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Datum

2017-01-16

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Kommunstyrelsen
Tid:

Måndagen den 23 januari 2017 kl. 14.00

Plats:

Hjälmaren, kommunhuset, Vingåker

Anneli Bengtsson
Ordförande

Föredragningslista

Marlene Mård
Sekreterare

Godkännande av dagordning
Val av justerare
Informationsärenden
1. Slutrapport Tidsenligt lärande
2. Information
3. Information från tjänstemän i beslutsärenden
Ärenden till kommunstyrelsen
4. Remissvar – Sörmlands regionala
trafikförsörjningsprogram
5. Begäran om kapitaltillskott från FSF AB
6. Utökning av verksamhetsområde för vatten och
spillvatten i Ålsätter
Ärenden till kommunfullmäktige
7. Förslag till arvode och omfattning för biträdande
överförmyndare
8. Svar på medborgarförslag – om cykelväg till Vialabadet
9. Socialnämnden med rapport om ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS, 2016-09-30
10.Reviderat reglemente för kommunstyrelsen
11.Beslut om godkännande av beslut om affärsvillkor,
produkter och priser för resande med Gnestapendeln
Anmälningsärenden
12. Delegationsbeslut
13. Delgivningar
Övrigt
14. Övriga frågor

Föredragande
Ordf. BOU
Kommunchef
Ekonomichef
och SBN-chef

Välkomna!

Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 34
E-post: kommun@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunstyrelsen

2017-01-23

2

Ks §

Dnr 91/2016

607

Slutrapport Tidsenligt lärande
Förslag till beslut



Informationen läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Under höstterminen 2013 påbörjades ett pedagogiskt utvecklingsarbete, digital
kompetens inom Vingåkers kommuns grundskolor. Som ett led i detta utrustades
samtliga lärare och elever inom barn- och utbildningsförvaltningen från åk 4 till
åk 9 med personliga lärverktyg i form av lärplattor. Kommunen ingick ett avtal
med Caperio Finance AB, vilket omfattande ett helhetskoncept
gällande digitala verktyg och utbildning samt tillhörande tjänster riktat mot skola
och förskola under tiden 2013-09-01 till 2016-08-31.
De tidsenliga lärverktygens syfte var främst att förändra och utveckla elevernas
lärmiljö och ge bra förutsättningar till måluppfyllelse i deras livslånga lärande.
Mål med satsningen:
 Att skolorna utvecklar nya arbetsformer och metoder
 Att öka lusten att lära hos både elever och pedagoger
 Att öka måluppfyllelse och resultat
 Att färre elever hamnar i behov av särskilda stödinsatser
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-16, § 77
Tjänsteutlåtande, 2016-09-16
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ba1'n- och
utbildningsnämnden

2016-11-16

89

BoD § 77

I>nr181/2012

607

Slutrapport för Tidsenligt lärande
Barn- och utbildningsnämndens beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Under höstterminen 2013 påbörjades ett pedagogiskt utvecklingsarbete, digital
kompetens inom Villgåkers kommuns grundskolor. Som ett led i detta utrustades
samtliga lärare och elever inom barn- och utbildningsfölvaltrungen från åk 4 till
åk 9 med personliga lärverktyg i form av lärplattor. Konul1unen ingick ett avtal
med Caperio Finance AB omfattandes ett helhetskoncept gällande digitala verktyg
och utbildning, samt tillhörande tjänster rilctat mot skola och förskola under
perioden 2013-09-01-2016-08-31.
De tidsenliga lärverktygens syfte var främst att förändra och utveckla elevernas
lärmiljö och ge bra förutsättningar till måluppfyllelse i deras livslånga lärande.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlå tande, 2016-09-16

Expediering

Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Barn- och
utbildningsnämnden

2016-11-16
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Plats och tid

Sandvik Gård, onsdagen den 16 november 2016 kl. 13.00-15.10

Beslutande

Helena Edrenius (S) ordf.
Hans Averheim (ViL) vke ordf.
lvlensud Vrana (S)
Daniel Helmersson (S)
Håkan Östlund (i'vIP)
Susanna Ahnstrand (ViL)
Ulrika Grave (SD)

Övriga deltagande

Therese Palm (S) ej tjänstg. ers
Linus Larsson (MP) ej tjänstg ers
Marianne Isaksson (V) ej tjänstg ers
Louise Karlsson (SD) ej tjiinstg ers
Lena Sahrblom, förvaltningschef
Joaeim Bock, sekreterare

Utses att justera

Hans Averheim (ViL)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 23 november 2016

. . ... 'Z~.

Sekreterare

Paragrafer 73-90

Joncim Bock

Ordförande

Justerande

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Batn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-11-16

Datum för
anslags uppsättande

2016-11~23

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift
NamnförtydlIgande

Justerandes sign

t~

Datum för
anslags nedtagande

Kommunh~ Ving: er

2016-12- V2
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Joacim Bock

Utdmgsbestyrkande
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INFORMATION

Datum

2016-09-16

Barn- och utbildningsnämnden

Vår handläggare

Malin Alsing Brånn
Verksamhetscontroller
0151-191 11
Vår beteckning
181/2012

Tidsenligt lärande - Slutrapport
Beskrivning av ärendet

Under höstterminen 2013 påbörjades ett pedagogiskt utvecklingsarbete, digital
kompetens inom Vingåkers kommuns grundskolor. Som ett led i detta utrustades
samtliga lärare och elever inom barn- och utbildnings förvaltningen från åk 4 till
åk 9 med personliga lärverktyg i form av lärplattor. Kommunen ingick ett avtal
med Caperio Finance AB (Dm 181/2012:10) omfattandes ett helhetskoncept
gällande digitala verktyg och utbildning samt tillhörande tjänster ril\:tat mot skola
och förskola under tiden 2013-09-01 till 2016-08-31.
De tidsenliga lärverktygens syfte var främst att förändra och utveckla elevernas
lärmiljö och ge bra förutsättningar till måluppfyllelse i deras livslånga lärande.
Mål med satsningen:
• Att skolorna utvecklar nya arbetsformer och metoder
•

Att öka lusten att lära hos både elever och pedagoger

•

Att öka måluppfyllelse och resultat

•

Att fårre elever hamnar i behov av särskilda stödinsatser

Barn- och utbildningsförvaltningen

Vingåkers kommun, 64380 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00' Fax 0151-191 06
E-post: bou@vingaker.se· www.vingaker.se·Pg 95 81-0 8g 624-8371
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Ekonomi
Projektet har finansierats dels ur kommunens öronmärkta medel: 2 500 tkr
(ur kommunens egna kapital från 2012 års resultat) samt ur barn- och
utbildningsnämndens rambudget. Efter projektets avslut är de öronmärkta medlen
förbmkade.
Öronmärkta medel
Totala kostnader
Varav leasingkostnader
Övriga kostnader såsom prqjekt.admill,
riskkostllade/~ resert)de/at~ tltb mm
Finansierat ur Bou:s ram åren 2013-2016:

2500 tkr
5500 tkr
3700 tkr
1 800 tkr

3000 tkr

Utvärdering
Till gmnd för denna utvärdering är Caperio's enkätundersökning, tidigare
uppföljningar, betygsresultat över tid samt rektors beskrivning av arbetsformer.

Mål: Att skolorna utvecklar nya arbetsformer och metoder
Det fmns klasser, gmpper där projektet utvecklat undervisningen med stöd av
lärverktygen under ledning av innovativa lärare, arbetslag.
Exempel på arbetsformer som varit möjliga:
• Projektet har givit nya möjligheter att få tillgång till all världens fakta via
internet.
•

Att "fånga saker i flykten" och få ett bredare perspektiv. Vid genomgångar
eller diskussioner har eleverna snabbt kunnat titta på en f:tImsnutt, jämföra
mellan olika foton och bilder på människor och miljöer osv.

•

Utökade möjligheter för eleverna att redovisa på olika sätt; power point,
f1lm, bok mm

•

Flippat klassmm - d v s läraren har kunnat lägga upp genomgångar eller
annat som eleverna kan titta på he1ll1na för att sedan vara mer förberedda i
skolan och snabbare komma igång att arbeta och diskutera.

•

Snabb tillgång till inlästa läromedel för alla elever.

•

Interaktion och formativ bedömning under arbetets gång via delade
dokument mellan elever och lärare.

•

Underlätta andra sätt att dokumentera elevers arbeten. Lätt att fota och
f:tIma.

Det fmns också Idasser, skolor där projektet inte tog fart och likvärdigheten
mellan skolor har därmed bmstit.
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Lärdomar och vidtagl1a åtgärdel:' för att säkra upp likvärdigheten och det pedagogiska
arbetssättet i alla skolor har en förstelärare utsetts hösten 2015 inom ämnet IKT
(information- och kommunikationsteknik). Den försteläraren är för läsåret
2016/2017 frigjord från undervisning en dag i veckan för arbete på alla skolor och
uppföljning av det pedagogiska utvecklingsarbetet med tekniken.
Ett politiskt måldokument är framtaget och beslutat av Barn - och
utbildningsnämnden i januari 2016 där såväl ledning och styrning, barns och
elevers lärande, pedagogens praktil\: och kompetens som infrastruktur och resurser
belyses.

Mål: Att öka lusten att lära hos både elever och pedagoger
Som pedagog har möjligheten att skapa intressanta genomgångar och uppgifter
för eleverna varit aktuellt. Lusten att lära ut på ett kreativt sätt hos pedagoger har
varierat på de olika skolorna. Vi kan se ett samband mellan de skolor där projektet
utvecklats bra med att eleverna anser att pedagogerna ofta använt sina Ipads på ett
bra och inspirerande sätt när de undel'Visar. För många har t ex matematil\:en blivit
roligare med hjälp av olika spel som tränar fårdigheter.
Lärdomar och lJidtagl1a åtgärdel:' att följa upp genom regelbundna mätningar, enkäter
vad eleverna anser om läl'Verktyget i skolundel'Visningen och även att mäta
pedagogernas upplevelse Oust) för uppdraget är möjligt. Bör tas med i det
systematiska kvalitetsarbetet varje förskola och skola följer sedan läsåret
2016/2017.

Mål: Att öka måluppfyllelse och resultat
Meritvärdena sjönk under perioden 2013-2015. Om meritvärdena hade varit ännu
lägre om inte eleverna arbetat med läl'Verktygen går ej att dra, ej heller om de skulle
ha distraherat eller försämrat undel'Visningen. Under våren 2016 ökade meritvärdena
avsevärt men att dra slutsatsen att det är projektet som är orsaken till elevernas
förbättring går ej att göra. Det är mängder av insatser som gjorts och inte enbart
detta projekt. För att dessutom kunna konstatera att trenden av de förbättrade
meritvärdena vänt måste de fortsättningsvis förbättras. Ytterligare en faktor att
beakta vid en utvärdering av projektet är att de elever som gick i högstadiet när
projektet startade nu har slutat nian och nya mellanstadieelever har tillkommit. Det
är således inte samma elevers resultat som utvärderas.
Lärdom och lJidtagl1a åtgärdel:' att sätta mätbara mål i skolornas verksamhetsplaner som
är möjliga att följa upp är en första åtgärd. Skolorna ska regelbundet utvärdera även
olika slags projekt till huvudmannen, nämnden under pågående projektperiod. Det
är av vil\:t för att kunna identifiera brister och framgångs faktorer. Utvärdering
bestående av analys bidrar även till att lyfta samtalet om likvärdigheten mellan
skolorna.
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Mål: Att fårre elever hamnar i behov av särskilda stödinsatser
Barn som är i behov av särskilt stöd har upplevt att lärverktygen varit ett hjälpmedel
och att unde1\Tisningen blivit roligare. Vårdnadshavarna till eleverna har samma
uppfattning. Många elever upplever att det är lättare att skriva längre texter på
lärplattan och för en del elever är det motoriken som hindrar berättelsen. Eleverna
har också haft lättare att konversera med sina lärare samt att det upplevs som
roligare att jobba via tekniken. Andel barn med behov av särskilt stöd har inte
minskat och målet är därmed inte uppfyllt. En vilctig aspekt här är dock att behovet
av extra anpassningarna kall ha varit ännu högre om de inte haft tillgång till
lärplattan. Här har tyvärr projektet inte haft nulägesanalyser från 2013 att utgå ifrån.
Administration och teknik:
Administrationen på fÖlvaltningen blev betydligt högre än vad som beräknades. En
handläggare har arbetat året mnt ca 30 % av sin arbetstid med tekniken och
kopplingen till Caperio. Under arbetsansträngda perioder till och med upp till
40-50 % av sin arbetstid. Administrationen bestod till en början av att bygga upp
rutiner och regler kring hantering av lärplattorna. Ytterligare administrativa
arbetsuppgifter som tillkommit är hantering av trasiga lärplattor och tillbehör och
hantering av låsta plattor samt handläggning och registrering av nya elever samt
handläggning och avregistrering av elever som slutar osv. Denna hantering
identifierades under pågående projekttid att bli större än beräknat även för
skoladministratörerna på skolorna.

Lärdom och vidtagIla åtgärde!:' en intern support, en tjänst som systemförvaltare på
fÖlvaltningen har varit nödvändig att inrätta för hantering av programvaror,
funktionalitet och stöd ute i verksamheterna och brygga mellan verksamhet och IST
Lärande. Systemfölvaltaren kommer också att ansvara för rutiner, lagar, avtal mm.
IT och kommunilcationsenheten har anställt en IT -support för Bou:s räkning för
stöd till lärare och elever vad gäller fungerande teknilc och datorer, inventarieregister,
installationer mm. En datorpark på ca 1000 enheter ska hanteras, selvas, manageras
mm.

Sammanfattningsvis
I Läroplan för gmndskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 2016
står under mbrilcen Rättigheter och skyldigheter att "Det är inte tillräckligt att i
unde1\Tisningen förmedla kunskap om gmndläggande demokratiska värderingar.
Undelvisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna
för att aktivt delta i samhällslivet". I kapitel 2. Övergripande mål och rilctlinjer och
under 2.2 Kunskaper står: " ... kan använda modern teknilc som ett verktyg för
kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande ... ".
Det innebär att skolan har skyldigheter att verka i de verktyg arbetsmarknad och
samhälle redan använder och att eleven ska ges fömtsättningar att använda modern
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teknik för sitt lärande. Så att nämndens alla verksamheter ska utveckla och använda
sig av digitala verktyg och lärmetoder är klarlagt.
Vingåker ökade med hjälp av projektet Tidsenligt lärande elevens tillgänglighet till
IKT och digitala redskap i lärandet genom att samtliga elever och lärare i åk 4-9
tilldelades en lärplatta. Eleverna har därmed också fått en arbetsmiljö och situation
som i stötte utsträckning motsvarar vad som väntar i ett framtida yrkesliv.
Dilemman har uppstått och fått lösas så gott det varit möjligt. Plattor har försvunnit
och mobbning och kränkningar med hjälp av plattan har förekommit. Självrisk som
lösts ut vid oansvarig hantering av plattorna i en avgiftsfri skola har behövts
hanteras. Med övergången till en av kommunen inköpt och ej leasad permanent
datorpark har nu manageringssystem köpts in. Kontrakt har setts över och en del
nya beslut fattats.
Det finns klasser, grupper där projektet tagit sig bra med utvecldande, nya lärverktyg
under ledning av innovativa lärare, arbetslag. Många värdefulla diskussioner har under
pågående projekt väckts och det har gett lärdomar till den nu framtagna IKTstrategin.
Projektet är nu helt avslutat och samtliga leasade lärplattor är utköpta och återköpta
för Microsofts räkning. Inköpta lärplattor och datorer (för åk 7-9) är sedan
höstterminsstart 2016 utdelade till lärare och annan personal som arbetar med elever
och till alla elever i åk 4-9. Ytterligare ett antal plattor ska köpas in för att täcka
förskoleklassers behov och lågstadiets alla elever. Ett 80- tal Ipads från projektet är
kvar i fÖlvaltningen och kommer att användas inom förskoleverksamheten.
Nu fortsätter det långsiktiga arbetet med utvecldingen och användandet av digitala
lätverktyg i fÖlvaltningens alla skolor och förskolor. Ett antal pedagogiska program
och verktyg tas nu fram. Dessa ska utgöra grunden för att uppnå lilnrärdighet mellan
skolorna, att användas av alla lärare och för att ge alla elever optimala förutsättningar
att nå målen med sitt skolarbete. Verktygen och användandet av dem kommer att
följas upp under läsåret.

VINGAKERS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

Lena Sahrblom
Fötvaltningschef Barn- och utbildning
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Informationen läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Information från kommunledningsförvaltningen
Kommunchefen ger aktuell information från kommunledningsförvaltningen.
Reningsprocess av Hjälmaren
Samhällsbyggnadschefen informerar om en kommande reningsprocess av
Hjälmaren. Skadliga ämnen kommer att filtreras bort. Detta görs tillsammans med
Katrineholms kommun.
Regionförbundets digitaliseringsprojekt
Kommunchefen informerar om Regionförbundets digitaliseringsprojekt.
Uppsägning av avtal - Viadidaktnämnden
Avtalet med Katrineholms kommun vad gäller att samverka i gemensam nämnd
för vuxenutbildning – Viadidaktnämnden har sagts upp.
Inspektion av Överförmyndaren
Länsstyrelsen i Stockholms län har efter inspektionen funnit anledning att kritisera
Överförmyndaren i Vingåkers kommun på följande punkter:
 Bristfälliga rutiner avseende bevakning av att särskilt förordnade
vårdnadshavare lämnar in redovisningshandlingar.
 Långa handläggningstider vid anordnande av godmanskap för
ensamkommande barn i nio ärenden.
 Långa handläggningstider vid granskning av årsräkningar och sluträkningar.
 Underlåtit att överlämna ett godmanskap till behörig överförmyndare.
 Dröjt med att överlämna en felskickad ansökan om god man till tingsrätten.
Länsstyrelsen ålägger, i enlighet med 24 § förmynderskapsförordningen
(1995:379), FFO, Överförmyndaren att senast den l mars 2017 underrätta
Länsstyrelsen om vilka åtgärder som Överförmyndaren vidtagit och avser att vidta
får att komma tillrätta med sina bristfälliga rutiner för bevakning av att särskilt
förordnade vårdnadshavare lämnar in redovisningshandlingar. Överförmyndaren
ska också redogöra får vilka åtgärder som vidtagits i akt 38, 89, 87 och 155.
Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts.
Ks §
Statsbidrag för ökat bostadsbyggande
Vingåkers kommun har beviljats bidrag med 3 872 255 kronor för ökat
bostadsbyggande.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Vår handläggare

1 (1)
Da tum

V år beteckning

2016-12-06

KS 2016:482

Ert datum

Er beteckning

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker

Uppsägning av avtal
Katrineholms och Vingåkers kommuner beslutade 2001 att samverka i gemensam
nämnd för vuxenutbildning och arbetsmarknad. Med anledningen av den
gemensamma nämnden tecknades ett avtal, vilket uppdateras under 2016.
Enligt § 13 i avtalet kan en part säga upp avtalet sk!iftligert. Avtalet upphör senast 24
månader efter att uppsägningen konunit den andra parten tillhanda.
I enlighet med avtalet säger Katrineholms kommun upp avtalet om samverkan i
gemensam nämnd för vuxenutbildning och arbetsmarknad att upphöra senast den 31
december 2018.
Uppsägningen förutsätter att fullmäktige i Katrineholms kommun godkänner
uppsägningen.

