukare
Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i
särskilt boende
Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens
brukare
Fortsatt utveckling av vård och omsorg för
personer med funktionsnedsättning
Barn och ungdomar i behov av stöd från
socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas
tidigt och få insatser där barnets behov sätts i
centrum
Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser
utifrån den enskildes behov
Ökad trygghet och säkerhet för kommunens
invånare
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MÅLREDOVISNING

KULTUR, IDROTT & FRITID
 Ett rikt kultur- och fritidsliv som
alla invånare kan ta del av
 Goda förutsättningar för spontan
och organiserad idrott
 Stark samverkan med
föreningslivet
 God folkhälsa

ÖVERGRIPANDE MÅL



Lägesrapport
Kulturhuset Ängeln (exklusive Konsthallen) införde
MerÖppet den 9 mars 2018, vilket var sex månader
senare än planerat. Orsaken var leveransproblem med
de avskärmningar som behövde göras runt kaféet.
Kostnaden för investering och drift blev högre än
förväntat, dels på grund av väktarkostnader för
söndagar januari-mars, men kompenseras med prisreduktion från leverantören. MerÖppet innebär att
besökare som är över 18 år och har en giltig legitimation kan skriva under ett avtal och få tillgång till
utbudet i Kulturhuset Ängeln även under tid då huset
inte är bemannat.
Bygget av Black Box, teaterscenen i Lokstallet, har
blivit fördröjt en månad på grund av tillkommande
arbeten. Slutbesiktning kommer att äga rum den
8 juni. Upphandling av scenteknik, scenljus, läktare
och ljudutrustning pågår. Invigning planeras den
11 augusti.
Sportcentrumområdet är viktigt för att ge invånarna
goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid
och möjliggör för flera invånare att delta aktivt
idrotts- och fritidsliv. Stora investeringar har gjorts
för att utveckla området, men även fortsättningsvis
behöver stora investeringar göras. Nuvarande tillstånd för köldmedel i kylanläggningen vid isbanorna
vid Backavallen löper ut 2020, ett Idrottens Hus
projekteras och upprustning av nuvarande fastigheter
är nödvändiga. För att investeringen ska kunna
genomföras utan att påverka verksamheten behöver
beslut fattas och ett omfattande projekteringsarbete
inledas.
Att Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare
är ett av resultatmålen inom målområdet. Enligt den
senast gjorda kundundersökningen 2015 skulle
95 procent av externa lägerkunder rekommendera
andra att förlägga läger/arrangemang till Sport-
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centrum. Under mandatperioden har omfattande
investeringar gjorts för att ytterligare utveckla Sportcentrum, bland annat nytt golv i matcharenan, nya
omklädningsrum i simhallen, friidrottsanpassning av
DE-hallen samt renovering av foajén. Mot bakgrund
av genomförda investeringar och att den senaste
undersökningen gjordes 2015 behöver en ny kundundersökning göras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit över investeringsprojektet "Ny konstgräsplan" från serviceoch teknikförvaltningen gällande projektering och
upphandling. Detta påverkar till viss del resursutnyttjandet på förvaltningen, men tidsplan kommer att
hållas.

RESULTATMÅL








Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrottsoch fritidslivet
Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv
fritid i Katrineholms kommun
Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med
Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare
Förbättrade möjligheter att delta i sociala
aktiviteter för brukare i äldreomsorgen
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter
Andelen invånare med goda levnadsvanor ska
öka

MÅLREDOVISNING

HÅLLBAR MILJÖ





ÖVERGRIPANDE MÅL

Minskad klimatpåverkan
Rena sjöar och vattendrag
Biologisk mångfald
God bebyggd miljö


Lägesrapport
Projektet för att rena sjön Öljaren är ca ett år försenat
jämfört med ursprunglig tidplan. Upphandling av
muddringsarbete pågår för närvarande och muddringen beräknas kunna påbörjas i höst.
För att minska matsvinnet utvecklas en e-tjänst för
specialkostintyg och frånvaro. Arbetet behöver ske i
samarbete mellan service- och teknikförvaltningen,
bildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen.

RESULTATMÅL








Ökad andel miljöbilar i kommunens
verksamheter
Kommunens energiförbrukning ska minska
Minst hälften av matavfallet ska behandlas
biologiskt så att energi och näring tas till vara
Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka
Skyddad natur ska bevaras för att främja
biologisk mångfald
Fortsatt utveckling av klimatsmarta och
ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg
Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet
inom förskola, skola och äldreomsorg
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MÅLREDOVISNING

EKONOMI & ORGANISATION
ÖVERGRIPANDE MÅL

 God ekonomisk hushållning
 Tillgänglig, tydlig och öppen
organisation
 Attraktiv arbetsgivare för tryggad
personalförsörjning


Lägesrapport
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen fortsätter
arbetet med att förbättra, förenkla och tydliggöra
ekonomi- och upphandlingsprocesserna. Ett nytt
affärssystem har upphandlats, vilket ger bättre förutsättningar för planering, uppföljning och styrning.
Vård- och omsorgsförvaltningen har ett underskott
och arbetar med åtgärder inom alla verksamheter för
att få en budget i balans. Det handlar både om att
minska personalkostnader och att vara restriktiva med
inköp. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att öka effektiviteten i verksamheten och
med att vidta ytterligare åtgärder för att minska
kostnaderna. Underskottet beror till stor del på att
personalkostnaderna har ökat. Hög sjukfrånvaro har
medfört ökade sjuklönekostnader och att mer övertid
och fyllnadstid har betalats ut. För att minska
personalkostnaderna arbetar förvaltningen med att
säkerställa att verksamheten har rätt bemanning
utifrån brukarnas behov och tilldelad budget. Detta
innebär bland annat att förbättra schemaläggning och
planering av verksamheten. Alla lediga tjänster
prövas om de ska tillsättas. Samtidigt måste vård- och
omsorgsförvaltningen rekrytera personal för att minska antalet vikarier, minska övertid och fyllnadstid.
Kontaktcenter öppnade i mitten av februari och
många invånare och besökare har hittat dit för att få
hjälp med olika kommunala tjänster samt vägledning
i samhället. På mindre än två månader har antalet
inkommande frågor dubblerats och karaktären på
frågorna blivit mer omfattande. Större delen av de
ärenden som tas emot är konsumentrådgivning.
Kontaktcenter är ett led i att uppnå det övergripande
målet om en tillgänglig, tydlig och öppen organisation. Som en del av en levande landsbygd och som en
förlängning av Kontaktcenter, pågår också ett arbete
med att inrätta servicepunkter på landsbygden. En
dialog förs med lokala näringsidkare i Björkvik,
Julita och Valla. Att vara en lokal servicepunkt
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innebär att aktören åtar sig vissa uppdrag för
kommunens räkning och för det erhåller en uppdragsersättning.
Under våren 2018 har förberedelser inför val till
riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige pågått.
Röstmottagare har anlitats, lokaler bokats och
material beställts. I juni görs en utbildningsinsats för
röstmottagare. Kommunledningsförvaltningen
kommer vid sex olika tillfällen att utbilda ordföranden och vice ordföranden i vallokalerna samt de
personer som kommer att arbeta som röstmottagare
under förtidsröstningen.
Inom kommunledningsförvaltningen har kansliet
delats i två grupper; nämndadministration samt stöd
och samordning. Organisationen är tillfällig och
kommer att gälla året ut.
En beredskapssamordnare har nyligen anställts
som ska arbeta med kommunens krisberedskap.
En kommunjurist kommer att påbörja sin anställning
i mitten av augusti. Rekryteringen av två kommunstrateger är precis avslutad. Kommunstrategerna
kommer bland annat att arbeta med att strategiskt
leda, stödja och samordna kommunens utveckling
inom områdena folkhälsoarbete, tillgänglighetsarbete,
jämställdhetsarbete samt integrations- och mottagningsarbete.
I samband med nyrekrytering av näringslivschef
kommer avdelning näringsliv att flyttas från samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen.
En övergripande kompetensförsörjningsplan har
antagits och flera processer för att öka kommunens
attraktionskraft har startats upp. Tidig introduktionsutbildning, digitala utbildningsprogram, ökat stöd till
förvaltningarna samt ny uppdaterad chefshandbok är
några exempel på förändringar som genomförts under
året. I april genomfördes för andra gången ett studentevent, där kommunen fick möjlighet att visa upp sig

MÅLREDOVISNING

som arbetsgivare. Efterfrågan på utbildningstjänster
för studenter ökar och 18 ansökningar har under året
beviljats.
Inom processen heltid som norm har överenskommelser stämts av och förslag till rekryteringstjänster tagits fram. Den 1 juli ska samtliga medarbetare, som omfattas av heltid som norm, ha en heltidsanställning.
En samordnare för rehabilitering har anställts för att
öka stödet till förvaltningarna i rehabiliteringsansvaret, men också för att samordna kommunens
processer, öka styrningen och möta förändrade
lagkrav.

RESULTATMÅL










Resultatet ska uppgå till minst en procent av
skatteintäkterna
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än
skatteintäkterna
Avskrivningar ska under planperioden inte ta mer
än tre procent av driftbudgeten
Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad
funktionalitet, kostnadseffektivitet och
kundnöjdhet
Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post
ska förbättras
Tydlig och effektiv kommunikation
Ökat medarbetarengagemang
Tryggad personalförsörjning genom utvecklad
rekrytering
Minskad sjukfrånvaro
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PERSONALREDOVISNING
Kommunens personalarbete utgår från det kommunövergripande målet attraktiv arbetsgivare för tryggad
personalförsörjning.

För att minska sjukfrånvaron krävs en aktiv och
närvarande arbetsgivare. Flera insatser pågår, bland
annat har personalavdelningen ökat kompetensen
kring rehabilitering. Ökat fokus på friskvård och
hälsoinspiratörer bidrar till bättre förutsättningar för
att minska sjukfrånvaron.

Lägesrapport
Implementeringen av heltid som norm pågår och ska
vara genomförd till den 1 juli 2018, då samtliga
medarbetare i kommunen ska ha en grundanställning
på 100 procent. Detta utgör en stor utmaning för flera
verksamheter men innebär en viktig trygghet för
medarbetarna.

Antalet pågående rehabärenden ligger på samma nivå
som 2017. Det intensiva arbetet med sjukfrånvaron
har gjort att antalet rehabärenden ökat inom vissa
verksamheter. Statistiken påverkas i viss mån av att
ärenden inte avslutas enligt rutin.

Jämfört med motsvarande period 2017 har andelen
medarbetare som arbetar heltid ökat för både kvinnor
och män. Det finns också en grupp medarbetare som
har en heltidsanställning i grunden men som valt att
arbeta deltid. I takt med att anställningsavtal för
deltidsanställda har skrivits om i samband med
implementeringen av heltid som norm har denna
grupp ökat. Totalt hade 91,1 procent av medarbetarna
en heltidsanställning per 30 april 2018, 90,8 procent
av kvinnorna och 92,8 procent av männen.

Arbetet för att ytterligare minska sjukfrånvaron är
högt prioriterat inom förvaltningarna. Det finns stora
skillnader mellan verksamheterna men också mellan
enheter.
Inom bildningsförvaltningen har ett pilotprojekt
startats inriktat på korttidssjukfrånvaro inom
förskolan. Projektet innebär ett närmare samarbete
mellan ansvarig chef och HR med målet att reagera
och agera i tid.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har sjukfrånvaron ökat bland timanställda. Förvaltningen arbetar
aktivt med att fånga upp sjukfrånvaron i tidigt skede.
För att minska sjukfrånvaron bland timanställda har
bemanningsenheten uppdraget att följa upp statistik
på individnivå och se till att ansvarig enhetschef har
samtal med berörd person.

Den totala sjukfrånvaron har minskat för kommunen
som helhet jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron
har minskat bland kvinnor men ökat bland män.
Fortfarande är sjukfrånvaron högre bland kvinnor.
Samma mönster framträder när det gäller sjukfrånvaron bland tillsvidareanställda medarbetare. Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron
har minskat för både kvinnor och män.

Tertial 2018
Personalstatistik

Totalt

Kvinnor

Andel månadsanställda som arbetar
heltid

78,9 %

Andel månadsanställda som har en
heltidsanställning men har valt att
arbeta deltid
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för
månadsanställda som arbetar deltid

Tertial 2017
Män

Mätdatum/
mätperiod

Män

Totalt

Kvinnor

76,3 %

88,6 %

75,3 %

72,7 %

12,2 %

14,5 %

4,2 %

73 %

74 %

66 %

73 %

74 %

67 %

30/4

288

248

40

284

235

49

15/4

Personalstyrka
84,7 %

30/4

30/4

Hälsa och arbetsmiljö
Antal pågående rehabärenden
Antal ärenden på rehabbevakning
Total sjukfrånvaro
andel av total sjukfrånvaro som avser
långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda
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181

146

35

200

165

35

15/4

8,0 %

8,4 %

6,9 %

8,3 %

8,9 %

6,3 %

1/12-28/2

47,8 %

49,1 %

40,8 %

52,4 %

54,2 %

41,9 %

1/12-28/2

8,5 %

8,9 %

7,2 %

9,0 %

9,6 %

6,7 %

1/12-28/2
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EKONOMISK REDOVISNING
Ekonomiskt utfall och helårsprognos enligt driftsredovisningen

Belopp i tkr
Kommunfullmäktige/politisk ledning
Kommunstyrelsen

Utfall janapr 2018

Budget janapr 2018

Budgetavvikelse
jan-apr
2018

Redovisat
jan-apr
2017

Budget
2018

Prognos
avvikelse
2018

-3 010

-4 169

1 159

-121

-521

0

-67 983

-69 211

1 228

-3 995

-12 529

9 700

-129

-174

45

-75 393

-211 042

0

Service- och tekniknämnden

-34 845

-34 583

-262

-36 819

-100 204

0

Socialnämnden

-66 595

-58 583

-8 012

-60 768

-175 749

0

Kulturnämnden

-9 633

-10 101

468

-15 354

-36 910

0

Bildningsnämnden

-264 506

-271 522

7 016

-285 116

-813 406

0

Vård- och omsorgsnämnden

-18 841

Bygg- och miljönämnd

-221 149

-211 950

-9 199

-226 636

-669 848

Viadidaktnämnden

-18 166

-17 718

-448

-14 151

-57 203

0

Summa nämnder

-686 016

-678 011

-8 005

-718 356

-2 077 407

-9 141

Finansförvaltningen

700 934

699 623

1 311

740 701

2 098 870

0

Summa finansförvaltningen

700 934

699 623

1 311

740 701

2 098 870

0

14 918

21 613

-6 695

22 346

21 463

-9 141

RESULTAT
Prognostiserat resultat 2018

Kommentarer till driftsredovisningen
Driftsredovisningen visar nämndernas nettokostnader
i förhållande till tilldelad budget. Utfallet för
perioden januari till april kan även jämföras med
samma period föregående år. Utfallet per sista april
kan ses som en ögonblicksbild av verksamheten.
Även om nämnden visar en avvikelse per sista april,
kan det ändå finnas skäl till att prognosen vid årets
slut ligger inom den budgeterade ramen. Det kan till
exempel handla om kostnader/intäkter som saknas i
utfallet, eller kostnader för helår som inte periodiserats.
Katrineholms kommuns prognostiserade resultat för
2018 uppgår till 12,3 mnkr. Det budgeterade resultatet uppgår till 21,5 mnkr. Sammanlagt uppvisar
verksamhetsområdenas resultat ett ekonomiskt underskott gentemot budget om 9,1 mnkr. Ett verksamhetsområde uppvisar en negativ avvikelse; vård- och
omsorgsnämnden om 18,8 mnkr. Den positiva
avvikelsen återfinns hos kommunstyrelsen om
9,7 mnkr. Övriga verksamhetsområden prognostiserar
inga avvikelser.
Finansieringsverksamheten prognostiserar ett resultat
i balans med budget. Den senaste skatteunderlagsprognosen från maj månad visar på en förändrad
prognos jämfört med budget. Den prognostiserade
budgetavvikelsen för skatteunderlaget 2018 förväntas
uppgå till 2,4 mnkr. Avvikelsen jämfört med budget

12 322

beror på förändrad slutavräkning avseende 2018.
Beräkningen grundar sig på 34 073 invånare.
Pensionsprognosen grundar sig på den senast aktuella
beräkningen från Skandia per sista mars. Förändringen mot tidigare kan till största del förklaras av
högre pensionsavsättning. Orsaken är främst högre
rapporterad lön samt fullt intjänad förmån vid
avgång. Vidare ökar pensionsutbetalningar genom
kompensation för utebliven friläggning, vilket även
ger högre pensionsavsättning.
Vad gäller finansiering, utdelning m.m. utgörs
överskottet av statsbidrag, däribland statsbidrag för
nybyggnation.
Som framgår av resultaträkningen och den finansiella
analysen nedan förväntas kommunens nettokostnader
för helåret att öka med 3,1 procent. Detta samtidigt
som ökningen av kommunens skatteintäkter förväntas
uppgå till 2,0 procent. För att ha möjlighet att
finansiera den framtida kommunala välfärden är det
viktigt att ha kontroll över kostnadsutvecklingen i
kommunen. Katrineholms kommun har goda
ekonomiska förutsättningar och utmaningen är att
fortsätta den gynnsamma utvecklingen. För att möta
framtidens volymutvecklingar och oförutsedda
kostnader är det viktigt att dämpa kostnaderna för att
dessa inte långsiktigt ökar mer än skatter och bidrag.
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Den högsta kostnadsutvecklingen finns inom vårdoch omsorgsförvaltningen där prognosen för 2018
visar på ett underskott jämfört med budget om
18,8 mnkr. Ett resultat som direkt påverkar
kommunens möjligheter att finansiera befintlig
verksamhet och kommande volymökningar. Den
främsta ökningen beror på fler arbetade timmar för
externa utförare och fler externa placeringar samt
extern LSS än budgeterat. Ytterligare en bidragande
orsak är att antalet fakturerade timmar inte täcker de
kostnader som verksamheten har. Förvaltningen
arbetar med processer och åtgärdsprogram samt ser
över resursfördelningen för att på sikt hamna i balans.

Kommunstyrelsens ansvarsområden lämnar en helårsprognos om 9,7 mnkr. Det är framförallt välfärdsfonden som prognostiserar en positiv avvikelse
gentemot budget. Välfärdsfonden upprättades inför
året och avser de välfärdsmiljarder som staten delar
ut till kommuner och landsting. Av de totalt
budgeterade medlen om 27,3 mnkr uppskattas att
9,0 mnkr inte förbrukas, för att kompensera för
nämndernas kostnadsutveckling. Övrigt överskott kan
förklaras av vakanser.

Helårsprognos enligt investeringsredovisningen

Belopp i tkr
Kommunstyrelsen

Budget
2018

Prognos
avvikelse
2018

74 313

25 000

varav kommunledningsförvaltningen

45 483

25 000

varav samhällsbyggnadsförvaltningen

28 830

0

Service- och tekniknämnden

56 462

3 440

Socialnämnden

1 300

400

Kulturnämnden

7 871

0

24 896

9 000

6 394

0

Bildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Viadidaktnämnden

680

0

Totalt investering

171 916

37 840

Exploatering

119 311

0

Totalt exploatering

119 311

0

Kommentarer till investeringsredovisning
Investeringsredovisningen visar nämndernas
investeringsprognos i förhållande till tilldelad budget.
Budget inklusive exploateringar för helåret uppgår till
171,9 mnkr. Avvikelsen jämfört med budget på
helårsbasis prognostiseras till 37,8 mnkr.
Exploateringsverksamheten har till syfte att främja
utveckling och tillväxt i regionen och avser investeringar i exploateringsområden. Dessa är i princip
självfinansierade över tid och har främst en likvidmässig påverkan i samband med utgiftsfinansieringen.
Kommunstyrelsen har en total investerings- och
exploateringsbudget om 193,6 mnkr för 2018, varav
74,3 mnkr avser investeringar. Större delen av
investeringarna hör till bredbandsutbyggnaden.
Kommunledningsförvaltningens prognos beror främst
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på hur bredbandsupputbyggnaden utvecklas under
året. Projektet är i full gång och är planlagt till 2020.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har en total budget
om 28,8 mnkr exklusive exploateringar. Flera projekt
har kommit igång sent under året på grund av externa
faktorer, men förvaltningen beräknar att nyttja både
exploaterings- och investeringsbudgeten vid årets
slut.
Bildningsförvaltningen har en investeringsram om
24,9 mnkr, varav 9,0 mnkr beräknas kvarstå vid årets
slut. Investeringstakten har varit låg under årets
inledande månader. Investeringar till grundskola och
gymnasieskola kommer att ske när höstterminen
börjar. Bildningsförvaltningen räknar med ett överskott med anledning av 1:1-utrustningen som med
gällande leasingavtal inte kan finansieras via
investeringar.
Service- och teknikförvaltningen har en total
investeringsram om 56,5 mnkr. I nuläget görs en
bedömning att 3,4 mnkr av årets investeringsmedel
kommer att kvarstå vid årets slut. Utfallet för
perioden i förhållande till budget är relativt lågt,
vilket kan förklaras av inledande planerings- och
projekteringsarbete samt långa upphandlingstider.
Vissa projekt är även årstidsberoende, vilket påverkar
ytterligare.
Socialförvaltningen har en investeringsbudget om
1,3 mnkr. Förvaltningen genomgår en ombyggnation
som beräknas vara klar 2019. Det överskott om
0,4 mnkr som prognostiseras på helårsbasis avser
möblering av utökade lokaler och kommer att
utnyttjas i samband med ombyggnationen.

EKONOMISK REDOVISNING

Resultaträkning
Kommunen

Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter

Utfall janapril 2018

Budget
jan-april
2018

Prognos
helår 2018

Avvikelse

Budget
helår 2018

Utfall janapril 2017

Utfall jandec 2017

171 689

173 032

-1 343

515 710

515 690

161 935

580 980

-852 901

-836 667

-16 234

-2 566 031

-2 549 970

-804 365

-2 562 294

-18 040

-19 686

1 647

-59 059

-59 059

-16 914

-64 917

-699 252

-683 321

-15 931

-2 109 380

-2 093 339

-659 344

-2 046 231

Skatteintäkter

493 400

492 327

1 074

1 479 380

1 476 980

482 853

1 434 988

Generella statsbidrag och utjämning

219 499

210 749

8 750

632 247

632 247

198 964

634 629

2 792

3 533

-741

15 100

10 600

14

12 850

Finansiella kostnader

-1 522

-1 675

153

-5 026

-5 026

-141

-3 451

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER

14 918

21 613

-6 695

12 322

21 463

22 346

32 785

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

14 918

21 613

-6 695

12 322

21 463

22 346

32 785

0

0

0

14 918

21 613

-6 695

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Finansiella intäkter

Extraordinära kostnader
Årets skatt
ÅRETS RESULTAT
Jämförelsestörande poster
Använda öronmärkta medel
ÅRETS BALANSKRAVSRESULTAT

23 150
0
12 322

21 463

22 346

55 935
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Balansräkning
Kommunen
Belopp i tkr

2018
jan-april

2017
jan-april

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

654 259

632 717

Maskiner och inventarier

122 367

111 089

Pågående investeringar

107 224

103 041

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
4 300

4 300

Värdepapper, andelar m.m.