Katrineholm den 6 december 2016

Göran Dahlström
Kommunstyrelsens ordförande

Sari Eriksson
Kommunchef

\\VFS03\HOMEDIR$\SFSTKA\Dokument\Uppsägning avtal Viadidak!.docx
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

www.katrineholm .se

Besöksadress:
Telefon:
Telefax:
E-post:

Org .nummer 212000-0340
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Information om rapport från inspektion av
överförmyndare/överförmyndarnämnd
Länsstyrelsen har inspekterat överfölmyndarverksamheten i er kommun. Kopia av
rappolt från inspektionen översänds till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst
ansvariga för verksamheten.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet
och ska inspektera verksamheten i kommunerna. Vid inspektionen ska
Länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i
föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett
rättsäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av
överförmyndaren förda registret över ärenden, dels stickprovsvis utvalda akter.
InspektionsrappOlten är upplagd på följande vis. I sammanfattningen anges på
vilka punkter som Länsstyrelsen framför kritik mot verksamheten. Om
Länsstyrelsen inte funnit något att kritisera så framgår även det. Under rubriken
' aktgranskning med kritik' redogör Länsstyrelsen för de akter som vi granskat där
vi funnit anledning att kritisera någon del av handläggningen. Under rubriken
, övrig aktgranskning' redogör Länsstyrelsen för andra rättsfrågor som uppkommit
vid granskningen av akterna och vid den efterföljande diskussionen med
överförmyndarkansliet. Under rubriken 'övriga frågor' redogör Länsstyrelsen för
infOlmation m.m. som framkommit utöver aktgranskningen.
Länsstyrelsen kan framföra tre nivåer av kritik: kan inte undgå lo,itik, /a·itik eller
allvarlig la'itik. Samtliga sammanfattas dock som kritik i den inledande
sammanfattningen. Inte undgå kritik är den mildaste formen av kritik och allvarlig
den strängaste. När allvarlig kritik framförs ska Länsstyrelsen normalt sett följa
upp frågan, antingen genom att begära åtenappOltering eller genom ett särskilt
uppföljande möte/samtal.
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Enheten för tillsyn
Lisa Wellenius

Rapport från inspektion hos Överförmyndaren i Vingåkers
kommun den 30 mars 2016
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Stockholms län har efter inspektionen funnit anledning att kritisera
Överförmyndaren i Vingåkers kommun (Överförmyndaren) på fåljande punkter:
Bristfälliga rutiner avseende bevakning av att särskilt förordnade
vårdnadshavare lämnar in redovisningshandlingar.
Långa handläggningstider vid anordnande av godmanskap för
ensamkommande barn i nio ärenden.
Långa handläggningstider vid granskning av årsräkningar och
sluträkningar.
Underlåtit att överlämna ett godmanskap till behörig överförmyndare.
Dröjt med att överlämna en felskickad ansökan om god man till
tingsrätten.
Begäran om återrapportering
Länsstyrelsen ålägger, i enlighet med 24 § förmynderskapsförordningen
(1995:379), FFO, Överförmyndaren att senast den l mars 2017 undenätta Länsstyrelsen om vilka åtgärder som Överförmyndaren vidtagit och avser att vidta får
att komma tillrätta med sina bristfälliga rutiner för bevakning av att särskilt
förordnade vårdnadshavare lämnar in redovisningshandlingar. Överförmyndaren
ska också redogöra får vilka åtgärder som vidtagits i akt 38, 89, 87 och 155.
Inledning
Vid inspektionen den 31 mars 2016 granskade Länsstyrelsen 58 akter. Se bilaga
med information om de granskade akterna. Efter aktgranskningen höll Länsstyrelsen ett sammanträde med Överfölmyndaren där de frågor som uppstått vid
granskningen av akterna behandlades. Vid sammanträdet medverkade Lisa
Wellenius, Lotta Reimers och Johan Lidman från Länsstyrelsen samt Inger
Malmqvist (överförmyndare), Bo Sävhammar (ersättare), Elin Höghielm och
Fredrik Markstedt.
I den mån Länsstyrelsen har funnit anledning att kommentera Överfålmyndarens
handläggning av ärendena framgår detta av rapporten, med hänvisning till aktuella
aktnummer.
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Aktgranskning med kritik
Bristfälliga rutiner avseende beva/ming av att särskilt förordnade vårdnadshavare
lämnar in redovisningshandlingar.
I rappOlierna från Länsstyrelsens senaste två inspektioner har Länsstyrelsen
la'itiserat Överfchmyndaren föl' underlåtenhet att vidta åtgärder när ställföreträdare
inte lämnat in redovisningshandlingar (se dm 203-36940-2014 och 203-138752015). I föregående års rappOli la'itiserade Länsstyrelsen Överförmyndaren för
underlåtenhet att vidta åtgärder i bl.a. akt 38 och 89 när särskilt förordnade
vårdnadshavare inte lämnat in några årsräkningar. Länsstyrelsen följde upp frågan
vid den nuvarande inspektionen och fann bl.a. följande:
I akt 38 vidtog Överförmyndaren ingen åtgärd fönän den 23 mars 2016
(sju dagar innan Länsstyrelsens inspektion) då ett brev skickades till
ställfåreträdaren får att boka in ett möte angående att eventuellt befria
denne från redovisningsskyldighet.
I akt 89 vidtog Överfölmyndaren ingen åtgärd fönän den 30 mars 2016
(dagen innan Länsstyrelsens inspektion) då Överförmyndaren försökt få
kontakt med ställföreträdaren.
Vid inspektionen noterade Länsstyrelsen också ytterligare alcter med liknande
brister:
I akt 87 förordnades en särskilt förordnad vårdnadshavare den 22 oktober
2013. Barnet blev myndigt år 2014 men akten är inte avslutad och ställföreträdaren har inte lämnat in någon årsräkning eller sluträkning. Den 13
oktober 2014 ansölcte ställföreträdaren om befijelse från redovisningsskyldighet. Nästa åtgärd i akten är en tjänsteanteckning fl'ån ett telefonsamtal med ställföreträdaren den 3 O mars 20 16 (dagen innan Länsstyrelsens inspektion) där Överförmyndaren noterat "Jag sla'iver befl'ielse för
henne om redovisning.".
I akt 155 har det förordnats två särskilt förordnade vårdnadshavare. Barnet
blev myndigt i januari 2015 men akten är inte avslutad och ställföreträdarna har inte lämnat in några årsräkningar eller någon sluträkning.
Överförmyndaren har inte vidtagit någon åtgärd med anledning av detta
förrän den 22 mars 2016 (åtta dagar innan Länsstyrelsens inspektion) då
Överförmyndaren skickat en sla'ivelse till en av ställföreträdarna. Överförmyndaren skriver "Jag håller på och avslutar [namn] ärende på överförmynderiet då hon fyllt 18 år. Kan du och din fl'u fylla i de medsldckade
årsräkningarna och tala om var pengar som kommit in från
försäkringskassan har gått till och sedan sidcka tillbaka det till mig. Först
därefter kan jag avsluta ärendet och skicka över alla papper till [namn].".
Enligt 10 kap. 3 § föräldrabalken, FB, är en särskilt förordnad vårdnadshavare
också förmyndare för barnet och omfattas av FB:s regler om särskilt förordnade
förmyndare. Förordnade fÖlmyndare, gode män och förvaltare ska enligt 14 kap. 1
§ FB inom två månader efter förordnandet lämna en fÖlieckning till överförmyndaren över den egendom som de förvaltar. De ska också enligt 14 kap. 15 § FB före
den 1 mars vmje år i en årsräkning till överförmyndaren redogöra för förvaltning-
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en under föregående år av egendom som har stått under ställföreträdarens
fÖlvaltning. Förteckningar och årsräkningar ska avges på heder och samvete.
Länsstyrelsen vill framhålla att överfölmyndarens granskning av ställföreträdares
redovisningshandlingar utgör en kontroll av att ställföreträdaren använder huvudmannens, eller bamets, tillgångar till dennes fördel och utgör en central del i
överförmyndarens tillsyn. Underlåtenhet att lämna in redovisningshandlingar kan
vara ett tecken på att ställföreträdaren inte sköter sitt uppdrag och det är därför
viktigt att överförmyndaren aktivt bevakar att redovisningshandlingar lä1l1l1as in
och att de lämnas in i rätt tid. För att en ställföreträdare ska kunna lä1l1l1a in en årseller sluträkning i förenklad form, eller inte alls, måste överfölmyndaren fatta ett
sådant beslut i enlighet med 14 kap. 19 § FB. Överfölmyndaren kan inte befria en
ställföreträdare från skyldigheten att lämna in förteckning.
Länsstyrelsen har i rappOliema från de två senaste årens inspektioner uppmärksammat brister i Överförmyndarens rutiner för bevakning av att redovisning
inkommer från bl.a. särskilt förordnade vårdnadshavare. Trots att Länsstyrelsen
påtalade brister i akt 38 och 89 i rappOlien från inspektionen år 2015 vidtog inte
Överförmyndaren några åtgärder i aktema förrän ett par dagar innan Länsstyrelsens nuvarande inspektion. Därutöver påträffade Länsstyrelsen ytterligare två
akter med liknande brister. Det är Länsstyrelsens uppfattning att Överfönnyndm'en inte gjOli tillräcldigt för att komma till rätta med dessa problem.
Länsstyrelsen är kritisk till Överförmyndarens bristfälliga rutiner och tillsyn i
detta hänseende (se vidare under rubriken Begäran om återrapportering i denna
rapport).
Långa handläggningstider vid anordnande av godmanskap för ensamkommande
barn i nio ärenden
Vid inspektionen granskades 17 ärenden rörande god man för ensamkommande
bam. Länsstyrelsen noterade att Överförmyndaren i nio ärenden hade en handläggningstid på ca 1,5-2 månader (akt 323,322,321,336,337,325,328,334 och
331). I flelialet ärenden har det gått långa perioder utan att några åtgärder
dokumenterats.
Överfölmyndaren uppgav vid inspektionen att det har kommit många bam till
kommunen. Antalet ensamkommande bam har ökat från 13 till 75. Det har inte
varit svårt att hitta personer som är villiga att åta sig uppdrag som gode män för
ensamkommande bam. Överfölmyndaren genomförde rekryteringsinsatser och
fick många intresseanmälningar. Därefter genomförde Överförmyndaren utbildningar vid ett par tillfållen. Nu har hon personer att förordna till uppdragen. Överförmyndaren uppgav att hon har prioriterat de ensamkommande barnen vilket
påverkat andra delar av verksamheten.
Länsstyrelsen vill med anledning av detta framföra följande. Länsstyrelsen
granskar under 2016 särskilt ärenden angående ensamkommande bam då det
under år 2015 var en osedvanligt stor inströmning av ensamkomnlande barn till
Sverige. Över 35000 barn utan vårdnadshavare sökte under året asyl i Sverige.
Detta ilmebar en stor belastning för de flesta kommunema i Sverige. För många
av överfålmyndama ilmebar det en omfattande ökning av antalet ärenden där en
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god man ska utses för ett ensamkommande bam. Tillströmningen av nya ärenden
har dock minskat kraftigt under börj an av år 2016.
När ett bam blir anvisat till en kOlnmun av Migrationsverket, får den kommunens
socialnämnd det huvudsaldiga ansvaret får bamet. På grund av den stora ti1l~
strömningen av bam har väldigt många kommuner placerat bamet på boenden i
andra kommuner. Enligt 11 § lag (2005:429) om god man får ensamkommande
barn, LGEB, och 11 kap. 25 § FB ska överförmyndaren i den kommun där bamet
vistas förordna en god man för bamet. Vistelsebegreppet betyder att det är den
kommun där bamet fysiskt uppehåller sig som har ansvaret föl' godmanskapet för
bamet. Detta innebär att bamen kan ha två olika kommuner som båda är ansvariga
för olika delar av deras tillvaro. I vissa fall har den anvisade kommunen legat
långt ifrån vistelsekommunen. Bamen har också i många fall fått byta boende
flera gånger på kOli tid.
Dessa förhållanden ledde till att det under hösten 2015 ibland uppstått osäkerhet
kring vilket boende bamet befunnit sig på, vilket i sin tur lett till osäkerhet kring
vilken kommuns överförmyndare som ska förordna god man. I vissa fall har det
även lett till att bamet fårordnats flera gode män, av olika överförmyndare.
Allt detta har sammantaget lett till att handläggningstidema föl' att fårordna god
man blivit längre än vanligt hos många överfölmyndare.
I 3 § LGEB anges att god man ska förordnas så snari det är möjligt. I förarbetena
till lagen (se prop. 2004/05: 136 s. 27 och s. 31 f.) står bl.a. att det är en naturlig
följd av bamens utsatta situation att ett ärende om förordnade av god man för ett
ensamkommande bam handläggs skyndsamt. Lagstiftaren har valt att inte specifi ~
cera en tidsgräns, men det har ofta tolkats som att det inte ska ta mer än några
dagar.
Vid nuvarande granskning fann Länsstyrelsen att handläggningstidema i nio
ärenden hade uppgått till mellan 1~2 månader. I flelialet ärenden har det gått långa
perioder utan att några åtgärder dokumenterats. Mot bakgrund av kravet på skynd~
samhet med anledning av bamets utsatta situation och den passiva handlägg~
ningen av ärendena är Länsstyrelsen kritisk till Överförmyndarens långa hand~
läggningstider i dessa ärenden.
Länsstyrelsen kan också konstatera att en del problem har orsakats av bristfållig
samordning mellan de olika inblandade myndighetema och långa handläggnings~
tider hos både Migrationsverket och socialnämndema. Den situation som rådde
under hösten 2015 var extraordinär och efter att tillströmningen av nya ärenden
minskat kraftigt har också handläggningstidema normaliserats.

Långa handläggningstider vid granskning av årsrälO1ingar, sluträlO1ingar etc.
Vid aktgranslmingen noterades följande handläggningstider vid granskning av
redovisningshandlingar.
I akt 144, som granskades med anledning av ett klagomål, inkom en
förteckning och årsräkningen föl' år 2014 i februari 2015.
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Överförmyndaren hade vid tiden för inspektionen inte granskat
redovisningshandlingarna.
I akt 3 inkom årsräkningen for år 2014 i mars 2015 och den hade vid tiden
för inspektionen inte granskats av Överförmyndaren.
I akt 41 inkom årsräkningen för år 2014 i mars 2015 och den hade vid
tiden for inspektionen inte granskats av Överfölmyndaren.
I akt 233 inkom årsräkningen för år 2014 i oktober 2015 och den hade vid
tiden för inspektionen inte granskats av Överförmyndaren.
I akt 132 inkom ål'sräkningen for år 2014 i juni 2015 och den hade vid
tiden for inspektionen inte granskats av Överförmyndaren.
I akt 138 inkom årsräkningen for år 2013 och en sluträkning i februari
respektive mars 2014 och de granskades av Överfölmyndal'en den 12
december 2014.
I akt 35 inkom årsräkningen for år 2014 i februari 2015 och den
granskades av Överförmyndaren den 22 mars 2016 (åtta dagar innan
Länsstyrelsens inspektion). En sluträkning inkom också i september 2015
som Överfölmyndaren vid tiden för inspelctionen inte hade
granskat. Överformyndaren har begärt uppgifter om en forsäkring den 29
mars 2016 (dagen innan Länsstyrelsens inspektion).
I akt 193, som granskades med anledning av ett klagomål, inkom
årsräkningen för år 2014 i mars 2015 och den granskades av
Överförmyndaren den 22 mars 2016 (åtta dagar innan Länsstyrelsens
inspektion).
I akt 99 inkom årsräkningen för år 2014 i mars 2015 och den granskades
av Överformyndaren den 26 januari 2016.
I akt 197 inkom årsräkningen för år 2014 i mars 2015 och den granskades
av Överformyndaren den 10 februari 2016.
Sammanfattningsvis har Länsstyrelsen vid granskningen noterat att det tagit lång
tid för Överförmyndaren att granska ställföreträdarnas redovisningshandlingar. I
vissa fall har det tagit 9-13 månader att granska årsräkningar och i vissa fall hade
årsrälmingarna vid inspektionen ännu inte granskats mer än ett år efter att de
inkom.
Vid sammanträdet uppgav Överfölmyndaren att den ansträngda situationen under
hösten med många ensamkommande barn medforde längre handläggningstider vid
granskningen.
Överföl1nyndare granskar formyndares verksamhet med ledning av bl.a. ingivna
årsrälmingar (se 16 kap. 3 § FB). Överfölmyndaren ska göra en anteckning om
verkställd granslming på årsrälmingen (se 16 kap. 4 § FB). Regeln i 7 §
förvaltningslagen (1986:223), FL, om snabb och enkel handläggning ska vara
vägledande i samtliga ärenden hos överförmyndaren. En snabb handläggning hos
överförmyndaren är av rättssäkerhetsskäl viktig för den enskilde, som annars kan
riskera att hans eller hennes personliga eller ekonomiska förhållanden försämras.
Justitieombudsmannen, JO, har i ett beslut (dm 5172-2008) uttalat att drygt sju
månader är för lång tid för granslming aven årsrälming.
Länsstyrelsen är kritisk till Överfölmyndarens långa handläggningstider för
granslming av redovisningshandlingar.
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Underlåtit att överlämna ett godmanskap till behörig öveljörmyndare.
Vid gransirningen av ett godmanskap, akt 67, noterade Länsstyrelsen följande.
Huvudmannen bor sedan år 2011 utomlands hos sitt bam. Gode mannen har i en
redogörelse som inkom i februari 2015 uppgett att huvudmannen inte orkar resa
hem till Sverige p.g.a. svaghet och ålder samt att fortsatt godmanskap därför är
tveksamt. Gode mannen hal' den 16 september 2015 ansökt om att entledigas från
uppdraget som god man. Överförmyndaren har den 17 februari 2016 begärt ett
personbevis från Skatteverket. Eilligt detta avregistrerades huvudmannen i
folkbokföringen den 13 mars 2013. Enligt en tjänsteantec1ming daterad den 19
februari 2016 har Överfölmyndaren talat med gode mannen och "när årsräkningen
är gjord skall ärendet överlämnas till Stockholms överförmyndamämnd föl'
begäran om upphörande.". Årsräkningen granskades den 15 februari 2016 och
alcten hade vid Länsstyrelsens inspektion inte överlämnats till Stockholm.
Tillsynen utövas av överfölmyndaren för den kommun där den som har
förmyndare, god man eller förvaltare är folkbokförd. Om den enskilde inte är
folkbokförd i Sverige, utövas tillsynen av överförmyndaren för den kommun där
den enskilde vistas (se 16 kap. 2 § st. 1 FB). Om det inte finns någon behörig
överfchmyndare enligt 16 kap. 2 § st. 1 FB utövas tillsynen över en god man
eilligt 11 kap. 4 § FB av överförmyndaren för Stockholms kommun (se 16 kap.
2 § st. 3 FB). När överförmyndaren får kännedom om att förhållandena har
ändrats så att en annan överförmyndare enligt 16 kap. 2 § FB ska ta över tillsynen
över ett godmanskap ska överförmyndaren genast sända över akten om
godmanskapet till den överförmyndare som skall utöva tillsynen. Till alcten ska
fogas de uppgifter om godmanskapet som finns i överförmyndarens register. Om
ett visst ärende vid överflyttningen är beroende på överförmyndarens
handläggning, ska en redogörelse för detta läml1as (6 § FFO).
Länsstyrelsen vill mot bakgrund av detta framföra följande. Eftersom
huvudmannen sedan mars 2013 inte är folkbokförd i Sverige och inte heller vistas
i Sverige är Överförmyndaren i Stockholms stad behörig överfölmyndare.
Överförmyndaren hal' under ett par år vetat att huvudmannen inte bor i Sverige
och det borde enligt Länsstyrelsen mening ha föranlett Överfölmyndaren att
utreda om hon var behörig överförmyndare i ett tidigare skede. Alcten borde
vidare omedelbart ha överlämnats till Överförmyndarnämnden i Stockholms stad i
februari 2016 då Överförmyndaren fick infOlmation från Skatteverket om att
huvudmannen var avregistrerad i folkbokföringen. Länsstyrelsen är kritisk till
Överförmyndarens handläggning i denna del.

Handläggning av ärenden rörande ansökan/anmälan om behov av god
man/förvaltare
Länsstyrelsen granskade fem ärenden rörande ansökan/amnälan om behov av god
man/förvaltare och noterade följande.
I akt 246 tog det drygt 4,5 månader föl' Överförmyndaren aH överlämna en
felskickad ansökan om god man till tingsrätten. Ansökan inkom den 4
november 2015 och Överförmyndaren överlämnade den till tingsrätten den
21 mars 2016 (nio dagar innan Länsstyrelsens inspektion). Det finns inte
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några dokumenterade åtgärder mellan den 13 m~ 2015 och oktober 2015
(ca fem månader).
I akt 287 har Överförmyndaren den 1 oktober 2015 siaivit foljande
tjänsteanteckning "Samtalat med [namn] som säger att hon sagt till om
läkarintyg via sjuksköterskorna. Jag frågar eftersom hon lämnat in en
anmälan till mig om hon arbetar på socialförvaltningen. Det gör hon inte
utan är enhetschef på Ekgården. Då säger jag att delegation endast gäller
för soc. Hon säger att hon tar kontakt med en biståndshandläggare. Jag
säger att j ag låter akten vara öppen tills vi fått in allt.". Överförmyndaren
har inte vidtagit några åtgärder mellan den 15 oktober 2015 och den 22
mars 2016 (åtta dagar innan Länsstyrelsens inspektion).
I akt 281 har det inte vidtagits någon åtgärd, på knappt fem månader
mellan den 28 oktober 2015 och den 23 mars 2016 (sju dagar innan
Länsstyrelsens inspektion) då Överfolmyndaren skrivit en tjänsteanteckning angående att "IFO" hösten 2015 meddelat att de skulle avvakta
med en ansökan om förvaltare.
Med anledning av Överförmyndarens tjänsteanteckning i akt 287 frågade Länsstyrelsen vid sammanträdet varför det var relevant om anmälaren arbetade på
socialförvaltningen. Överförmyndaren uppgav att socialnämnden har en
delegationsordning som innebär att endast biståndshandläggare kan anmäla behov
av ställföreträdare till Överförmyndaren. Överförmyndaren uppgav vidare att det
är SVåli att rekrytera gode män och förvaltare. Länsstyrelsen framforde att Överförmyndaren har en skyldighet att hantera även anmälningar som inkommer från
andra än socialnämnden och ta ställning till om det fInns skäl for Överfolmyndaren att ansöka om ställföreträdare till tingsrätten enligt 5 § FFO.
Sammanfattningsvis noterade Länsstyrelsen vid aktgranslrningen att tre ärenden
legat i ca fem månader utan åtgärder, samt att Överfölmyndaren först efter ca fyra
och en halv månader överlämnat en felskickad ansökan om god man till tmgsrätten. Länsstyrelsen noterade också att Överförmyndaren forst i anslutning till
Länsstyrelsens inspektion bÖljat vidta åtgärder i ärendena.
Länsstyrelsen vill mot bakgrund av detta understryka att en snabb handläggning
hos överfölmyndaren av rättsäkerhetsskäl är viktig för den enskilde som annars
kan riskera att hans eller hennes personliga eller ekonomiska förhållanden blir
försämrade om godmanskap eller förvaltarskap fördröjs. I kravet på snabb handläggning ligger att överförmyndaren under handläggningen måste bevaka att
utredningen hela tiden fårs framåt. Regeln i 7 § FL ska, som i all annan handläggning av ärenden hos överförmyndaren, vara vägledande. Då en överförmyndare
får in en ansökan om god man eller förvaltare från behörig sökande ska överförmyndaren snarast sända över ansökan, eventuellt tillsammans med ett eget
yttrande, till tingsrätten som är behörig att pröva frågan (se JO 2002/03 s. 417 och
2005/06 s. 422).
Länsstyrelsen är kritisk mot att det tog ca fyra och en halv månad for Överförmyndaren att överlämna en felskickad ansökan om god man till tingsrätten.
Länsstyrelsen uppmanar vidare Överförmyndaren att se över sina rutiner för
hantering av annlälningar så att ärenden inte ligger vilande under längre tider utan
åtgärder.
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Övrig aktgranskning
Oklara korrigeringar i årsräkning samt bristande diariefäring

I ett förvaltarskap, akt 193 (se även under avsnittet Lång handläggningstid vid
grans/ming av årsräkningm', sluträlmingar etc.), som granskades mot bakgrund av
Idagomål till Länsstyrelsen noterades följande. Länsstyrelsen granskade även
akten vid föregående inspektion. Överförmyndaren har vid granskingen av årsräkningen för år 2014 gjort svårbegripliga korrigeringar i årsräkningen. Vissa
uppgifter som förvaltaren slcrivit är överstrukna. Korrigeringama är även gjorda
på ett sådant sätt att det är oklart vad Överfönnyndaren lagt till och vad förvaltaren skrivit. Vidare noterades att en del handlingar i akten inte är diarieförda. Den
senast diarieförda handlingen registrerades den 3 februari 2016. Därefter har överförmyndaren granskat en årsräkning samt skrivit flera tjänsteanteckningar.
Länsstyrelsen vill med anledning av de omfattande korrigeringarna i årsrälmingen
framföra följande. JO har i beslut den 8 december 2009 (dm 5955-2009) uttalat
bl.a. följande angående rättelser av fÖlteclmingar och årsrälmingar.
Rättelser av förteckningar och års räkningar görs i sådan utsträckning att det kan vara svårt att
se vilken som är överförmyndarens respektive ställföreträdarens uppfattning. Detta kan
medföra att det inte alltid står helt klart vilket belopp ställföreträdaren tar ansvar för. Ä ven om
det av handlingarna framgår att ett visst belopp ska föras in i årsräkningen måste
överfiirmyndaren se till att ställföreträdarens underskrift omfattar "rätt" belopp. Om för stora
ändringar görs utan medverkan av ställföreträdaren är det risk att straff- och
skadeståndsansvaret urholkas. Det är i dessa fall bättre att ställföreträdaren ombeds att ge in en
skriftlig komplettering.

Länsstyrelsen vill även framhålla vikten av att allmänna handlingar som omfattas
av sekretess utan dröjsmål ska registreras när de kommit in till eller upprättats hos
myndigheten (se 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen [2009:400], OSL).
Förekomsten av offentliga handlingar i överfönnyndarens akter är begränsad med
hänsyn till den starka sekretess som råder i verksamheten enligt 32 kap. 4 § OSL.
Länsstyrelsen uppmanar Överförmyndaren att se över sina rutiner i dessa delar.
Skickat tillbaka enfärteclming till enfärvaltare

I akt 347, angående ett förvaltarskap, noterades följande. En fÖlteclming inkom
den 16 februari 2016. Överförmyndaren har skickat tillbaka handlingen till
förvaltaren för att denne ska skriva under på heder och samvete (framgår av postit). Det finns en kopia av handlingen i akten.
Tryckfrihetsförordningens (TF) regler om allmänna handlingars offentlighet blir
aktuella (se 2 kap. TF). En handling är allmän om den förvaras hos myndighet och
antingen inkommit dit eller upprättats där (2 kap. 3 § TF). En myndighet får inte
lämna ifrån sig sina allmänna handlingar eller förstöra dem efter eget fritt skön (se
JO 1998/99 s. 474). Enligt 2 kap. 18 § TF meddelas grundläggande bestämmelser
om hur allmämla handlingar ska bevaras samt om gallring och annat avhändande
av sådana handlingar i lag. Bestämmelser avseende detta återfilills huvudsakligen
i arkiviagen (1990:782), ArkivL.
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En kommunal myndighet har i vissa fall möjlighet att avhända sig allmänna
handlingar genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av
lag eller särskilt beslut av kommunfullmäktige (15 § ArkivL). Exempelvis ska
överförmyndare överlämna redovisningshandlingar enligt 16 kap. 8 § FB.
Allmänna handlingar får också gallras endast under vissa förutsättningar (lO §
ArkivL). Bestämmelserna i arkivIagen medger inte gallring av allmänna handlingar i ärenden som inte är avslutade (se JO beslut den 3 februari 2009 dm 4002008).
Det finns således inget lagligt stöd för Överförmyndaren att skicka tillbaka en
fÖlieckning på detta sätt. Länsstyrelsen uppmanar Överfönnyndaren att ändra sina
rutiner i detta avseende.
Rutiner för bevakning
I ett förmynderskap, akt 132, (se även avsnittet Lång handläggningstid vid
granskning av årsräkningar, sluträkningar etc.) noterade Länsstyrelsen att det
inte hade inkommit någon sluträkning. Barnet fyllde 18 år i mqj 2015 och sluträkning skulle ha inkommit senast juni 2015. Överförmyndaren har påmint
förmyndama i september 2015 och den 29 mars 2016 (dagen innan Länsstyrelsens
inspektion).
I Överfönnyndarens tillsyn ingår att bevaka att förteckningar, årsräkningar och
sluträkningar inkommer och vidta åtgärder då det brister, genom att t.ex. förelägga
med vite. Det är viktigt att överförmyndaren är aktiv i detta arbete, om
redovisning inte kommer in i tid kan det vara ett tecken på att ställföreträdaren
inte sköter sitt uppdrag. JO har angående årsräkningar (årsräkningar ska inkomma
före den 1 mars varje år) uttalat att en påminnelse bör gå ut någon vecka in i mars
månad och att ställföreträdaren i tillämpliga fall normalt bör få ett vitesföreläggande i god tid före sommaren (se JO beslut den 15 augusti 2012 med dm 29712011).
I det granskade förmynderskapet har Överförmyndaren inte vidtagit någon åtgärd
mellan september 2015 och dagen innan Länsstyrelsens inspektion den 29 mars
2016. Länsstyrelsen uppmanar därför Överfölmyndaren att se över sina rutiner.
Övriga frågor
Situationen hos myndigheten
Överförmyndaren uppgav vid inspektionen att det har varit ett påfrestande år. Det
behövs mer resurser till verksamheten då man inte hinner med arbetet. Under år
2015 var det en handläggare anställd som sedan slutade och därefter har
Överförmyndaren fått viss hjälp aven assistent. Kommunen håller på att relaytera
en ny handläggare till verksamheten. Ersättaren har varit delaktig i verksamheten i
mindre omfattning, under Överförmyndarens semester och har även granskat
årsrälmingar.
Överförmyndaren uppgav att hon gärna skulle se att kommunen samarbetade med
andra kommuner i överförmyndarfrågor. Länsstyrelsen framförde att ett sådant
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samarbete, exempelvis i fOlm aven gemensam överförmyndarnämnd, kan ha
många fördelar för en mindre överförmyndarverksamhet som denna.
Kommunen genomfor för närvarande en intern granskning av överförmyndarverksamheten.

/

tJ/Åt
Lisa Wellenius

Bilaga: Granskade akter
Kopia till:
Överförmyndaren
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommumevisorerna
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BILAGA

00

-'l Stockholm

Datum

Beteckning

2016-11-23

203-6458-2016

Enheten för tillsyn
Lisa Wellenius

Granskade akter
Godmanskap ensamkommande barn (17 st.)
AJct350,334,331,343,333,323,322,321,351,336,337,325,344,328,354,
359 och 352.
Förmynderskap (15 st.)
Akt 35, 233, l32, 155, 1l3, 87, 89, 38,275, 188, 152,202,335,320 och 123.
Förvaltarskap (5 st.)
Akt 193,347,143,356 och 99.
Godmanskap (15 st.)
Akt 41, 270,6, 78, 232, 144, 197, 75, 48, 353, 67, 51, 10, l38 och 3.
Anmälan/ansökan om god manlförvaltare (6 st.)
Akt 281,246,248,287,339 och 360.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E·postlwebbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
10422 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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Person-/org nr 212000-0308
Ärende nr 33-84-10599645
Boverkets dnr 3426/2016

BESLUT

Boverket

2016-11-21

Mvndlgheten för samhällsplanering,
byggande och boende

VI IGÄl<ERS I'OMMU
Vingåkers kommun
Parkvägen 8
643 80 Vingåker

Handläggare
Paul Silfwerberg

KommUl I!:iyrel son

7n1[ -11- 7 3
[1n '

pi

Beslut stöd enligt förordningen (2016:364) om stats61
kommuner för ökat bostadsbyggande
Boverkets beslut
Vingåkers kommun beviljas bidrag med 3 872 255 kronor. I samband med detta beslut betalar
Boverket ut bidraget.
Detta beslut får enligt 13 § förordningen (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat
bostadsbyggande inte överklagas.

Redogörelse för ärendet
Vingåkers kommun har ansökt om statsbidrag för ökat bostadsbyggande.

Beslutsmotiveringar
Boverket anser att kommunen uppfyller förutsättningarna för att bevilja stöd.

Villkor för bidrag
De krav som anges i förordningen (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat
bostadsbyggande ska vara uppfyllda.
Villkoren för bidraget är:
• Att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett startbesked som möjliggör byggande
av minst en bostad. Tolvmånadersperioden är den l augusti föregående år och tolv månader
framåt.
• Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit riktlinjer för
bostadsförsörjningen enligt lagen (2000: 1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
• Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit en ny
översiktsplan eller gjo11 en översyn av planens aktualitet enligt 3 kap. plan- och bygglagen
(2010:900).
• Att det i kommunen den 31 juli innevarande år finns minst en folkbokförd nyanländ
invandrare som fått uppehållstillstånd. Tolvmånadersperioden är den 1 juli föregående år och
tolv månader framåt. Folkbokföringsadressen den 31 juli är utgångspunkten. Den nyanlända
invandraren ska även omfattas av förordningen (2010: 1122) om statlig ersättning för insatser
för vissa utlänningar. Detta villkor gäller endast för en del av stödet (60 procent).

Beräkning av bidrag
Av tillgängliga medel ska 60 procent fördelas utifrån antalet bostäder i kommunen som
omfattas av givna startbesked från och med den 1 augusti föregående år och tolv månader
framåt i förhållande till ett referenstal som svarar mot behovet av bostäder för nyanlända
invandrare i kommunen.
Referenstalet beräknas som en kvot av antalet folkbokförda nyanlända i förhållande till antalet
Postadress:
Box 534
371 23 Karlskrona

Besöksadress:
Drottninggatan 18

Telefon:
0455-353000

Telefax:
0455-353100

E-post:
Internet:
registraturen@boverket.se www.boverket.se
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Person-/org nr 212000-0308
Ärende nr 33-84-10599645
Boverkets dm 3426/2016
personer i ett genomsnittligt hushåll i landet, omvandlat till närmaste heltal.
Om referenstalet är lika med eller mindre än antalet bostäder ska fördelningen av statsbidrag
ske utifrån referenstalet.
Om referenstalet är större än antalet bostäder ska fördelningen av statsbidrag ske utifrån antalet
bostäder.
Av tillgängliga medel ska 40 procent fördelas enbart utifrån antalet bostäder. Sådant
statsbidrag ska dock inte lämnas för bostäder som legat till grund för beräkningen av fördelning
av statsbidrag utifrån referenstalet.

Annan information i ärendet
Enligt 11 § förordningen om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande är en
kommun som har tagit emot statsbidrag återbetalningsskyldig om bidraget har lämnats på
felaktig grund eller med för högt belopp.
I detta ärende har Per Lindkvist beslutat. Paul Silfwerberg har varit föredragande.

fb!~~~

Per Lindkvist
enhetschef

jurist

Boverkets beräkningsunderlag
Referenstal
(Antal nyanlända)

95 1 (genomsnittligt hushåll) 2,2 = 43

Antal bostäder startbesked har lämnats för: 44
Bostäder Pott A : 43
Bostäder Pott B : 1
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-23

5

Ks §

Information från tjänstemän i beslutsärenden
Förslag till beslut



Informationen läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichefen förederar ärendet Begäran om kapitaltillskott från FSF AB.
Samhällsbyggnadschefen föredrar ärendet Utökning av verksamhetsområde för
vatten och spillvatten i Ålsätter.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

27

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunstyrelsen

2017-01-23

6

Ks §

Dnr 403/2016

501

Remissvar – Sörmlands regionala
trafikförsörjningsprogram
Förslag till beslut



Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till skrivelse som sin
egen och överlämnar den till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.

Beskrivning av ärendet

Kollektivtrafikmyndigheten ska enligt lagstiftningen upprätta ett
trafikförsörjningsprogram. I trafikförsörjningsprogrammet anges den regionala
kollektivtrafikmyndighetens politiska mål och inriktningar för framtidens
kollektivtrafik samt strategier som visar på vilket sätt myndigheten kan arbeta för
att nå de övergripande målen för den regionala kollektivtrafiken. Innan
Kollektivtrafikmyndighetens direktion fastställer det nya regionala
trafikförsörjningsprogrammet har kommunen möjlighet att yttra oss i ärendet.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2016-12-21
Samrådsremiss, 2016-11-21
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2016-12-21
Vår handläggare

Jörgen Svensson
jorgen.svensson@vingaker.se
Vår beteckning

KS 2016/403

Remissvar på regionalt trafikförsörjningsprogram
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar


Att låta denna skrivelse utgöra remissvar till Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet.

Sammanfattning

Kollektivtrafikmyndigheten ska enligt lagstiftningen upprätta ett
trafikförsörjningsprogram. I trafikförsörjningsprogrammet anges den regionala
kollektivtrafikmyndighetens politiska mål och inriktningar för framtidens
kollektivtrafik samt strategier som visar på vilket sätt myndigheten kan arbeta för
att nå de övergripande målen för den regionala kollektivtrafiken. Innan
Kollektivtrafikmyndighetens direktion fastställer det nya regionala
trafikförsörjningsprogrammet har vi möjlighet att yttra oss i ärendet.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts på kommunledningsförvaltningen.

VK101S v1.0 060208,
TJÄNSTEUTLÅTANDE_regionalt_tra
fikförsörjningsprogram

Bakgrund

En central uppgift för Kollektivtrafikmyndigheten är att fatta beslut om allmän
trafikplikt för den regionala kollektivtrafik som samhället avser att ta ansvar för
och teckna avtal om. Trafikpliktsbeslut får bara avse regional kollektivtrafik.
Beslutet ska kunna härledas ur det regionala trafikförsörjningsprogrammet och ska

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsenheten
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: tekniska@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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ses som ett verkställighetsbeslut av de intentioner som kommer till uttryck i
trafikförsörjningsprogrammet.
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Tidsperspektivet för trafikförsörjningsprogrammet sträcker sig fram till år 2030.
Programmet har fokus på fortsatt utveckling av busstrafiken och samordning
mellan allmän och särskild kollektivtrafik där teknikutvecklingen kan komma att
påverka förutsättningar markant under perioden. Ytterligare ett fokusområde är
den storregionala tågtrafiken med en betydande utveckling under perioden som
ett resultat av ett intensivt samarbete i regionen de senaste åren. De långsiktiga
utmaningarna för samhället i allmänhet och kollektivtrafiken i synnerhet är stora
och det är angeläget att formulera ambitioner för ett längre tidsperspektiv. För
Sörmlands län består utmaningarna främst i att stärka kopplingarna till
tillväxtområden i omkringliggande län. På så sätt kan förutsättningar ges att stärka
invånarnas möjligheter till sysselsättning och att öka företagens möjligheter att
rekrytera arbetskraft. Länen i östra Mellansverige samarbetar därför inom ramen
för ”En Bättre Sits” med fokus på långsiktig, år 2050, trafikutveckling och på
behovet av utvecklad infrastruktur för kollektivtrafiken.
Kollektivtrafikmyndighetens ambition är att programmet ska revideras en gång
under varje mandatsperiod, det vill säga var fjärde år.
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Förvaltningens synpunkter på remissversionen av
trafikförsörjningsprogrammet

Vingåkers kommun är en av medlemmarna i Sörmlands kollektivtrafiksmyndighet
tillsammans med övriga länskommuner och landstinget. Det är naturligt att
resonera utifrån att det som är bra för länet är också bra för den enskilda
kommunen. Emellertid så skiljer sig förutsättningarna för kommunerna åt både
avseende storlek och lokala förutsättningar. I handlingen presenteras
Katrineholm, Flen och Vingåker som ett område som tillhör Eskilstunas
arbetsregion. I remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet presenteras
också nedanstående bild över arbetspendlingen i Södermanland.

Det sägs att en bild säger mer än tusen ord. Bilder påverkar oss också. Därför
finns det skäl att bryta ner bilden för att få ett lokalt perspektiv. För Vingåkers del
finns det naturligtvis en stark koppling till Katrineholm och Flen. Utbytet med
Katrineholm är omfattande.
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I remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet fastslås också att Katrineholm,
Vingåker och Flen ingår i Eskilstunas lokala arbetsmarknadsregion. Ur
Vingåkersperspektiv är detta inte helt lyckat. Tabellen nedan visar hur pendlingen
såg ut 2014. Vi har en större koppling till Örebros arbetsmarknad (som är
expansiv) än till Eskilstuna. Framförallt vad det gäller inpendlare till kommunen.
Kompetensförsörjning för våra näringsidkare och vår kommun kan komma att bli
en stor utmaning i framtiden.
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Tågtrafiken mellan Vingåker och Örebro tar ca 1 timme (57 minuter) med byte i
Hallsberg. Under bytet i Hallsberg får resenären vänta 20 minuter. Kortare
restider skulle stärka attraktiviteten för Vingåker, men också för andra kommuner
längs västra stambanan.
Vi noterar att det finns en pil inritad mellan Finspång och Vingåker i figuren ovan
samt att relativt många pendlar in till oss från Finspångs kommun enligt tabellen
nedan. En förklaring till detta kan vara att småorterna Byle och Hävla är belägna
nära centralorten Vingåker.

I övrigt menar vi att trafikförsörjningsplanen är omfattande och väl
genomarbetad.
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VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Peter Grönlund
Samhällsbyggnadschef
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Jörgen Svensson
Trafikingenjör
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Samrådsremiss om Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är lagstadgat och utgör den plattform för arbetet
som gör det möjligt att utveckla kollektivtrafiken i regionen som ett hållbart
trafikslagsövergripande transportsystem. Programmet är strategiskt och långsiktigt till sin
karaktär. Det omfattar all kollektivtrafik inom länet men främst den trafik som tillgodoser
behov av arbetspendling och annat dagligt resande inom länet och till angränsande län.
Materialet som här är bifogat är samrådsversionen av Sörmlands regionala
trafikförsörjningsprogram. Programmet utgår från de nationella transportpolitiska målen och
är samordnat med den regionala utvecklingsplaneringen och stadsplaneringen, liksom med
annan samhälls- och infrastrukturplanering på lokal, regional och nationell nivå.
Samrådsversionen finns också att ladda ner från www.sormlandstrafiken.se. Synpunkter och
förslag lämnas skriftligen via e-post kollektivtrafikmyndigheten@sktm.dll.se senast den
20 februari 2017. Ange diarienummer SKTM16-0085 vid svar.
Alla synpunkter som kommer in under remisstiden kommer att sammanställas och bemötas i
en samrådsredogörelse. Trafikförsörjningsprogrammet revideras därefter med utgångspunkt i
de inkomna synpunkterna och annan utveckling. Avsikten är att det nya regionala
trafikförsörjningsprogrammet ska fastställas av direktionen för Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet i samband med direktionens sammanträde den 16 mars 2017.

Kontaktperson för samråden och trafikförsörjningsprogrammet är Bengt Stålner,
bengt.stalner@sormlandstrafiken.se, telefon 070-206 41 50.