Långfristiga fordringar

53 283

53 210

Summa anläggningstillgångar

941 434

904 357

Bidrag till statlig infrastruktur

34 405

36 784

-5 304

12 996

Omsättningstillgångar
Förråd m.m.
Fordringar

409 343

359 497

Kortfristiga placeringar

51 486

51 486

Kassa, bank

14 020

16 167

469 545

440 147

1 445 385

1 381 288

Årets resultat

14 918

23 595

Resultatutjämningsreserv

17 000

17 000

Övrigt eget kapital

732 567

699 780

Summa eget kapital

764 485

740 375

191 450

171 561

0

11 905

191 450

183 466

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande
Avsättningar till statlig infrastruktur
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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0

0

489 450

457 447

489 450

457 447

1 445 385

1 381 288
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Finansiell analys
Katrineholms kommun redovisar ett positivt
ekonomiskt resultat efter extraordinära poster för
perioden om 14,9 mnkr (22,3 mnkr). Resultat för
föregående år redovisas inom parentes. Det motsvarar
2,1 procent av skatteintäkter och statsbidrag.
Det prognostiserade resultatet för 2018 uppgår till
12,3 mnkr. Det motsvarar 0,6 procent av skatteintäkter och statsbidrag, vilket är lägre än Katrineholms kommuns krav för god ekonomisk hushållning
om en procent. Balanskravsresultatet för perioden
uppgår till 14,9 mnkr. Det budgeterade resultatet för
2018 är 21,5 mnkr.
Katrineholm är en expansiv kommun och står inför
växande investeringsvolymer. Kommunen har goda
förutsättningar för en stark ekonomi förutsatt att
kostnadsutvecklingen dämpas. Två av kommunens
tre finansiella mål infrias för perioden. För helåret är
prognosen att ett av de finansiella målen kommer nås
Nettodriftkostnaderna ökar snabbare än skatteintäkterna. Kommunen prognostiserar att helårsresultatet
kommer att vara lägre än en procent av skatteintäkterna. Nettodriftkostnaderna förväntas även fortsättningsvis öka snabbare än skatteintäkterna. Det innebär att den del av skatteintäkter och utjämningsbidrag
som tas i anspråk av de löpande kostnaderna ökar.
Betalningsförmågan på kort sikt är lägre än tidigare
år, men fortfarande god. Avskrivningarna förväntas
uppta strax under tre procent av driftbudgeten.
Kommunens betalningsförmåga på kort sikt är lägre
än tidigare år, men fortfarande god. Utvecklingen av
verksamhetens nettokostnader bedöms som rimlig
även om årets utfall för perioden och helårsprognosen
visar på en ökad kostnad jämfört med tidigare.
Kommunens skatteintäkter och utjämningsbidrag
utvecklas i lägre takt än nettokostnaderna för
perioden. Utvecklingen minskar handlingsberedskapen för oförutsedda kostnader samt för att möta
behoven i en växande verksamhet om den inte
dämpas. Kommunen är fortsatt fri från långfristiga
skulder.
Kommunens soliditet exklusive ansvarsförbindelse
har för perioden minskat något jämfört tidigare år.
Det beror på att tillgångarna ökat mer än det egna
kapitalet. Kommunens skuldsättningsgrad för
perioden har samtidigt minskat med två procentenheter jämfört med helåret 2017. För att minimera
kommunens totala risk är det viktigt att minska
kommunens skuldsättningsgrad som består av
kortfristiga skulder samt avsättningar till pensioner
och statlig infrastruktur. Kommunen har inga
långfristiga skulder. Kommunens kostnader för
pensioner och pensionsskuld behöver minska för att

de totala förpliktelserna fortsättningsvis ska avta.
Utvecklingen av kommunens borgensåtagande är
fortsatt god, vilket minskar kommunens totala
riskexponering.
Finansiella mål
I enlighet med god ekonomisk hushållning och en
ekonomi i balans ska kommunens finansiella mål
anges i budget och stämmas av i delårsrapport och
årsbokslut. I tabellen nedan redovisas de finansiella
mål som fastställts av kommunfullmäktige i budgeten
samt utfallet för de senaste tre åren.
Progno
s 2018

April
2018

2017

2016

Resultatet ska uppgå till minst en
procent av skatteintäkterna (%)

0,6

2,1

1,6

2,0

Nettodriftskostnaderna ska inte
öka snabbare än skatteintäkterna
(kvot)

1,5

1,3

1,2

0,8

Avskrivningar ska under
planperioden inte uppta mer än
tre procent av driftbudgeten (%)

2,8

2,6

2,8

2,7

Finansiella mål

Kommunen uppfyller två av de tre finansiella målen
för perioden. Kommunens bokförda resultat för
perioden uppgår till 14,9 mnkr, vilket motsvarar
2,1 procent av skatteintäkterna. Resultatet för helårsprognosen uppgår till 12,3 mnkr och 0,6 procent av
skatteintäkterna. Det finansiella målet om att resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna
uppnås således enbart för perioden.
Nettodriftkostnaderna har under perioden ökat med
6,1 procent, att jämföra med skatteintäkter och utjämning som ökat med 4,6 procent. Det innebär att det
andra finansiella målet inte nås eller uppnås. Även på
helårsbasis förväntas inte målet att nås då nettodriftskostnaderna förväntas att uppgå till 3,1 procent jämfört med skatteintäkterna om 2,0 procent. För att uppnå målet krävs att kostnaderna under resterande år
dämpas.
Avskrivningarna uppgår för perioden till 2,6 procent
av driftbudgeten, vilket är lägre än målet om 3,0 procent. Därmed är det tredje finansiella målet uppfyllt.
På helårsbasis prognostiseras motsvarande utfall
uppgå till 2,8 procent. Kommunens ökade investeringsbehov påverkar kostnaderna. Ett fortsatt arbete
med att dämpa avskrivningskostnaderna, som
påverkar driftsutrymmet, krävs för att målet ska vara
uppfyllt även fortsättningsvis.
Kommunen behöver långsiktigt arbeta för att nå de
finansiella målen och skapa goda förutsättningar för
att möta framtida utmaningar.
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Resultatanalys
Kommunen redovisar ett positivt resultat för perioden
om 14,9 mnkr. Det prognostiserade resultatet för helåret uppgår till 12,3 mnkr. Det budgeterade resultatet
uppgår till 21,5 mnkr. Kommunen har haft ett starkt
resultat jämfört med budget de senaste åren och behöver även fortsättningsvis redovisa en stark ekonomi
för att skapa förutsättningar att möta framtida
utmaningar.
Resultatutveckling före extraordinära
poster
45

38,9
32,8

29,7

Mnkr

30
21,5
14,9
12,3

15

Resultat föregående år

22,3

-63,1

-39,9

Skatteintäktsförändring

44,4

10,5

Statsbidrag- och utjämningsförändring

Nettokostnadsförändring

-2,4

20,5

Finansnettoförändring

0,7

1,4

Extraordinära poster

0,0

0,0

12,3

14,9

Resultat

Finansnetto
Finansnettot består av finansiella intäkter minus
finansiella kostnader. Ett positivt finansnetto är
viktigt för kommunen eftersom det tillför medel till
den löpande verksamheten.
Finansnetto

2014

2015

Resultat

2016

2017

Prognos

10,0

2018
Budget

Nämndernas prognostiserade avvikelse på helårsbasis
uppgår till ett underskott om 9,1 mnkr.

5,0

3,5
1,3

0,0
2014

Befolkningsmålet om 34 000 invånare under mandatperioden uppnåddes 2017. Det är en positiv utveckling för kommunen, men påverkar också volymutvecklingen inom framförallt de större förvaltningarna. Denna påverkar kostnadsutvecklingen och
i förlängningen även kommunens resultat.
För finansieringsverksamheten prognostiseras ingen
avvikelse, jämfört med budget. Skatteintäkterna
prognostiseras att generera ett överskott om 2,4 mnkr.
I övrigt består den övervägande delen av överskottet
på finansverksamheten av statsbidrag utöver de
generella om 4,5 mnkr. Pensionskostnaderna beräknas uppta mer utrymme än budgeterat om 6,9 mnkr,
vilket resulterar i en helårsprognos i paritet med
budget.
Tabellen nedan visar en sammanställning av de
förändringar som skett mellan 2017 och 2018.
Jämfört med 2017 har kommunen haft högre redovisade nettokostnader. Samtidigt har skatteintäkter och
statsbidrag ökat, men inte i samma utsträckning som
kostnaderna ökat, vilket har bidragit till ett försämrat
resultat jämfört med samma period 2017.
På helårsbasis förväntas nettokostnadsförändringen
vara fortsatt negativ, men finansnettoförändringen
prognostiseras bli positiv. Skatteintäkter förväntas
vara fortsatt högre, än föregående år, medan statsbidragen prognostiseras att bli lägre. Det resulterar i
ett prognostiserat resultat om 12,3 mnkr. Jämfört med
det redovisade resultatet för perioden är det framförallt nettokostnaderna som ökar.
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10,1

9,4

8,6

Mnkr

-

April 2018

32,8

-389,4

0

Prognos
2018

Resultatutredning, mnkr

-5,0

2015

2016

2017

2018

-3,0

• Utfall

Prognos

Kommunens finansnetto för perioden uppgår till
1,3 mnkr. Helårsprognosen för finansnettot uppgår
till 10,1 mnkr, vilket är 0,7 mnkr högre än 2017 års
utfall om 9,4 mnkr. Med undantag för 2016 års
negativa finansnetto, som förklaras av en finansiell
kostnad som inte var hänförlig till räntekostnader, har
kommunen uppvisat ett positivt finansnetto sedan
2014. Ett kontinuerligt positivt finansnetto ökar
kommunens möjligheter att betala investeringar med
egna medel och minskar behov av upplåning.
Jämförelsestörande poster
Det finns inga jämförelsestörande poster att beakta i
årets delårsbokslut.
Kassalikviditet
Likviditet anger betalningsförmåga på kort sikt.
Likvida medel binds i betalningssystemet och behövs
för att utjämna tidsskillnader mellan in- och utbetalningar. Likviditet kan också ge säkerhet vid oväntade
händelser.

För perioden i år uppgår de likvida medlen till
14,0 mnkr, vilket är 2,2 mnkr lägre än för samma
period 2017 då det redovisade resultatet uppgick till
16,2 mnkr. Kommunens betalningsförmåga på kort
sikt är därför att betrakta som fortsatt god.
Verksamhetens intäkter och kostnader
Verksamhetens intäkter för perioden uppgår till
171,7 mnkr, vilket är 9,8 mnkr högre än samma
period 2016 men 1,3 mnkr lägre än periodens budget.

EKONOMISK REDOVISNING
Intäkterna består i huvudsak av bidrag, försäljning av
verksamhet samt taxor och avgifter.
Verksamhetens kostnader för perioden uppgår till
852,9 mnkr, vilket är en ökning om 48,5 mnkr jämfört med samma period föregående år och 16,2 mnkr
högre än budget. Årets kostnader består till största
delen av personalkostnader, köp av verksamhet,
lokalkostnader och hyror. Det är också dessa kostnader som ökat mellan åren. Förändringen mellan åren
motsvarar en nettokostnadsökning om 6,1 procent
och består i huvudsak av högre personalkostnader.
Nettokostnadsandel
Genom att mäta hur stor del av skatteintäkter och
utjämningsbidrag som tas i anspråk av de löpande
kostnaderna exklusive avskrivningar ges en bild av
kommunens ekonomiska utveckling. Generellt bör
inte nettokostnadsandelen överstiga 98,0 procent för
att kommunen ska ha god kostnadskontroll och skapa
handlingsutrymme för oförutsedda kostnader,
pensionsåtaganden, reinvesteringar av anläggningstillgångar och räntekostnader.

För perioden uppgår nettokostnadsandelen till
95,6 procent exklusive jämförelsestörande poster,
vilket är 0,1 procentenheter lägre än 2017. Det innebär att kommunens skatteintäkter och utjämningsbidrag utvecklas i högre takt än nettokostnaderna.
Dock är periodens utfall högre än 2016 års utfall.
Kommunen behöver även fortsättningsvis hålla nere
nettokostnadernas andel av skatteintäkter och
utjämning för att ha en god ekonomisk utveckling
som skapar goda förutsättningar för framtiden.
Helårsprognosen uppgår till 97,1 procent, vilket är
1,5 procentenheter högre än det redovisade utfallet
för perioden och kan förklaras av högre prognostiserade verksamhetskostnader.
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter
och utjämning

framgår av nedanstående diagram motsvarar det en
ökning om 4,6 procent. Generella statsbidrag och
utjämning har ökat med 20,5 mnkr jämfört med
samma period föregående år och består till stor del av
LSS-utjämning och kostnadsutjämningsbidrag.
Verksamhetens nettokostnadsutveckling uppgår till
6,1 procent och är därmed högre än utvecklingen av
skatteintäkter och de generella statsbidragen. Det är
framförallt verksamhetskostnader bestående av löner
och sociala avgifter som bidragit till kostnadsökningen mellan åren.
Skatteintäkter och nettokostnader
7,0%

6,1%

6,0%
5,0%
4,6%

4,0%
3,0%

3,1%

2,0%
1,0%
2014

2,0%

2015
Skatteintäkter
Prognos, intäkter

2016

2017

2018

Nettokostnader
Prognos, kostnader

Att nettodriftskostnaderna inte ska öka snabbare än
skatteintäkterna är ett av kommunens tre finansiella
mål och en förutsättning för att kommunen ska kunna
ha en fortsatt god ekonomisk utveckling. Målet
förväntas inte att uppfyllas på helårsbasis. Det är ett
resultat som direkt påverkar kommunens möjligheter
att finansiera befintlig verksamhet och kommande
volymökningar.
Befolkningsökningen i Katrineholm är positiv för
kommunen och bådar gott inför ett framtida skatteunderlag. Men det påverkar även volymutvecklingen
inom olika verksamheter. För att Katrineholm ska
kunna växa och vara en expansiv kommun även
fortsättningsvis krävs att volymutvecklingen inte
påverkar kommunens resultat negativt i form av en
allt högre kostnadsutveckling.

99,0%
98,0%

97,6%

97,0%
96,2%

95,7%

96,0%
95,2%

95,0%
2014

2015

Katrineholm

2016

....
..... ..

2017

Prognos

..

97,1%

95,6%

2018

Riket

Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning samt
nettokostnader
Skatteintäkterna och utjämningsbidragen är kommunens största inkomstkälla. För perioden svarar de för
80,3 procent av kommunens samtliga driftsintäkter.
För helåret 2017 var utfallet 77,7 procent. Mellan
2017 och 2018 har skatteintäkterna och utjämningsbidragen ökat om 31,1 mnkr för perioden. Som
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Ord- och begreppsförklaringar
Anläggningskapital
Bundet eget kapital i anläggningar. Anläggningskapital är tillsammans med långfristiga skulder vad
som finansierar ett företags anläggningstillgångar.
Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom som är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten.
Avskrivningar
Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Ska i princip motsvara förslitningen eller
förbrukningen av en anläggningstillgång.

Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter efter avdrag för
investeringsbidrag m.m. Under denna rubrik ingår
inte rena försäljningar av anläggningstillgångar.
Nettokostnader
Driftkostnader efter avdrag, driftbidrag, avgifter och
ersättningar. Finansieras med skattemedel.
Nyckeltal
Mäter förhållandet mellan två storheter, t.ex. likvida
medel i procent av externa utgifter (likviditet).
Omsättningstillgångar
Lös egendom som inte är anläggningstillgång och
som avses att säljas.

Balansräkning
Översiktlig sammanfattning av tillgångar, skulder och
eget kapital.

Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör.

Eget kapital
Skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder.
Egna kapitalet består av ingående eget kapital samt
årets vinst/förlust.

Resultaträkning
Översiktlig sammanställning av årets driftverksamhet
och hur den påverkat det egna kapitalet.

Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys
Översiktlig sammanfattning av hur årets drift-,
investerings- och låneverksamhet m.m. har bidragit
till rörelsekapitalets (likviditetens) förändring.
Intern ränta
Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i
anläggnings- och omsättningstillgångar) som
utnyttjas inom en viss verksamhet.
Kapitalkostnader
Ett samlat begrepp för intern ränta och avskrivning.
Kortfristiga skulder
Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den
löpande verksamheten och som förfaller till betalning
inom ett år.
Likviditet
Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala
skulder i rätt tid).
Långfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning överstigande ett
år.
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Rörelsekapital
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och
kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar
kommunens finansiella styrka.
Soliditet
Andelen eget kapital i de totala tillgångarna, d.v.s.
graden av egna finansierade tillgångar.

SÄRSKILDA UPPDRAG

SÄRSKILDA UPPDRAG
I tabellen redovisas aktuell status för uppdrag som
kommunfullmäktige beslutade om i samband med
övergripande plan med budget 2018-2020. Endast de
uppdrag som omfattar samtliga nämnder
kommenteras i tertialrapporten. Övriga uppdrag
kommer att redovisas i delårsrapporten per augusti.
I redovisningen används följande symboler:

Genomfört
Pågår
Ej genomfört

Uppdrag
Ökad säkerhet och trygghet
Tillsammans med alla förvaltningar har kommunens säkerhetschef analyserat, kartlagt och påbörjat arbetet med
ökad säkerhet och trygghet i kommunen. Inriktningen är att se över styrdokument och policydokument inom det
aktuella området, förstärka bemanningen och strukturen runt dessa frågor samt att påbörja och planera ett antal
aktiviteter och insatser. Översynen av dokumenten är klar, förstärkt struktur och bemanning är klar samt aktiviteter
påbörjade. Exempel på påbörjade aktiviteter för att öka tryggheten är fortsatt utveckling av den sociala
insatsgruppen, daglig dialog med bevakningsbolag för att tidigt uppmärksamma trender i samhället, framtagande av
kommunikationsstrategi gällande trygghetsfrågorna för att synliggöra det arbete som pågår för invånarna samt
fortsatt arbete med övervakningskameror. Kameraövervakning finns nu på flera av kommunens skolor för att minska
risken för stöld av bland annat iPads.
Häckar har inventerats och till viss del åtgärdats av fastighetsägarna viket får en positiv inverkan på tryggheten och
säkerheten för gående, cyklister och bilister.
Service- och teknikförvaltningen har i 2018 års verksamhetsplanering särskilt planerat för aktiviteter kopplade till
trygghet. Exempel på aktiviteter som bidrar till ökad säkerhet och trygghet är gatubelysning, ren och fin utemiljö,
klottersanering, halkbekämpning, vuxennärvaro i det offentliga rummet (parkarbetare på stan, vaktmästare i skolan
etc.), trygghetsvandringar, "Lilla Brosk" (en förvaltningsgrupp för ökad trygghet och säkerhet) samt utvecklat
brandsskyddsarbete.
Socialförvaltningen har fortsatt arbetet med sociala insatsgrupper i samverkan med polis och andra förvaltningar och
arbetar med trygghetsskapande åtgärder genom fältverksamhet på stan och vid utsatta skolområden. Ombyggnation
av socialförvaltningens lokaler planeras för att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön.
Inom Viadidakt sker successivt en utveckling av metoder och arbetssätt för att skapa trygga och öppna
verksamheter där alla känner sig välkomna. De senaste två åren har det skett en målmedveten utveckling av arbetet
mot diskriminering och kränkande behandling inom vuxenutbildningen. Under 2018 pågår även införandet av ett
elevhälsoteam i organisationen, med stöd av ett projektanslag från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Inom
både vuxenutbildningen och arbetsmarknadsområdet är det förebyggande arbetet mot hot och våld en prioriterad
fråga. Utbildningsinsatser har genomförts och åtgärder vidtagits för att, utifrån ett säkerhetsperspektiv, förbättra
utformningen av förvaltningens reception i Vita huset. Därutöver pågår en utveckling av det systematiska
brandskyddsarbetet och en ny plan för förvaltningens krisberedskap är under färdigställande.
Vård- och omsorgsförvaltningen ökar tryggheten för kommunens invånare genom att bedriva ett aktivt
brandskyddsarbete, införa nyckelfria lås i hemtjänsten, förebygga hot och våld i verksamheten, följa upp funktionen
och förbättra hanteringen av trygghetslarm och rörelselarm samt granska utredningar och biståndsbeslut för att
säkerställa rättssäkerheten.