Med vänliga hälsningar

Helena Ekroth
Myndighetschef
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Regionalt trafikförsörjningsprogram
Sörmland 2017
Remissversion november 2016 – februari 2017

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Box 591, 611 10 Nyköping, tfn 0155-20 20 50

e-post: kollektivtrafikmyndigheten@dll.se
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Detta är remissversionen av det andra regionala trafikförsörjningsprogrammet för Sörmlands län.
Remissversionen innehåller i all väsentligt, om än inte slutlig struktur och layout, det som är tänkt att
ingå i det slutligt fastställda programmet, vilket förväntas antas vid myndighetsdirektionens
sammanträde i mars 2017.
Programmet är uppdelat i bakgrundsbeskrivning, beskrivning av mål som ska vara styrande för
kollektivtrafikens framtida utveckling samt slutligen en beskrivning av strategier för hur målen ska
nås. Programmet avslutas med beskrivning av hur programmet förväntas omsättas i praktiken med
beskrivning av olika trafikstödjande funktioner. Här beskrivs också hur myndigheten avser arbetaför
ökad tillgänglighet och marknadstillträde.
Med remissversionen är vår förhoppning att så många berörda som möjligt – invånare, företag och
organisationer i och utanför länet – ges möjlighet att diskutera och ta ställning till de viktigaste
frågorna om Sörmlands framtida kollektivtrafik.
Vi önskar att remissvar är kollektivtrafikmyndigheten tillhanda senast den 20 februari 2017.
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1. Trafikförsörjningsprogrammet pekar ut riktningen för
kollektivtrafiken
Enligt kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065) ska det i varje län det finnas en regional
kollektivtrafikmyndighet. Sörmlands kollektivtrafikmyndighet har det politiska och ekonomiska
ansvaret för den regionala kollektivtrafiken i Sörmland. Kollektivtrafikmyndigheten är organiserad
som ett kommunalförbund med Landstinget Sörmland och länets nio kommuner som medlemmar.
Myndigheten använder Sörmlandstrafiken som varumärke för den upphandlade, regionala,
busstrafiken. Kollektivtrafikmyndigheten ska enligt lagstiftningen upprätta ett
trafikförsörjningsprogram. I trafikförsörjningsprogrammet anges den regionala
kollektivtrafikmyndighetens politiska mål och inriktningar för framtidens kollektivtrafik samt
strategier som visar på vilket sätt myndigheten kan arbeta för att nå de övergripande målen för den
regionala kollektivtrafiken.
En central uppgift för kollektivtrafikmyndigheten är att fatta beslut om allmän trafikplikt för den
regionala kollektivtrafik som samhället avser att ta ansvar för och teckna avtal om. Trafikpliktsbeslut
får bara avse regional kollektivtrafik. Beslutet ska kunna härledas ur det regionala
trafikförsörjningsprogrammet och ska ses som ett verkställighetsbeslut av de intentioner som
kommer till uttryck i trafikförsörjningsprogrammet. Även om ett beslut fattats om allmän trafikplikt,
är det fritt för marknaden att etablera kommersiell trafik inom eller genom samma område efter
anmälan till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Programmets tidsperspektiv
Tidsperspektivet för trafikförsörjningsprogrammet sträcker sig fram till år 2030. Programmet har
fokus på fortsatt utveckling av busstrafiken och samordning mellan allmän och särskild kollektivtrafik
där teknikutvecklingen kan komma att påverka förutsättningar markant under perioden. Ytterligare
ett fokusområde är den storregionala tågtrafiken med en betydande utveckling under perioden som
ett resultat av ett intensivt samarbete i regionen de senaste åren. Också färdigställandet av ett antal
stora infrastrukturprojekt ger nya förutsättningar för en mer robust, tätare och delvis snabbare
trafik: Citybanan genom Stockholm tas i bruk år 2017, dubbelspåret vid Strängnäs på Svealandsbanan
år 2018 och Ostlänken, med ny järnvägssträckning mellan Järna och Linköping, preliminärt år 2028.
De långsiktiga utmaningarna för samhället i allmänhet och kollektivtrafiken i synnerhet är stora och
det är angeläget att formulera ambitioner för ett längre tidsperspektiv. För Sörmlands län består
utmaningarna främst i att stärka kopplingarna till tillväxtområden i omkringliggande län. På så sätt
kan förutsättningar ges att stärka invånarnas möjligheter till sysselsättning och att öka företagens
möjligheter att rekrytera arbetskraft. Länen i östra Mellansverige samarbetar därför inom ramen för
”En Bättre Sits” med fokus på långsiktig, år 2050, trafikutveckling och på behovet av utvecklad
infrastruktur för kollektivtrafiken.
Kollektivtrafikmyndighetens ambition är att programmet ska revideras en gång under varje
mandatsperiod, det vill säga var fjärde år.
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Södermanlands län präglas av omfattande arbetspendling över länsgräns med tonvikt på pendling till men också från Stockholms län. Pendlingsmönstret
innebär särskilda krav och förutsättningar för organiseringen av kollektivtrafiken där en hög grad av samverkan krävs med angränsande län för att skapa
effektiva regionala kollektivtrafiksystem. Bilden ovan illustrerar mellankommunal arbetspendling Södermanlands län 2012 (uppdaterad bild med
underlag från 2014 förväntas finnas till slutlig version av programmet).
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2. Kollektivtrafiken lägger grunden för utveckling av ett
hållbart samhälle
Kollektivtrafiken är en grundläggande samhällsfunktion som ger människor tillgänglighet till arbete,
skola och fritidsaktiviteter. Kollektivtrafiken har också en avgörande betydelse för möjligheten att
skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. I detta avsnitt beskrivs kollektivtrafikens roll och funktion i
stort och för länet samt en spaning kring vilken roll kollektivtrafiken kan spela i framtiden utifrån
utveckling av ny teknik och nya tjänster.
Hållbar samhällsutveckling innefattar tre ömsesidigt beroende dimensioner: ekologisk, ekonomisk
och social hållbarhet. Den ekologiska dimensionen utgör ramen för en hållbar utveckling, beroendet
av naturen och dess kretslopp. Den ekonomiska hållbarheten bygger på skapa en balanserad
ekonomisk tillväxt, utan negativa effekter för människor och med begränsad förbrukning av
naturresurser. Den sociala hållbarheten innebär att människor har en godtagbar levnadsstandard och
att fördelningen av samhällets resurser är rättvis. Ett socialt hållbart samhälle ska ha förmåga att
tillgodose alla människors grundläggande behov och att ge människor lika möjligheter att leva och
delta i samhällslivet. Jämlikhet, jämställdhet och integration är därför grundläggande begrepp i den
sociala dimensionen.

Figur: De tre hållbarhetsdimensionerna. Boverket 2015

En väl utbyggd regional kollektivtrafik bidrar starkt till utveckling av ett långsiktigt hållbart samhälle
utifrån de tre hållbarhetsperspektiven ovan. Det ekologiska perspektivet innebär att kollektivtrafiken
garanterar tillgänglighet till olika samhällsfunktioner med en begränsad miljöpåverkan.
Kollektivtrafiken transporterar också människor på ett effektivt sätt vilket innebär att den markyta
som krävs för persontransporter kan begränsas.
En av den regionala kollektivtrafikens viktigaste uppgifter är att skapa tillgänglighet till arbete och
utbildning genom pendling, underlätta för företag att etablera sig och att rekrytera rätt arbetskraft
samt att säkra möjligheter att leva och verka i länets olika delar. På så sätt bidrar kollektivtrafiken
starkt till en ekonomiskt hållbar utveckling.
Kollektivtrafikens bidrag till en socialt hållbar samhällsutveckling består främst i att garantera
människor mobilitet och tillgänglighet till arbete, studier och fritidsaktiviteter utan att detta kräver
tillgång till egen bil.
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Befolkning och sysselsättning
Vid utgången av år 2015 hade Sörmland drygt 283 000 invånare. Folkmängden har stadigt ökat sedan
slutet av 1960-talet, till en början dock svagt och med undantag för tillfälliga minskningar på 1980talet samt början på 1990-talet. Länet är tämligen tätbefolkat i norra delen kring Mälaren, i öster vid
gränsen till Stockholms län, i söder i trakerna kring Nyköping-Oxelösund och i viss mån även längs ett
stråk mellan Flen, Katrineholm och Vingåker. Större delar av framför allt mellersta länet utgörs av
glest befolkad skogsbygd. De senaste åren har folkmängden ökat i samtliga kommuner. Ökningen är
kopplad till såväl inflyttning från utlandet som inflyttning från angränsande län där särskilt
kommunerna i östra delen av länet gynnas av närhet och goda kommunikationer till Stockholms län.
Länets befolkning bedöms fortsätta öka och nå drygt 350 000 invånare år 2050 enligt de senaste
prognoserna. Utvecklingen är dock avhängig av migrationens omfattning och ökningstakten är därför
osäker.

Befolkningsutveckling i Sörmland

Utfall 1968-2015 samt prognos 2016-2050
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Källa: Utfall enligt SCB och prognosen enligt ÖMS (Samverkan och planering i östra
Mellansverige) befolkningsframskrivning 2016
Andelen öppet arbetslösa i Sörmland uppgår till 4,1 procent (2015), därmed är arbetslösheten i
Sörmland högre än i riket (3,2 procent) men skillnader finns i länet (Källa: Regionförbundet
Sörmlands regionfakta). Dagbefolkningen (antal sysselsatta) i länet uppgår till cirka 114 000 personer.
De flesta anställda finns inom branscherna Vård & Omsorg (19 %), Tillverkning och Utvinning (15 %)
samt Utbildning 12 %.
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Resbehov
En utgångspunkt i planeringen av infrastruktur och kollektivtrafik är invånarnas behov och
efterfrågan och hur detta förändrats över tid. Utvecklingen av det så kallade persontransportarbetet
(antalet resta kilometer multiplicerat med antalet resenärer) visar en kraftig ökning under de senaste
decennierna. Prognoser visar också att personresandet kommer att öka kraftigt i framtiden. För att
klara framtidens utmaningar och den regionala tillväxten ställs krav på en ändamålsenlig och
driftsäker infrastruktur.
Tätorternas kärnor, arbetsområden samt skolor är viktiga målpunkter för resandet. Länets sjukhus är
viktiga målpunkter för såväl vårdtagare, personal som besökare och finns i Eskilstuna, Katrineholm
och Nyköping. Mot bakgrund av de regionala utvecklingsambitionerna och utifrån mål om
internationell tillgänglighet är även flygplatser viktiga målpunkter som en del i ett sammanhållet
transportsystem.
Sörmlands arbetspendling över kommun- eller länsgräns har ökat med nästan 50 procent sedan år
1995, samtidigt som antalet förvärvsarbetande som arbetar inom den egna kommunen endast har
ökat marginellt. Sörmlänningarnas genomsnittliga arbetsresor har därför blivit allt längre. Av 126 000
förvärvsarbetande sörmlänningar pendlar cirka 23 000 eller nästan 20 procent till jobb i något av
grannlänen (SCB 2014). Fler än 16 000 av dessa arbetspendlar till Stockholms län. Förutom centrala
Stockholms län är Södertälje en viktig arbetsmarknad för Sörmland, särskilt för kommunerna i östra
delen av länet. Även Västmanland (Västerås) och Östergötland (Linköping och Norrköping) har stor
betydelse för pendling över länsgräns.
Strängnäs, Gnesta och Trosa kommuner räknas idag till Stockholms lokala arbetsmarknadsregion.
Katrineholm, Vingåker och Flen ingår i Eskilstunas lokala arbetsmarknadsregion och Nyköping och
Oxelösund bildar en gemensam lokal arbetsmarknadsregion (SCB 2014).

Källa: SCB
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Kollektivtrafikens marknadsandel
Det bedöms finnas en stor potential för att öka resandet med kollektivtrafik i Sörmland, främst i
stråken mellan de större orterna inom länet och över länsgräns men också inom kommuner och inom
de större tätorterna. En analys av marknadsandelar för arbets- och studieresor i starka stråk togs
fram år 2014 1. Det visar att kollektivtrafikens marknadsandel i de allra flesta relationerna ligger
under 50 procent. Det är främst relationer med tåg som, genom snabba restider, är
konkurrenskraftiga mot bilen. Till exempel har sträckorna Eskilstuna-Västerås och NyköpingStockholm lägre marknadsandelar än Svealandsbanan och Västra stambanan.
Detta understryker vikten av att fortsätta jobba för kortare restider med kollektivtrafik. Det gäller
bland annat Södertälje med omfattande pendling från Sörmland, här finns det idag stora
tillgänglighetsproblem för orter som saknar attraktiva direktförbindelser till centrala Södertälje. Även
i den största enskilda pendlingsrelationen inom länet, Nyköping–Oxelösund, med nästan 3 500
dagliga arbetsresor, har kollektivtrafiken en förhållandvis låg marknadsandel beroende på lång restid.

Regional kollektivtrafik
All kollektivtrafik inom länet eller över länsgräns – om den har pendling och annat vardagsresande
som huvudsyfte – benämns regional kollektivtrafik enligt kollektivtrafiklagen.

Regional tågtrafik
Den gemensamma arbetsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen är i hög grad beroende av en
välfungerande regional tågtrafik. Den regionala tågtrafiken är en förutsättning för många människors
val av ort för boende och arbete, liksom för hur kommuner, landsting och övrigt näringsliv planerar
sin verksamhet. Osäkerhet om trafikens funktion kan hämma den utveckling i regionen som annars
skulle komma till stånd. Samtliga banor i Sörmland har persontrafik med undantag av södra delen av
den så kallade TGOJ-banan mellan Flen och Oxelösund. För att reglera trafiken utifrån samhällets
behov har regionaltågstrafiken, genom Mälardalstrafik AB, MÄLAB, upphandlats. Gnesta kommun
omfattas av SL:s pendeltågssystem vilken upphandlas av Trafikförvaltningen i Stockholms län. De
sträckor som trafikeras av denna upphandlade trafik och dess uppehåll i länet framgår av kartan
nedan.

Figur: Sträckor med tågtrafik i Sörmland
1

Hållbart resande i Sörmland, Regionförbundet Sörmland, 2015:1
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Nästan varannan resa görs med periodkort, dagliga pendlingsresor till arbete och utbildning har alltså
stor betydelse i den regionala tågtrafiken. Bara UVEN avviker något från mönstret, här är andelen
enkelbiljetter större vilket beror på kopplingar till fjärrtågstrafiken i bland annat Katrineholm.
I likhet med hela Mälardalen har resandet i Sörmland ökat sedan en längre period, även om det har
skett en viss stagnering från 2010 och framåt.

Resandet med regional-/pendeltåg från Sörmland 2015

Påstigande

Påstigande i länet med SJ färdbevis för regionaltåg

2 094 686

Varav Svealandsbanan från stationerna Eskilstuna, Strängnäs och Läggesta

877 495

Varav Sörmlandspilen från stationerna Vingåker, Katrineholm, Flen och Gnesta

305 712

Varav Nyköpingsbanan från stationerna Nyköping och Vagnhärad

365 272

Varav UVEN från stationerna Katrineholm, Flen, Hälleforsnäs, Eskilstuna och
Kvicksund

546 207

Påstigande i länet med myndighetens periodkort

355 000

Påstigande i Gnesta på SL:s Gnestapendel

287 500

Källa: SJ och Stockholm läns landsting, SLL

Resandet med SJ:s regionaltåg i Mälardalen

miljoner påstigande

20

15

10

5

Källa: Mälardalstrafik, MÄLAB, och SJ
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Regional busstrafik
Busslinjenätet i Sörmland utgörs av landsbygdstrafik och stadstrafik. Stadstrafik finns i Eskilstunas,
Nyköpings, Strängnäs, Katrineholms och Flens tätorter. Landsbygdstrafiken består av regionala
stomlinjer och lokala linjer. Regional stomlinjetrafik förbinder länets kommunhuvudorter och har
linjenummer från 700 och uppåt. De lokala linjerna körs i huvudsak inom respektive kommun varav
flera linjer endast trafikeras under skoldagar. Vissa linjer är helt eller delvis anropsstyrda, vilket
innebär att resenären på förhand måste ringa och boka sin resa. Dessa turer körs vanligtvis med
taxifordon. I en del områden, med mer än 2 km till närmsta hållplats, finns kompletteringstrafik. I
denna ingår också skärgårdstrafiken som körs med båt eller, under vintertid, med svävare i
Nyköpings kommun.
Resandet i den regionala busstrafiken har haft en positiv utveckling de senaste åren bland annat som
följd av utökat utbud och befolkningstillväxt. År 2015 gjordes för första gången över 10 miljoner resor
inom Sörmlandstrafiken upphandlade busstrafik (varav cirka 40 procent av resorna gjordes av
skolelever).

Figur 1. Struktur linjenät Sörmland

Länsgränsöverskridande busstrafik finns mot samtliga angränsande län, varav Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet ansvarar för trafik till och från Stockholm och Östergötlands län.
Mälardalens högskola upphandlar på egen hand busstrafik mellan Eskilstuna och Västerås. Trafiken
är öppen för allmänheten men är särskilt inriktad på att transportera studenter mellan högskolans
båda filialer.
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Resandeutveckling i busstrafiken
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Källa: Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Landsbygd
Antal tidtabellskilometer
Antal tidtabellstimmar
Antal fordon
Antal linjer
Antal hållplatser

Stad

11 9700 000

4 100 100

278 000

207 000

149

67

106

28

2

2000

Tabell: Nyckeltal för busstrafiken i länet 2015. Källa: Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Kommersiell trafik
Förutom trafiken som drivs med stöd från samhället finns också kommersiell trafik som helt
finansieras genom biljettintäkter. Trosabussen mellan Trosa, Vagnhärad och Stockholm-Liljeholmen,
är den enda av länets definierade regionala stomlinjer, som helt drivs på kommersiella villkor.
Kommersiell busstrafik finns även utefter vägarna E20 och E4, där trafiken inom Sörmland är en del
av interregionala sträckor, t.ex. mellan Stockholm och Göteborg. Flygbussarna trafikerar sträckan
Stockholm-Skavsta(-Linköping). Länet berörs även av kommersiell tågtrafik, främst på Västra
Stambanan där Katrineholm är en viktig bytespunkt.

Särskild kollektivtrafik
Kollektivtrafikmyndigheten har i uppdrag av länets kommuner och landsting att upphandla och
förvalta avtal för så kallade serviceresor, det vill säga färdtjänst och sjukresor. Utöver detta har
myndigheten även i uppdrag att ta emot bokningar och samordna dessa resor genom
Sörmlandstrafikens kundservice.
Kollektivtrafikmyndigheten har även haft i uppdrag att upphandla särskilda skolskjutsar för Nyköping,
Gnesta och Strängnäs kommuner och det är även myndigheten som förvaltar trafikavtalen.
Ansvaret för myndighetsutövning för all särskild kollektivtrafik ligger på respektive kommun och hos
landstinget avseende sjukresor.
2

Antal hållplatser avser unika hållplatsnamn, antal hållplatslägen uppgår till ca 4 500.

11
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Box 591, 611 10 Nyköping, tfn 0155-20 20 50

e-post: kollektivtrafikmyndigheten@dll.se

45

Utveckling i omvärlden – fokus på invånarnas mobilitet
Utvecklingen i omvärlden ställer krav på nya perspektiv när det gäller utveckling av kollektivtrafiken.
En omvärldsanalys 3, genomförd på uppdrag av kollektivtrafikmyndigheten indikerar allmänt ett
fortsatt stort fokus på klimat- och miljöfrågorna. Ny teknik, digitalisering och strukturförändringar
mot minskad andel varuproduktion och större andel service och tjänster är exempel på förändringar i
samhället med påverkan på kollektivtrafikens förutsättningar. De demografiska faktorerna med en
ökande befolkning med stor inflyttning till städer och en större andel äldre ställer också krav på en
utvecklad kollektivtrafik. Värderingsförskjutningar i samhället har också minskat intresset för att ta
körkort och det blir allt mindre viktigt att äga en bil, istället ökar intresset för delningstjänster som till
exempel bilpooler.
En stark trend är den ökande efterfrågan på så kallade kombinationsresor där människor i större
utsträckning använder olika transportslag för att genomföra sin resa. Begreppet kombinationsresor
har förekommit under en ganska lång tid inom kollektivtrafiken. Resenärer kan kombinera bil med
kollektivtrafik med hjälp av infartsparkeringar och cykelparkeringar vid stationer och terminaler vilket
innebär möjligheter att använda cykeln som en del av sin kollektivtrafikresa. Den nu pågående
utvecklingen kring mobilitet och kombinationsresor handlar om att paketera en resa med fokus på
att lösa hela resan med en sammanhållen tjänst.
Utvecklingen inom detta område sker både internationellt och i Sverige där utgångspunkten är att
högkvalitativ kollektivtrafik tillsammans med olika mobilitetstjänster på sikt kan minska bilberoendet
i städerna. I Sverige har Samtrafiken etablerat en nationell samverkansarena 4 för utveckling av
tjänster för kombinationsresor med syfte att samla kunskap, utbyta erfarenheter och att bygga
nätverk. Ett annat projekt har utvecklat och testat ett abonnemang för vardagsresor med samlad
tillgång till kollektivtrafik, bilpool, hyrbil, taxi och cykel. Mot bakgrund av människors behov och
efterfrågan förväntas utvecklingen inom området kombinerade resor accelerera ytterligare de
närmaste åren.
En snabb utveckling pågår också när det gäller självkörande, autonoma, fordon. På sikt kommer detta
sannolikt att ge möjligheter för kollektivtrafiken att till exempel göra landsbygden och de mindre
tätorterna i länet mer tillgängliga. Fortfarande återstår utvecklingsarbete på den tekniska sidan, till
exempel när det gäller trafiksäkerhet. En annan fråga i utvecklingen med autonoma fordon är de
legala aspekterna med anpassning av trafiklagstiftningen. Denna anpassning måste ske
internationellt vilket sannolikt kommer att fördröja utvecklingen ytterligare. Sammanfattningsvis kan
konstateras att utvecklingen mot autonoma fordon fortfarande innehåller stora osäkerheter, både
när det gäller den tekniska utvecklingen och när det gäller tidsaspekten.
Kollektivtrafikmyndighetens ambition är att bevaka och följa utvecklingen i omvärlden och i
kollektivtrafikbranschen för att på sätt ha en beredskap för utveckling av nya trafikkoncept och för
utveckling av andra funktioner som görs möjlig av den tekniska utvecklingen.

3

Sörmlandstrafik 2030 – Omvärldsanalys med fokus på världens modernaste kollektivtrafiksystem, Kairos
Future 2015
4
Samverkansarena: MaaS (Mobility as a Service)
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3. Vision, mål och strategier
Detta kapitel innehåller en beskrivning av den övergripande inriktningen för utveckling av
kollektivtrafiken i Sörmland med sikte på 2030. Kollektivtrafikmyndighetens vision och övergripande
mål för kollektivtrafiken beskrivs i kapitlet som också redovisar på vilket sätt myndigheten avser att
arbeta för att nå målen.
”Målen för den regionala kollektivtrafiken i Sörmland uttrycker
den politiska viljan för utveckling av kollektivtrafiken”
Målen för den regionala kollektivtrafiken i Sörmland uttrycker den politiska viljan för utveckling av
kollektivtrafiken. De beskriver inriktningar, ambitioner och prioriteringar och är därmed styrande för
utvecklingen under programperioden. Målen anger hur kollektivtrafiken ska utvecklas för att bidra till
att andra samhällsmål uppfylls. Sådana mål kan till exempel vara nationella, regionala och lokala mål
inom trafik- och samhällsbyggnadsområdet. Kollektivtrafikens mål har också en viktig roll som
vägledning vid trafikupphandlingar och som grund för beslut om allmän trafikplikt.
Vision används allmänt i planeringssammanhang för att på ett kraftfullt sätt visa hur man vill att till
exempel samhället ska förändras i en långsiktig framtid. Övergripande mål anger ofta en
utvecklingsinriktning och kan vara formulerade för hela eller delar av en verksamhet.
Verksamhetsmål, inriktningsmål, projektmål eller operativa mål är ofta tydligt definierade med en
konkret möjlighet att följa upp och avgöra om målet uppnåtts.
I och med att målen i trafikförsörjningsprogrammet ska uttrycka en politisk viljeinriktning är det
naturligt att kollektivtrafikmålen är formulerade på en övergripande nivå. De övergripande målen
kompletteras med strategier inom varje målområde. Strategi används inom samhällsplaneringen
främst för att beskriva ett principiellt arbetssätt som leder mot de övergripande målen. En strategi
beskriver hur och på vilket sätt arbetet ska utföras, utan att ange exakt vilka åtgärder som ska
genomföras.
För att kunna utgöra ett komplett underlag i kollektivtrafikmyndighetens arbete måste målen i
programmet kompletteras med mer detaljerad planering där konkreta utvecklingsaktiviteter utgör
det huvudsakliga innehållet. Denna planering sker separerat från arbetet med
trafikförsörjningsprogrammet och utgörs av interna planeringsdokument som stöd för det praktiska
arbetet i kollektivtrafikmyndigheten. Sådana planeringsdokument är till exempel konkreta
utvecklingsplaner för trafiksystemet, infrastruktur och kommunikationsinsatser.
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Nationella, storregionala, regionala och lokala mål
Nationella transportpolitiska mål
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Det
övergripande målet har preciserats i funktionsmål och hänsynsmål.
Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter. Transportsystemets
utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet
med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska
transportsystemet vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns
transportbehov.
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att
miljökvalitetsmålen uppnås och till förbättrad hälsa.

Storregionala utvecklingsmål
Sju län; Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland, samarbetar
sedan flera år tillbaka i infrastruktur- och transportfrågor under begreppet ”En bättre sits”.
Mälardalsrådet, en samverkansorganisation för kommuner och landsting i Stockholm-Mälarregionen,
koordinerar arbetet.
Målet för ”En Bättre Sits” är att skapa ett transportsystem där:
•

regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och bidrar till attraktivitet
för de samverkande länen i Stockholm-Mälarregionen
utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och ekologiskt
samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder till effektivitet
flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional utveckling

•
•
•

Sammantaget fokuserar målen på utveckling av kollektivtrafiken för att på så sätt främja länens
konkurrenskraft, skapa en hållbar utveckling, samverkan och flerkärnighet.
Till de storregionala målen som beslutats inom ramen för ”En Bättre Sits” har ett antal inriktningar
för arbetet tagits fram. Flera av dessa inriktningar fokuserar på utveckling av kollektivtrafiksystemet,
till exempel:
•

•

”Ett kollektivtrafiksystem utvecklat för god tillgänglighet och ökad jämställdhet innebär till
exempel att förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att resa är
tillgodosedda så långt möjligt samt att transportsystemet svarar mot både mäns och kvinnors
resbehov”
”Ett sammanhållet, snabbt och prisvärt system av stomtrafik med god tillgänglighet ger en
samlad region med möjlighet att bo och verka i regionens alla delar.”
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Andra ambitioner inom ”En Bättre Sits” anger inriktningar som fokuserar på en allmän utveckling där
tillgänglighet med kollektivtrafik är central för måluppfyllelse:
•
•

”En flerkärnig regionstruktur med tyngdpunkt i de lokala arbetsmarknaderna skapar en
balanserad utveckling i östra Mellansverige.”
”Regionens flerkärnighet stärks genom samordning av trafik och infrastruktur, med
utvecklingen av bebyggelse och verksamheter.”

En ny regional systemanalys inom ramen för samarbetet inom ”En Bättre Sits” togs fram under år
2016. Syftet med systemanalysen var att slå fast en utvecklingsstrategi för regionens
transportsystem. Avsikten är att analysen ska kunna utgöra underlag när de långsiktiga
transportplanerna på nationell och regional nivå tas fram. I analysen anges ett antal strategier och
åtgärder, till exempel: ”Bygg transportsnålt och kollektivtrafiknära, se till hela resan, premiera
kollektivtrafiken”

Regionala utvecklingsmål
Den regionala kollektivtrafiken har en viktig uppgift att bidra till att regionens och kommunernas
utvecklingsmål inom samhällsbyggnadsområdet kan uppfyllas. Målen för den regionala
kollektivtrafiken är därför utformade för att medverka till utveckling enligt ambitionerna på
storregional och inomregional nivå och för att stödja kommunernas utveckling så som de anges i
översiktsplanerna.
Det regionala utvecklingsarbetet i Sörmland styrs av visionen:
”Leva, växa, verka. Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i
Sörmland.”
Under den övergripande visionen anger Sörmlands regionala utvecklingsprogram –
Sörmlandsstrategin – fyra målområden med tillhörande utvecklingsstrategier.
De regionala utvecklingsmålen för Sörmland med tillhörande utvecklingsstrategier ställer krav på
utveckling av den regionala kollektivtrafiken. Med rätt inriktning för den framtida kollektivtrafiken
kan den bidra till att utvecklingen leder mot Sörmlandsstrategins samtliga fyra huvudmål för
regionens utveckling:
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Mål 1 ”I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta.
Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens”
Möjligheter att utbilda sig är beroende av en god tillgänglighet för alla invånare till
utbildningsinstitutioner. En väl utvecklad kollektivtrafik är därför en grundförutsättning för att ge alla
invånare goda möjligheter att utbilda sig och att arbeta. Mot bakgrund av regionens ambitioner att bättre
anpassa utbildningar till rekryteringsbehoven förväntas kollektivtrafikens betydelse som transportmedel
till utbildning ytterligare öka i framtiden. Även när det gäller möjlighet att rekrytera kompetent arbetskraft
har kollektivtrafiken avgörande betydelse. Detta gäller i synnerhet för Sörmland som har en relativt lägre
andel högt utbildade invånare och närhet till flera områden med en stor andel invånare med
eftergymnasial utbildning.
Mål 2 ”Sörmland har starka samband med omvärlden”
I den växande Mälardalsregionen har kollektivtrafiken en central uppgift. Grundläggande för en växande
region är att de funktionella regionala sambanden kan stärkas. Kollektivtrafiken bidrar dels till att utveckla
de regionala och lokala stråken, dels att stärka utvecklingskraften i delregionala centra och lokala orter.
Kollektivtrafiken blir också en avgörande faktor för hela regionens utveckling genom att den möjliggör
bebyggelseutveckling även utanför de mest expansiva delarna av regionen.
Mål 3 ”Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv”
Kollektivtrafiken har en central roll när det gäller att utveckla och förstärka de regionala sambanden och
att utveckla Sörmland som en innovativ region. En utbyggd och välfungerande kollektivtrafik stärker det
regionala innovationssystemet genom att underlätta samverkan mellan regionens innovationsfrämjande
aktörer. Tjänstesektorn, som får en alltmer ökande betydelse för tillväxt, utveckling och sysselsättning,
kännetecknas av behov av tillgänglighet i det fysiska rummet. Tillväxten kommer också i ökad grad från
servicetjänster som till exempel handel, restauranger och caféer. Produktionen av dessa tjänster
förutsätter också en fysisk koncentration och tillgänglighet. Ju större avsättningsmarknad desto fler
tjänster kan produceras, en viktig uppgift för kollektivtrafiken är att garantera regional tillgänglighet till
dessa marknader.
Mål 4 ”Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer”
Attraktiviteten i en region är beroende av en rad olika faktorer. Arbete, bra livs- och boendemiljöer, den
större stadens mångfald och kreativitet samt landsbygdens kvaliteter med fridfullhet och natursköna
miljöer. En attraktiv region har också ett tillgängligt utbud av kultur, nöjen och evenemang. En väl
utvecklad kollektivtrafik är centralt i en attraktiv region. Kollektivtrafiken ger alla invånare en
grundläggande tillgänglighet till regionens utbud av sysselsättning och fritidsaktiviteter. Den bidrar också
till att stärka sambanden i länet och därmed också till att det är möjligt att utveckla regionen även i glest
befolkade områden. Grundläggande för en attraktiv region är också hållbarheten i samhällsutvecklingen
där miljö- och energifrågorna är i fokus i planeringen, även här har kollektivtrafiken en viktig roll.
Kollektivtrafikens betydelse för att skapa attraktiva stadsmiljöer är mycket stor. Genom sin stora
yteffektivitet kan utveckling av kollektivtrafiken användas för att skapa attraktivare städer med klassiskt
urbana kvaliteter. Dessa kvaliteter kan utvecklas i en innerstad med stora ytor för gående, vilket är en
central komponent i städer med ambitioner om inflyttning och stark tillväxt.
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Lokala utvecklingsmål
I översiktsplaner och i andra utvecklingsplaner formulerar länets kommuner mål och inriktningar för
kommunens utveckling. Samtliga kommuner i Sörmland har utvecklingsmål där kollektivtrafiken kan
bidra till att målen uppfylls. Flera kommuner har ambitionen att stärka de regionala sambanden
genom att arbeta för att den egna kommunen blir en del av en större funktionell region med
utvecklade pendlingsmöjligheter inom Mälarregionen.
Översiktsplanerna i flera av länets kommuner visar på ett synsätt där bilens roll i samhället blir
mindre och på att skapa tillgänglighet i stad och region främst genom utveckling av möjligheter att
gå, cykla och att åka kollektivt. Några kommuner är tydliga med att bilen inte längre ska vara normen
i samhällsplaneringen, istället ska resandet med hållbara färdmedel som gång, cykel och
kollektivtrafik prioriteras. I flera kommuner läggs tonvikt på utveckling av det regionala tågsystemet
och på invånarnas möjligheter att resa med tåg inom regionen. De kommuner som har koppling till
tågsystemet har också ambitionen att utveckla områden i stationsnära lägen genom nybyggnad av
bostäder och etablering av verksamheter.
När det gäller mål och ambitioner för stadsutveckling finns också tydliga likheter i flera av länets
kommuner. De större kommunerna strävar generellt efter att begränsa stadens utbredning och att
skapa en förtätad stadsstruktur med större tillgänglighet för alla invånare. Utveckling av en sådan
stad kräver ett transportsystem där stadens ytor utnyttjas mer effektivt. Möjligheterna att röra sig i
staden till fots eller med cykel på ett tryggt sätt är i flera kommuner en central utgångspunkt för
planeringen.
Även de mindre kommunerna vill skapa ett levande stadsliv med större ytor för rekreation,
avkoppling, möten och småskalig affärsverksamhet. Ett par kommuner har också en tydlig inriktning
för nybyggnad av bostäder i staden med ökad täthet och byggande utmed starka kollektivtrafikstråk.
Vid sidan av ambitioner och inriktning för kommunernas utveckling uttrycks i översiktsplanerna också
direkta önskemål om utveckling av den lokala och regionala kollektivtrafiken. De flesta kommuner
uttalar en tydlig ambition att andelen resor i kollektivtrafiken ska öka. Att arbeta för stråkutveckling,
ökad turtäthet och snabbare förbindelser är en ambition hos kommunerna. Förbättrade kopplingar
mellan buss och tåg och att kollektivtrafiken ska drivas med fossilfria drivmedel är också allmänna
inriktningar i flera kommuner.
”Utveckling av kollektivtrafiken är en central komponent
för att nå flera av kommunernas mål”
Utveckling av kollektivtrafiken är en central komponent för att nå flera av kommunernas mål. Många
kommuner lyfter också fram kollektivtrafiken som en av de mest centrala utvecklingsfaktorerna i den
egna kommunen. Också inom områden som inte är direkt kopplade till trafik har kollektivtrafiken en
nyckelroll, till exempel när det gäller att stärka kommunernas tillväxt och sysselsättning genom
förbättrade möjligheter att arbetspendla samt att skapa förutsättningar för kommunerna att bygga
attraktiva städer.
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4. Målmodell för kollektivtrafiken i Sörmland
Målen för den regionala kollektivtrafiken utgår från de mål och ambitioner på nationell, regional och
lokal nivå som redovisas i föregående kapitel.
Målmodellen nedan visar på övergripande mål för kollektivtrafiken, hur målen ska nås och följas upp.
Visionen är taket – ” Leva, Växa, Verka” som tar avstamp från Sörmlandsstrategins övergripande
vision. Det övergripande målet ”Kollektivtrafik för tillväxt och utveckling” bryts ned i fyra områden
med nyckelbegreppen funktionell, attraktiv, effektiv och tillgänglig kollektivtrafik med vardera 1-4
olika undermål.
Hur myndigheten ska arbeta för att målen ska nås beskrivs i tre övergripande och genomsyrande
strategiområden. Trafikförsörjningsprogrammet beskriver på en övergripande nivå vilken inriktning
arbetet ska ha. Detaljerade beskrivningar av vilka praktiska åtgärder som ska vidtas ligger utanför
programmet, detta görs istället i årliga trafik-, verksamhets- och andra handlingsplaner.
Målen följs upp genom samlad bedömning som beskriver kollektivtrafikens funktionalitet,
effektivitet, attraktivitet och tillgänglighet. Flera av nyckeltalen värderas utifrån både allmän och
särskild kollektivtrafik. Det görs även en kvalitativ bedömning av verksamhetens måluppfyllelse som
kompletterar den kvantitativa beskrivningen.
De funktionsmål och strategier som redovisas i trafikförsörjningsprogrammet följs upp årligen i
myndighetens årsbokslut. Vissa mål följs upp flera gånger om året i samband med delårsboksluten.
Uppföljningen används också i samband med den årliga trafikbeställningsprocessen, trafikbokslutet
spelar här en viktig roll där nyckelsiffror som antal påstigande, produktionskostnad och biljettintäkter
redovisas på linjenivå.
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Leva, växa, verka
med resor i en modern kollektivtrafik

Kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling
Som stöder regional och lokal utveckling – funktionell kollektivtrafik, som ska:
Stödja regionens täthet och flerkärnighet med stärkta förutsättningar för en sammanhållen och utvidgad arbetsmarknadsregion
Utvecklas med tydligare kopplingar till starka tillväxtregioner och regionala nodstäder
Utgöra ett verktyg för en positiv utveckling i länets kommuner genom ökad tillgänglighet till regionala arbetsmarknader
Underlätta utveckling av attraktiva städer och hållbara lokala trafiksystem med större andel gång, cykel och kollektivtrafik

Är användarvänlig med hög kvalitet – attraktiv kollektivtrafik, som ska:
Öka kollektivtrafikens marknadsandel i andel av motoriserade resor.
Hålla en god kvalitet, vara användarvänlig, sammanhållen och samordnad
Fokusera på enkelhet och bekvämlighet för resenären

Är hållbar och samordnad – effektiv kollektivtrafik som ska:
Planeras och utföras för ökad kostnadseffektivitet
Planeras och utformas så att energieffektiviteten ökar och att miljöpåverkan genom emissioner och buller minskar

Erbjuder goda resmöjligheter – tillgänglig kollektivtrafik, som ska:
Ge invånare och besökande i Sörmland ökad tillgänglighet och rörlighet

Strategier för att nå målen
Stärka storregionala samband, utveckla stadsstråk genom att:
Utveckla kopplingar till starka tillväxtregioner och regionala stadskärnor
Utnyttja ökad kapacitet i järnvägsnätet för utveckling av regionaltågsystemet
Utveckla kollektivtrafiken för att bidra till hållbar stadsutveckling

Innovativa lösningar och kunskap genom att:
Etablera flexibla avtalsformer för möjlighet att anpassa fordon och energianvändning utifrån ny teknik
Fokusera på invånarnas mobilitet och på behovet av kombinationsresor
Använda ny teknik för betalning, information och marknadsföring
Ha beredskap att implementera trafiklösningar som bygger på utvecklad teknik
Samverka med kommuner/landsting väghållare och trafikföretag

Fokus på tillgänglighet och effektivitet
Differentiera trafikutbudet och koncentrera resurser till stomstråk och strategiska noder
Utforma prissättning och produktstruktur för balans mellan beläggning, konkurrenskraft och kostnadseffektivitet
Utveckla trafiken så att miljöpåverkan minskar och energieffektiviteten ökar
Öka tillgängligheten till den allmänna kollektivtrafiken genom utveckling av nya trafikkoncept
Utveckla trafik i glest befolkade områden genom ökad samordning mellan allmän och särskild kollektivtrafik

Så följer vi upp målen:
Funktionell
•
•
•
•

Arbetspendling
Marknadsandel
Resmöjligheter nodstäder
Tillgänglighet till
kommuncentrum

Attraktiv
•
•
•
•

Antal resor totalt
Antal resor per invånare
Nöjdhet
Punktlighet

Effektiv
•
•
•
•
•

Beläggning
Nettokostnad
Kostnadstäckning
Förnybara bränslen
Energianvändning

Tillgänglig
• Utbudskilometer
• Andel tillgänglighetsanpassade fordon
• Andel tillgänglighetsanpassade bytespunkter
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Funktionell Kollektivtrafik – för regional och lokal utveckling
• 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
Kollektivtrafiken ska skapa tillgänglighet för invånarna till expansiva arbetsmarknader och ge
arbetsgivare ökade möjligheter att rekrytera arbetskraft. Det innebär att kollektivtrafiken kan bidra
till att stärka regionens flerkärnighet med snabba, prisvärda och effektiva förbindelser mellan de
större tätorterna för en sammanhållen region. En nyckelfaktor för tillväxt i Sörmland är kopplingar till
Stockholm och dess regionala stadskärnor samt till nodstäderna Uppsala, Västerås, Örebro,
Norrköping och Linköping.
Kollektivtrafiken har en central roll för att uppfylla regionala utvecklingsmål. Kollektivtrafiken ska
vara en fortsatt central utvecklingsfaktor för Sörmland. Detta innebär stora möjligheter men också
ett ansvar för kollektivtrafikmyndigheten att utveckla kollektivtrafiken så att den bidrar till att
uppfylla regionala och lokala utvecklingsmål inom samhällsbyggnadsområdet.
Kommunernas översiktsplaner och andra strategiska dokument visar på kollektivtrafiken som ett
strategiskt verktyg för att nå kommunala utvecklingsmål. De flesta kommuner uttalar en tydlig
ambition att antalet resor i kollektivtrafiken ska öka.
De större kommunerna i länet har mål och inriktningar för en mer attraktiv stad. I denna ambition
har utveckling av kollektivtrafiken en central plats. Attraktiviteten i städernas kan stärkas genom att
miljön i stadens centrala delar inbjuder till besök och att vistas i. En sådan miljö kräver ytor där man
kan vistas och umgås som till exempel torg och parker. Genom att utveckla möjligheter att förflytta
sig med kollektivtrafik, cykel och gång kan gaturummet utnyttjas mer effektivt och anpassas för att
ge utrymme för andra verksamheter.
Bebyggelseutvecklingen styr till stor del kollektivtrafikens utvecklingsmöjligheter. Genom att
koncentrera och förtäta bebyggelsen skapas en större marknad för kollektivtrafiken. En sådan
bebyggelseutveckling innebär också kortare körvägar vilket ökar kollektivtrafikens attraktivitet och
kostnadseffektivitet.
Kollektivtrafikmyndighetens ambition är att under programperioden fördjupa dialogen med var och
en av länets kommuner om kollektivtrafikens möjligheter att stödja den lokala utvecklingen och på
vilket sätt städer, orter och landsbygd kan utvecklas med hjälp av en bra kollektivtrafik.
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Uppföljning funktionell kollektivtrafik
Funktionell kollektivtrafik värderas generellt mer kvalitativt utifrån pendlingsutveckling och
resmöjligheter och utgår i första hand från allmän kollektivtrafik. Följande indikatorer föreslås:
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.
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 % i de starka stråken och mellan 10 och 15 % totalt. Marknadsandelen ska
öka utifrån målet om ökad marknadsandel.
Resmöjligheter mellan Sörmland och regionens tillväxtområden: Utbud och restidskvot redovisas
för viktiga pendlingsrelationer. Mäts som andel av länets invånare som når regionens tillväxtområden
inom en bestämd tidsrymd med ett minsta antal kollektivtrafikförbindelser per vardagsdygn.
Nuläge enligt figur nedan. Antalet resmöjligheter ska öka utifrån målet om att utveckla kopplingar till
starka tillväxtregioner och regionala stadskärnor.