Verksamhetsutveckling genom digitalisering och e-tjänster
Regeringens digitaliseringsråd arbetar vidare med målet att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter” och ser att Sverige måste öka takten på digitaliseringen. Målsättningen ”Digitalt först”
är ett genomgripande skifte i synen på information och informationsutbyte hos svenska myndigheter i statlig och
kommunal sektor. Med regeringens mål och kommunens IT-strategi som utgångspunkt har förvaltningarna under
året fortsatt arbeta för en smart digitalisering av kommunen med målsättningen ”Digitalt där det är möjligt - personligt
när det behövs.”
I början av 2017 lanserades kommunens nya e-tjänstplattform med både nya och förbättrade e-tjänster. Den nya
plattformen är mer tillgänglig och fungerar även bra på mobila enheter. Plattformen ska vara levande och förses
kontinuerligt med nya e-tjänster för invånare och medarbetare i kommunen. I dagsläget finns 62 e-tjänster i etjänstportalen, att jämföra med 50 stycken vid årsskiftet. Under 2018 har 1 500 ärenden behandlats i etjänstportalen, till en kostnad av cirka 35 kr per ärende.
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Införandet av GDPR (General Data Protection Regulation), dataskyddsförordningen, som börjar gälla den 25 maj
2018 har en stor påverkan på kommunens digitaliseringsarbete och är nu en naturlig del i arbetet med digitalisering
och e-tjänster.
Flera olika digitaliseringsprojekt pågår på förvaltningarna. Arbetet bedrivs bland annat genom ett digitaliseringsforum
där representanter för alla förvaltningar deltar. Syftet är att hitta gemensamma digitaliseringslösningar samt inspirera
varandra. Exempel på utvecklingsarbeten som genomförts/pågår under 2018 är:























Digital utbildningstjänst för chefer
Digitalisering av specialkosthantering för att öka säkerhet och minska matsvinn
Digitalisering av mark- och exploateringsärenden gällande arrendehantering
Utredning av alternativa lösningar för digitalisering av bygglovshantering kopplat till verksamhetssystemet
Castor
Utredning av kartdatabasen för att få ut kartor på webben
E-tjänst för skolval
MerÖppet på Kulturhuset Ängeln
Nytt biblioteksdatasystem, KOHA, som är byggt i öppen källkod
Elektronisk ansökan om föreningsbidrag
Digitalisering av betalningshantering vid besök i simhallen
Utveckling av Trackersystemet på Rådmannen som ska fungera både som paketmottagning men även
inventeringssystem
Digital körjournal i kommunens bilar
Smidigare hantering/administration av matkuponger
System för digital publicering av matsedel
Vidareutveckling av felanmälningsappen
Registrering av kommunala planteringar, träd och gräsytor för att underlätta planering
Digitalisering av ansökningar om ekonomiskt bistånd kopplat till verksamhetssystemet TreServa
Digitalt stöd för klienter inom missbruksvården
Taligenkänning för att förenkla journalskrivande inom socialförvaltningen och därigenom frilägga mer tid för
klienten
Nytt verksamhetssystem för elevadministration inom Viadidakt som möjliggör webbanmälan till Viadidakts
utbildningar
Utveckling av pedagogiken inom vuxenutbildningen med hjälp av digitala hjälpmedel, lärplattform etc.
Nyckelfri hemtjänst

Minska sjukfrånvaron, delmål högst 6 procent sjukfrånvaro
För att nå målet för hela kommunen krävs en aktiv och närvarande arbetsgivare. Flera insatser pågår, bland annat
har personalavdelningen ökat kompetensen kring rehabilitering. Genom fokus på friskvård och hälsoinspiratörer ökar
också förutsättningarna att uppfylla målet.
För kommunen som helhet var den totala sjukfrånvaron 8,0 procent under den mätperiod som redovisas i
tertialrapporten (dec 2017 t.o.m. feb 2018), vilket var något lägre än motsvarande period föregående år. Bland
kvinnor var sjukfrånvaron 8,4 procent och bland män 6,9 procent. Sjukfrånvaron har minskat bland kvinnor men ökat
bland män. Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har minskat för både kvinnor och män.
Inom kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, kulturförvaltningen och Viadidakt var
sjukfrånvaron lägre än delmålet 6 procent.
Inom bildningsförvaltningen var sjukfrånvaron 8,0 procent, oförändrat jämfört med föregående år. Prognosen för året
är att sjukfrånvaron för förskolan fortfarande kommer att ligga över 6 procent vid året slut. En handlingsplan för
minskad sjukfrånvaro har tagits fram.
Inom service- och teknikförvaltningen var sjukfrånvaron 6,9 procent, en minskning jämfört med föregående år. Flera
aktiviteter är genomförda och planeras, exempelvis hälsovecka, struktur för rehabiliteringsarbetet med stöd från HR,
inspirationseftermiddag samt utbildningssatsning i arbetsmiljö för chefer.
Inom socialförvaltningen har sjukfrånvaron ökat till 7,0 procent, bland annat till följd av ett fåtal
långtidssjukskrivningar som inte är arbetsrelaterade. Under februari ökade också korttidssjukfrånvaron kraftigt.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen minskar den totala sjukfrånvaron sakta och uppgick till 9,6 procent för
perioden. Långtidssjukfrånvaron minskar men under februari och april var sjukfrånvaron ovanligt hög. Förvaltningen
arbetar aktivt med rehabprocessen för att minska sjukfrånvaron på kort och lång sikt. Frånvaron bland timvikarier
följs upp systematiskt via bemanningsenheten eftersom det finns en hög frånvaro inom denna grupp av
medarbetare.
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Bilaga 1: Volymutveckling
I tertialrapporten har förvaltningarna haft möjlighet
att välja ut vilka volymmått som är möjliga och
relevanta att redovisa per 30 april. Rapporteringen
nedan omfattar därför inte samtliga volymmått i
övergripande plan med budget 2018-2020.

Kulturnämnden
Volymmått

Kommunstyrelsen
Prognos
2018

Utfall
2017

Antal leverantörsfakturor

26 735

80 000

77 122

Antal lönespecifikationer

17 685

69 000

68 364

20

100

102

Antal företagsbesök

Utfall
tertial
2018

Prognos
2018

Utfall
2017

Antal barn i förskola inkl.
pedagogisk omsorg

1 958

1 917

1 838

Antal elever i grundskola

3 882

3 891

3 834

90

90

94

Antal barn i fritidshem

1 319

1 379

1 375

Antal elever i gymnasieskolan

1 208

1 214

1 197

39

39

36

Antal elever i gymnasiesärskolan

12

5

92 290

280 000

265 889

Besök på Kulturhusets
konstutställningar

7 040

25 000

22 249

Utlån av e-media

3 797

13 000

11 951

2,1

6,5

6,4

varav lån per invånare på
huvudbiblioteket

59%

55

60%

varav lån per invånare på
skolbibliotek/filial

41%

45

40%

20 426

55 000

52 627

Antal besökare i simhallen
Antal ärenden hos
konsumentvägledningen
Antal inkommande samtal per
dag i växeln

Utfall
tertial
2018

Prognos
2018

Utfall
2017

109

300

272

1 043

2 200

1 633

Utfall
tertial
2018

Prognos
2018

Utfall
2017

66 847

135 000

127 734

35

225

130

756

754

Prognosen är att antalet besökare i simhallen kommer
öka under 2018.1 Detta kan bland annat förklaras av
en mer omfattande simundervisning, men i prognosen
ligger också utökade öppettider under sommaren.

Bygg- och miljönämnden

Antal miljö- och
hälsoskyddsärenden totalt

9

Volymmått

Antalet barn och elever följer det budgeterade antalet.

Antal inkomna
bygglovsansökningar

Ungdomsbidrag Snabba stålar,
beviljade

Service- och tekniknämnden

Utfallet för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem,
gymnasieskola och gymnasiesärskola avser de barn och elever som
kommunen har betalningsansvar för.

Volymmått

28

Antalet besök till Kulturhuset Ängeln räknas via tre
entréer. Huvudentré, merÖppetentrén samt entrén
från Kontaktcenter in till biblioteksrummet. Antalet
besök under merÖppettid på Kulturhuset Ängeln är
uppskattad med hjälp av låsloggen.

Bildningsnämnden

Antal elever i grundsärskola

30

Antal besökare på Perrongen,
Lokstallet

Kommunen och dess organisation växer och fler
medarbetare innebär fler lönespecifikationer.

Volymmått

10

Utlån per invånare

Antalet fakturor förväntas med förändrade inköpsrutiner minska, speciellt med nya affärssystemet som
införs 2019. Under innevarande år väntas en svag
ökning.

Utfall
2017

Arrangemangsbidrag, beviljade

Antal besökare i Kulturhuset

Utfall
tertial
2018

Volymmått

Utfall
tertial Prognos
2018
2018

Service- och teknikförvaltningen har haft ansvaret för
kommunens konsumentvägledning. I samband med
att kommunens nya kontaktcenter öppnat har konsumentvägledningstjänsten tillfälligt flyttas dit på prov.
En utvärdering kommer att ske under året. Bedömningen är att måttet, antal ärenden hos konsumentvägledningen, är en viktig parameter inför ett sådant
beslut.

Det till synes höga antalet miljö- och hälsoskyddsärenden beror på att avloppsinventeringen gått in i
nytt område vilket innebär ett större utskick. Enligt
prognos.

Antal inkommande samtal per dag i växeln är ett nytt
volymmått. I samband med tertialuppföljningen ges
1

Sedan uppföljningen gjordes har det inträffat saker i
simhallen som sannolikt kommer att påverka prognosen för
antalet besökare.
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ett bra tillfälle att för första gången jämföra utfallen
över tid. Uppföljningen visar att antalet inkommande
samtal är lika vid båda mättillfällena.

Utfall
tertial Prognos
2018
2018

Antal hushåll som beviljats ekonomiskt
bistånd, genomsnitt per månad

598

650

Utfall
2017
643

Antal ensamkommande barn och unga

71

100

156

Antal utnyttjade vårddygn i familjehem,
ensamkommande barn och unga

4 933

15 000

21 822

Antal utnyttjade vårdygn i
stödboende/HVB, ensamkommande
barn och unga

1 847

10 000

16 819

Antal utnyttjade vårddygn i familjehem,
barn och unga exkl ensamkommande

7 164

20 000

21 018

Antal utnyttjade vårddygn på institution,
barn och unga exkl ensamkommande

2 204

6 000

4 060

Antal utnyttjade vårddygn på institution,
vuxna

2 322

6 000

7 387

200

1 100

1 225

65

100

84

Antal utnyttjade vårddygn på Vårnäs,
öppet intag
Antal pågående insatser,
kontaktfamiljer/kontaktpersoner
Antal kvinnofridsärenden
Antal sociala kontrakt
Antal stadigvarande serveringstillstånd
Antal inkomna aktualiseringar

Utfall tertial
2018

Prognos
2018

Utfall 2017

208 720

275 000

253 000

80 950

200 000

187 500

644
57% kv,
43% män

600

560
52% kv,
48% män

Antal deltagare i
arbetsmarknadsåtgärd i
Katrineholm anvisade av
socialförvaltningen

149

300

244
50% kv,
50% män

Antal deltagare i
arbetsmarknadsåtgärd i
Katrineholm anvisade av
Arbetsförmedlingen

130

250

267
51% kv,
49% män

208 720

275 000

253 000

Volymmått
Producerade
verksamhetspoäng gymnasial
nivå

Socialnämnden
Volymmått

Viadidaktnämnden

40

100

110

101

120

103

28

30

28

1 604

4 000

3 617

Antal startade utredningar

710

2 000

1 679

Antal avslutade utredningar

614

2 000

1 836

Antal pågående utredningar

1 056

3 000

2 196

När det gäller utvecklingen av försörjningsstöd så
fortsätter minskningen av antalet bidragsberättigade
hushåll. Däremot minskar inte det utbetalade
försörjningsstödet i samma takt. Anledningen till
detta är att antalet stora familjer med många barn
ökat.
Antalet ensamkommande barn och unga har minskat
betydligt, dels har flera av dessa fyllt 21 år och
avslutats. De som har fyllt 18 år och varit
asylsökande har förts över till Migrationsverkets
boenden. Detta påverkar inte kostnaderna då dessa
ärenden varit återsökningsbara.
Antalet pågående utredningar har ökat och håller
trenden i sig så kommer prognosen för 2018 ligga på
en ökning på cirka 50 procent. Då flera av dessa
utredningar har föregåtts av allvarliga anmälningar
om missbruk, relations-, heders- och uppfostringsvåld
så ligger trenden för antalet vårddygn för barn och
unga på en ökning med 40 procent. Förhoppningen är
att denna eventuella ökning ska kunna bromsas med
lösningar kopplat till öppenvård på hemmaplan.
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Producerade
verksamhetspoäng
grundläggande nivå
Antal studerande inom
svenska för invandrare, sfi,
genomsnitt per månad

Producerade
verksamhetspoäng gymnasial
nivå

Viadidakts vuxenutbildning är sedan flera år inne i en
fas där verksamhetsvolymerna ökar kraftigt både
inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
och inom sfi. Utfallet för det första tertialet tyder på
att volymökningen fortsätter. Inom såväl
grundläggande som gymnasial vuxenutbildning ökar
antalet studerande på distans. Även antalet studerande
inom de gymnasiala yrkesutbildningarna har ökat.
Även trenden med ett ökat antal studerande inom sfi
har fortsatt. I april 2018 stod därutöver nära 80
personer i kö för att börja läsa sfi. Ökningen av
elevantalet inom sfi är en av de faktorer som talar för
att volymerna inom grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning kommer att fortsätta öka. Med
anledning av utvecklingen under det första tertialet
har helårsprognoserna justerats upp.
Under 2017 ökade antalet deltagare i Viadidakts
arbetsmarknadsåtgärder. Hittills i år är dock det totala
antalet deltagare något lägre än 2017. Det är antalet
deltagare från Arbetsförmedlingen som minskat.
Helårsprognosen har därför minskats något. Däremot
har antalet anvisade deltagare från socialförvaltningarna i både Vingåkers och Katrineholms kommun
ökat. En bidragande orsak är den kontinuerliga
översyn av samverkansrutinerna som skett mellan
förvaltningarna.

Vård- och omsorgsnämnden
Utfall
tertial
2018

Prognos
2018

Utfall
2017

Utförda hemtjänsttimmar per
månad, egen regi

15 130

14 500

15 040

Utförda hemtjänsttimmar per
månad, extern regi

5 752

6 100

5 739

Assistansersättning beviljad enligt
socialförsäkringsbalken, enbart de
20 första timmarna/vecka, internt
utförd

7 279

8 500

9 219

Assistansersättning beviljad enligt
socialförsäkringsbalken, enbart de
20 första timmarna/vecka, externt
utförd

11 976

12 500

13 286

Personlig assistans enligt LSS,
internt utförd

577

600

541

Personlig assistans enligt LSS,
externt utförd

5 576

5 000

4 968

136

147

131

Volymmått

Belagda platser på LSS-boende
Externa placeringar LSS

6

6

Antal brukare med daglig
verksamhet inom LSS per månad

230

240

229

Beviljade timmar boendestöd per
månad

1 387

1 500

1 423

tolkning utifrån avgörandet är att egenvård inte kan
utgöra grundläggande behov. En konsekvens av
Försäkringskassans tolkning är att enskilda personer
fått avslag och att fler sökt sig till kommunen för
stöd.
Nyligen kom ett nytt avgörande från högsta
förvaltningsdomstolen som förtydligat att egenvård
kan utgöra grundläggande behov. Därför är det
rimligt att anta att Försäkringskassan framöver
kommer att bevilja fler enskilda personer
assistansersättning och att färre därför kommer att
vända sig till kommunen. Under den tid som
Försäkringskassan nekat enskilda personer
assistansersättning har kommunen beviljat samma
personer personlig assistans. Utifrån den ändrade
rättpraxisen har Katrineholms kommun nu anmält
flera ärenden till Försäkringskassan för en ny
utredning om möjlighet till assistansersättning.
Därmed förväntar vård- och omsorgsförvaltningen att
kostnaden för de första 20 timmarna kommer att öka
samtidigt som kostnaderna för personlig assistans
enligt LSS kommer att minska något.

*genomsnittligt antal timmar per månad

Personlig assistans utförd av Katrineholms kommun
som är beviljad av Försäkringskassan genom
Socialförsäkringsbalken har minskat. Personlig
assistans som är beviljad av kommunen enligt Lagen
om särskild service till vissa funktionshindrade har
ökat. Kommunen utför en begränsad del av den
personliga assistansen och om antalet ärenden
minskar får det stort genomslag på antalet utförda
assistanstimmar.
Enligt tabellen minskar kommunens ersättning till
Försäkringskassan för de första 20 timmarna. Den
omständigheten beror sannolikt på Försäkringskassa
gjort striktare bedömningar och gett färre bifall till
assistansersättning. Under de senaste åren har det
kommit flera betydande avgöranden från högsta
förvaltningsdomstolen som påverkat bedömningarna
gällande rätten till personlig assistans. Ett avgörande
har medfört ett förtydligande gällande hur delar kring
grundläggande behov ska tolkas. Detta innebär bland
annat att det grundläggande behovet ingående
kunskaper endast tar sikte på kvalificerade
stödinsatser till enskilda med psykiska
funktionsnedsättningar. Även att de kvalificerade
stödinsatserna ska kopplas till övriga grundläggande
behov. Det för med sig att tillsyn för medicinska
tillstånd sällan kan omfattas av dessa behov.
Ett annat avgörande som högsta
förvaltningsdomstolen har berört är om egenvård kan
utgöra grundläggande behov. Försäkringskassans
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Katrineholm
Läge för liv & lust

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

Foto: Hanna Maxstad

Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm
Telefon 0150-570 00 (vardagar kl. 8–17)
www.katrineholm.se
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2018-05-22

KS/2018:220 - 041

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Eva-Britt Westberg

Kommunstyrelsen

Årsredovisning och räkenskapssammanställning år 2017
för av kommunen förvaltade stiftelser
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna årsredovisning samt respektive
räkenskapssammanställning för varje enskild stiftelse. För stiftelsen
Ingenjörsförbundet Katrineholms Tekniska Skolas Minnesfond ska godkännande även
ske av auktoriserad revisor.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun förvaltar 24 stiftelser, Länsstyrelsen har också beslutat om
upphörande av stiftelse enligt Kommunstyrelsens beslut KS/2017:292. Beslutet gäller
2 stiftelser som kommer att avvecklas under perioden 2018-2022.
Varje stiftelse är en egen juridisk person. Stiftelselagen betraktar kommunstyrelsen
som det högsta beslutande organet, vilket innebär att varje ledamot i kommunstyrelsen
också är styrelseledamot i varje enskild stiftelse. När kommunstyrelsen sammanträder
omkring frågor som berör stiftelserna så är det styrelsen för varje enskild stiftelse som
sammanträder. Vid behandling av ärenden ikläder sig kommunstyrelsen det juridiska
ansvaret för varje stiftelse.
Stiftelser som har tillgångar överstigande 1 500 000 kr är skyldiga att upprätta separata
årsredovisningar. Endast en stiftelse som förvaltas av Katrineholms kommun uppfyller
detta krav.
För övriga stiftelser har det upprättats separata räkenskapssammanställningar.

Eva-Britt Westberg
Samordnare

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

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

Org.nummer 212000-0340

SAMMANSTÄLLD SAMFÖRVALTNING

Resultaträkning
Not

2017

2016

Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader

0
-170 826

-263
-155 686

Verksamhetsresultat

-170 826

-155 949

134 063
4 000

127316
7 515

Summa resultat från finansiella investeringar

138 063

134 831

Resultat efter finansiella poster

-32 763

-21118

-32 763

-21118

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från värdepapper
Övriga ränteintäkter och likn resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Årets resultat

Bokslut 2017 godkänd från revisior
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SAMMANSTÄLLD SAMFÖRVALTNING
Balansräkning
Not

2017-12-31

2016-12-31

814 178
236 181

814 178
236 181

1050359

1 050 359

Likvida medel
Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

4 416 988
0

2 529 015
1920289

Summa omsättningstillgångar

4 416 988

4 449 304

5 467 347

5 499 663

5 454 381
-39 951

5 438 886
8 307

5 414 430

5 447194

52 917

52 470

5 467 346

5499663

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Värdepapper, andelar mm

4

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

0

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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SAMMANSTÄLLD SAMFÖRVALTNING

Noter
Not 1
•,, J;wredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsr,;i,mndens allmänna
råd. Om inte annat framgår, är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.
Aktier och andelar
Aktier och andelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde).
Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärdet. Om det verkliga värdet minskat och denna
värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning.
Aktier och andelar som erhållits genom testamente eller gåva värderas till verkligt värde ( ofta
börskursen) vid gåvotillfället.
Obligationer förvärvade i syfte att innehas till inlösentidpunkt värderas vid förvärvet till
anskaffningsvärde. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och inlösenvärde periodiseras så att den
effektiva räntan är konstant över innehavstiden. Övriga långfristiga obligationer värderas till
anskaffningsvärde minskat med eventuella nedskrivningar.
Fordringar (FAR)
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Not 2 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Utdelningar
Räntor
Realisationsresultat vid försäljningar
Nedskrivningar
Återföring av nedskrivningar

Summa

2017
134 063

2016
127 316

0

0

134 063

127 316

2017

2016

4 000

7 515

4 000

7 515

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Utdelningar
Räntor
Realisationsresultat vid försäljningar
Nedskrivningar
Återföring av nedskrivningar

Summa

Bokslut 2017 godkänd från revisior
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SAMMANSTÄLLD SAMFÖRVALTNING
Not4 Långfristiga värdepappersinnehav
2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Årets förvärv
Årets försäljningar

814 178
0

814 178
0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

814 178

814178

. ,·,,t-_;_ :

, .:, ' f '."t. ~ ~ ~ •

Företag och antal aktier (ARL 5:8-9)
SE-BankenA
SCAA fr
SCA B fr
SKF B fr
StoraEnso A
Stora Enso R
Volvo B fr
Volvo A

452
6 540
3 150
2 736
193
496
13 300
2 330

SKFA

1 000

Bolfört värde
Marknadsmässigt värde
43 527,60
5 301,96
219 791,81
2 136 618,00
69 783,36
1 000 282,50
14 182,40
498 499,20
5 016,91
25 090,00
1 278,35
64 232,00
61231,65
2 030 910,00
247 747,00
356 723,00
189 845,00
814 178,44

181 700,00
6 337 582,30

2017

2016

Bundet eget kapital vid årets ingång
Kapitalisering, avsättning enl stadgarna till
bundet eget kapital

5 438 886
15 495

5 425 868
13 018

Belopp vid årets utgång

5 454 381

5 438 886

Not5 Eget kapital*

Fritt eget kapital vid årets ingång
Avsättning en! stadgarna till bundet eget kapital
Utbetalda stipendier/bidrag under året
Redovisat årsresultat
Belopp vid årets utgång

Eget kapital vid årets utgång
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8 307
-15 495
-112351
79 587

45
-13
-98
74

695
018
786
416

-39 951

8 307

5 414 429

5 468 311
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SAMMANSTÄLLD SAMFÖRVALTNING
-Resulfaträkiiing·

2016
Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader
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::::: ~oJOi

2016
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2016

2016
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4 449 304

0

0
0

TILLGÅNGAR
............

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Likvida medel
Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun
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0
0
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ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar
Värdepapper, andelar mm

0
25 000

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

25 000
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:::: 21118{

814 118
211 181

..
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. . . . . . . . .

.

. .

1 050 359

...

: :::5 4(fi:ifr

5 499 663

:: i5~}ff7

52 470

/:s2,d

52470

52 470

. . ·.·.·.·.·.·.·.·.
. ....... .·.

.........

0

SUMMA SKULDER
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Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång
Redovisat årsresultat
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1910166

SUMMA SKULDER OCH
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lngenjörsförb KTS 77708

Org nr 818501-4811

Styrelsen för Stiftelsen Ingenjörsförbundet Katrineholms tekniska skolas minnesfond
Org nr 818501-4811 får härme avge årsredovisning för räkenskapsåret 201 7.

Förvaltnings berättelse
Verksamheten

Allmdnt f.liit verksamheten
Ändamålet för stiftelsen Ingenjörsförbundet Katrineholms tekniska skolas minnesfond
är att disponibel avkastning skall användas för bidrag till studieresor och främjande av
fritidsverksamheten vid Katrineholms Tekniska skola.
Stiftelsen har sitt säte i Katrineholms kommun

Främjandet av stiftelsens ändamål
Under räkenskapsåret har stipendier utdelats med

98 794 kr

Stiftelsens förmögenhet
Efter viss värdekorrigering av stiftelsens tillgångar kan dess egna kapital bedömas ha ett
marknadsvärde enligt följande:

Stiftelsens intäkter (utdelningar)
Årets resultat
Soliditet%

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

131 577
118563
95,7%

124 943
111 289
95,7%

122 380
735 428
92,0%

117 405
245 824
89,80

Sida2
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Org nr 818501-4811

Resultat och ställning
Stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid
räkenskapsårets utgång framgår av följande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning
Not

2017

2016

Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader

204
-13 218

153
- 13 807

Verksamhetsresultat

-13 014

-13 654

131 577
0

124 943

Summa resultat från finansiella investeringar

131 577

124 943

Resultat efter finansiella poster

118 563

111289

0

0

118 563

111289

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från värdepapper
Övriga ränteintäkter och likn resultatpost
Räntekostnader och liknande resultatposter

2

3

Realisationsvinster

Årets resultat

Sida 3
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Balansräkning
2017-12-31

2016-12-31

808 876
0

808 876
0

808 876

808 876

0
0

0
0

Kassa och bank

446 419

426 203

Summa omsättningstillgångar

446 419

426 203

1 255 295

1 235 079

1096972
105 406

1 083 814
98 795

1202 378

1182 609

52 917

52 470

1 255 295

1 235 079

Not

. .· . .·
-

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

4

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

5

Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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Noter·
Not 1
Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd
(BFNAR 2016: 10) om årsredovisnig i mindre företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan
räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.
Anslag
.
Beviljade an'~tåg ~edovisas direkt mot fritt eget kapital (disponibla medel).
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av stiftelsekapital (ursprungligt
donationskapital), senare donerat kapital samt kapitaliseringar och får inte förbrukas för stiftelseändamålet.
Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat
Aktier och andelar

Aktier och andelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde).
Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärdet. Om det verkliga värdet minskat och denna
värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning.
Aktier och andelar som erhållits genom testamente eller gåva värderas till verkligt värde (ofta
börskursen) vid gåvotillfället.
Obligationer förvärvade i syfte att innehas till inlösentidpunkt värderas vid förvärvet till
anskaffningsvärde. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och inlösenvärde periodiseras så att den
effektiva räntan är konstant över innehavstiden. Övriga långfristiga obligationer värderas till
anskaffningsvärde minskat med eventuella nedskrivningar.
Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Not 2 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
2017

2016

Utdelningar
Räntor
Nedskrivningar
Återföring av nedskrivningar

131 577

124 943

Summa

131 577

124 943

2017

2016

Räntor
Realisationsresultat vid försäljningar
Nedskrivningar
Återföring av nedskrivningar

0

0

0

0

Summa

0

0

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
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2017-12-31

2016-12-31

808 876

808 876

0

0

808 876

808 876

Ingående anskaffningsvärde
Årets förvärv

*
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Företag och antal aktier (ARL 5:8-9)
* SCAAfr
* SCAB fr
* SKF A fr
* SKF B fr
* Stora Enso A
* Stora Enso R
*Volvo A fr
* Volvo B fr
Summa

Bo/ifört värde
Marknadsmässigt värde
219 792
2136618
69 783
1000282,5
14 182
181700
498499,2
5 017
25090
1 278
64232
61 232
247 747
356723
2 030 910
189 845
808 876
6 294 055

Not 5 Eget kapital
2017

2016

Bundet eget kapital vid årets ingång
Kapitalisering, avsättning en! stadgarna till
bundet eget kapital
Realisationsvinst
Kapitalisering av försäljn av värdepapper en! stadgar
Belopp vid årets utgång

1 083 814
13 158

1 071 320
12 494

0
1 096 972

I 083 814

Fritt eget kapital vid årets ingång
Avsättning en! stadgarna till bundet eget kapital
Kapitalisering av försäljn av värdepapper en! stadgar
Beviljade stipendier/bidrag under året
Realisationsvinst
Redovisat årsresultat

98 795
-13 158
0
-98 794
0
118 563

97 099
-12494
0
-97 099
0
111 289

Belopp vid årets utgång

105 406

98 795

1202 378

1182 609

Eget kapital vid årets utgång

0
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Stiftelsen Katrineholms Grundskolor premie
och stipendiefond
Kommentar
_Ä n,rl mnålet för stiftelsen är att disponibel avkastning skall användas till premier och stipendier åt
elever i Katrineholms grundskolor.

Stiftelsens medel är placerade på konto i Nordea
Årets resultat är -1969 kr, varav 10 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
0 kr delats ut.

Det fria egna kapitalet har ett negativt värde, vilket innebär att ingen utdelning
kan äga rum förrän det fria egna kapitalet blir positivt.
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Ordförande
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Samordnare

Min revisionsberättelse är avlämnad den 2018-

Richard Eriksson
Revisor

Bokslut 2017 godkänd från revisior

77701

Org nr818501-4779

Räkensskapssanimanställiling
2016
Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader

103
-2 305

STIFTELSENS
NETTORESULTAT

-2 201

Sammanställning av tillgångar och skulder
2016
TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Likvida medel
Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

227 672
0

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

227 672

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar
Värdepapper, andelar mm

0
0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

0

227 672

SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder

0

SUMMA SKULDER

0

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets avsättning till kapitalet
Belopp vid årets utgång

229 854
10
229 865

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång
Redovisat årsresultat
Årets avsättning till kapitalet
Utdelat
Belopp vid årets utgång

-2 201
-10
0
-2 192

SUMMA EGET KAPITAL

227 672

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

227 672

Bokslut 2017 godkänd från revisior
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Org nr 81850 1-4787

Stiftelsen Katrineholms skolors sam.fond för .
stipendier åt lärare
Kommentar
Ändamålet för stiftelsen är att disponibel avkastning skall användas för stipendier åt lärare vid
Katrii1eholni:; skolor för studier, sludieresor samt vetenskapligt och pedagogiskt författarskap:

Stiftelsens medel är placerade på konto i Nordea
Årets resultat är -1177 kr, varav 3 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
0 kr delats ut.
Enligt beslut från Länsstyrelsen 2017-10-17 ges tillstånd att förbruka stiftelsens
tillgångar för de ändamål vartill de är bestämda. Enligt Kommunstyrelsens beslut
sker utdelning t o m år 2022.
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-Räkensskapssammariställiling2016
29

Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader

-644

STIFTELSENS
:-r-t/-,NETTORESULTAT

-616

Sammanställning av tillgångar och skulder
2016
TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Likvida medel
Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

63 657
0
0

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

63 657

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar
Värdepapper, andelar mm

0
0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

0

63 657

SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder

0

SUMMA SKULDER

0

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets avsättning till kapitalet
Belopp vid årets utgång

64 375
3
64 378

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång
Redovisat årsresultat
Årets avsättning till kapitalet
Utdelat

-103
-616
-3
0

Belopp vid årets utgång

-72 1

SUMMA EGET KAPITAL

63 657

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

63 657

Bokslut 2017 godkänd från revisior
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Org nr 818500-7120

Stiftelsen Katrineholins ·sa:mfond för
ändamål inom barnavården
Kommentar
Ändamålet för stiftelsen är att disponibel avkastning skall anväi:idas i första hand till att hjälpa
behövande barn och i andra hand för hjälp och upp1n tiafran rn( barn inom barnavården.

Stiftelsens medel är placerade på konto i Nordea
Årets resultat är -2429 kr, varav 12 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
0 kr delats ut.

Det fria egna kapitalet har ett negativt värde, vilket innebär att ingen utdelning
kan äga rum förrän det fria egna kapitalet blir positivt.
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-

-

-

-

·Räken·sskapssainman·ställning ·
2016

131

Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader

-2 922

STIFTELSENS
NETTORESULTAT

-2 792

-- ...-;-"-.•

Sammanställning av tillgångar och skulder
2016
TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Likvida medel
Övr kortfristiga fordringar
K01ifristig fordran Katrineholms kommun

281 486
0
0

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

281 486

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar
Värdepapper, andelar mm

0
0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

0

281 486

SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder

0

SUMMA SKULDER

0

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets avsättning till kapitalet
Belopp vid årets utgång

279 102
13
279 115

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång
Redovisat årsresultat
Årets avsättning till kapitalet
Utdelat
Belopp vid årets utgång

5 176
-2 792
-13
0
2 371

SUMMA EGET KAPITAL

281 486

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

281486

Bokslut 2017 godkänd från revisior
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Stiftelsen Katrineholms ·sairifond för hjälp
till behövande
Kommentar
Ändamålet för stiftelsen är att disponibel avkastning skall användas för beredande av hjälp åt
personer som på grund av sjukcfom, handikapp eller annan orsak äro i behov därav. •

Stiftelsens medel är placerade på konto i Nordea
Årets resultat är -2217 kr, varav 10 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
0 kr delats ut.

Det fria egna kapitalet har ett negativt värde, vilket innebär att ingen utdelning
kan äga rum förrän det fria egna kapitalet blir positivt.
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Org nr 818500-7153

2016

Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader

-2 449

STIFTELSE:1\-.'S
NETTORESULTAT

-2 340

110

Sammanställning av tillgångar och skulder
2016
TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Likvida medel
Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

237 573
0

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

237 573

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar
Värdepapper, andelar mm

0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

0

0

237 573

SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

0

SUMMA SKULDER

0

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets avsättning till kapitalet
Belopp vid årets utgång

244 256
11

244 267

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång
Redovisat årsresultat
Årets avsättning till kapitalet
Utdelat
Belopp vid årets utgång

-4 344
-2 340
-11
0

-6 694

SUMMA EGET KAPITAL

237 573

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAP ITAL

237 573

Bokslut 2017 godkänd från revisior
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Org nr 818500-7104

Stiftelsen Katrineholms samfond för peisoner .
som lider av lung- och cancersjukdomar
Kommentar
Ändamålet för stiftelsen är att disponibel avkastning skall användas som bidrag till förebyggande
· åtgärder, rehabilitering och rekreation för personer som lida av lung- och cancersjukdomar.

Stiftelsens medel är placerade på konto i Nordea
Årets resultat är -1834 kr, varav 9 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
0 kr delats ut.

Det fria egna kapitalet har ett negativt värde, vilket innebär att ingen utdelning kan
äga rum förrän det fria egna kapitalet blir positivt.
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· Räkensskapssammanställniilg
2016
Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader

91
-2 038

STIFTELSENS
NETTORESULTAT

-I 947

Sammanställning av tillgångar och skulder
2016
TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Likvida medel
Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

199 687
0
0

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

199 687

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar
Värdepapper, andelar mm

0
0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

0

199 687

SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder

0

SUMMA SKULDER

0

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets avsättning till kapitalet
Belopp vid årets utgång

203 501
9
203 510

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång
Redovisat årsresultat
Årets avsättning till kapitalet
Utdelat
Belopp vid årets utgång

-I 867
-1 947
-9
0

-3 823

SUMMA EGET KAPITAL

199 687

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

199 687

Bokslut 2017 godkänd frän revisior
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Stiftelsen Katrineholms sanifoiid för personer
boende på kommunens serviceanläggningar
Kommentar
Ändamålet för stiftelsen är att disponibel avkastning skall användas för bidrag till ökad trivsel och
förströelse åt personer boende på kommunens serviceanläggningar för äldre.

Stiftelsens medel är placerade på konto i Nordea
Årets resultat är -1160 kr, varav 3 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
0 kr delats ut.

Det fria egna kapitalet har ett negativt värde, vilket innebär att ingen utdelning kan
äga rum förrän det fria egna kapitalet blir positivt.
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Räkensskapssanimailstälhiirtg
2016

27
-609

Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader
STIFTELSENS
NETTORESULTÄT - -

'--582

Sammanställning av tillgångar och skulder
2016
TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Likvida medel
Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

60 188
0
0

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

60188

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar
Värdepapper, andelar mm

0
0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

0

60188

SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

0

SUMMA SKULDER

0

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets avsättning till kapitalet
Belopp vid årets utgång

62 554
3
62 557

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång
Redovisat årsresultat
Årets avsättning till kapitalet
Utdelat
Belopp vid årets utgång

-1 785
-582
-3
0
-2 370

SUMMA EGET KAPITAL

60 188

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

60188

Bokslut 2017 godkänd från revisior
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Org nr 818501-5016

Stiftelsen Karl~Gustaf Hagströms. rninnesfond
Kommentar
Ändamålet för stiftels~'1 är ;itt disponibel avkastning skall användas som stipendium till en musikbegåvac
studerande vid Högre Allmänna Läroverket i Katrineholm (fn Duveholmsskolan) vilken utbildar sig
på stråkinstrument, företrädesvis cello, att av eleven användas för hjälp till inköp av instrument, noter
eller till deltagande i musikkurs, studieresa o d.
Stiftelsens medel är placerade på konto i Nordea
Årets resultat är -913 kr, varav Okr sätts av till bundet kapital. Under året har
2238 kr delats ut.
Enligt beslut från Länsstyrelsen 2016-12-15 ges tillstånd att förbruka stiftelsens
tillgångar för de ändamål vartill de är bestämda. Enligt Kommunstyrelsens beslut
sker utdelning t o m år 2020.
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Org nr 818501-5016

·Räkeilsskapssammailstälhiing 2016
4

Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader

-91

STJFTELS~l":G
:NETTORESULTAT

-87

Sammanställning av tillgångar och skulder
2016
TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Likvida medel
Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

8 952
0
0

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

8 952

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar
Värdepapper, andelar mm

0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

0

0

8 952

SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder

0

SUMMA SKULDER

0

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets avsättning till kapitalet
Belopp vid årets utgång

15 166
0

15 166

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång
Redovisat årsresultat
Årets avsättning till kapitalet
Utdelat
Belopp vid årets utgång

-6 214

SUMMA EGET KAPITAL

8 952

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

8 952

Bokslut 2017 godkänd frän revisior

-6 127
-87
0
0

77710

211~

Org nr 818501-4837

Stiftelsen Rektor Johannes Stenbergs .
premiefond
Kommentar
Ä2damålet för stiftelsen är att disponibel avkastning skall användas t.ill l;>e1önjpf!_åt därav
··
förtjänta elever å högstadiet (tidigare realskolan).
· · ·
Stiftelsens medel är placerade på konto i Nordea
Årets resultat är -1024 kr, varav 1 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
7000 kr delats ut.
Enligt beslut från Länsstyrelsen 2016- 12-15 ges tillstånd att förbruka stiftelsens
tillgångar för de ändamål vartill de är bestämda. Enligt Kommunstyrelsens beslut
sker utdelning t o m år 2020.

Katrineholm 2018-

B

UCL~ k)~-8,ftutfr
J

Göran Dahlström
Ordförande
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Samordnare

Min revisionsberättelse är avlämnad den 2018-

~

-

Richard Eriksson
Revisor

Bokslut 2017 godkänd från revisior

77711

Org nr 818501-4837

·Räkensskapssanunanstälhiing ·
2016
Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader

14
-323

STIFTELSENS
NETTORESULTAT

-309

Sammanställning av tillgångar och skulder
2016
TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Likvida medel
Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

31924
0
0

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

31924

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar
Värdepapper, andelar mm

0
0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

0

31924

SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder

0

SUMMA SKULDER

0

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets avsättning till kapitalet
Belopp vid årets utgång

35528
l

35530

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång
Redovisat årsresultat
Årets avsättning till kapitalet
Utdelat
Belopp vid årets utgång

-3295
-309
-1
0

-3605

SUMMA EGET KAPITAL

31924

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

31924

Bokslut 2017 godkänd frän revisior

77711

Org nr 818501-4852

Stiftelsen Sköldinge sockens inagasinsfond
Kommentar
Ändamålet fö r stift':'lsp n är att disponibel avkastning s~~II användas till stipendier åt studerande ,
jordbrukarungdom från Sköldinge socken ingåi::'nde i id Sköldinge landskommun.

Stiftelsens medel är placerade på konto i Nordea

Årets resultat är -921 kr, varav Okr sätts av till bundet kapital. Under året har
2640 kr delats ut.
Enligt beslut från Länsstyrelsen 2016-12-15 ges tillstånd att förbruka stiftelsens
tillgångar för de ändamål vaiiill de är bestämda. Enligt Kommunstyrelsens beslut
sker utdelning tom år 2020.

Katrineholm 2018-

6vG•f<J~LJeifto_ry
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Ordförande
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Samordnare

Min revisionsberättelse är avlämnad den 2018-

~'
Richard Eriksson
Revisor

Bokslut 2017 godkänd från revisior
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Org nr 818501-4852
-

-

-

-

-

-

Räkens·ska pssammanställning
2016
5

Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader

-107

S'!JFTVLSENS
NETTORESULTAT

-102

Sammanställning av tillgångar och skulder
2016
TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Likvida medel
Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

10 572
0
0

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

10 572

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar
Värdepapper, andelar mm

0
0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

0
10 572

SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

0

SUMMA SKULDER

0

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets avsättning till kapitalet
Belopp vid årets utgång

18 230
0
18 230

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång
Redovisat årsresultat
Årets avsättning till kapitalet
Utdelat
Belopp vid årets utgång

-7 556
-102
0
0
-7 658

SUMMA EGET KAPITAL

10 572

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

10 572

Bokslut 2017 godkänd från revisior

77713

,,

Org nr 818501-4860

Stiftelsen Lerbo ·sockens magasirisf ond
Kommentar
- --, , -

Ändamålet för stiftelsen är att disponibel avkastning skall använda-~ W) .st;_: .endier åt studerande
jordbrukarungdom, även inom folkskolan, från Lerbo socken ingående i f d Sköldinge landskommun

Stiftelsens medel är placerade på konto i Nordea

Årets resultat är -929 kr, varav 1 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
0 kr delats ut
Enligt beslut från Länsstyrelsen 2016-12-15 ges tillstånd att förbruka stiftelsens
tillgångar för de ändamål vartill de är bestämda. Enligt Kommunstyrelsens beslut
sker utdelning tom år 2020.

Katrineholm 2018-
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Bokslut 2017 godkänd från revlsior
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Org nr 818501-4860

Räkensska pssammanstälhiing·
2016
6

Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader

-125

. ;-

STIFTELSENS
NETT0JlESULTAT

-119

Sammanställning av tillgångar och skulder
2016

TILLGÅNGAR
OMS_ÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Likvida medel
Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

12 291
0

0

SUMMA. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

12 291

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier ocb andelar
Värdepapper, andelar mm

0
0

SUMMA. ANLÄGGNINGSTILLC ÅNGAR

0

12 291

SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder

0

SUMMA. SKULDER

0

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets avsättning till kapitalet
Belopp vid årets utgång

17 531

I
17 532

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång
Redovisa-t årsresultat
Årets avs:ättning till kapitalet
Utdelat
Belopp vid årets utgång

0
-5 240

SUMI\I A. EGET KAPITAL

12 291

SUMI\I A. SKULDER OCH
EGET KAPITAL

12 291

Bokslut 2017 p Ck23nd frän revisior

-5 121
-119

-I

77714

Org nr 818501 -4894

Stiftelsen Greve Claes-Lewenhau-p ts fond
Kommentar
,Ändamålet för stiftelsen är att disponihel 2,vk . ~tning skall användas till pr~mier och stipendier
inom grundskolan för elever från Östra Vingåkers socken ingående i fd Stora Malms landskommun och då företrädesvis elever inom Claestorps gods.

Stiftelsens medel är placerade på konto i Nordea
Årets resultat är -1040 kr, varav 2 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
0 kr delats ut.
Enligt beslut från Länsstyrelsen 2016-12-15 ges tillstånd att
förbruka stiftelsens tillgångar för de ändamål vartill de är
bestämda. Enligt Kommunstyrelsens beslut sker utdelning tom
år 2020.

Katrineholm 2018-
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Ordförande
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Samordnare
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~.
Richard Eriksson
Revisor

Bokslut 2017 godkänd frän revisior
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Org nr 818501-4894

Räkensskapssammanställnirig ·
2016
Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader

16
-358

STIFTELSENS
NETTORESULTAT

-342

Sammanställning av tillgångar och skulder
2016
TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Likvida medel
Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

35 352
0
0

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

35352

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar
Värdepapper, andelar mm

0
0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

0

35352

SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder

0

SUMMA SKULDER

0

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång
Arets avsättning till kapitalet
Belopp vid årets utgång

38 752
2
38 754

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång
Redovisat årsresultat
Årets avsättning till kapitalet
Utdelat
Belopp vid årets utgång

-3 059
-342
-2
0

-3 402

SUMMA EGET KAPITAL

35 352

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

35352

Bokslut 2017 godkänd från revisior

77717

Org nr 818500-2436

Stiftelsen Katrineholms· Blomsterforid
Kommentar
Ändamå!p+ f:::'~ •;:ftelsen är att disponibel avkastning skall användas som bidrag till behövl!ndräldre personer. Fondens användningsområde är begränsat till Katrineholms f d stadskommun
enligt Kammarkollegiets beslut 1990-12-19, dnr 24-449-86.
0

Stiftelsens medel är placerade på konto i Nordea
Årets resultat är -1927 kr, varav 10 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
0 kr delats ut.

Det fria egna kapitalet har ett negativt värde, vilket innebär att ingen utdelning
kan äga rum förrän det fria egna kapitalet blir positivt.

Katrineholm 2018-
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Revisor

Bokslut 20 17 godkänd från revisior

77719

Org nr 818500-2436
-

-

-

-

Räkensskapssanimanställning
2016
Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader

100
-2 236

5T!FTELSENS
NETTORESULTAT

-2 136

Sammanställning av tillgångar och skulder
2016
TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Likvida medel
Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

218952
0
0

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

218 952

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar
Värdepapper, andelar mm

0
0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

0

218 952

SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder

0

SUMMA SKULDER

0

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets avsättning till kapitalet
Belopp vid årets utgång

223 135
10
223 145

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång
Redovisat årsresultat
Årets avsättning till kapitalet
Utdelat
Belopp vid årets utgång

-2 047
-2 136
-10
0

-4 193

SUMMA EGET KAPITAL

218 952

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

218 952

Bokslut 2017 godkänd frän revisior

77719
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Org nr818500-7112

·Stiftelsen·Sj ukhj älpsfonde:il
Kommentar
Ändamålet för stiftelsen är att disponibel avkastning skall användas till hjälp åt inom staden mantals•
skrivna medborgare vilka genom sjukdom kommit i behov av hjälp. - ' ·
Stiftelsens medel är placerade på konto i Nordea

Årets resultat är -1119 kr, varav 2 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
0 kr delats ut.
Enligt beslut från Länsstyrelsen 2017-10-17 ges tillstånd att förbruka stiftelsens
tillgångar för de ändamål vartill de är bestämda. Enligt Kommunstyrelsens beslut
sker utdelning tom år 2022 .