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.
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Attraktiv Kollektivtrafik – Användarvänlighet och hög kvalitet
• 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
Kollektivtrafiksystemet ska vara enkelt att använda och kännetecknas av hög tillförlitlighet, trygghet,
komfort, turtäthet, snabba resor och bekväma byten. Ett ökat resande i kollektivtrafiken innebär en
rad positiva samhällseffekter och att utvecklingen leder mot att regionala och lokala
samhällsbyggnadsmål kan uppfyllas. Stärkt konkurrenskraft för kollektivtrafiken innebär också
minskat energibehov, ökad trafiksäkerhet och mindre miljöpåverkan från transportsystemet.
Ambitionen är därför att kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna i Sörmland ska öka.
Ambitionen att öka resandet i kollektivtrafiken kräver att de ekonomiska resurserna används
effektivt. Kollektivtrafiken ska därför i första hand byggas ut där resbehoven är störst. Det kan
innebära att större resandeströmmar prioriteras och att linjer eller avgångar med lågt resande
ersätts av mer anpassade lösningar, exempelvis anropsstyrd trafik.
Attraktivitet handlar också om att bygga upp ett system som tar hänsyn till hela resan med möjlighet
till enkla och samordnade resor med byten mellan buss och tåg. Det innebär också trygga och säkra
trafikmiljöer, anslutande gång- och cykelstråk, pendlarparkeringar med mera. Trafiken ska präglas av
ett trafikutbud som är långsiktigt stabilt och där förändringar ska vara välgrundade och analyserade.
”Vilja välja kollektivtrafiken”.
Marknadsföring och information är viktiga verktyg som i första hand ska användas för att förbättra
kunskapen om kollektivtrafikens resmöjligheter och fördelar. Studier visar att egenskapen Enkelhet
är mycket viktig när konsumenter väljer tjänster. Kollektivtrafiken ska därför utvecklas med fokus på
att trafiken ska vara lätt att förstå och använda. Det betyder att linjesträckningar och
bytesmöjligheter ska var lätt överblickbara och att betal- och informationssystem ska präglas av
enkelhet och logik.
Utgångspunkten för kollektivtrafikmyndighetens arbete med marknadsinsatser är ”Vilja välja
kollektivtrafiken”. Genom regelbundna marknadsundersökningar bygger myndigheten upp kunskap
om den kundupplevda kvaliteten i kollektivtrafiken och hur de invånare som inte reser med
kollektivtrafiken uppfattar länets kollektivtrafik. Myndighetens marknadskommunikation ska i första
hand inriktas på de faktorer som ökar resandet i kollektivtrafiken. Det betyder att resmöjligheter och
kunskap om kollektivtrafiken ska kommuniceras för att på så sätt stimulera till att invånarna väljer
kollektivtrafiken för sina resor. Fokus i marknadskommunikationen ska också ligga på att betona de
fördelar som finns med att resa med kollektivtrafiken jämfört med andra trafikslag.
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Uppföljning attraktiv kollektivtrafik
Attraktiv kollektivtrafik mäts generellt kvantitativt utifrån resande och attityder. Indikatoterna ska ta
hänsyn till såväl allmän som särskild kollektivtrafik:
Totalt antal resor: Mäts som totalt antal påstigande under aktuellt helår. Baseras på biljettvisering
ombord samt bokningar i den särskilda kollektivtrafiken.
Nuläge allmän kollektivtrafik: ca 13 miljoner resor/år (inklusive regional tågtrafik). Ska öka utifrån
målet om ökad marknadsandel till 14 miljoner 2017 och 15 miljoner 2020.
Nuläge särskild kollektivtrafik: ca 400 000 resor. Ska minska utifrån mål om ökad samordning.
Antal resor per invånare: Antalet påstigande/bokningar i förhållande till folkmängden i olika
områden. Den särskida kollektivtrafiken mäts lämpligen utifrån antalet innehavare av
färdtjänsttillstånd.
Nuläge allmän kollektivtrafik: 45,7 resor per invånare. Antalet resor per invånare ska öka utifrån
målet om ökad marknadsandel till 48,3 år 2017 och 50,3 år 2020.
Nuläge särskild kollektivtrafik: Tas fram under 2016.
Nöjdhet: Egna kundundersökningar genomförs med jämna mellanrum kopplat till såväl allmän som
särskild kollektivtrafik. Kundundersökningarna omfattar både resenärer och icke-resenärer i
kollektivtrafiken.
Nuläge allmän kollektivtrafik: 64 % nöjda kunder (2015) enligt Svensk Kollektivtrafiks Nöjd Kund
Index. Ny referensmätning görs under slutet av 2016. Nöjdheten ska öka utifrån målet om
användarvänlighet och hög kvalitet med 3 procentenheter till 2017 och 6 procentenheter till 2020
enligt referensmätning.
Nuläge särskild kollektivtrafik: Sammanvägd nöjdhet (mars-augusti 2016) 3,86 på en femgradig skala.
Ska öka utifrån mål om användarvänlighet och hög kvalitet.
Punktlighet: Mäts utifrån statistik från Trafikverket för tågtrafiken samt från realtidssystem för
busstrafiken och planeringssystem för den särskilda kollektivtrafiken.
Nuläge allmän kollektivtrafik: Omkring 90 % för tågtrafiken. Referensmaterial och mätmetodik för
busstrafiken tas fram under 2017.
Nuläge särskild kollektivtrafik: X
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Effektiv kollektivtrafik – hållbar och samordnad
• 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
Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för att utveckla samhället mot ökad hållbarhet. Att fler
människor väljer att resa kollektivt med tåg eller buss i stället för med bil innebär att
miljöbelastningen minskar och är i sig ett viktigt steg mot ett mer hållbart samhälle.
Kollektivtrafiken i Sörmlands län ska utvecklas mot att stärkas som en del i ett långsiktigt hållbart
transportsystem. Miljöbelastningen från kollektivtrafiken ska minskas genom ett kontinuerligt
förbättringsarbete när det gäller drivmedel och minskad energiåtgång.
Andelen fordon som drivs med fossilfria bränslen ska öka. För största energi- och miljöeffektivitet är
det även viktigt med en god beläggning ombord på fordonen. Ökad beläggning i fordonen innebär att
resurserna kommer till nytta för fler personer, att energiåtgången per resa minskar och att
miljöbelastningen fördelas på fler resenärer.
”Utveckling av kollektivtrafiken samtidigt som de offentliga kostnaderna hålls
på en rimlig nivå kräver att verksamheten drivs kostnadseffektivt”.
Kollektivtrafiken i Sörmland finansieras inte ens till hälften av biljettintäkter. Resterande del av
kollektivtrafikens finansieringsbehov täcks av tillskott från landstinget och länets kommuner.
Utveckling av kollektivtrafiken samtidigt som de offentliga kostnaderna hålls på en rimlig nivå kräver
att verksamheten drivs kostnadseffektivt.
En nyckelfråga är att skapa ett attraktivt system som resenären upplever som prisvärt och
ändamålsenligt. Produktsortimentet ska vara sådant att det kan bidra till att öka resandet även under
tider då resandet generellt är lägre och det finns ledig kapacitet i kollektivtrafikens fordon.
Ur effektivitetsperspektiv är det också viktigt att restiderna minskar. Minskad restid gör att
trafikföretagen kan utföra mer trafik för samma ersättning eller att behovet av ekonomiskt tillskott
till trafiken kan minska. Snabbare resor är också ett starkt önskemål från många resenärer och är
därmed också en viktig konkurrensfaktor.
För att öka effektiviteten är det också viktigt att arbeta för standardlösningar som tas fram på
nationell eller europeisk nivå. Det kan exempelvis handla om fordonskrav, trafiksäkerhet,
reseplanerings- och informationstjänster samt produktsortiment för färdbevis.
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Uppföljning effektiv kollektivtrafik
Effektiv kollektivtrafik mäts kvantitativt utifrån trafikproduktion och resandestatistik. De flesta
indikatorer värderar såväl allmän som särskild kollektivtrafik.
Beläggning: Visar hur många passagerare som i genomsnitt färdas med kollektivtrafiken för varje
utbudskilometer som faktiskt körs och bygger på en uppskattning av antalet personkilometer.
Nuläge allmän kollektivtrafik: ca 7,4 passagerare per utbudskilometer - ska öka utifrån mål att öka
trafikens kostnads- och energieffektivitet till ca 7,6 2017 och 8,0 2020.
Nuläge särskild kollektivtrafik: samordningsgrad
Nettokostnad, invånare och km: Nettokostnaden (trafikkostnader-biljettintäkter) divideras genom
antalet invånare respektive körda kilometrar för att underlätta jämförelser. Nettokostnaden visar hur
mycket kommunal- eller landstingsskatt som används för att finansiera kollektivtrafiken.
Nuläge allmän kollektivtrafik: 1 702 kr per invånare och 30,5 kr per utbudskilometer. Ska minska
utifrån mål att öka trafikens kostnadseffektivitet.
Nuläge särskild kollektivtrafik: Nuläge tas fram i samband med årsbokslut 2016.
Kostnadstäckning: Andelen av trafikkostnaden som täcks med biljettintäkter, ett enkelt mått med
information om trafikens lönsamhet. Räknas fram inklusive respektive exklusive skolkortsintäkter.
Mäts enbart för allmän kollektivtrafik.
Nuläge inklusive skolkortsintäkter: är 37 % - ska öka utifrån mål att öka trafikens kostnadseffektivitet.
Förnybara bränslen, km: Antal körda kilometer med förnybara bränslen.
Nuläge allmän kollektivtrafik: 65 %. ska öka utifrån mål att öka trafikens energieffektivitet till 92 %
2017 och 98 % 2020.
Nuläge särskild kollektivtrafik: ska vara 100 % i trafikavtal som påbörjas 1 januari 2017.
Energianvändning: Mäts som antal förbrukade Kwh per fordonskilometer (mäts enbart för allmän
kollektivtrafik och då för busstrafik).
Nuläge: 3,8 kwh/fordonskilometer. Ska minska utifrån mål att öka trafikens energieffektivitet till 3,6
kwh/fkm 2017 och 3,0 kwh/fkm 2020.
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Tillgänglig kollektivtrafik – för goda resmöjligheter
• Kollektivtrafiken ska ge invånare och besökande i Sörmland ökad tillgänglighet och rörlighet
Tillgängligheten till kollektivtrafiken har successivt ökat. Anpassning av fordon och hållplatser,
införande av informationssystem och ökad kunskap om behov hos människor med olika former av
funktionsnedsättning har bidragit till detta. Utvecklingen av kollektivtrafiken ska fortsätta, bland
annat genom krav på fordonsutformning, tillgänglighetsanpassning av hållplatser samt tydligare och
mer lättförståelig information.
Kollektivtrafiken i Sörmland ska i så stor utsträckning som möjligt vara tillgänglig för alla människor.
Den linjelagda kollektivtrafiken är beroende av ett resandeunderlag som gör det ekonomiskt
försvarbart att bedriva kollektivtrafik. I glest befolkade områden kan det vara svårt att erbjuda
kollektivtrafik med tillräckligt stort utbud. Under år 2015 genomfördes en utredning av hur
kollektivtrafiken på landsbygden kan utvecklas. Ambitionen är att trafiken på landsbygden ska öka
tillgängligheten till arbete, skola och fritidsaktiviteter genom anropsstyrd trafik med mindre fordon.
”I ett längre perspektiv kan utvecklingen handla om att erbjuda möjligheter att
kombinera sin bussresa med tjänster som bilpool, hyrbil, taxi eller cykeluthyrning”
Den nuvarande utvecklingen innebär ett ökat behov av så kallade kombinationsresor där
kollektivtrafiken samspelar med andra trafikslag för att på så sätt passa fler människor.
Kollektivtrafiken behöver därför utvecklas med hänsyn till detta genom bättre möjligheter att
utnyttja både buss, tåg och till exempel cykel för sin resa. En ambition är att stärka dessa möjligheter
genom att samverka med länets kommuner och Trafikverket när det gäller infrastruktur i närheten av
hållplatser och knutpunkter. Det kan till exempel gälla cykel- och bilparkering vid större hållplatser
eller att utveckla sammanhängande och gena gång- och cykelstråk till kollektivtrafikens terminaler
och stationer.
I ett längre perspektiv kan utvecklingen handla om att erbjuda möjligheter att kombinera sin
bussresa med tjänster som bilpool, hyrbil, taxi eller cykeluthyrning. Utvecklingen kan innebära behov
av att kollektivtrafikmyndigheten tar ett större ansvar med ökat fokus på invånarnas behov av
mobilitet där olika trafikslag kan användas. Under programperioden bör möjligheterna utredas för
att i mindre skala testa helt nya trafiklösningar och intelligenta trafiksystemlösningar.
Olika former av funktionsnedsättningar kan utgöra ett hinder för att resa med kollektivtrafiken.
Sådana hinder kan till exempel avse svårigheter att röra sig, att se, att höra, att tolka och bearbeta
information samt att tåla vissa ämnen. Målet är att utveckling av kollektivtrafiken i Sörmland ska ta
hänsyn till alla resenärsgruppers behov och utvecklas så att olika former av funktionsnedsättningar
inte hindrar människor att använda kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken ska utvecklas till att vara ett
alternativ för resenärer med funktionsnedsättning och därmed minska beroendet av färdtjänst. I
samråd med länets kommuner vill kollektivtrafikmyndigheten därför utreda möjligheterna att
utveckla nya trafikkoncept för de resenärer som har behov av hög tillgänglighet i form av korta
gångavstånd till/från hållplats. Sådana trafikkoncept kan till exempel avse så kallad servicelinjetrafik
eller flextrafik.
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Uppföljning tillgänglig kollektivtrafik
Tillgänglig kollektivtrafik mäts i huvudsak kvantitativt utifrån fordons och bytespunkters tillgänglighet
för funktionsnedsatta. Tillgänglighet mäts också utifrån ett bredare perspektiv kopplat till utbud.
Indikatorerna avser endast allmän kollektivtrafik.
Utbudskilometer, invånare: Antalet utbudskilometer per invånare är en indikator på vilken service
kollektivtrafiken erbjuder. Uppgifter tas fram ur myndighetens trafikdatabas.
Nuläge: 68,0 utbudskilometer per invånare. Ska öka utifrån målet att kollektivtrafiken ska ge alla
invånare och besökande i Sörmland ökad tillgänglighet och rörlighet till 69,5 2017 och 70,0 till 2020.
Fordon, andel tillgänglighetsanpassade: Kriterierna för ett tillgänglighetsanpassat fordon 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.
Nuläge (ingången av 2016): 20 %. Ska öka utifrån målet att kollektivtrafiken ska ge alla invånare och
besökande i Sörmland ökad tillgänglighet och rörlighet till 98 % 2017.
Bytespunkter och hållplatser: Andel fullt tillgänglighetsanpassade enligt vägledningen ”Riktlinjer för
tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland”. Kollektivtrafikmyndigheten 2014. Följs upp genom inventering
av bytespunkter och hållplatser.
Nuläge: I Eskilstuna är cirka 70 procent av de totalt 351 hållplatser, där kommunen är väghållare,
tillgänglighetsanpassade varav samtliga hållplatser på linje 1 till och med 6. Hållplatser som åtgärdas
eller nyanläggs anpassas för tillgänglighet.
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5. Framtida trafikutveckling
Detta avsnitt beskriver inriktningen för den regionala kollektivtrafiken. Trafiksystemet utgår från den
regionala tågtrafiken som succesivt kommer byggas ut under programperioden. Busstrafiken
utvecklas ytterligare utifrån befintlig struktur. Ett särskilt fokus läggs under programperioden på
kollektivtrafik som verktyg för stadsutveckling. Den särskilda kollektivtrafiken ses som ett viktigt
verktyg för fortsatt ökad samordning, ökad effektivitet och förbättrad tillgänglighet,

Ett sammanhållet och stabilt trafiksystem
Den regionala kollektivtrafiken ska fungera som ett sammanhållet system med så smidiga gränser
som möjligt mellan aktörer och trafikslag. I detta system utgör spårbunden kollektivtrafik den
naturliga stommen. Trafikutbudet i den regionala tågtrafiken behöver därför fungera som ett system
snarare än som enskilda linjer och avgångar, och uppfattas som förutsägbart och bestående över tid
av såväl resenärer som övriga samhällsaktörer. Ett stabilt trafiksystem skapar långsiktig trygghet för
befolkning och näringsliv, ökar tilliten till kollektivtrafiken och underlättar såväl det dagliga resandet
som planeringen av anslutande buss- och tågtrafik.
”Befolkningstillväxten och den ekonomiska tillväxten kommer öka
efterfrågan på tåg- och bussresande över länsgräns”
Befolkningstillväxten och den ekonomiska tillväxten kommer öka efterfrågan på tåg- och
bussresande över länsgräns. Trafiken behöver därför byggas upp så att de olika trafiktyperna
kompletterar varandra. Tågtrafiken ger möjlighet till resor på lite längre avstånd. Mellan
huvudorterna inom länet kompletteras tågen med bussar i ett sammanhängande regionalt stomnät
samt, mellan Gnesta och Södertälje, en väl utbyggd pendeltågstrafik. Tågtrafiken och det regionala
stomnätet kompletteras av lokal busstrafik, som i första hand trafikerar inom respektive kommun,
samt av stadstrafik i de större orterna. Såväl den framtida regionala tågtrafiken som busstrafiken ska
karakteriseras av fasta linjesträckningar, enhetligt uppehållsmönster och långsiktigt stabila tidtabeller
med regelbundna avgångar. Den regionala busstrafiken ska utvecklas ytterligare genom snabbare
trafik och tätare turutbud med fokus på stråk med störst resbehov och på kopplingar till
tillväxtområden i omkringliggande län.

Regional tågtrafik - Ryggraden i trafiksystemet
De senaste femton åren har resandet över länsgränser i Mälardalen ökat kraftigt även om det
stagnerat de senaste åren. Utvecklingen har gjort att resenärerna och samhället i stort blivit allt mer
beroende av en väl fungerande regional tågtrafik. Det har blivit allt tydligare att planering och
utveckling av såväl regional kollektivtrafik som infrastruktur behöver ske gemensamt för länen i
Mälardalen. Samarbetet inom ramen för ”En Bättre Sits” 5 är nu väl etablerat och bör förstärkas
ytterligare under planperioden. Under programperioden kommer kollektivtrafikmyndigheten därför
att arbeta för att det regionala tågsystemet utvecklas så som beskrivs nedan.
Den regionala tågtrafiken spelar en central roll för att förverkliga de regionala målen för
transportsystemet. Regionaltågstrafikens särdrag i förhållande till annan trafik är att den genom sin
5

Samarbete i infrastruktur- och transportfrågor mellan sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro,
Sörmland, Östergötland och Gotland
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förmåga att knyta samman kommuner, nodstäder och regionala kärnor kan utgöra ryggraden i det
regionsammanbindande transportsystemet. Den har därmed en särskild uppgift att skapa
förutsättningar för en fortsatt regionförstoring och möjliggör ett hållbart ökande arbets-, studie- och
övrigt vardagsresande i en expanderande regionen. Regionaltågstrafik främjar stadsutveckling och
bidrar till att göra kollektivtrafiksystemet i sin helhet konkurrenskraftigt och attraktivt.
För att kollektivtrafik ska uppfattas som enkel och attraktiv behövs ett hela-resan-perspektiv där
resenären kan kombinera olika transportslag på ett effektivt och enkelt sätt. Regionaltågstrafiken
behöver därför ingå som en väl integrerad del i den större sammanhållna regionala kollektivtrafiken
och ses som en del i ett system snarare än enskilda linjer och avgångar. Biljettsystem och prissättning
för regionaltågstrafiken ska inkludera även den anslutande och parallellt bedriven kollektivtrafiken.
Regionaltågstrafiken har också en uppgift att koppla samman orter i Mälardalen med den
interregionala tågtrafiken mot exempelvis Göteborg, Malmö, Oslo och Sundsvall.
Regionaltågens bastrafik planeras i huvudsak göra uppehåll på stationer motsvarande dagens trafik.
Uppehåll på eventuella nya stationer ska föregås av utredningar som bland annat beaktar
resandeunderlag och förutsättningar i spårkapaciteten. Kvaliten behöver vara god och utbudet
långsiktigt, förutsägbart och med kapacitet att ta emot fler resenärer över tid. Restiderna behöver
successivt kortas, framförallt i relationerna mellan de större städerna. Detta kan sannolikt delvis
tillgodoses genom kompletterande och i huvudsak snabbare regional och interregional trafik som
endast gör uppehåll på ett fåtal orter.
Resande med regionaltågstrafik och anslutande lokal trafik behöver uppfattas som attraktivt. De
långa restiderna ställer därför krav på en relativt sätt högre komfortnivå. Regionaltågstrafik behöver,
i likhet med övrig regional kollektivtrafik, vara tillgänglig för resenärer med funktionsnedsättning.