Katrineholm 2018-
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Eva-Britt Westberg
Samordnare
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77720
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Org nr 818500-7112

-

-

Räkensskap-ssammanstälhiing
2016
23
-522

Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader

STIFTELSENS
NETTORESULTAT ' ''''

Sammanställning av tillgångar och skulder
2016
TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Likvida medel
Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

51 604
0
0

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

51 604

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar
Värdepapper, andelar mm

0
0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

0

51 604

SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder

0

SUMMA SKULDER

0

EGET KAP ITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets avsättning till kapitalet
Belopp vid årets utgång

53 209

2
53 211

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång
Redovisat årsresultat
Årets avsättning till kapitalet
Utdelat
Belopp vid årets utgång

-1 106
-499
-2
0
-1 607

SUMMA EGET KAPITAL

51 604

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

51604

Bokslut 2017 godkänd från revisior

77720

Org nr 818501 -4902

Stiftelsen V ori Post Manderströmska fonden
Kommentar
Ändamålet för stiftelsen är att disp.,)11 if-."-! avkastning skall användas att bereda hjälp och vård åt sjuka
och behövande personer. Fondens användningsområde är begränsat till f d Katrineholms stadskommun
och f d Stora Malms landskommun.

Stiftelsens medel är placerade på konto i Nordea
Årets resultat är -1428 kr, varav 5 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
0 kr delats ut.

Det fria egna kapitalet har ett negativt värde, vilket innebär att ingen utdelning kan
äga rum förrän det fria egna kapitalet blir positivt.

Katrineholm 2018-
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Org nr 818501-4902

Räkensskapssa"mmaliställning
2016

54
-1 211

Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader
STIFTELSEN~- ·~·
NETTORESULTAT

-··
-1157

Sammanställning av tillgångar och skulder
2016
TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Likvida medel
Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

115 633
0

0

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

115 633

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar
Värdepapper, andelar mm

0
0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

0

115 633

SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

0

SUMMA SKULDER

0

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets avsättning till kapitalet
Belopp vid årets utgång

120 991

5
120 996

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång
Redovisat årsresultat
Årets avsättning till kapitalet
Utdelat
Belopp vid årets utgång

-4201 -·
-1 157
-5
0

-5 363

SUMMA EGET KAPITAL

115 633

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

115 633

Bokslut 2017 godkänd från revisior
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Org nr 818501-4928

Stiftelsen Johan August Karlssons
testamentsmedel
Kommentar
ÄL'•'1a~&1~t-för, stiftelsen är att disponibel avkastning skall användas för bidrag tiH-sk~•:tt~iYs~l och
.:d
förströelse ät personer boende på kommunens serviceanläggningar för äldre.
' ~

.J',J

.~

Stiftelsens medel är placerade på konto i Nordea

Årets resultat är -1016 kr, varav 1 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
0 kr delats ut.

Enligt Kommunstyrelsens beslut KS/2017:292 upplöses stiftelsen per den 30 juni
2017 och kvarvarande tillgångar delas ut enligt tidigare praxis.

Katrineholm 2018-
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Org nr 818501-4928

·Räkensskapssaminanställning
2016
14
-308

Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader

· .- ·- . -1·.:;STIFTELSENS
:·
NETTORESULTAT

-294

Sammanställning av tillgångar och skulder
2016
TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Likvida medel
Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

30 42 1
0

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

30 421

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar
Värdepapper, andelar mm

0
0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

0

30 421

SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder

0

SUMMA SKULDER

0

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets avsättning till kapitalet
Belopp vid årets utgång

32 746

1
32 747

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång
Redovisat årsresultat
Årets avsättning till kapitalet
Utdelat
Belopp vid årets utgång

-2 030
-294

-1
0
-2 326

SUMMA EGET KAPITAL

30 421

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

30 421

Bokslut 2017 godkänd från revisior

77723
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Org nr 818500-7161

Stiftelsen-J tilita sockens fattigvårdsfond
Kommentar
Ändamålet för stiftelsen är att disponibel avkastning skalt a,11yiindas för hjälpverksamhet (avkastning
lämnas till "fattigkassan").

Stiftelsens medel är placerade på konto i Nordea

Arets resultat är -1130 kr, varav 2 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
0 kr delats ut.

Det fria egna kapitalet har ett negativt värde, vilket innebär att ingen utdelning
kan äga rum förrän det fria egna kapitalet blir positivt.
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'8""'~ ~k,,,_r

Eva-Britt Westberg
Samordnare

Göran Dahlström
Ordförande

Min revisionsberättelse är avlämnad den 2018-

~.

Richard Eriksson
Revisor

Bokslut 2017 godkänd från revisior

77726

Org nr 818500-7161

Räkensska pssaniinanställrting
2016

26

Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader

-587

STIFTELSENS
NETTORESULTAT

-561

Sammanställning av tillgångar och skulder
2016
TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Likvida medel
Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

53 972
0
0

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

53 972

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar
Värdepapper, andelar mm

0

0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

0
53 972

SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

0

SUMMA SKULDER

0

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets avsättning till kapitalet
Belopp vid årets utgång

54 689
3
54 692

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång
Redovisat årsresultat
Årets avsättning till kapitalet
Utdelat
Belopp vid årets utgång

-1 57
-561
-3
0
-720

SUMMA EGET KAPITAL

53 972

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

53 972

Bokslut 2017 godkänd från revisior
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Org nr 818500-7146

Stiftelsen· Syskonen Olssons bosättningsfond
Kommentar
Ändamålet för stiftelsen }ir J!ttdisponibel avkastning skall användas som bidrag årligen till ett eller två
unga par, som gifta sig och sätta bo. Fondens användningsområde är begränsat till f d Floda landskommu
Stiftelsens medel är placerade på konto i Nordea

Årets resultat är -1538 kr, varav 6 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
0 kr delats ut.

Det fria egna kapitalet har ett negativt värde, vilket innebär att ingen utdelning kan
äga rum förrän det fria egna kapitalet blir positivt.
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Org nr 818500-7146

-Räkensskapssanimanstälhiing
2016
Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader

63
-1 401

STIFTEN ,r.s-,;-:; ,
NETTORESULTÅT

-] 338

Sammanställning av tillgångar och skulder
2016
TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Likvida medel
Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

138 412
0

0

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

138 412

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar
Värdepapper, andelar mm

0
0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

0

138 412

SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder

0

SUMMA SKULDER

0

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets avsättning till kapitalet
Belopp vid årets utgång

140 174
6
140 180

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång
Redovisat årsresultat
Årets avsättning till kapitalet
Utdelat
Belopp vid årets utgång

-423
-1 338
-6
0
-I 768

SUMMA EGET KAPITAL

138 412

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

138 412

Bokslut 2017 godkänd från revisior
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Org nr 818501-4993

Stiftelsen -KTS Stipeitdiefond
Kommentar
l , damålet för stiftelsen är att disponibel avkastning skall användas till stipcnd;

0

v

[år elever i avgång

klasser vid Katrineholms Tekniska skola. Gäller både komvux och gymnasium.
Stiftelsens medel är placerade på konto i Nordea

Årets resultat är 12 kr, varav 4 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
0 kr delats ut.

Det fria egna kapitalet har ett negativt värde, vilket innebär att ingen utdelning
kan äga rum förrän det fria egna kapitalet blir positivt.

Katrineholm 2018-

~vc2~~w~tt-v~ ,
Eva-Britt Westberg
Samordnare

Göran Dahlström
Ordförande

Min revisionsberättelse är avlämnad den 2018-

Richard Eriksson
Revisor
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Räkeiisskapssänimänställning
2016

Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader

42
-937

. STIFTELSENS
NETTORESULTAT

-895

Sammanställning av tillgångar och skulder
2016
TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Likvida medel
Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

92 580
0
0

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

92 580

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar
Värdepapper, andelar mm

0
0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

0
92 580

SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

0

SUMMA SKULDER

0

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets avsättning till kapitalet
Belopp vid årets utgång

94 702
4
94 707

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång
Redovisat årsresultat
Årets avsättning till kapitalet
Utdelat
Belopp vid årets utgång

-1 227

-895
-4
0
-2 127

SUMMA EGET KAPITAL

92 580

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

92 580

Bokslut 2017 godkänd från revisior
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Org nr 818501-4845

. Stiftelsen Elverkets stipendiefoitd .
Kommentar
Ändamålet för stiftelsen är att disponibel avkfrntningqkall användas till stipendier vid gymnasieskolar
Stiftelsens medel är placerade på konto i Nordea 25000 kronor avser en revers på Katrineholms
Energi AB.

Årets resultat är 1063 kr, varav 2007 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
1679 kr delats ut.

Det fria egna kapitalet har ett negativt värde, vilket innebär att ingen utdelning
kan äga rum förrän det fria egna kapitalet blir positivt.

Katrineholm 2018-

.g
Göran Dahlström
Ordförande

Eva-Britt Westberg
Samordnare

Min revisionsberättelse är avlämnad den 2018-

~·

Richard Eriksson
Revisor
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Org nr 818501-4845

·Räkensska ps·sammanstälhiing ·
2016
Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader

2 006
-126

STIFTELSENS
NETTORESULTAT

1 879

Sammanställning av tillgångar och skulder
2016
TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Likvida medel
Övr kortfristiga fordringar
K01ifristig fordran Katrineholms kommun

14 241
0
0

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

14 241

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar
Värdepapper, andelar mm

0
25 000

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

25 000

SUMMA TILLGÅNGAR

39 241

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder

0

SUMMA SKULDER

0

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets avsättning till kapitalet
Belopp vid årets utgång

37 361
201
37 562

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång
Redovisat årsresultat
Årets avsättning till kapitalet
Utdelat
Belopp vid årets utgång

1 687
1 879
-201
-I 687
1 679

SUMMA EGET KAPITAL

39 241

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

39 241
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Org nr 818501-4985
Stiftelsen Märta Bergqvists K11lt11rstipendiefond
Org nr 818501-4985

Årsl:;okslut för räkenskapsåret

2017

Styrelsen avger följande årsbokslut

Sida

Innehåll
- förvaltningsberättelse
- resultaträkning
- balansräkning
- noter

2
3
4

5

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Stiftelsens ändamål
Ändamålet för stiftelsen Märta Bergqvists kulturstipendiefond är att disponibel avkastning skall
användas till ett kulturstipendium till yngre talangfull studerande som tillhör Katrineholms kommun
och som ägnar sig åt någon konstart som sång, musik, skulptur, måleri eller liknande. Stipendiet skall
utdelas på donatorns födelsedag den 20 februari under former som Kultur- och turismnämnden
bestämmer.

Främjandet av stiftelsens ändamål
0 kr

Under räkenskapsåret har stipendier utdelats med

Stiftelsens förmögenhet
Efter viss värdekorrigering av stiftelsens tillgångar kan dess egna kapital bedömas ha ett
marknadsvärde enligt följande:
2017-12-31

2016-12-31

Redovisat eget kapital
Skillnad mellan marknadsvärde och bokfört värde på
- materiella anläggningstillgångar
- finansiella anläggningstillgångar
- kortfristiga placeringar

424 262

429 562

Eget kapital, uppskattat till marknadsvärde

424 262

429 562

Bokslut 2017 godkänd från revisior

Bergqvists 77731

Org nr 818501-4985

Resultat och ställning Stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid
räkenskapsårets utgång framgår av följande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning
2017

2016

Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader

104
-5 404

-2 414

Verksamhetsresultat

-5 300

-2 315

1

0

2

0
0

0
0
0

0

0

-5 300

-2 315

-5 300

-2 315

Not
_';

,,.

,

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från värdepapper
Övriga ränteintäkter och likn resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar
Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

Bokslut 2017 godkänd från revisior
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Org nr 818501-4985

Balansräkilhig ·
Not

2017-12-31

2016-12-31

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

0
211 181

0
201 181

Summa anläggningstillgångar

211181

201181

0
0

0
0

Kassa och bank

213 081

228 382

Summa omsättningstillgångar

213 081

228 382

424 262

429 562

431 142
-6 880

431 142
-1 580

424 262

429 562

0

0

424 262

429 562

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

3

Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Bokslut 2017 godkänd från revisior
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Noter
Not 1
Aktier och andelar
Aktier och andelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde).
Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärdet. Om det verkliga värdet minskat och denna
värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning.
Aktier och andelar som erhållits genom testamente eller gåva värderas till verkligt värde (ofta
börskursen) vid gåvotillfället.
Obligationer förvärvade i syfte att innehas till inlösentidpunkt värderas vid förvärvet till
anskaffningsvärde. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och inlösenvärde periodiseras så att den
effektiva räntan är konstant över innehavstiden. Övriga långfristiga obligationer värderas till
anskaffningsvärde minskat med eventuella nedskrivningar.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2017

2016

Utdelningar
Räntor
Realisationsresultat vid försäljningar
Nedskrivningar
Återföring av nedskrivningar

0
0

0

Summa

0

0
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Not3· Eget kapital
2017

2016

Bundet eget kapital vid årets ingång
Kapitalisering, avsättning en! stadgarna till
bundet eget kapital

431 142
0

431 142
0

Belopp vid årets utgång

431 142

431 142

Fritt eget kapital vid årets ingång
Avsättning en! stadgarna till bundet eget kapital
Utbetalda stipendier/bidrag under året
Redovisat årsresultat

-1 580
0
0
-5 300

736
0
0
-2 315

Belopp vid årets utgång

-6 880

-1 580

424 262

429 562

Eget kapital vid årets utgång

Katrineholm 2018-

Göran Dahlström
Ordförande
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Eva-Britt Westberg
.Samordnare
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<Jac·

18~hard Eriksson
Revisor

Bokslut 2017 godkänd från revisior

Bergqvists 77731

5

Org nr 818501-4910
-

-

Stiftelsen Agda ·och Ragnar Brostedts Minnesfond
Org nr 818501-4910

Årsboks!pt f<Sr räkenskapsåret

2017

Styrelsen avger följande årsbokslut

Innehåll
- förvaltnings berättelse
- resultaträkning
- balansräkning
- noter

Sida
2
3
4
5

Förvaltnings berättelse
Verksamheten
Stiftelsens ändamål
Ändamålet för stiftelsen Agda och Ragnar Brostedts Minnesfond är att disponibel avkastning skall
användas tillika med kapitalet för att möjligggöra vård i hemmet av personer som drabbats av.
sjukdomen multipelscleros (MS). Användningsområde skall vara Katrineholms fd stad.

Främjandet av stiftelsens ändamål
Under räkenskapsåret har stipendier utdelats med

0 kr

Stiftelsens förmögenhet
Efter viss värdekorrigering av stiftelsens tillgångar kan dess egna kapital bedömas ha ett
marknadsvärde enligt följande:
2017-12-31

2016-12-31

Redovisat eget kapital
Skillnad mellan marknadsvärde och bokfört värde på
- materiella anläggningstillgångar
- finansiella anläggningstillgångar
- kortfristiga placeringar

804 260

807 707

0
38 226
0

0,00
39 695
0,00

Eget kapital, uppskattat till marknadsvärde

842 485

847 402

Bokslut 2017 godkänd från revisior
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Org nr 818501-4910

Resultatoch ställning
Stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid
räkenskapsårets utgång framgår av följande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning
Not

2017

2016

Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader

369
-6 302

366
-9 392

Verksamhetsresultat

-5 933

-9 025

2 486
0
0

2 373
0
0

2 486

2 373

-3 447

-6 652

-3 447

-6 652

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från värdepapper
Övriga ränteintäkter och likn resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

2
3

Summa resultat från finansiella investeringar
Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

Bokslut 2017 godkänd från revisior
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Balansräkning·
2017-12-31

2016-12-31

5 302

5 302

0

0

5302

5 302

0
0

0
0

Kassa och bank

798 958

815 020

Summa omsättningstillgångar

798 958

815 020

804 260

815 020

819 234
-14 975

818 986
-11 279

804 260

807 707

0

0

804 260

807 707

Not
Tillgångar
Anläggningstillgångar
FinansieHa anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

4

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
5

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Bokslut 2017 godkänd från revisior
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Noter
Notl
Aktier och andelar
Aktier och andelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde).
Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärdet. Om det verkliga värdet minskat och denna
värdenedgång kan antas vara varaktig görs necl•lr..r;,1ni r-_z.
Aktier och andelar som erhållits genom testamente eller gåva värderas till verkligt värde (ofta
börskursen) vid gåvotillfället.
Obligationer förvärvade i syfte att innehas till inlösentidpunkt värderas vid förvärvet till
anskaffningsvärde. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och inlösenvärde periodiseras så att den
effektiva räntan är konstant över innehavstiden. Övriga långfristiga obligationer värderas till
anskaffningsvärde minskat med eventuella nedskrivningar.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Not 2 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
2017
2486

2 373

2 486

2 373

2017

2017

Räntor
Realisationsresultat vid försäljningar
Nedskrivningar
Återföring av nedskrivningar

0

0

Summa

0

0

Utdelningar
Räntor
Realisationsresultat vid försäljningar
Nedskrivningar
Återföring av nedskrivningar

Summa

2016

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Bokslut 2017 godkänd från revisior
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Not 4 Lån•gfristiga värdepappersinnehav
2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Årets förvärv
Årets försäljningar

5 302

5 302

Utgående ackumulerat anskafföingsvii:de

5 302

5302

Bokfört värde
Bokfört värde
5 301,96
5 301,96

Företag och antal aktier
SE-BankenA

Not 5 Eget kapital
2017

2016

Bundet eget kapital vid årets ingång
Kapitalisering, avsättning en! stadgarna till
bundet eget kapital

818 986
249

818 748
237

Belopp vid årets utgång

819 234

818 986

Fritt eget kapital vid årets ingång
Avsättning en! stadgarna till bundet eget kapital
Utbetalda stipendier/bidrag under året
Redovisat årsresultat

-11 279
-249
0
-3 447

-4 390
-237
0
-6 652

Belopp vid årets utgång

-14 975

-11 279

Eget kapital vid årets utgång

804 260

807 707

Katrineholm 2018-
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Ordförande
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Org nr 818500-7096
· Stiftelsen Fröken Hanna Anderssons Fond ·
Org nr 818500-7096

2017

Årsbokslut för ;;·ä!c;::~~§kapsåret

Styrelsen avger följande årsbokslut
Sida
2
3
4
5

Innehåll
- förvaltningsberättelse
- resultaträkning
- balansräkning
- noter

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Stiftelsens ändamål
Ändamålet för stiftelsen fröken Hanna Anderssons fond är att disponibel avkastning skall
användas som bidrag till psykiskt sjuka. Bidraget skall utgå för rehabilitering och rekreation.
Stiftelsens användningsområde är begränsat till Katrineholms fd stadskommun enligt
Kammarkollegiets beslut 1990-12-19.

Främjandet av stiftelsens ändamål
0 kr

Under räkenskapsåret har stipendier utdelats med

Stiftelsens förmögenhet
Efter viss värdekorrigering av stiftelsens tillgångar kan dess egna kapital bedömas ha ett
marknadsvärde enligt följande:
2017-12-31

2016-12-31

Redovisat eget kapital
Skillnad mellan marknadsvärde och bokfö11 värde på
- materiella anläggningstillgångar
- finansiella anläggningstillgångar
- kortfristiga placeringar

539 448

543 138

Eget kapital, uppskattat till marknadsvärde

539 448

543 138

Bokslut 2017 godkänd från revisior
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Org nr 818500-7096

Resultat och ställning
Stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid
räkenskapsårets utgång framgår av följande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning
Not

2017

2016

Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader

248

249

-3 938

-5 771

Verksamhetsresultat

-3 690

-5 521

0
0
0

0
0
0

0

0

-3 690

-5 521

-3 690

-5 521

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från försäljning av värdepapper
Övriga ränteintäkter och likn resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

2

Summa resultat från finansiella investeringar
Resultat efter finansiella poster

Årets resultat
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· Balansräknin·g
Not

2017-12-31

2016-12-31

·Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

0
0

0
0

Summa anläggningstillgångar

0

0

0
0

0
0

Kassa och bank

539 448

554 241

Summa omsättningstillgångar

539 448

554 241

539 448

543 138

553 896
-14 448

553 896
-10 758

539 448

543 138

0

0

539 448

543 138

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

3

Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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Noter
Not 1
Aktier och andelar
Aktier och andelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde ).
Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärdet. Om det verkliga värdet minskat och denna
värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning
Aktier och andelar som erhållits genom testamente eller gåva värderas till verkligt värde (ofta
börskursen) vid gåvotillfället.
Obligationer förvärvade i syfte att innehas till inlösentidpunkt värderas vid förvärvet till
anskaffningsvärde. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och inlösenvärde periodiseras så att den
effektiva räntan är konstant över innehavstiden. Övriga långfristiga obligationer värderas till
anskaffningsvärde minskat med eventuella nedskrivningar.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Utdelningar
Räntor
Realisationsresultat vid försäljningar
Nedskrivningar
Återföring av nedskrivningar
Summa
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2017

2016

0

0

0

0
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Org nr 818500-7096

·Nots Eget kapital
2017

2016

Bundet eget kapital vid årets ingång
Kapitalisering, avsättning en! stadgarna till
bundet eget kapital

553 896
0

553 896
0

Belopp vid årets utgång

553 896

553 896

Fritt eget kapital vid årets ingång
Avsättning en! stadgarna till bundet eget kapital
Utbetalda stipendier/bidrag under året
Redovisat årsresultat

-10 758
0
0
-3 690

-5 236
0
0
-5 521

Belopp vid årets utgång

-14 448

-10 758

Eget kapital vid årets utgång

539 448

543138
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Org nr 818501-4803

· Stiftelsen Artlmr Bäckströms sam/ond ·
Org nr 818501-4803

2017

Årsbokslut för räkensk~r:så.ret

Styrelsen avger följande årsbokslut

Sida

Innehåll
- förvaltnings berättelse
- resultaträkning
- balansräkning
- noter

2
3

4
5

Förvaltnings berättelse
Verksamheten
Stiftelsens ändamål
Ändamålet för stiftelsen Arthur Bäckströms samfond är att disponibel avkastning skall användas
för beredande av hjälp åt äldre personer från Julita församling, som på grund av sjukdom,
handikapp eller annan orsak, är i behov av ekonomisk hjälp.

Främjandet av stiftelsens ändamål
0 kr

Under räkenskapsåret har stipendier utdelats med

Stiftelsens förmögenhet
Efter viss värdekorrigering av stiftelsens tillgångar kan dess egna kapital bedömas ha ett
marknadsvärde enligt följande:
2017-12-31

2016-12-31

Redovisat eget kapital
Skillnad mellan marknadsvärde och bokfört värde på
- materiella anläggningstillgångar
- finansiella anläggningstillgångar
- ko1tfristiga placeringar

570 169

574 01 2

Eget kapital, uppskattat till marknadsvärde

570 169

574 012

Bokslut 2017 godkänd från revisior
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Org nr 818501-4803

Resultat och ställning ·
Stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid
räkenskapsårets utgång framgår av följande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning
Not

2017

2016

Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader

251
-4 094

269
-6 216

Verksamhetsresulta t

-3 843

-5 947

0
0

0
0

0

0

-3 843

-5 947

-3 843

-5 947

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från försäljning av värdepapper
Övriga ränteintäkter och likn resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

2

Summa resultat från finansiella investeringar
Resultat efter finansiella poster

Årets resultat
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· Balansräkning·
Not

2017-12-31

2016-12-31

:hnru1:,1ella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

0
0

0
0

Summa anläggningstillgångar

0

0

0
0

0

Kassa och bank

570 169

574 012

Summa omsättningstillgångar

570 169

574 012

570 169

574 012

584 908
-14739

584 908
-10 896

570 169

574 012

0

0

570 169

574 012

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

Summa tillgångar

0

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

3

Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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Noter·
Notl
Aktier och andelar
Aktier och andelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde).
Långfristiga innehav värderas till anskaffuingsvärdet. Om det verkliga värdet minskat och denna
___, vpr~epedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning.
Aktier och andelar som erhållits genom testamente eller gåva värderas till verkligt värde (ofta
börskursen) vid gåvotillfället.
Obligationer förvärvade i syfte att innehas till inlösentidpunkt värderas vid förvärvet till
anskaffningsvärde. Skillnaden mellan anskaffuingsvärde och inlösenvärde periodiseras så att den
effektiva räntan är konstant över innehavstiden. Övriga långfristiga obligationer värderas till
anskaffningsvärde minskat med eventuella nedskrivningar.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Utdelningar
Räntor
Realisationsresultat vid försäljningar
Nedskrivningar
Återföring av nedskrivningar

Summa

Bokslut 2017 godkänd från revisior

2017

2016

0

0

0

0
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Not3 Eget ka-pital 2017

2016

Bundet eget kapital vid årets ingång
Kapitalisering, avsättning en! stadgarna till
bundet eget kapital

584 908
0

584 908
0

Belopp vid årets utgång

584 908

584 908

Fritt eget kapital vid årets ingång
Avsättning en! stadgarna till bundet eget kapital
Utbetalda stipendier/bidrag under året
Redovisat årsresultat

-10 896
0
0
-3 843

-4 948
0
0
-5 947

Belopp vid årets utgång

-14 739

-10 896

Eget kapital vid årets utgång

570169

574 012

~

Katrineholm 2018-
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Göran Dahlström
Ordförande

Eva-Britt Westberg
Samordnare

Min revisionsberättelse är avlämnad den 2018-

~'
Richard Eriksson
Revisor
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2018-05-22

KS/2018:221 - 046

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Ewa-Britt Westberg

Kommunstyrelsen

Utdelning från stiftelsen Johan August Karlssons
testamentsmedel
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta att återstående
kapital i Stiftelsen Johan August Karlssons testamentsmedel utbetalas till
Yngaregårdens vårdboende att användas till trivsel och förströelse för de boende.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-31 att upplösa Stiftelsen Johan August Karlssons
testamentsmedel då de kriterier som gäller för att upplösa en stiftelse var uppfyllda.
Det beslutades också om att kvarvarande tillgångar delas ut enligt tidigare praxis 2018.
Socialnämndens fonddelegation har enligt delegationsbeslut 2018-03-08 överlämnat
till Kommunstyrelsen att fatta beslut om utdelning.
I urkunden framkommer att ”sedan lämplig gravsten inköpts och belopp för gravens
skötsel avsatts skall återstående belopp ingå i kommunens räkenskaper”. I
fondutredningen 1985 framkommer att ”då testator vistades på Björkviks åldringshem
vid sitt frånfälle bör testamentsmedlen lämpligen tillföras fond för bidrag till ökad
trivsel och förströelse åt personer boende på kommunens serviceanläggningar för äldre
och i pensionärsbostäder”.
Vid bokslut 2017-12-31 finns 29 405 kr i kapital och efter kostnader för årets revision
kvarstår ca 29 000 kr.

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef
Eva-Britt Westberg
Samordnare

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se
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E-post: Karin.Norden@katrineholm.se
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2018-05-22

KS/2018:253 - 029

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Marie Sandström Koski

Kommunstyrelsen

Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under
sommaren 2018
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att under ordinarie ordförandens ledighet under
nedanstående tid under sommaren 2018 förordna följande personer att fullgöra
ordförandens uppgifter i frågor som kräver ett omedelbart agerande:
2018-06-25—2018-07-01
2018-07-02—2018-07-08
2018-07-09—2018-07-22
2018-07-23—2018-08-05

Anneli Hedberg (S)
Lars Härnström (M)
Johan Söderberg (S)
Ulrica Truedsson (S)

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande, Göran Dahlström (S), har initierat behovet av att
tillförordna ersättare att fullgöra ordförandens uppgifter under dennes ledighet från och
med den 25 juni 2018 till och med den 5 augusti 2018. Behovet av förordnande avser
frågor som kräver ett omedelbart agerande. För övrigt har ordföranden anmält att han
finns anträffbar både via telefon och e-post under ledigheten om så skulle behövas.

Marie Sandström Koski
Chef nämnadministration
Beslutet skickas till: Hedberg, Härnström, Söderberg, Truedsson, akten
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Informationsavdelningen

2018-04-19

KS/2018:130 - 005

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Jessica Sjögren

Kommunstyrelsen

Slutrapport Katrineholm 100 år
Kommunledningsforvaltningen förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen beslutar föreslå kommunstyrelsen att lägga
slutrapporten till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Den första januari 1917 fick Katrineholm stadsrättigheter. 2017 fyllde Katrineholm
100 år som stad. Jubileumet användes på olika sätt för att öka stadens attraktionskraft.
Det bärande arbetssättet var medskapande för invånare, företag och organisationer
verksamma i kommunen.
Syftet med projektet var att använda det unika tillfället som ett 100-årsfriande är för att
skapa delaktighet, stolthet och framtidstro hos katrineholmarna. Firandet skulle vara
av, för och om katrineholmarna. Det tog avstamp i historien och det Katrineholm står
för idag, samtidigt som det skulle lyfta framtidsplanerna för staden. Jubileet gav
möjlighet att locka turister, besökare, hemvändare, släkt och vänner att besöka
Det övergripande målet var att jubileet skulle stärka den lokala stoltheten,
delaktigheten och bilden av Katrineholm. Det skulle uppnås genom att ge
katrineholmarna minnesvärda upplevelser och skapa gemensamma berättelser om
Katrineholms historia, nutid och framtid. Projektet skulle skapa en bred förankring och
delaktighet i både planering och genomförande av jubileets olika arrangemang.
Kommunikationen skulle ytterligare stärka platsvarumärket Sveriges Lustgård och
visionen ”Läge för liv och lust”.
Slutrapporten efter Katrineholms 100-årsfirande är mer omfattande än en vanlig
projektrapport. Slutrapporten är mer av ett historiskt dokument där läsaren ska kunna
följa hela processen från planering till genomförande och firande av 100-årsfirandet.
Det betyder också att det är ovanligt många bilagor till slutrapporten.
Ärendets handlingar
•

Slutrapport Katrineholm 100 (bilagor finns i akten)

Jessica Sjögren
Projektledare, Katrineholm100 år
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Jessica.Sjogren@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Inledning
Den här projektrapporten är mer omfattande än en vanlig projektrapport.
Rapporten är mer av ett historiskt dokument där läsaren ska kunna följa hela
processen från planering till genomförande och firande. Det betyder också att
det är ovanligt många bilagor. Liknande dokumentation var svår att hitta när
projektledningen för 100-årsfirandet ville veta mer om planeringen i samband
med när Katrineholm fyllde 75 och 90 år.

Bakgrund
Den första januari 1917 fick Katrineholm stadsrättigheter. 2017 fyllde
Katrineholm 100 år som stad. Jubileumet användes på olika sätt för att öka
stadens attraktionskraft. Det bärande arbetssättet var medskapande för invånare,
företag och organisationer verksamma i kommunen. Firandet var också ett sätt
att arbeta mot att uppfylla Vision 2025 ”Läge för liv och Lust” och få fler
besökare, invånare och företagsetableringar.
I Övergripande plan med budget 2015-2017 fick kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram en förstudie för firandet av Katrineholms 100-årsjubileum som stad
2017. Förstudien innehöll en sammanställning av hur andra kommuner
genomfört liknande arrangemang. Vidare beskrev den vilka aktiviteter som
redan genomförts och förutsättningar ett lyckat jubileum. Förstudien redovisades
i kommunfullmäktige i september 2015.
Kommunstyrelsen uppdrog till kommunledningsförvaltningen att leda,
samordna och genomföra arbetet kring firandet av Katrineholms 100årsjubileum som stad. Kommunstyrelsen avsatte tre miljoner kronor, vilka
hämtas av återbetalning från AFA försäkring. Kommunledningsförvaltningen
svarade upp mot kommunstyrelsens beslut KS/2015:275-069 med ett
projektdirektiv KS/2015:381.
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Syfte och mål med projektet
Syftet med projektet var att använda det unika tillfället som ett 100-årsfriande är
för att skapa delaktighet, stolthet och framtidstro hos katrineholmarna. Genom
firandet skulle vi göra fler människor, organisationer och företag delaktiga i det
positiva som händer i Katrineholm. Firandet skulle vara av, för och om
katrineholmarna. Firandet tog avstamp i historien och det Katrineholm står för
idag, samtidigt som det skulle lyfta framtidsplanerna för staden. Jubileet gav
möjlighet att locka turister, besökare, hemvändare, släkt och vänner att besöka
Katrineholm. Firandet skulle genomsyras av vision 2025 ”Läge för liv och lust”
och stärka platsvarumärket Sveriges Lustgård.
Det övergripande målet var att jubileet skulle stärka den lokala stoltheten,
delaktigheten och bilden av Katrineholm.
Det skulle uppnås genom:
1. Att ge katrineholmarna minnesvärda upplevelser.
2. Att skapa gemensamma berättelser om Katrineholms historia, nutid och
framtid. Berättelser att berätta vidare för andra.
3. Att skapa en bred förankring och delaktighet i både planering och
genomförande av jubileets olika arrangemang.
4. Att kommunikationen ytterligare skulle stärka platsvarumärket Sveriges
Lustgård och visionen ”Läge för liv och lust”.

Omfattning och resultat
Omfattning och innehåll

Projektets målgrupper i prioritetsordning
Katrineholmare
Potentiella blivande katrineholmare
Turister och besökare
Det skulle vara Katrineholmarnas jubileum. Alla skulle vara välkomna att bidra
i skapandet av innehållet och delta i det som hände under jubileumsåret.
Föreningar, näringsliv, handel, privatpersoner och kommunala verksamheter.
Medskapandet av jubileet och vägen dit tillsammans var minst lika viktig som
firandet i sig.
Projektet skulle skapa mötesplatser och förutsättningar för engagerade personer
att driva och förverkliga sina egna idéer under jubileumsåret. Projektet
ansvarade för att upprätta en årsplan över de evenemang som skapades, samt att
hitta samarbeten med redan befintliga evenemang som bedömdes stärka jubileet.
Projektet skulle också ansvara för planering och genomförande av eventuella
aktiviteter som kommunen själv beslutade sig för att realisera. Det skulle ske
antingen i egen regi eller med hjälp av underleverantörer.
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
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I uppdraget ingick också marknadsföring och kommunikation till berörda
målgrupper.
Projektet pågick från augusti 2015- december 2017.
Avgränsningar

Respektive arrangör skulle själv genomföra sina egna evenemang. Projektet
ansvarade inte för kommunikation av enskilda arrangemang. Projektet
innefattade inte investeringar eller personalkostnader.
Form för resultat

Ett varierat program för firandet under 2017, där det fanns något för alla
målgrupper. Tyngdpunkten skulle ligga under årets första sex månader.
Processen fram till firandet var minst lika viktig som själva genomförandet
under 2017. Formen för resultat i planeringsfasen var en bred förankring och ett
stort deltagande i förberedelser och genomförande hos målgrupperna.
Den omfattande planeringen skulle resultera i en årsplanering och ett
genomförande av ett varierat program under 2017, där det ska finnas något för
alla.
Det skulle märkas att Katrineholm fyllde 100 år. Det skulle uppnås med tydlig
kommunikation och igenkänning.
En kommunikationsplattform kring jubileet skulle skapas, där berättelser om
planering och genomförande samlas.
Det skulle finnas en dokumentation av planering och genomförande av
Katrineholm 100.
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Initieringsfas
Pågick maj-september 2015:
Från 20 maj-21 juni pågick en tävling där katrineholmarna kunde komma med
sina förslag hur staden skulle firas. Man kunde vinna på två olika sätt, flest
röster eller genom jurybeslut. För att fler målgrupper skulle svara på den digitala
undersökningen besöktes Festival för Mogna och Kulturhuset Ängeln.
Medborgare tillfrågades slumpvis om de ville vara med och lämna förslag.

Totalt kom 130 förslag in från 116 medborgare1. Alla ideér lämnades till
projektorganisationen. Många av dessa idéer blev verklighet under jubiluemsåret
och de som återstår ger inspiration inför kommande år.
Projektdirektiv KS/2015:381 upprättades. Till projektledare utsågs Jessica
Sjögren. Camilla Andersson blev assisterande projektledare. Hon ersattes under
sin föräldraledighet av Tomas Vasseur. Initiala resursbehov säkerställdes.
Organisation för styrning och ledning definierades. Styrgruppen bemannades av
Sari Eriksson, kommundirektör, Lars Hågbandt, chef
samhällsbyggnadsförvaltningen, P-O Millberg chef för kultur- och
turismförvaltningen och Louise Magnusson, VD KFV Marknadsföring.

Förberedelsefas, oktober-december 2015
En projektplan utarbetades och initial förankring påbörjades. Berörda
intressenter bjöds in att medverka i planering och genomförande av 100årsfirandet.
En kommunal arbetsgrupp sattes samman med representanter från alla
förvaltningar. Varje verksamhet fick i uppdrag att inkomma med förslag på hur
man kunde bidra till firandet inom ramen för ordinarie budget.

Samtliga förslag och vinnare i bilaga 1. 130 förslag från medborgarna

1
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Genomförandefas 1, 2016,
Förankring, samskapande och planering
Workshop

Den 28 januari 2016 hölls en workshop där ett 50-tal representanter för olika
delar av samhället, föreningar, företag och organisationer deltog för att jobba
fram ytterligare idéer och finslipa de som redan kommit in. Under mötets gång
dokumenterades alla tankar i en öppen anslagstavla via webbsidan Trello som
katrineholmarna kunde följa. Målet var att den som ville skulle kunna följa
planeringen. Länk till anslagstavlan finns på www.katrineholm.se/100

Workshop den 28 januari 2016.

Projektledarna deltog också i ett antal olika forum för att bjuda in fler att komma
med idéer. Föreningsfrukostar, morgonsoffor, höst/vårbuffé, språkvänsgrupper,
pensionärsträffar, näringslivsdag, svensk handel, kulturombudsträffar och skolor
är några exempel på forum som besöktes. Förslagen kokades ner och
styrgruppen beslutade att projektet skulle genomföra två större arrangemang
under 2017. Firandet skulle inleddas på födelsedagen med ett nyårsfirande och
eftersom vädret sällan är det bästa på nyår skulle en musikfest genomföras den
12 augusti som en avslutning på Katrineholmsveckan och final på firandet.
Mitt Drömprojekt –ansökning och antagning

För att bjuda in alla att förverkliga en egen idé avsattes 1 050 000 kr för att
katrineholmarna själva skulle kunna genomföra sina egna idéer. Det kallades för
”Mitt Drömprojekt”. Privatpersoner och föreningar kunde ansöka om att medel
för att förverkliga en idé. Inbjudan att söka medel gick ut till alla registrerade
föreningar, i annonser och på katrineholm.se.
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Ansökningstiden gick ut den 31 augusti 2016. Totalt inkom 61 ansökningar,
motsvarande 3 970 625 kronor. 55 av dessa projekt uppfyllde
ansökningskraven2. Ansökningarna med kulturtema dominerade med totalt 40
av 61 ansökningar. 7 ansökningar gällde sport och hela 17 ansökningar rörde
musikarrangemang3.
Den vanligaste orsaken till att kriterierna inte uppfylldes var att det var
kommunala verksamheter som sökt. Ett av dessa projekt var Lyckliga gatorna,
gatufester. Kommunens ledningsgrupp beslutade att projektet skulle
genomfördas ändå med ordinarie medel. 15 projekt beviljades medel om totalt
888 000 kronor4. 14 av de 15 projekt som beviljades medel genomfördes under
2017.

Pressträff den 22 september med 100 dagar kvar till födelsedagen.

Årsplanering av aktiviteter

Projektet skulle leverera en årsplanering av alla aktiviteter. Till en början
samlades alla aktiviteter i en excel-fil, som visade planeringen månad för
månad. Ansträngningar gjordes för att olika evenemang inte skulle krocka. När
det var möjligt föreslog projektledningen också tänkbara samarbeten.
Under arbetets gång framkom ofta behovet av en samlad och bättre
evenemangskalender än den som fanns. Därför beslutades att ordinarie
organisation (IT- och kommunikationsavdelningen) skulle köpa in en färdig
kalender med tillhörande appar. event.katrineholm.se lanserades.
2Bilaga 2. Allmänna villkor för ansökan till Mitt Drömprojekt
3Bilaga 3 förteckning över alla ansökningar
4Bilaga 4 förteckning över sökta belopp, antagna projekt och projekt som inte uppfyllde villkoren
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Inför 2017 skapades en egen kategori ”Katrineholm100” som användes av de
som ville skapa något särskilt arrangemang kopplat till firandet. 1800
arrangemang registrerades under 2017 med den kategorin. Varje föreställning av
en teater, musikal eller revyn räknas i statistiken som ett arrangemang, vilket
kan vara lite missvisande. Mängden arrangemang visar dock på en bred
förankring hos katrineholmarna. Det var många som bidrog till firandet på olika
sätt.
Event
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Kommunikation och marknadsföring

Det skulle märkas att Katrineholm fyllde 100 år. Det skulle uppnås med tydlig
kommunikation och igenkänning. Annonsering 5 av nyårsafton och musikfesten
inleddes tidigt. Projektet skulle också skapa en kommunikationsplattform kring
jubileet, där berättelser om planering och genomförande samlades. Jubileet
skulle ha en tydlig igenkänning och bidra till att bygga visionen och varumärket.
Ett kommunikationskoncept6 togs fram, men fick med tiden omarbetas en aning
för att bli mer lätthanterligt.
Webbplatsen www.katrineholm100.se lanserades som ett nav för jubileumet
redan under 2016. Det var en enkel lösning som länkade vidare till andra
plattformar, som event.katrineholm.se, katrineholm.se, idébanken i Trello,
föreningswebbar med mera. Projektet ville inte satsa för mycket pengar på en
tillfällig webb.
Projektet valde att satsa på kommunikation i redan etablerade kanaler för att
bygga engagemang som sedan skulle kunna fortsätta även efter 2017.
Katrineholms kommuns instagramkonto användes för att berätta om firandet.
#katrineholm100 markerade kommunikationen kring firandet. Deltagare i
planering och genomförande av årets olika arrangemang uppmanades att
använda #katrineholm100 för att dela med sig av sina upplevelser.
5Bilaga 5 Annonsering inför 2017 Boka datumen.
6Bilaga 6 Grafisk manér, dekorationer och marknadsföringsmaterial.
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#Katrineholm100 kunde användas både på instagram och Facebook.
Kommunens instagramkonto växte under planeringen och firandet från 240
följare till 1400 följare.I statistiken på Facebook går det tydligt att se att både
engagemang, räckvidd och antalet följare ökade inför det större arrangemangen
kring nyår och musikfesten.
Bilder från publika konton på instagram som publicerade med #katrineholm100
och visades på jubiluemswebben www.katrineholm100.se. Många
katrineholmare använde hashtagen. Ibland lite för mycket och på inlägg som
inte kändes helt relevanta. Kampanjwebben är nu stängd, men mycket av
materialet kring projektet finns samlat på katrineholm.se/100. Det går också att
söka på #katrineholm100 på instagram och Facebook.
Utsmyckningar/marknadsföringsmaterial

För den som arrangerade ett event eller på annat sätt ville uppmärksamma att vår
stad fyllde år användes en symbol samt exponeringsmaterial 7.
Jubileumsymbolen användes av den som arrangerade ett event med
jubileumstwist eller som fick pengar att genomföra Mitt Drömprojekt.
Den fick också användas av sponsorer eller andra som på annat sätt bidrog till
eller uppmärksammat jubileet. Jubileumssymbolen fanns i två former, en enkel
med texten Katrineholm 100 samt texten Katrineholm 100 i en presentbox. Alla
dessa fanns i sex olika färger.
För den som arrangerade ett event fanns
material att låna. Det fanns även fysiska siffror,
100.
För handeln, företag eller andra organisationer
med skyltfönster eller ytor som exponeras för
invånarna fanns produkter att få. Det fanns
också en 100-pin. Det var dock svårt att få med
handeln då många styrs av kedjekoncept.
Åhléns lånade dock ut sitt skyltfönster för en
stor nedräkningsklocka som räknade ner antalet
dagar till nyårsafton.
Utsmyckning av staden