Ett första steg: Program Ny trafik 2017
Programmet Ny trafik 2017 implementerades i december 2016 med fler turer utmed samtliga
järnvägssträckor genom bland annat Sörmland. För de viktigaste relationerna har detta exempelvis
inneburit följande utbudsförbättringar:
• Svealandsbanan Stockholm-Strängnäs-Eskilstuna: från 15,5 turer per vardag och riktning till
19,5 turer
• Sörmlandspilen Stockholm-Katrineholm-Hallsberg: från 10 turer per vardag och riktning till
12 turer
• Nyköpingsbanan Stockholm-Nyköping: från 14 turer per vardag och riktning till 17 turer
• UVEN Eskilstuna-Västerås: från 17 turer per vardag och riktning till 19 turer
Under hösten år 2017 införs nya pendlarbiljetter där anslutningsresor på såväl start- som målpunkten
ingår framöver automatiskt vid köp av periodkort för regionaltågen. Från och med år 2019 levereras
nya järnvägsfordon vilket ger möjligheter för ytterligare utbudförbättringar utmed Svealandsbanan,
Nyköpingsbanan och för UVEN systemet.
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Nästa milstolpe för trafiken: Målbild 2030
För att vidareutveckla transportsystemet som uppfyller mål och krav enligt beskrivningen ovan har
en målbild för år 2030 tagits fram. Jämfört med programmet Ny trafik 2017 innebär det framför allt
mer genomgående tåg Sörmland-Arlanda/Uppsala, men även kortade restider mellan regionala
nodstäder genom snabba direkttåg. Ostlänken och en helt ny station vid Skavsta flygplats utanför
Nyköping innebär betydelsefulla förändringar, främst kortare restider, i södra delen av länet. För att
säkerställa trafikeringen av Skavsta flygplats med regionaltåg är kollektivtrafikmyndighetens
inriktning att den planerade infrastrukturen på sikt kompletteras så att ett och samma tåg både kan
angöra Nyköping C och Skavsta flygplats.
Även mellan Västerås och Eskilstuna samt mellan Strängnäs och Södertälje planeras för tätare trafik
genom helt nya pendeltågsupplägg, men satsningarna är beroende av infrastrukturåtgärder.
Persontrafiken på södra delen av TGOJ banan Flen-Nyköping (-Oxelösund) beräknas inte återupptas
under programperioden men förutsättningarna kan komma att förändras beroende på bildandet av
storregioner.

Figur: Målbild 2030 Regional tågtrafik
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Den regionala busstrafiken - fortsatt utveckling
Grundprincipen är att det regionala stomnätet trafikeras över hela trafikåret med ett stabilt
basutbud över hela trafikdygnet med upp till fyra avgångar per timme under högtrafik. I det
inomkommunala linjenätet kan utbudsnivån variera, med täta avgångar till att i vissa fall trafikeras
endast under skoldagar och i anslutning till skolans start- och sluttider.
Enligt målen för kollektivtrafiken i Sörmland ska kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna i
länet öka. Förändringar i linjenätet de senaste åren har också medfört att resandet i den regionala
busstrafiken har ökat. Förändringarna syftade till att genom fler turer och snabbare/rakare körvägar
prioritera stråk där det finns ett stort resandeunderlag. Analyser av restidskvoter och
marknadsandelar visat att utvecklingen behöver fortsätta med denna inriktning.
Under programperioden vill därför kollektivtrafikmyndigheten fortsätta att utveckla den
inomregionala busstrafiken med fokus på snabbare förbindelser och tätare trafik i stråk med stora
resbehov. Myndighetens arbete ska också fokusera på att integrera trafiksystemet med tillväxtorter i
omkringliggande län, med prioritering av Stockholmsregionen, Västerås/Eskilstuna och
Norrköping/Linköping.
Det finns också behov av att utveckla kompletterande trafiklösningar, till exempel i glest befolkade
områden. Möjligheter finns att utvecklas sådan trafik genom samordning av allmän, linjelagd trafik
och särskild, anropsstyrd kollektivtrafik. I och med att kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för
verksamheten i beställningscentral för särskild kollektivtrafik finns goda förutsättningar att utveckla
sådana nya trafiklösningar.

Tätortstrafik som bidrar till stadsutveckling
Ungefär två tredjedelar av resandet i länets busstrafik sker i stadstrafiken och andelen har succesivt
ökat de senaste åren. Resandet med stadstrafiken i Eskilstuna omfattade drygt 5 miljoner resor år
2015, vilket innebär mer än hälften av bussresorna i länet gjordes i stadstrafiken i Eskilstuna och att
antalet bussresor i staden har ökat med 26 procent de senaste tio åren. År 2015 registrerades för
första gången mer än 1 miljoner resor i stadstrafiken Nyköping, en ökning med 45 procent de senaste
tio åren. I Katrineholm har resandeutvecklingen varit i stort sett oförändrad de senaste tio åren,
totalt 193 000 resor genomfördes i stadstrafiken år 2015. Strängnäs har relativt sett haft den bästa
resandeutvecklingen de senaste tio åren i stadstrafiken med närmare en fördubbling av resandet till
309 000 resor år 2015.
I de kommunala översiktsplanerna anges mål och inriktningar för utveckling av bebyggelse och trafik.
Stadstrafiken med buss i de fyra städerna Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm och Strängnäs kan
utgöra ett verktyg för att utvecklingen ska leda mot kommunernas mål. Kommunerna har bland
annat ambitioner att begränsa städernas utbredning och att skapa en förtätad stadsstruktur med
större tillgänglighet för alla invånare. En sådan stadsutveckling ger kollektivtrafiken goda
förutsättningar genom ett större kundunderlag och kortare körvägar. På så sätt kan kollektivtrafiken
öka sin andel av det motoriserade resandet, vilket i sin tur innebär att stadens ytor utnyttjas mer
effektivt.
I Eskilstuna är ambitionen att begränsa stadens utbredning genom att förtäta den inifrån och ut.
Förtätningen väntas innebära att underlaget för service stärks och att befintlig infrastruktur kan
31
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Box 591, 611 10 Nyköping, tfn 0155-20 20 50

e-post: kollektivtrafikmyndigheten@dll.se

65

utnyttjas mer kostnadseffektivt. Genom att begränsa stadens utbredning vill kommunen uppnå en
mer stadsmässig och tät bebyggelsestruktur med större möjligheter att förbättra och utveckla
kollektivtrafiken. Kommunens inriktning är att bilen i fortsättningen inte ska vara norm i
samhällsplaneringen och att planering av trafik och bebyggelse ska leda till ett minskat resande med
bil.
Inriktningen för Nyköping är en tätare stad som kan skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafik
och för utveckling av serviceutbudet. Inriktningen väntas leda mot en hållbar utveckling i staden.
Staden ska byggas ut genom förtätning utmed kollektivtrafikstråk och tydliga noder för kollektivtrafik
ska skapas i några utpekade stadsdelscentra.
Vägledande för stadsutvecklingen i Katrineholm är översiktsplanens strategier som innebär att
stadens ska byggas tätt med närhet till resecentrum. Den tätare staden ska ge bättre förutsättningar
för gång- cykel- och kollektivtrafik. Stadsrummet ska utvecklas så att större gator omvandlas till
stadsgator i mindre skala. Kommunens ambition är också att utveckla kollektivtrafiken med högre
turtäthet och kortare restid för att på så sätt öka andelen resande med kollektivtrafiken.
Även i Strängnäs är inriktningen att komplettera stadskärnan med ny bebyggelse. Ambitionen är ett
minskat transportarbete med minskad klimatpåverkan, jämfört med en utbyggnad i stadens periferi.
Utvecklingen förväntas innebära att fler invånare erbjuds möjligheten att välja ett centralt boende,
där man kan leva utan bil. Bebyggelseutvecklingen ska också koncentreras med närhet till
järnvägsstationen, bland annat för att stärka förutsättningarna för resande i kollektivtrafiken.
”En väl utbyggd stadstrafik innebär att invånarna ges tillgänglighet till de centrala
delarna med dess utbud av offentlig och kommersiell service”
En väl utbyggd stadstrafik innebär att invånarna ges tillgänglighet till de centrala delarna med dess
utbud av offentlig och kommersiell service. Som framgår ovan har kommunerna en tydlig ambition
att förtäta staden med bebyggelse och att öka tillgängligheten för invånarna till de centrala delarna.
Denna ambition kräver dock resurser i form av central mark och här spelar en utbyggd kollektivtrafik
en central roll. Genom att fler människor väljer att resa med buss minskar behovet gatuutrymme i
stadens centrala delar. Det innebär att gator som dimensionerats för biltrafik kan omvandlas till ett
mer finmaskigt och sammanhängande gatunät med mindre barriäreffekter och att ytor för ny
bebyggelse och grönområden kan frigöras.
Fler resor med kollektivtrafiken blir därmed en av nyckelfaktorerna för ett effektivt trafiksystem och
för att öka stadens attraktivitet. En sammanhållen, tät bebyggelse ger förutsättningar för en
kollektivtrafik med hög kvalitet när det gäller turtäthet och restider.
Utifrån kommunernas ambitioner för utbyggnad av städerna anser kollektivtrafikmyndigheten att det
är angeläget att utveckla och anpassa linjenätet i stadstrafiken i de fyra städerna. Bussystemet bör i
framtiden vara uppbyggt med täta och snabba förbindelser mellan stadens perifera delar och de
centrala delarna. Befintlig busstrafik utvecklas så att den i högre grad motsvarar invånarnas behov av
täta och snabba resor mellan större bostadsområden och stora målpunkter. Något längre avstånd
mellan hållplatser kan vara aktuellt på vissa sträckor jämfört med idag för att på så sätt erbjuda
snabbare resor.
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Som komplement till den utvecklade busstrafiken i staden bör bussystem skapas med egenskaper
som tillgodoser de behov äldre och funktionsnedsatta har. Denna busstrafik körs med mindre fordon
och innebär korta gångavstånd till hållplatser och kännetecknas av en lugn och trygg resa. Rätt
utformad kan denna trafik ersätta en del av de resor som sker med färdtjänst.

Kommersiell trafik kompletterar
Kollektivtrafikmyndighetens inriktning är att kommersiella initiativ ska uppmuntras och trafikavtal
utformas för att göra det möjligt att öka alternativt sänka utbudsnivåerna, beroende på hur den
kommersiella trafiken utvecklas. Ett exempel på detta är de så kallade Trosabussarna bedriver
kommersiell trafik mellan Trosa och Stockholm. Trafiken finansierades tidigare med stöd av
samhället med har succesivt utvecklats till rent kommersiell trafik. Se vidare kapitel om
marknadstillträde och beslut om allmän trafikplikt.

Anropsstyrd allmän och särskild kollektivtrafik – ökad samordning
Den särskilda kollektivtrafiken har en viktig roll som verktyg att öka tillgänglighet och effektivitet i det
totala kollektvitrafiksystemet. I enlighet med myndighetens utökade uppdrag och medlemmarnas
ambition om att öka samordningen mellan den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken har
Servicecenter Sörmland etablerats. Genom Servicecenter Sörmland ges fler verktyg för att
åstadkomma ett integrerat och samordnat trafiksystem i länet. Detta genom möjligheten att
använda befintliga fordon mer effektivt med en högre beläggningsgrad och högre grad av
samordning mellan olika resenärsgrupper. Servicecenter Sörmland är även medborgarens ingång för
bokning och annan kundservice för den samlade kollektivtrafiken. Under år 2015 har
kommunöversyner genomförts där möjligheterna att utveckla samordning av främst den
anropsstyrda kollektivtrafiken har utretts. I dessa ges en översyn av resandet med
landsbygdstrafiken, den särskilda anropsstyrda kollektivtrafiken och kompletteringstrafiken i syfte att
finna framtida samordningsmöjligheter.
Kollektivtrafikmyndighetens ambition är att hantera både upphandling och förvaltning av avtal när
det gäller den särskilda kollektivtrafiken och att ta över ansvaret för detta i den takt kommunerna i
länet önskar. Under programperioden ska därför myndighetens dialog med kommunerna fortsätta
när det gäller önskad utveckling av den särskilda kollektivtrafiken och av myndighetens roll och
ansvar.
Flera kommuner har även uttalat att man, när innevarande avtal går ut, har för avsikt att låta
myndigheten upphandla och förvalta framtida skolskjutsavtal vilket ytterligare kan öka
förutsättningarna för ett samordnat trafiksystem.
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6. Från program till trafik
Samverkan i planering och trafikutveckling
Samhällsplanering på olika organisatoriska nivåer i den offentliga sektorn påverkar kollektivtrafikens
utveckling. Kollektivtrafikens utbud utgör i sin tur en grund för samhällsplanering och byggande. På
så sätt finns ett ömsesidigt beroende av samhällsbyggande och kollektivtrafikplanering.
Kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland ska fortsätta att vara en aktiv och drivande part i de
storregionala sammanhangen, både på politisk nivå och i de forum där tjänstemän samverkar. I det
inomregionala samarbetet är myndighetens ambition att bidra till att samverkansformerna utvecklas
ytterligare utifrån ett medborgar- och resenärsperspektiv.
Kollektivtrafikmyndigheten har det formella ansvaret för utveckling av länets kollektivtrafik. För att
kollektivtrafiken ska fungera som ett verktyg för regional och lokal utveckling och utgöra ett medel
att nå ett hållbart transportsystem krävs dock att myndigheten, kommunerna, landstinget,
regionförbundet och övriga aktörer arbetar med en gemensam inriktning. Utveckling och planering
av kollektivtrafiken bör därför ses som en gemensam angelägenhet där samverkan är centralt för att
utveckla kollektivtrafiken. Ett sådant synsätt kräver engagemang av alla parter och att resurser
avsätts för samverkan i syfte att utveckla länets kollektivtrafik.
Den kommunala översikts- och detaljplaneringen, den regionala planeringen via regionförbundet och
länsstyrelsen samt den nationella statliga infrastrukturplaneringen är särskilt viktiga vid behovsanalys
och planering av kollektivtrafik.
I Sörmland finns väl etablerade planeringsnätverk. Dessa ska användas och utvecklas ytterligare för
att intentionerna i det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska kunna genomföras.
Kollektivtrafikmyndigheten anordnar regelbundet nätverksträffar med tjänstemän från länets nio
kommuner, landstinget och regionförbundet där aktuella frågor som berör kollektivtrafiken
diskuteras.
Regionförbundet Sörmland ansvarar för den regionala transportgruppen, där representanter för
kollektivtrafikmyndigheten, Länsstyrelsen och Trafikverket deltar och prioriterar investeringar i
infrastruktur. Trepartssamverkan finns etablerad i Eskilstuna, där kommunerna,
kollektivtrafikmyndigheten och ansvarigt trafikföretagregelbundet träffas för att gemensamt arbeta
för kollektivtrafikens utveckling. En målsättning är att denna samverkansform ska sprida sig till fler
områden i takt med framtida trafikavtal.
Mälardalsrådet håller samman samarbetet mellan sju län i infrastruktur- och transportfrågor under
namnet ”En Bättre Sits”, EBS. Denna samverkan har utvecklats till en stark och historiskt unik process
med ett samverkande nätverk av politiker från hela regionen med stöd av tjänstemän från de
planupprättande organen i länen, Trafikverket och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.
Planeringssamverkan kring den regionala tågtrafiken i Mälardalen hanteras genom MÄLAB, där
frågor om planering, trafikering, marknadsföring, betalsystem och strategisk utveckling hanteras i
nära samverkan med trafikbolag och samtliga berörda län i regionen.
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Utveckling av kollektivtrafiken bör ske under former som skapar engagemang och delaktighet i den
gemensamma affären, vilket kräver ett nära samarbete med trafikföretagen. Under den kommande
programperioden är det därför kollektivtrafikmyndighetens ambition att ytterligare stärka samverkan
med trafikföretagen.
”Kollektivtrafiken bör ha en central plats i bebyggelseplaneringen
och vara en viktig utgångspunkt i stadsutvecklingen”
Vid tätortsutbyggnad bör kollektivtrafiken vara strukturbildande så att utbyggnad i första hand sker i
lägen där tillgängligheten till kollektivtrafiken är god. Kollektivtrafikmyndigheten ser med hänsyn till
detta behov av att stärka samverkan och samarbetet med länets kommuner när det gäller fysisk
planering och kollektivtrafikutveckling. En sådan samverkan bör omfatta frågor om hur
kollektivtrafiken kan bidra till kommunal utveckling och på vilket sätt de fysiska strukturerna kan
stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft. Under programperioden avser kollektivtrafikmyndigheten
därför att arbeta för att stärka sambandet mellan trafik- och bebyggelseplanering och att utveckla
formerna för samverkan med länets kommuner i dessa frågor.

Infrastrukturplanering
För att på bästa sätt utveckla kollektivtrafikanläggningar behövs en långsiktighet och integrerad
samhällsplanering i samverkan mellan länets kommuner, regionförbundet, Trafikverket och
kollektivtrafikmyndigheten.
Det politiska besluten om de framtida regionala investeringarna är följden av en arbetsprocess, där
Regionförbundet Sörmland är huvudansvarig och arbetar i samverkan med olika organisationer som
Trafikverket, Mälardalsrådet, kommunerna och kollektivtrafikmyndigheten.
Infrastrukturplaneringen utgår från både lokala och regionala utgångspunkter samt nationella mål
och ramar. Det regionala utvecklingsprogrammet, Sörmlandsstrategin, är en gemensam
utgångspunkt för planarbetet i länet. Två plandokument, som upprättas parallellt på nationell och
regional nivå styr investeringarna i transportsystemet i Sörmland: Den nationella planen behandlar
investeringar och underhåll av järnvägarna och de nationella vägarna. Den regionala planen hanterar
de regionala vägnäten (riksvägar och länsvägar) och statlig medfinansiering av åtgärder på
kommunala gator och vägar. Planerna sträcker sig över tolv år men ersätts av nya i en rullande
planeringsprocess.
”De mest väsentliga utvecklingsområdena för järnvägssystemet
är ökad driftsäkerhet och ökad kapacitet”
En attraktiv kollektivtrafik förutsätter att infrastukturen är robust, har tillräcklig kapacitet och är
tillgänglig samt att den har väl fungerande bytespunkter. För kollektivtrafiken i Mälarregionen
behöver särskilt järnvägssystemet byggas ut. De mest väsentliga utvecklingsområdena för
järnvägssystemet är ökad driftsäkerhet och ökad kapacitet. Bristen på kapacitet har genom förlängda
restider och rubbad systemtidtabell framför påverkat Sörmlandspilens (Stockholm-KatrineholmHallsberg) samt Gnestapendelns (Gnesta-Södertälje centrum) attraktivitet negativt. Regelverket för
konstruktionen av tågtidtabellen försvårar ett långsiktig stabilt trafikutbud i och med att tidtabellen
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måste skapas från grunden varje år. Dessutom utgör kapacitetsbristen ett stort hinder för en
långsiktigt robust och utvecklad persontrafik på järnväg.
När Citybanan med två nya pendeltågsspår genom centrala Stockholm tas i bruk sommaren år 2017
är det ett efterlängtat kapacitetstillskott, men med den ökade regional- och fjärrtågstrafiken blir
ytterligare kapacitetsförstärkningar längre ut i systemet allt viktigare. Kommande viktiga satsningar
avser dubbelspåret mellan Strängnäs och Härad på Svealandsbanan (klart år 2018) samt
trimningsåtgärder och nya spår på Västra stambanan Järna- Hallsberg. Av stor betydelse för
kapaciteten söder om Stockholm blir bygget av Ostlänken Järna-Linköping, preliminärt klar år 2028.
Ostlänken medför också stora vinster genom minskade restider från stationerna Vagnhärad,
Nyköping samt den nya stationen i Skavsta.
För kollektivtrafikmyndigheten är det viktigt att fortlöpande bevaka den storregionala trafikens
förutsättningar på den nya banan då den även kommer att trafikeras av snabbare fjärrtåg. När
fjärrtågen till/från Malmö/Köpenhamn samt eventuellt Göteborg flyttas till Ostlänken frigörs viss
kapacitet på Västra stambanan vilket kommer att gynna regionaltågens framkomlighet.
För vidare utveckling av spårbunden trafik är det väsentligt med ytterligare åtgärder mellan framför
allt Järna och Stockholm där det i nuläget ännu inte finns några konkreta planer. Även järnvägen
mellan Eskilstuna-Västerås behöver byggas ut till dubbelspår med rakare sträckning. Avsnitt med
dubbelspår på Svealandsbanan behöver bli fler för att öka robustheten särskilt om
pendeltågstrafiken till Strängnäs kommer igång i enlighet med Målbild 2030. Skavstas spåranslutning
i samband med Ostlänken behöver kompletteras för att möjliggöra en effektivare försörjning med
regionaltågstrafik.
Generellt behöver tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning förbättras såväl vid
stationer och hållplatser som i fordon. För tågtrafiken innebär driftssättning av de nya moderna
fordonen från och med år 2018/19 förbättrad tillgänglighet. Även de nya stationerna i Strängnäs, och
på sikt Nyköping och Vagnhärad, kommer att medföra stora förbättringar.
För stombussnätet finns behov av nya och väl tillgängliga hållplatser utmed huvudvägnätet.
Detsamma gäller för bytespunkter i länets tätorter, se vidare särskilt kapitel om Tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning.
Under år 2016 genomförs en nulägesinventering av bytespunkter i länet. Syftet är att utreda och
förstå dagens standard, brister och behov samt hur byten mellan olika transportslag fungerar på olika
bytespunkter i Sörmland idag. Kartläggningen och nulägesinventeringen ska skapa förutsättningar för
att systematiskt kunna arbeta med att förbättra kollektivtrafikanläggningar i länet. Framtagna
kvalitetsmål gör att framtida investeringsplaner för kollektivtrafikåtgärder för attraktivare
bytespunkter kan följas upp. Genom inventeringen ges också ett bra underlag för beslutsfattare om
prioriteringar när det gäller finansiering till kollektivtrafikens infrastruktur.
För busstrafiken konkurrenskraft har restiden stor betydelse och framkomligheten för busstrafiken
betyder följaktligen mycket för konkurrenskraften. Kollektivtrafikmyndigheten vill i början av
programperioden genomföra ett antal framkomlighetsstudier för busstrafiken i syfte att kartlägga
framkomlighetsproblem. Studier av framkomlighet i stadstrafiken och utmed busstråk i större orter
ska prioriteras.
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Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
De senaste åren har en rad åtgärder genomförts för att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken för
människor med funktionsnedsättning. Sörmlandstrafikens fordon uppfyller i allt högre grad de krav
som finns och samtliga fordon är utrustade med ramp eller lift för att underlätta ombordstigning.
Hållplatser, bytespunkter, och anslutande gångstråk behöver dock utvecklas ytterligare när det gäller
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
För att tillgängligheten till kollektivtrafiken ska kunna öka krävs en tät samverkan mellan olika parter.
Kollektivtrafikmyndigheten har det övergripande ansvaret för länets kollektivtrafik och ansvarar för
upphandling av trafikföretag för att utföra transporterna. I samband med dessa upphandlingar ställer
myndigheten krav på att samtliga fordon ska uppfylla krav för anpassning till funktionsnedsättningar.
Trafikverket är vanligen väghållare för busshållplatser utanför tätort och ansvarar därmed för
tillgängligheten på dessa busshållplatser. Trafikverket ansvarar också för plattformar på
järnvägsstationer. Jernhusen är fastighetsägare av de flesta resecentra och stationshus vid
järnvägsstationer och ansvarar därmed för tillgängligheten inom sina fastigheter. Kommunerna är
väghållare i tätorter och ansvarar därmed för tillgängligheten på busshållplatser inom tätort.
Kommunerna ansvarar även för den offentliga utomhusmiljön, vilket inkluderar gångvägar till och
från hållplatser, terminaler och stationer. Vid järnvägsstationer är kommunen ofta fastighetsägare
för området kring stationen.
”För att tillgängligheten till kollektivtrafiken ska kunna öka
krävs en tät samverkan mellan olika parter”
År 2014 tog Kollektivtrafikmyndigheten fram riktlinjer för tillgänglighet 6 för resenärer med
funktionsnedsättning i kollektivtrafiken i Sörmland. Riktlinjerna beskriver på vilket sätt länets
kommuner, Trafikverket, Kollektivtrafikmyndigheten och andra aktörer kan arbeta för att skapa en
tillgänglig kollektivtrafik för alla resenärer. Syftet med riktlinjerna är att utveckling av tillgängligheten
i kollektivtrafiken ska ske utifrån gemensamma utgångspunkter och en samsyn hos alla som arbetar
med planering och genomförande av kollektivtrafiken. Det gemensamma synsättet ska gälla både
själva trafiken och dess infrastruktur, som t ex utformning av hållplatser, terminaler och stationer. I
rapporten beskrivs lagkrav, regler och riktlinjer som Kollektivtrafikmyndigheten och andra aktörer
ska följa när det gäller att erbjuda full tillgänglighet för resenärer med funktionsnedsättning.
Nyligen har en inventering av miljön på länets tågstationer, större terminaler och hållplatser 7
genomförts. Syftet med inventeringen var att identifiera dagens standard, brister och behov, samt
hur byten mellan olika transportslag fungerar vid bytespunkter i regionen. Inventeringen redovisar
om bytespunkterna uppfyller dagens standardnivåer för kollektivtrafikanläggningar, samt beskriver
vilka brister som finns i de fall bytespunkterna inte når standardnivåerna.
Inventeringen visar att de flesta av de större bytespunkterna och stomnätets hållplatser uppfyller
flertalet krav för anpassning till funktionsnedsättningar. Dock visar inventeringen att det återstår en
rad åtgärder på stationer, terminaler och större hållplatser innan de kan klassas som fullt tillgängliga.
6
7