För att 100-årsfirandet skulle märkas runt om i stan smyckades centrum med
vimplar av olika slag. Jubileumsflaggor hissades i flaggstängerna och lyktstolpar
dekorerades med större vepor. Alla i samma manér. Infartsskyltarna användes
också flitigt för att lyfta programpunkter, räkna ner till födelsedagen och
musikfesten.
7 Bilaga 6 Grafisk manér, dekorationer och marknadsföringsmaterial.
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Jubileumstidningen

Tidningen Nyfiken på Katrineholm
Tidningen Nyinflyttad/Nyfiken på Katrineholm blev en jubileumstidning 8 som
på olika sätt lyfte fram vad som skulle hända under 2017. Tidningen delades ut
till alla hushåll i mitten av december 2016.
Filmen sagan om Katrineholm

Hur berättar du historien om en plats för alla åldrar och på ett engagerande sätt
så att människor vill ta reda på mer? Hur kan den tydlig skilja sig från de filmer
vi gör om stadens utveckling. Med en animerad saga såklart! Ambitionen var
också att våga ha självdistans. Resultatet blev en animerad film på 2,5 minuter.
Den delades på Facebook och i kommunens Youtube-kanal. Den fick snabbt
många visningar (35 000), 180 delningar, över 500 kommentarer. Filmen ska
fortsätta användas och marknadsföra Katrineholm på olika sätt.
Bloggen placebrander skrev så här
”Katrineholms kommun har släppt en film som sticker ut i
platsmarknadsföringssverige. Många är platserna som går loss på
drönarfilmning och bombastiska vyer, men inte Katrineholm. De väljer en egen
väg. En charmig liten animerad väg där de berättar sagan om Katrineholm. De
beskriver Katrineholms historia utan att det blir tråkigt och tar sig an framtiden
på ett lekfullt sätt.
En eloge också till att de faktiskt vågar säga att Katrineholm blivit utsett till
Sveriges tråkigaste stad. Fram för fler platser med lite självdistans – det visar
att det finns en vilja att förändra. Och att hela staden är grundad på en gård
som hette Fulbonäs är ju faktiskt lite roligt.”
Katrineholmsfanfaren
En fanfar skapades och användes på fördelsedagen. ”Katrineholmsfanfaren”
skrevs av Göran Kunstberg. Lyssna på fanfaren på katrinehom.se/100

7 Bilaga 7 Tidningen Nyfiken på Katrineholm 100.
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Postadress:
641 80 KATRINEHOLM
www.katrineholm.se

Besöksadress: Djulögatan 32
Telefon: 0150-570 00 vx
Telefax: 0150-570 25
kommunledningsforvaltning@katrineholm.se

Org.nummer

212000-0340

Katrineholms kommun \,
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunledningsförvaltningen

13 (26)

2018-03-08

Genomförandefas 2, 2017. Firandet
De planerade evenemangen genomfördes enligt fastställd plan i fas 1.
Födelsedagen, nyårsfirandet 2016-12-31
Firandet inleddes med nyårspromenad8 klockan 15:30. Samling vid Eriksbergsvägen/Djulö allé. Där invigde Kommunstyrelsens ordförande, Göran Dahlström
den nya gatubelysningen och katrineholmsfanfaren spelades. Ljusstavar delades
ut till besökarna och promenaden leddes av ljusfigurer skapade av den kända
bloggaren, fotografen och stylisten Sofia Vusir, Mokkasin. Djulö Herrgård och
hembygdmuseet höll öppet. ICA som också fyllde 100 år bjöd på korv. Llumina
framförde en eldshow och Tegelstaden bjöd på ett stort fyrverkeri.
Arrangemanget blev en succé. Uppskattningsvis 10 000 katrineholmare anslöt
till promenaden. Så många har inte samlats kring ett enskilt arrangemang sedan
bandys glansdagar. Evenemanget på Facebook hade en räckvidd på 75 000
personer.
Kvällen fortsatte sedan med drömprojektet ”Martin Sturfeldt med vänner”,
Svenska Kyrkans nyårskonsert. Kyrkan var fullsatt. Hotell Statt valde också att
avsluta sitt egen 100-årsfirade, som pågått 2016, med att hålla öppet för
nyårsbuffé. Även där var det fullsatt. Publiken från kyrkan, middagsgästerna på
Statt och många andra samlades sedan i järnvägsparken för gemensam
nedräkning till tolvslaget.
Sponsorer

Totalt bidrog 10 guldsponsorer med 50 000 kronor vardera och 43 sponsorer
med 10 000 kronor vardera till den planerade musikfesten. Det förstärkte
projektet med 930 000 kronor.
Guldsponsorer: Blomberg och Stensson, Hyreshuset, KFV Marknadsföring,
Kronfågel, M4, SKF, Solig Park, Sörmlands Sparbank, Tegelstaden och
Tekniska verken.
Sponsorer: Byggteknik, Björk och Nordling arkitektkontor ab, Brännkärr
Event, Catena Fastigheter, Dot Consulting AB, Dufweholms Herrgård, Svenska
Kulturpärlor, Ericsberg, Goodstart, Familjen Samulessons Fastigheter AB,
Finja, Folktandvården Sörmland AB, HC Business Software AB, Heimstaden
Katrineholm, Hotell Statt, Hyresgästföreningen, Katrineholm, Hyrtoaletten, Ica
Maxi Stormarknad Katrineholm, Ica Nära Katrineholm, Ica Supermarket
Speceritjänst, Just Maid it, Katrineholms Budservice, Katrineholm
Rörproduktion, KFAB, KIAB, Lars-Herman Consulting AB, Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling AB, Länsförsäkringar Södermanland, Motorkompaniet,
Nordea, Oliven fastighets AB, Oppunda El, Oppunda Svets & Mekanik AB,
Presto, Sandåsa Timber, SA Screen, SIMS Recycling Solutions, Sjötorpshus,
Svensk Fastighetsförmedling, Sörmland Vatten, Sörmlands Webbyrå,
Teknikservice, Valla Sandblästring AB och X-Modul
8 Bilaga 8 programannons nyår 2016
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Musikfesten 2017-08-12

Tillsammans med våra sponsorer bjöd vi katrineholmarna på en stjärnspäckad
gratiskonsert, Århundradets musikfest9. En musikalisk tidsresa utöver det
vanliga tillsammans med både lokala och nationella artister. En lista med
artisterna hittar du längst ner på sidan.
PJP AB anlitades för att producera den specialanpassade föreställningen,
manuset och arrangemanget i stort. Tre olika budgetnivåer9 föreslogs och
styrgruppen fattade i början av 2017 beslut att genomföra musikfesten till den
högsta nivån, motsvarande en budget på 2,1 miljoner kronor.
Insläpp var redan klockan 17. Då kunde man roa sig på aktivitetsområdet med
hinderbana, stolpklättring, bandvagn med mera. Klockan 17:30, uppträdde Jecko
& Jessie med barnshow på lilla scenen. Sedan var det underhållning på stora
scenen 19:00-22:15.
Det flesta platser var ”i det gröna”. Man tog med picknick, en filt eller brassestol
och slog sig ner där det passade. 2000 parkettbiljett hade också delats ut på olika
sätt till både till sponsorer och "vanliga" katrineholmare.
Från Backavallen/Sportcentrum gick gratisbussar. Trots lite otur med vädret
blev uppslutningen riktigt bra, cirka 8000 tusen personer i
publiken. Evenemanget på Facebook hade en räckvidd på 67 000 personer.
Värdpar var katrineholmaren Ellen Bergström och kändisen Andreas Weise.
Gästande artister var Erik Hassle, Christer Sjögren, Rebecka Karlsson, Panetoz,
Sören ”Sulo” Karlsson, Nanne Grönvall, Hellsingland Underground, Linda
Råsberg, Lennie Norman, Emmi Christensson, John Martin Bengtsson, Gabriel
Forss med Blond och Tears. Båda de sistnämna återförenades för kvällen. Det
bärande temat genom kvällen var ”We built this City”.
I samband med århundradets musikfest var Igelkottens restaurang öppen och
festligheterna kunde följas direkt på storbildskärm. Även Malmgårdens
vårdboende visade musikfesten under kvällen.
Fler arrangemang

Vård- och omsorgsförvaltningen avsatte extra medel för att erbjuda brukare
olika aktiviter. Det var ”Fest i Folketspark” i Sköldinge. Ett träd planterades i
fjärilsparken för att hylla de som byggt staden. Personer som var 100-år eller
äldre var särskilt inbjudna och de bjöds sedan på lunch. Äldreboenden har fått
besök av Drömfångar-teatern, Glade Glenn och Johanna Json Lind. Festival för
mogna var återigen en succé. I samband 100-årsfirandet kunde festivalen satsa
mer på underhållningen.
9

Bilaga 9 musikfesten programannons
10 musikfesten budgetnivåer
11 Bilaga 11 musikfesten områdeskarta
10 Bilaga
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Socialpsykiatrin och funktionshinderområdet arrangerade danskurs för brukare
med funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningsområdet arrangerade sedan
danssupéer både under våren och under hösten för brukarna. Drömfångarteatern
hade utsåld premiär med Århundradets sketchmusikal. Ytterligare två
föreställningar genomfördes och totalt såg cirka 270 personer föreställningen.
Socialpsykiatrin genomförde sin fest i ösregn. Ändå kom ungefär 80 personer
som åt, fick underhållning, uppvisning och tipspromenad. I december kom det
cirka 60 personer till julfesten. Under Djurens dag kunde besökarna bland annat
klappa kalvar, åkt häst och vagn, se kaninhoppning och äta kolbullar. Några tog
chansen att åka på logdans med både bollkastning och lotteri.
Även Kulturhusets utbud vässades under året. Kulturdag för barn hade tema
”födelsedagskalas”. Lennart Hellsings utställning Allemansland gästade
Katrineholm. Ett smakprov av Elin Håkanssons (dotter till Karl Kullberg)
samlingar ställdes också ut i huset. Utställningen Rockholm visades och
utställningen ”Historien i Sörmland” uppdaterades och nyinvigdes av Sörmlands
Museum.
I skolor och förskolor jobbade man också med Katrineholms historia och
jubileum på olika sätt, utifrån barnens perspektiv. I samband med 50 års-firandet
skapade bildläraren Lennart Linjer en bok som utgick från hans elevers
teckningar av Katrineholm. På Järvenskolan Södra skapade eleverna en ny
version av boken ”En knut på järnvägen”12. Alla förskolebarn erbjöds också in
att måla en lykta som present till staden som fyllde år. Lyktorna placerades ut
och tändes i samband med tomtenatta, ett arrangemang inom Stad i Ljus.
Kulturskolans musikallinje och musikalorkester spelade musikalen ”Knuten” om
den unge Carl Grönkvist och flickvännen Kajsa. En förtrollande kärlekshistoria
som utspelade sig i Katrineholm, för 100 år sedan. Allt sammanvävt med
jazzmusik, sång och dans. Tillsammans med Perrongen och Lyckliga gatorna
bjöd Kulturskolan också på konserten ”Fest i Stan”.
Lyckliga gatorna gatufester engagerade katrineholmarna att skapa två
fredagsmys i storformat, med inspiration från TV4's tv-program, Lyckliga gatan.
I ett tillfälligt vardagsrum utomhus njöt vi av mat, musik, dans och supersportis.
Lyckliga gatorna får en fortsättning med fritidsaktiviteter och tre gatufester
under 2018.
Service- och teknikförvaltningen skapade unika planteringar, monterade vepor,
banderoller och flaggor. Firandet har också inneburit en hög extra belastning när
det ska skyltas, skyltas om, köras grejer och servas på alla extra arrangemang.
Projektet skulle också samarbeta med årligt återkommande arrangemang. Många
har tagit egna initiativ att koppla sina arrangemang till firandet. Under
Katrineholmsveckan drog 100-årsfrågan fullt hus. Nationaldraget kryddades
med extra inslag. På Gröna Kulle hölls öppet hus, med visning av
skyddsrummet. Katrineholmarna fick möta, Gustav Robert Grönkvist med fru
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Kristina. Katrineholmsrevyn firade själva 30 år och bjöd på gamla
favoritsketcher och en musikalisk kavalkad över 30 år. Katrineholms
Ungdomsrevy gav föreställningen ”Inte helt 100”.
KFV Marknadsföring och Citysamverkan genomförde också en rad
arrangemang, bland annat i samband med Stad i Ljus. En isbana spolades på
torget. Den fanns tillgänglig ända in i mars. Allsångens biljettpriser
subventionerades kraftigt för att fler skulle kunna komma.
Inställd utställning

Initialt fanns en plan på att skapa en Katrineholmsutställning. Flera förslag13
togs fram till hur utställningen skulle kunna se ut och vad den skulle omfatta,
men till slut fick planerna läggas i malpåse då jobbet att färdigställa den blev
alltför omfattande och budgetramarna inte höll. Det visade sig också svårt att få
fram tillräckligt fotomaterial från 60-tal och framåt.
Utställningen var tänkt att fungerar som knutpunkt för flera av
jubileumsprojekten. Bland annat Kulturskolans poddprojekt, Utställningen
ersattes av ett samarbete med fotograf Lars Johansson. Under sommaren visade
han bildutställningen ”Rockholm” i Hörnet på Kulturhuset. Utställningen var
mycket uppskattad och vernissagen välbesökt då många av de medverkande på
hans bilder dök upp. I samband med vernissagen nyinvigdes också Sörmland
Museums uppdaterade utomhusutställning Historien i Sörmland (HiS). De röda
vimpelskyltarna kan ses på 13 platser runt om i Sörmland. Mer om utställningen
finns på museets webbplats.

Nyårsafton, finalen
Nyårspromenaden14 blev en succé, där över 10 000 personer deltog. Många
önskade att det ska bli en återkommande tradition. För att kunna skapa
ytterligare en nyårspromenad 2017-12-31, som avslutning på 100-årsfirandet,
beslutade därför kommunstyrelsen att skjuta till 600 000 kr till projektet.
Promenaden skapades utifrån samma upplägg som den första13, men med en
scen, förbättrat ljud och ljus jämfört med första gången. Det baserades på den
återkoppling besökarna gett. Ljusfigurerna återuppstod och arrangemanget
förstärktes med 25 minuter scenshow, med sång, eldshow och dans.
Arrangemanget avslutas med ett fyrverkeri som samfinansieras av Tegelstaden.
Den här gången uppmanades publiken också att vara med. Till exempel genom
att ladda ner en app med ficklampa till mobilen så kan de kunde vara med och
skapa en stjärnhimmel större än den vi upplevde på musikfesten. De
uppmanades också att pynta sig själva i årets tema: vitt, silver och guld, eller
med en ljusslinga. Nyårspromenaden på Facebook hade en räckvidd 58 000
minst 10 000 personer kom även denna gång.
12

Bilaga 15 En knut på järnvägen
Bilaga 12 förslag till utställning
14 Bilaga 13 Program nyårspromenad, finalen
13
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Budget
Nedan följer en övergripande redovisning av de större posterna i projektet. Se
bilagor för detaljerad information för budget musikfesten och Mitt Drömprojekt.
INTÄKTER
KS medel KS/2015:275-069
Internt bidrag KTF till drömprojekt
KS extra medel KS/2017:537
Sponsorintäkter
Summa intäkter

3 000 000 kr
300 000 kr
600 000 kr
910 000 kr
4 310 000 kr

UTGIFTER
Nyår födelsedagen
Artister
Ljud, ljus, teknik, scen
Funktionärer
Fyrverkeri
Totalt nyårfödelsedagen

122 000 kr
20 000 kr
46 000 kr
200 000 kr
402 000 kr

Mitt drömprojekt

888 000 kr

Musikfesten
Artister
Produktion, säkerhet mm
Funktionärer
Totalt musikfesten
Marknadsföring, profilprodukter
och utsmyckningar mm
Nyår, finalen
Artister, ljusfigurer
Ljud, ljus, teknik, scen
Fyrverkeri
Ljusstavar
Funktionärer
Totalt nyår finalen
Återbetalning KS
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900 000 kr
1 056 000 kr
108 000 kr
2 064 000 kr
356 000 kr
130 000 kr
110 000kr
200 000 kr
40 000 kr
36 000 kr
516 000 kr
84 000 kr
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Beskrivning av Drömprojekten
Här följer en utförligare beskrivning av drömprojekten och kortare kommentarer
från projektarrangörerna.
3:2 ─ Pokemón Go för konstintresserade

Konstprojekt 3:2 stod för tre individer, två medier. Projektet bjöd på 18 porträtt i
form av målningar, filmsekvenser och fotografier som visades tillsammans med
sina unikt framtagna ljud. Varje verk bestod av två konstnärers arbete och
placerades på olika platser runt om i Katrineholm. 3:2 hade en del likheter med
Pokemón Go. Konstnärerna ville få dig att uppleva konst samtidigt som du
upptäckte din stad med hjälp av digital teknik. Med hjälp av en app kunde
besökaren ta del av ljudet och/eller film till bilden. Flera av verken hade
kopplingar till människor som bor eller har bott i Katrineholm. Projektet var
nyskapande och utmanande även för konstnärerna som utforskat hur äldre och
yngre medier påverkar varandra.
Utställningen pågick från maj till augusti och inleddes med en vernissage och
konstnärsvandring. Bakom projektet stod Ulf Rehnholm, fotograf och filmare,
Kerstin Svenson, radioproducent och BrittMarie Järnström Lindell, konstnär och
pedagog. www.facebook.com/32konst
Frimärkets dag - Skicka en hälsning från framtiden

Frimärkets dag arrangeras varje år av Katrineholms Filatelistförening och
Frimärksklubben Pärlcirkeln. Katrineholmsfilatelisterna firade sin 100-åriga stad
med att presentera 100 frimärken stämplade i Katrineholm vart och ett av de 100
åren från 1917 till 2016. Det lyckades - nästan! Ingen hittade någon stämpel från
1931.
Katrineholmarna uppmanades också att skicka en hälsning från framtiden,
närmare bestämt år 2117. En framtidsspaning som härlig kontrast till det
historiska. Tyvärr var det ett svårt uppdrag. Hälsningarna uteblev.
Det gick att studera vykort från olika tider med katrineholmsmotiv från bland
annat Stortorget, Kullbergska sjukhuset, Gröna Kulle, Stadsparken, KTS och
järnvägen samt åtskilliga flygfoton, där man kunde se hur staden förändrats.
Dessutom visade de intressant posthistoria från Katrineholms kommun och
naturligtvis de rikskända katrineholmsrariteterna pärlcirkelstämpeln och
kronstämpeln från 1884.
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Piller och pulver på Djulö slott

Katrineholms Arbetarteater i samarbete med Katrineholms Riksteaterförening
bjud under sommaren på en sommarteater utöver det vanliga och i sann
jubileumsanda. Handlingen utspelades på Djulö slott i början på 1900-talet. Det
blev teater med sång och musik i en härlig blandning. Föreställningarna spelades
fredag-söndag under veckorna 27, 28 och 29.
Piller och pulver på Djulö slott" - ett skrattpiller i familjeförpackning. Det var en
omarbetning av teaterpjäsen "Den inbillade sjuke" av Molieres till ett lustspel i
två akter. Texten anspelade på vissa lokala platser i Katrineholm och utspelades
1917. Pjäsens handling kan sammanfattas så här: Molieres underbara pjäs (i
stark bearbetning) om den hypokondriske tokstollan Elvira Krank som gör allt
för att ha en doktor i sin närhet. Målgruppen var i första hand katrineholmare,
med också turister och campare på Djulö camping, med betoning på vuxna.
Publiken var i första hand vuxna personer. Tillströmningen på fredagar var lägre
varje vecka, vilket kan tyda på att antalet föreställningar kan minskas nästa
gång, eller att spelperioden ska förlängas och enbart ligga på lördag-söndag.
Recensionerna har varit genomgående bra. Man hade också en ovanligt bra
casting av ensembeln och arrangemanget marknadsfördes mycket lyckat genom
att ett litet stycke ur pjäsen spelades upp i olika sammanhang inför premiären.
Kulissbygget var också mycket bra genomfört av service- och
teknikförvaltningen.
Kulturutbudet i Katrineholm är stort för stadens storlek, vilket gör att det ofta är
svårt att nå ut och publiken räcker inte alltid till. Arrangemanget
uppmärksammades genom förhandsreportage, i sommarbilagan, via egen webb,
Facebook.
Jazz- och bluesfestival

Dag att sätta Katrineholm på jazz- och blueskartan, tyckte Ola Halvarsson och
Christer Cronholm. I samarbete med jazzklubben Hot House Jazz & Blues
genomfördes en endagars jazz- och bluesfestival lördagen 29 juli. Idén var att
ytterligare befästa Katrineholm som musikstad, i detta fall genom en jazzfestival
av högsta nationella klass. Fri entré men med möjlighet för besökarna att swisha
valfri summa som stöd för eventuella kommande festivaler.
Målgrupp för projektet var både redan frälsta jazz- och bluesälskare men även
att öppna dörren till jazzens värld för fler. Resultatet blev publikmässigt en
succé! Drygt 1000 personer uppskattas ha tagit del av evenemanget, både
katrineholmare men även en stor del personer utifrån, som genom detta fick ta
del av Katrineholms kulturliv och fantastiska miljöer (specifikt Stora Djulö).
Män, kvinnor och barn, i alla åldrar, umgicks under mycket trevliga former.
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I stort sett det mesta genomfördes som planerat, eller bättre. Arbetet med
festivalen förflöt tillfredsställande. Samtliga personer projektet varit i kontakt
efter arrangemanget har varit nöjda, för att inte säga överväldigade. Eller som
några ditresta jazzföreningsmänniskor och musikutbildningsföreträdare från
Stockholm, Örebro och Eskilstuna kommenterade: ”Hur fick ni ihop det här
startfältet? Det är ju helt ofattbart!”
Från stum till stämma, 21-22 oktober.

Jang Vojses ville under 2017 göra ett större projekt som resulterade i en
temakonsert med filmtema genom 100 år. Till detta projekt söktes fler sångare
och dessutom samarbetade man med en större kör samt musiker. Målet med
projektet var att göra något i konsertväg som skiljer sig från det som vanligtvis
ges på scenerna i Katrineholm. Med bidrag från ”Mitt Drömprojekt” kunde
konserterna erbjudas gratis.
Med projektet ”Från stum till stämma” ville ensembeln nå en bred målgrupp.
Projektet resulterade i två konserter med 1100 personer i publiken. Blandat
kvinnor/män och spritt över alla åldrar.
Deltagare i projektet var Vokalensemblen Jang Vojses, Katrineholms
Kammarkör samt de fyra musikerna Thomas Ronach, Johannes Annfält, Simon
Engvall och Rasmus Ryefalk. Tillsammans skapades en 2.5 timmar lång konsert
där publiken bjöds på godbitar ur filmernas enorma musikskatt. De
medverkande på scenen är nöjda med projektet och tycker det har varit roligt
och att det genomförts utan större bekymmer. Från besökande publik har
lovorden har varit många. Extra roligt när framstående musikprofiler som är
kunniga i området uttalat sig positivt.
Hela projektet blev väldigt lyckat men lite extra bra gick det med planeringen.
Att vara ute i god tid lönar sig. Konserten med drygt 40 medverkande hade
endast två gemensamma repetitioner, vilket känns som en bedrift. Vi kan
konstatera att med tydlig kommunikation och eget ansvar för att repa på olika
håll gick det smidigt att få ihop allt.
Katrineholms-Kuriren uppmärksammade konserten med ett reportage den 8
september samt stort på framsidan + nästan en helsida i tidningen den 23
oktober. Facebook har varit den stora marknadsföringskanalen. Efter
konserterna var det många som skrev inlägg och la ut bilder samt lite filmklipp.
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Katrineholm FM

Daniel Hjalmarsson startade webbradio i Katrineholm som under jubileumsåret
sände inslag och musik. Många programpunkter handlade om jubileet, men
också andra inslag som lyfte aktuella frågor. Via Facebook har katrineholmarna
bjudits in att vara med och sända radio, tipsa om innehåll och önska låtar. I
programutbudet finns det idag bland annat, ett morgonprogram, livsstils-,
musik-, träningsprogram och radioteater. Radion har sänt direkt ute från stan på
bland annat Matmarknaden och Katrineholmsveckan.
Idag är det nio personer engagerade i radions innersta krets. Men utifrån
kommer det in reportage, program och personer som sänder lite då och då. Med
hjälp av sponsorer har radion kunnat marknadsföra sig och ha vinster i tävlingar.
Sändningarna kom igång strax efter årsskiftet 2017 och fortsätter även efter
jubileumsåret. Radion sänds via en webbadress www.kfm.nu som gör den
tillgänglig för alla som har internet. Man kan även lyssna via den egna appen
KFM.nu som finns gratis att ladda ner på Google Play och AppStore. Man kan
då även nå ut utanför stan, ja faktiskt ut till hela världen. Allt du behöver är en
internetuppkoppling. Radion har lyssnare runtom i Sverige och även ibland
annat i Tyskland, Spanien, Japan och Kanada. Katrineholm FM sänder dygnet
runt.
Målgruppen har varit alla, men främst katrineholmare. De som sänder är från
18-75 år och musikmixen är anpassad till alla de åldrarna. Ett medeltal på antal
lyssnare/dag är ungefär 300 stycken, men det är när det ”bara” sänds musik. När
det sänds program eller liveradio så går lyssnarantalet upp till cirka 1000/dag.
Målet har varit att med hjälp av radion dra igång människors engagemang och
bygga en gemenskap och stolthet över sin stad. Vem som helst har fått vara med
och sända, ha sitt eget program eller bidra med musik. Radion har kunnat sändas
var som helst ifrån, bara det finns eluttag och bra internetuppkoppling. Studion
där sändningarna skötts ifrån finns på Stortorget i Katrineholm, men man har
även tagit emot program producerade från andra ställen. Duveholmsskolan och
Perrongen är två exempel på andra som producerat program till radion.
Deltagarna är väldigt nöjda med hur radion utvecklats och att faktiskt mer eller
mindre alla katrineholmare vet om att radion finns. Kanalen har fått bra
uppmärksamhet i media. Sveriges Radio P4 har vid tre tillfällen gjort reportage
om den, och i Katrineholms Kuriren har man kunnat läsa väldigt mycket från
idén till en radio till premiärdagen, och sen olika reportage om våra program och
programledare. Katrineholms Kuriren var för övrigt med under
Katrineholmsveckan och sände nyheter varje dag.
Drömprojektet har dokumenterats genom inlägg på Facebook och Instagram.
Där får man mer eller mindre dagligen uppdateringar om program eller annat.
Att få en gemenskap i stan genom Katrineholm FM är det är häftigast med detta
projekt. Att människor från alla åldrar och samhällsgrupper förenats i en
radiokanal.
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Lustjakt- Hitta ut april-oktober

”Vi i Katrineholms Orienteringsklubb vill få fler att upptäcka tjusningen med att
både röra på sig och ställas inför en mental utmaning samtidigt. Istället för att
försöka flytta människorna ut till skogen, där vi mestadels håller till och springer
orientering, vill vi göra orienteringsutövningen tillgänglig för alla som bor i och
besöker centrala Katrineholm. Samtidigt kan vi förhoppningsvis bidra till att
folk upptäcker nya lustfyllda platser/aktiviteter inom tätorten. En LUSTJAKT
helt enkelt!”
Målgruppen var primärt boende och besökare i Katrineholms kommun/tätort
oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionshinder etc. Dessutom gav
projektet både skolor, företag och den egna orienteringsklubben nya möjligheter
att upptäcka staden och utöva orientering i olika former, både till fots, med
cykel, rullstol, rollator etc.
500 personer har registrerat över 20 000 check points och nästan 100 personer
har besökt alla 100 check points. Fördelningen är relativt jämn mellan
killar/tjejer och deltagarena har varit i alla åldrar från 3-97 år. Utöver de 500
registrerade deltagarna uppskattar projektet ha aktiverat cirka 2 000 personer
totalt.
Återkopplingen har nästan bara varit positiv. Många har hört av sig med
spontana kommentarer som ”Jättekul!”, ”Så bra!”, ”Hoppas på försättning
2018!”. I samband med lanseringen kom två kritiska insändare, som främst
handlade om att vi inte delat ut kartan till alla hushåll i kommunen och att kartan
”bara” täckte större delen av tätorten, inte hela kommunen. Storleken på
området var en avgränsning Orienteringsklubben behövde göra.
Det var en klar fördel att använda ett etablerat, nationellt koncept och inte
uppfinna allt på egen hand. En framgångsfaktor var också att involvera skolor,
företag, pensionärsföreningar i projektet. Kartan kunde har varit klar tidigare.
Om mer energi lagts på själva tävlingsmomentet kanske fler registrerat check
points i systemet, men på det hela taget ett mycket lyckat projekt, som
uppmärksammandes i flertalet artiklar i Katrineholmskuriren, artikel i Svenska
orienteringsförbundets tidning Skogssport, reportage i Sörmlands radio P4
morgon i samband med lanseringen, via föreningens Instagramkonto och
Facebooksida samt egna nyhetsbrev i samband med vinstdragningar.
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Nyårskonsert Lördag 31 december 22:30.

På nyårsafton bjöd Katrineholms kyrka på ett musikaliskt fyrverkeri där de
gästades av Katrineholms-pianisten Martin Sturfält. När ansökan gjordes fanns
drömmen om en konsert med Martin Sturfält och Elin Rombo, båda
Katrineholmsbördiga fantastiska musiker. Dessvärre kunde Elin inte ställa upp
och drömprojektet arbetades då om, tillsammans med Martin, till en konsert med
Martin och hans vänner. Huvudnumret blev en pianokvartett av Brahms.
Medverkande i konserten var förutom Martin Sturfält också Ylva Larsdotter,
violin, Yura Lee, viola och Jakob Koranyi, violoncell, alla unga framgångsrika
musiker med internationella karriärer. Eftersom Katrineholms kyrka bara
rymmer 300 personer gjordes gratisbiljetter som man kunde hämta i Kyrkans
Hus. Alla biljetter gick åt. Målgruppen var musikälskare. Alla åldrar var
representerade vid konserten.
Publiken var begeistrad efter konserten. Man kunde befara att programmet med
en pianotrio av Brahms kanske inte var så häftigt, men Martins löfte att det var
en riktig Partyrökare kom inte på skam. Ett magiskt fyrverkeri!
Något som skapade mycket arbete, var att låna in en flygel. Kyrkans flygel
motsvarade inte Martins tekniska. Flyglar måste flyttas av speciella flyttfirmor.
Just av det skälet kan det vara svårt att upprepa den här konserten. En unik
konsert för ett unikt tillfälle. Reklam för konserten med mängder av affischer, i
kyrkans annonsering, på facebook, event.katrineholm och i KFV
Marknadsförings kundutskick, och Katrineholms-Kuriren och P4 Sörmland
uppmärksammade det innan.
Från kyrkan lyste marschaller upp vägen för en gemensam promenad ner till
järnvägsparken, där tolvslaget inväntades med nyårstal och fyrverkerier.
Svenska kyrkan-Katrineholmsbygdens församling var beredda med grillad korv
med bröd samt alkoholfritt bubbel för tolvslaget. Alla nyårsfirare var välkomna
att äta och skåla in det nya året. De frivilliga som bemannade korvgrillningen
fanns på plats till ettsnåret. Matpiraten skänkte all mat och vi fick även
ekonomiskt stöd av församlingen.
Valborg Söndag 30 april.

Katrineholms Scoutkår fick medel för att krydda valborgsmässoafton lite extra
under jubileumsåret. Tanken var att locka fler katrineholmare till det
traditionella valborgsmässofirande i Stadsparken och vid Djulö. Pengarna
användes blanda annat till en större annons, där alla barn från 8-årsåldern bjöds
in att delta i det fackeltåg som annars bara scouterna brukar vara med i. Det blev
ett bra gensvar på detta. Tre trumslagare gick först i fackeltåget vilket också var
mycket positivt och gjorde att fackeltåget uppmärksammades mer än vanligt.
Vid Djulö hade det traditionellt framträdandet av ekumeniska blåsorkester
kompletterats med en trubadur och lite extra stort fyrverkeri. Tyvärr
misslyckades försöken att få en barn/ ungdoms kör att framträda i Stadsparken.
På det hela taget ett bra arrangemang där fler katrineholmare än vanligt deltog.
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Historisk bussresa från 1917-2017

Västra Sörmlands Kultur- och Guideförening (VSKG) tog med oss på en guidad
tur med flera teatertablåer längst med vägen och århundradet.
En bussresa i centralorten där passagerarna fiktivt transporterades från 1917 till
2017 med sex stopp i slingan:
1. Stationsplanen, 1920-tal: Leonard Linden och Lars Petter Larsson (byggKatrineholm)
2. Tallåsskolan, 1940-tal: Invigning av gymnasieskolan (skol-Katrineholm)
3. Backavallen, 1950- och 60-tal: Invigningen (idrotts-Katrineholm)
4. Nyhemsskolan 1960: Väggmålningarna i källaren i fri genomgång
5. Stortorget 1990-tal: Stortorget och centrum (den omdiskuterade stadsbilden)
6. Stortorget och Resecentrum, 1900-2000: Gångbron och gångtunneln; från
Himlastegen till Undergången
Medföljande guide i bussen berättade fakta om staden under färden mellan
stoppen. Avsikten med teatertablåerna var att underhålla och betona de litet mer
småstadstypiska händelserna som färgat historien.
Målgrupp var Infödda Katrineholmare som ville återuppleva historien plus
nyinflyttade som ville lära känna vår stads historia. Två fullsatta bussresor
arrangerades med plats för 50 passagerare per gång. Alla biljetter blev
uppbokade på ett fåtal dagar. Uppskattningsvis 60 % kvinnor och 40 % män.
Deltagarna var mycket nöjda med resans upplägg, information som avbrytande
teatertablåer. Arrangemanget var gratis.
VSKG är glada att de lyckades gå i land med helheten. De tvekade och tvivlade
ett flertal gånger under det dryga år (start våren 2016) som de arbetade med
projektet. Svårigheten var att samla och sortera all fakta i ett intressant tidsflöde.
Det genomförda evenemanget omfattade totalt 2,5 timmar, och det anses nog av
många vara gränsen för ett utearrangemang i rörelse. Projektet
uppmärksammades med förhandsreportage och artikel i Katrineholms-Kuriren.
Kommunikationen kring arrangemanget var sparsam i och med att biljetterna
tog slut så fort. Fotograf Johan Klinthammar följde med vid en av turerna.
Bilderna finns lagrade i kommunens bildbank.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Postadress:
641 80 KATRINEHOLM
www.katrineholm.se

Besöksadress: Djulögatan 32
Telefon: 0150-570 00 vx
Telefax: 0150-570 25
kommunledningsforvaltning@katrineholm.se

Org.nummer

212000-0340

Katrineholms kommun \,
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunledningsförvaltningen

25 (26)

2018-03-08

Mästerdetektiven Kalle Blomkvist
Kulturföreningen DuD ville starta en ny tradition med barnteater vid Djulö
friluftscen. Premiären 2017 bjuder på Astrid Lindgrens Mästerdetektiven Kalle
Blomkvist och rollerna bestod av både vuxna och barn. Målet var att barnen ska
få erfarenhet av att spela teater inför större publik och utvecklas som individer
och skådespelare. Tanken var att komplettera kulturutbudet med en pjäs för barn
och ungdomar. Publikantal under tre föreställningar var: 89+60+182, fördelat på
75% tjejer/kvinnor och 25% killar/män. Många barnfamiljer. Om det blir en
uppföljare ska föreställningen spelas fler helger.
Zombie Walk K-100 Lördag 6 maj

TV-serier med vandrande (o)döda var i tiden och mycket populära.
Spelföreningen Kattcon bjöd in till att sminka dig och klä ut dig till zombie, för
att sedan vandra gemensamt genom stan.
Målet var att göra något annorlunda för Katrineholmarna både för deltagarna
och publiken. Därför ville Kattcon arrangera en zombiewalk med professionella
makeup-artister, för att sedan gå igenom Katrineholm som zombies.
Målgruppen var främst ungdomar. Men de som kom var mellan 2år och 71år.
Zombiewalken var riktat till dem som var intresserade av zombies. I
anmälningarna hade de 29 tjejer och 21 killar. Men under eftermiddagen anslöt
fler och 70-80 personer deltog.
Deltagarna har gett positiv respons på arrangemanget i sin helhet. Många bilder
har lagts upp på olika sociala-medier. Publiken som stod längs vägen verkar
också ha uppskattat det hela.
Med tanke på responsen vill Kattcon göra detta igen. Till nästa gång är planen
att undersöka lite bättre vilka arrangemang som ligger i närtid, för att undvika
liknande krockar som 2017, med pride och matmarknaden. Arrangemanget
uppmärksammades på Facebook, Katrineholm FM och av Katrineholms
Kuriren.
Triathlon för barn

Disco på midsommardagen, lördag 24 juni. Triathlon söndag 25 juni.
Under denna triathlontävling satte Julita Triathlon barnen i fokus. Tävlingen
riktar sig till barn och unga runt 4-15 år och förhoppningen är en stor
familjefest. Redan kvällen innan bjöds barnen in till ett disco på dansbana. Ofta
ligger barnklasserna på triathlontävlingar som ett litet bihang till vuxenklasserna
och fokus ligger på de vuxna. Målet var att locka både lokala deltagare och
deltagare utifrån oavsett om man provat triathlon tidigare eller inte. För att göra
det extra festligt ville de inviga tävlingen med ett disco kvällen innan och på det
sättet hoppades de också locka några att övernatta i Katrineholm.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Postadress:
641 80 KATRINEHOLM
www.katrineholm.se

Besöksadress: Djulögatan 32
Telefon: 0150-570 00 vx
Telefax: 0150-570 25
kommunledningsforvaltning@katrineholm.se

Org.nummer

212000-0340

Katrineholms kommun \,
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunledningsförvaltningen

26 (26)

2018-03-08

Målgruppen för projektet var barn och ungdomar till och med 15 år. Den åldern
valdes ut därför att det är upp till 15 år som Svenska Triathlonförbundet har på
sina barnklasser. Tanken var att locka både lokala deltagare och deltagare
utifrån, det skulle gå att delta oavsett om man provat triathlon tidigare eller inte.
Max antal deltagare var satt till 100 deltagare. Närmare 80 anmälda och nästan
70 stycken som ställde upp och genomförde tävlingen vilket är riktigt bra.
Vädret var inte på arrangörernas sida. I de äldre klasserna var det fler tjejer än
killar, i de yngre klasserna mer lika fördelat.
Arrangemanget har fått otroligt mycket positiv feedback, både muntligt och via
Facebook och mail. Det var mycket uppskattat att det fanns en knatteklass för de
allra minsta. Det var också mycket uppskattat att alla deltagare fick pris, för att
vi hade bra säkerhetstänk och för att det var en trevlig tävling med rörelseglädje
i fokus. Arrangörerna var nöjda med förberedelser och information för
deltagarna. Alla kunde känna sig trygga med vad de skulle göra. Det fanns gott
om funktionärer och säkerheten var prioriterad.
Jubileumsuppvisning Lördag 1 april.

Dubbla jubileum fick krydda gymnastikföreningens uppvisning 2017. Både
föreningen och Katrineholm fyllde 100 år. Gymnasterna, från 2-80 år, tog oss
med på en tidsresa genom både gymnastik och musik. En extra fyllig
avslutningsuppvisning som vände sig till anhöriga till de aktiva i föreningen och
allmänheten. Tack vare stödet från Mitt drömprojekt kunde det vara fri entré.
Publiken uppgick till cirka 400 personer, vilket var enligt beräkning.
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Anmälan av delegationsbeslut
Yttrande över ansökan till hemvärnet:
Kanslichefen beslutar på kommunstyrelsens vägar att förklara sig ej ha något att erinra
mot bifall till (en person) ansökan om att bli antagen till hemvärnet. (KS del § 53.)
Dnr KS/2018:3-163
Fördelning av bygdepeng 2018:
Förvaltningschef Samhällsbyggnad beslutar på kommunstyrelsens vägnar om
fördelning av bygdepeng enligt följande:
Valla – Sköldinge sockenråd
36 800 kronor
Lerbo sockenråd
10 700 kronor
Björkviks bygdekommitté
47 600 kronor
Julita Sockenråd
13 250 kronor
(KS del § 56.)
Dnr KS/2018:111-141
Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Arrangemangsbidrag till KFV Marknadsföring i samband med Katrineholmsgalan
2018:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja 50 000
kronor till KFV Marknadsföring som arrangemangsbidrag i samband med
Katrineholmsgalan 2018. Beloppet tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
(KS del § 52.)
Dnr KS/2018:209-045
Representant för Katrineholms kommun vid Vårdförbundet Sörmlands ägarmöte :
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att Katrineholms
kommun utser Torgerd Jansson (S) att, vid Vårdförbundet Sörmland ägarmöte den 27
april 2018, för kommunens räkning framföra att Katrineholm ställer sig bakom
förslaget till budgetram under förutsättning av de sedvanliga uppräkningarna avser
löneökningar samt ökade driftkostnader för verksamheten. Detta under förutsättning att
övriga aktörer ställer sig bakom förslaget. (KS del § 54.)
Dnr KS/2018:215-119
Ansökan om bidrag till Linnéasimmet 2018:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 25 000 kronor till Linnéasimmet 2018 till Katrineholms AIK.
Bidraget ska tas ut kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 55.)
Dnr KS/2018:224-045
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Bidrag till Zombiewalk 2018:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 30 000 kronor till genomförandet av Zombiewalk 2018 till föreningen
Kattcon.
Bidraget ska tas ut kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 57.)
Dnr KS/2018:228-045
Bidrag till Katrineholms Innebandycup 2018:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 50 000 kr till Katrineholms Innebandyförening för anordnandet av
Katrineholms Innebandycup 13-15 april 2018.
Bidraget ska tas ut kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 58.)
Dnr KS/2018:230-045
Biljetter i samband med Katrineholmsgalan 2018:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bekosta 56
stycken biljetter i samband med Katrineholmsgalan 2018 på totalt 39 622 kronor.
Beloppet tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 59.)
Dnr KS/2018:233-045
Bidrag till Ungdomsbrandkåren Västra Sörmland:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 10 000 kronor till föreningen Ungdomsbrandkåren Västra Sörmland.
Bidraget ska tas ut kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 60.)
Dnr KS/2018:235-045
Bidrag till Katrineholms Brukshundklubb:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 43 000 kronor till Katrineholms Brukshundklubb för genomförandet av SM i
Bruks-IPO-Mondioring 23-25 augusti 2019 i Katrineholm.
Bidraget ska tas ut kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 63.)
Dnr KS/2018:243-045
Bidrag till Katrineholms Simsällskap:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 30 000 kronor till Katrineholms Simsällskap.
Bidraget ska tas ut kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 61.)
Dnr KS/2018:244-045
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Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
18:9

Information om överenskommelse om särskild AGS-KL-förmån som
ersätter Allmänna bestämmelser § 28 mom. 9 och överenskommelse om
tillägg i Avgiftsbefrielseförsökringen

18:18

Budgetförutsättningar för åren 2018-2021

18:15

Politiska partier inom vård och omsorg
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Meddelanden
Protokoll och protokollsutdrag
Sörmland Vatten och Avfall AB har översänt protokoll från årsstämma 2018-04-11.
Handl nr 2018:946
Regionförbundet Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med
regionstyrelsen 2018-04-12.
Handl nr 2018:1092
Katrineholms Fastighets AB har översänt sammanträdesprotokoll från ordinarie
årsstämma 2018-04-23.
Handl nr 2018:1186
Katrineholms Industrihus AB har översänt sammanträdesprotokoll från ordinarie
årsstämma 2018-04-23.
Handl nr 2018:1187
Landstinget Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med gemensam
patientnämnd 2018-04-23.
Handl nr 2018:1190
Landstinget Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård 2018-04-19 och 2018-04-20.
Handl nr 2018:1197
Kommunstyrelsens folkhälsoutskott har upprättat protokoll från sammanträde
2018-05-16
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har översänt protokoll fört vid medlemsmöte Samordningsförbundet RAR i Sörmland 2018-03-26.
Handli nr 1233
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har översänt protokoll fört vid sammanträde
med Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland 2018-03-26.
Handli nr 1233
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har översänt protokoll från
direktionens sammanträde o Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 2018-05-03.
Handl nr 2018:1249, 2018:1250
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Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting har översänt medlande från styrelsen nr 7/2018SKL:s sammanträdesplan för 2019.
Handl nr 2018:1029
Övrigt
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har översänt delegationsordning RAR 2018.
Handl nr 2018:1237
Yttrande över remiss – Bostadsförsörjningsprogram:
Gällande remiss: Bostadsförsörjningsprogram för Finspångs kommun:
Katrineholm har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat program.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har granskat förslaget till Bostadsförsörjningsprogram
för Finspångs kommun och bedömer att Katrineholms kommun kan avstå från att yttra
sig. Förslaget har föredragits för kommunstyrelsens ordförande.
Handl nr 2018:1269
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