Riktlinjer för tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland. Kollektivtrafikmyndigheten 2014
Attraktiva bytespunkter i Sörmland. Regionförbundet 2016
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De närmaste åren avser kollektivtrafikmyndigheten att fortsätta arbetet med anpassning av länets
kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning. Arbetet ska koncentreras till att stärka
samverkan mellan olika aktörer. Särskilt fokus ska ske på dialog med kommunerna när det gäller att
möjliggöra hela resan genom anpassning av vägen till och från hållplats. Det är viktigt med vägens
anpassning men även att det finns individuella lösningar som färdtjänst eller annan anropsstyrd
trafik. Färdtjänsten har också stor betydelse i de fall när det inte alls är möjligt att använda den
allmänna kollektivtrafiken. Samverkan med kommunerna är alltså viktig för att hitta de bästa
resealternativen och att satsningar sker på de mest lämpade åtgärderna för att möjliggöra hela
resan.
”Det mänskliga bemötandet är ofta avgörande och där
förarna i kollektivtrafiken har en nyckelroll”
En resa består av flera olika delmoment och det är viktigt att resenären kan lita på att alla delar
fungerar, exempelvis vid påstigande och byte. Resenären behöver känna sig trygg i att det som
utlovats faktiskt fungerar. Det mänskliga bemötandet är ofta avgörande och där har förarna i
kollektivtrafiken en nyckelroll. Kollektivtrafikmyndigheten ska fortsätta att ställa krav på förarnas
goda bemötande i samband med upphandling och uppföljning. Kraven på förarna i detta avseende
ska förtydligas och myndigheten ska i samråd med trafikföretagen precisera förarnas ansvar att
underlätta resan för resenärer med funktionsnedsättning.
Samtliga fordon i busstrafiken kommer uppfylla de krav som ställs på tillgänglighet i samband med
att moderniseringen av betal- och informationssystemen under året 2017. Med införande av
realtidsinformation i hela länet kommer information avseende vilket fordon som används på
respektive avgång kunna tillhandahållas genom reseplanerare i mobil och på webb. Samtliga fordon
kommer då också erbjuda automatiska visuella och audiella hållplatsutrop. Generellt ska samtliga
fordon i stadstrafik vara av låggolvstyp medan samtliga fordon i landsbygdstrafik minst ska ha
lift/ramp.
Kollektivtrafikmyndighetens mål är att samtliga regionala buss- och tåglinjer ska vara fullt tillgängliga
i de tätorter som anges i kartan nedan senast år 2025. Därutöver ska samtliga tätortslinjer som har
ett trafikutbud motsvarande minst 10 dubbelturer per dag ha tillgänglighetsanpassade hållplatser
senast år 2022. I stadstrafiken ska minst 75 % av hållplatserna på linje 1-6 i Eskilstuna, linje 1 i
Katrineholm, linje 1-3 i Strängnäs och linje 1-3 i Nyköping vara tillgänglighetsanpassade senast år
2020.
Som beskrivs ovan kräver denna tillgänglighetsanpassning att ekonomiska resurser avsätts i
respektive kommun och på Trafikverket och att samtliga parter enas om prioriteringsordning och
tidplan för utbyggnad.
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Figur: Linjer med fullt tillgänglighetsanpassade hållplatser och bytespunkter (inom markerade orter) senast år 2025

I tågtrafiken innebär inköp av nya fordon från och med år 2019 förbättrad tillgänglighet. Nya
resecentrum ska anläggas i Strängnäs (2018), Nyköping (preliminärt 2020), Vagnhärad (2028) och
Eskilstuna (tidpunkt ej beslutad). Huvudansvaret för att tillgängligheten i dessa anläggningar
uppfyller kraven ligger på respektive kommun. Kollektivtrafikmyndighetens uppfattning är att nya
resecentra minst ska uppfylla nedanstående funktionella krav på tillgänglighet:
• Alla funktioner på resecentrum ska självständigt kunna användas av funktionsnedsatta på samma
sätt som övriga resenärer
• Personer med funktionsnedsättning ska självständigt kunna orientera sig i och utanför
resecentrum
• Manuella och automatiska system för biljettköp och information ska vara anpassade för
funktionsnedsattas behov
• Vid planskildhet ska trappa, rulltrappa, hiss och ramp finnas
• Ytor och kommunikationsstråk utformas för säkra förflyttningar
• Servicefunktioner, ex café, restaurang, toaletter ska självständigt kunna användas av alla
resenärer
• Information ska vara tillgänglig i både tal och skrift
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Öppet marknadstillträde och beslut om allmän trafikplikt
Kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland ser att både offentligt initierad som kommersiellt bedriven
kollektivtrafik har viktiga egenskaper att tillföra det samlade kollektivtrafikutbudet. I enlighet med
kollektivtrafiklagen ska kollektivtrafikmyndigheterna, med utgångspunkt i de regionala
trafikförsörjningsprogrammen, fatta beslut om allmän trafikplikt för sådan regional kollektivtrafik
som samhället avser att ta ansvar för och teckna avtal om. Allmän trafikplikt kan beslutas för olika
delar av trafiken, förutom för ett stråk eller område kan beslut även tas för del av dygn eller av vecka.
”Kollektivtrafikmyndigheten ser att både den offentligt finansierade som den kommersiella
kollektivtrafiken har viktiga egenskaper att tillföra det samlade kollektivtrafikutbudet”
Utifrån de övergripande målen i trafikförsörjningsprogrammet avgör myndigheten vilken trafik som
kommer att säkerställas genom upphandling och avtal, via beslut om allmän trafikplikt.
Som underlag för beslut om allmän trafikplikt genomförs en särskild utredning för att analysera den
aktuella marknaden. Utredningen ska ge underlag för myndigheten om det är möjligt att undanta
något område eller stråk från den allmänna trafikplikten, eller att ta beslut om att avstå trafikplikt för
just den trafiken. Kollektivtrafikmyndigheten kommer i så fall att göra en bedömning kring hur
uppfyllandet av trafikförsörjningsprogrammets mål påverkas. Särskild hänsyn kommer i
bedömningen att tas till:
•
•
•
•

resandeutveckling och kundnöjdhet
miljöpåverkan
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
biljettsamverkan

Bedömningen ska väga in de sammantagna effekterna av avtalad och kommersiell trafik.
Kollektivtrafikmyndigheten kommer också att undersöka de grundläggande principerna för
kommersiell trafik – att trafiken inte förutsätter subventioner och att det finns betalningsvilja hos
resenären för hela kostnaden för tjänsten, samt att trafikföretaget har vilja och beredskap att
investera i trafiken och utsätta sig för full konkurrens.
Långsiktighet och stabilitet är en grundläggande faktor för att behålla resenärernas förtroende för
kollektivtrafiken och för att kunna bidra till regionens mål. Kommersiella aktörer har möjlighet att
träda ut från marknaden med 21 dagars varsel. I de fall kollektivtrafikmyndigheten väljer att avstå
allmän trafikplikt för ett område eller stråk ska det därför upprättas en plan för hur
trafikförsörjningen ska säkerställas om den kommersiella trafiken upphör med kort varsel.
I den fördjupade dialogen inför upphandling är det kollektivtrafikmyndighetens ambition att
tillhandahålla underlagsdata och statistik för trafikföretagens bedömning. Myndigheten gör varje år
ett så kallat trafikbokslut med information om påstigande, kostnader och biljettintäkter för samtliga
upphandlade busslinjer i länet. I den mån relevant data inte finns tillgänglig är det angeläget att det
förs en diskussion om metoder för framtagning av underlag och om finansiering för att ta fram
underlaget. Myndigheten eftersträvar också biljettsamverkan med kommersiell trafik som uppfyller
de krav på kvalitet, miljö, tillgänglighet med mera som gäller för den avtalade trafiken.
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Linje

Trafiktyp

Sträcka

Täckningsgrad
(exklusive skolkort)

715

Landsbygdstrafik

Nyköping-Oxelösund

48 %

2

Stadstrafik Eskilstuna

Skiftinge-Stenby

46 %

2

Stadstrafik Nyköping

Arnö-Brandkärr

41 %

730

Landsbygdstrafik

Katrineholm-Vingåker

38 %

820

Landsbygdstrafik

Eskilstuna-Strängnäs

37 %

1

Stadstrafik Strängnäs

Dammen-Sundby Park

37 %

515

Landsbygdstrafik

Nyköping-Skavsta Flygplats

37 %

1

Stadstrafik Eskilstuna

Torshälla-Borsökna

36 %

780

Landsbygdstrafik

Flen-Katrineholm

36 %

700

Landsbygdstrafik

Vingåker-Eskilstuna

36 %

1

Stadstrafik Nyköping

Bryngelstorp-Harg

32 %

1

Stadstrafik Katrineholm

Laggarhult-Värmbol

31 %

3

Stadstrafik Eskilstuna

Hällby-Viptorp

31 %

Tabell: Linjer med högst kostnadstäckningsgrad 2015 (andel av kostnaderna för trafiken som täcks av intäkter från
betalande resenärer). Observera att beräkningen utgår från nuvarande trafikavtal och flera antaganden gällande
bland annat fordonsanvändning och intäktsfördelning.

Figur: Process för beslut om allmän trafikplikt och upphandling av trafik.

Sedan kollektivtrafiklagen började gälla den 1 januari 2012 har kollektivtrafikmyndigheten fattat två
beslut om allmän trafikplikt. Det första rörde skärgårdstrafik med båt i Nyköpings kommun där
trafikplikt lades. Det andra beslutet rörde busstrafik mellan Trosa och Liljeholmen i Stockholms län
där myndigheten avstod att fatta beslut om trafikplikt då bedömningen var att kommersiell trafik på
sträckan kunde uppfylla de krav som ställdes på trafiken. Därutöver har myndigheten överlåtit till
Trafikförvaltningen i Stockholms län att fatta beslut om allmän trafikplikt för pendeltågstrafik till
Gnesta samt för storregional tågtrafik i Mälardalen.
Kollektivtrafikmyndigheten har trafikavtal för kommunerna Katrineholm, Vingåker, Flen, Nyköping,
Oxelösund, Trosa och Gnesta som löper ut år 2019, för kommunerna Eskilstuna som löper ut år 2020,
respektive Strängnäs kommun som löper ut år 2021.
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Tillträde till hållplatser och bytespunkter
Det öppna marknadstillträdet innebär att trafikföretag fritt får etablera kollektivtrafik på helt
kommersiella villkor, det vill säga utan tillskott från samhället. Sådan kommersiell trafik och
upphandlad trafik ska ha konkurrensneutralt tillträde till terminaler, knutpunkter och hållplatser.
Prissättning för angöring på tomtmark ska vara transparent, och principer för prioritering av tillträde
vid kapacitetsbrist ska vara funktionsbaserad och likvärdig för alla trafikföretag.
Ansvaret för kollektivtrafikens infrastruktur i länet är uppdelat på flera parter. När det gäller
busstrafikens hållplatser är det väghållarens ansvar, i huvudsak Trafikverket och kommunerna men
även privata väghållare förekommer. Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar dock för fast monterad
hållplatsutrustning, men inte väderskydd, samt eventuell teknisk utrustning som biljett- och
informationssystem. Resecentra och järnvägsstationer ägs av Jernhusen (Eskilstuna, Katrineholm och
Nyköping) eller kommunen (Flen, Gnesta, Strängnäs/Läggesta, Vagnhärad och Vingåker).
I Sörmland ska principer för tillträde till hållplatser, terminaler och resecentra samt prissättning
tillämpas så som förutsätts i den vägledning 8 som tagits fram i ett branschgemensamt samarbete.
Figuren nedan visar olika förutsättningar för tilldelning av kapacitet i kollektivtrafikanläggningar.

Om kapacitetsbrist uppstår vid en bytespunkt där en löpande process för tilldelning tillämpas, bör
förvaltaren i möjligaste mån samordna behoven så att alla önskemål tillgodoses. Det kan innebära
kortare tid mellan angöringarna, att angöringstiden kortas ned eller att avtalet omförhandlas.
Om kapacitetsbristen förväntas bestå bör tilldelningen övergå till en tidsstyrd process. Det bör ske
genom att förvaltaren säger upp samtliga avtal och att alla kollektivtrafikföretag får beställa kapacitet
eller tjänster på nytt vid en och samma tidpunkt. Därigenom ges alla trafikföretag samma
förutsättningar. I Sörmland bedöms risken för kapacitetsbrist i bytespunkter vara liten och därmed är
det i regel inte aktuellt med åtgärder som prissättning eller tidsstyrning. Eventuellt kan sådana fall
uppstå när det gäller vissa bytespunkter i de större tätorterna, då frågan får behandlas av berörd
förvaltare.

8

Bytespunkter – övergripande principer för tillträde och prissättning. Svensk Kollektivtrafik m fl parter 2014
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Trafikstödjande funktioner
Försäljning och information
I oktober 2016 införde Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet ett nytt betalsystem som också är
integrerat med system för realtidsinformation. Systemet kommer att utvecklas succesivt utifrån
förändrade användarbehov. Systemet bygger på öppna standarder och är förberett för interoperabla
lösningar med andra läns och trafikföretags system.
Färdbevis säljs genom kanalerna mobiltelefon, webb, försäljningsombud samt ombord på
Sörmlandstrafikens bussar. Realtidsinformation finns ombord på samtliga bussar med automatiska
hållplatsutrop. I övrigt ska realtidsinformation finnas vid större hållplatser samt tillgänglig via
mobiltelefon. Tidtabeller publiceras via webb och mobil. Servicecenter Sörmland kan även skriva ut
och sända tidtabeller till resenärer efter beställning.
Ett kundcenter finns i Eskilstuna på Station360 med information, försäljning och service. Station 360
är knutpunkt och servicekontor för Sörmlandstrafiken och ombud för Trafik i Mälardalen (TiM), SJ,
Tågkompaniet och SL.

Priser och produkter
I Sörmland tillämpas zontaxa där länet är indelat i åtta zoner. Zonerna är i huvudsak identiska med
kommungränserna. Vingåkers kommun bildar en gemensam zon med Katrineholm och Oxelösund
bildar en gemensam zon tillsammans med Nyköping. En resa i inom en zon har samma pris oavsett
var resan går i zonen.

Figur Zonindelning Sörmlands län 2016

Priserna definieras genom Sörmlandstaxan vars nivåer beslutas av länets kommun- och
landstingsfullmäktigeförsamlingar. I Sörmlandstaxan ingår periodbiljetter, enkelbiljetter samt
skolbiljetter där de senare endast kan köpas av kommuner eller skolor och där respektive kommun
avgör vem som har rätt till sådan biljett.
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Skol- och längre periodbiljetter (30 dagar) är giltiga även på regionaltåg inom länet. Ungdomar upp
till 20 år samt studenter upp till 26 år kan köpa biljetter till reducerat pris. Möjlighet finns för enskilda
medlemmar att besluta om egna kompletterande taxor.
Biljettsamverkan finns med Örebro län (linje 722) och Uppsala län (linje 876) där Sörmlandstrafikens
biljettprodukter är giltiga för resor inom länet. Fördjupad biljettsamverkan finns med Stockholms län
där delar av SL:s biljetprodukter är giltiga till/från Gnesta samt inom Gnesta kommun. Storregionalt
finns biljettsamverkan i Mälardalen genom MÄLAB för periodkort.

Planeringsprocess och beslutsordning
Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för planering och upphandling av länets kollektivtrafik.
Kommunalförbundets medlemmar, det vill säga länets kommuner och Landstinget, ska säkerställas
en stor grad av inflytande och rådighet över trafiken och tillhörande trafikekonomi. Enligt
Planeringsprocess och förbundsordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är Landstinget
finansieringsansvarig för regional stomtrafik med buss samt regional tågtrafik medan kommunerna
är finansieringsansvariga för lokal landsbygdstrafik och stadstrafik inom respektive kommun. För
lokal landsbygdstrafik som passerar kommungräns finansieras, om inget annat överenskommes,
trafiken utifrån hur stor del av trafikarbetet som produceras inom respektive kommun.
Nyckelord i planeringen av trafiken är samverkan och transparens vilket innebär att
planeringsprocessen karaktäriseras av en öppenhet och dialog mellan parterna. Planeringsprocessen
utgår från två centrala funktioner, trafikbeställning respektive trafik- och ekonomibokslut.
Trafikbeställning avser vilket trafikutbud medlemmarna önskar ha inom sitt respektive
ansvarsområde. I trafik- och ekonomibokslut beskriver myndigheten trafikens funktion och
förutsättningar avseende såväl ekonomi som resande. Processen utgår från vissa definierade
aktiviteter som ska genomföras varje år men processen sträcker sig över en längre tid. Totalt kan en
planeringscykel sägas omfatta ca tre år. En lång framförhållning krävs från både myndigheten och
medlemmarna.
Kollektivtrafikmyndighetens direktion fastställer varje år budget inom den ram som medlemmarna
beslutat om. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt
en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden. Direktionen ska samråda med
medlemmarna om förslaget till budget senast under april månad. Direktionen ska fastställa budgeten
senast den 15 maj. När budgeten fastställs bestämmer direktionen storleken på det ekonomiska
tillskott som medlemmarna ska erlägga. Direktionen ska avlämna delårsrapport över verksamheten
till medlemmarna minst en gång per år.
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Plats för anteckningar
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Foto: Matthias Pfeil

Kontakt
Remissvar skickas digitalt till följande e-post adress: kollektivtrafikmyndigheten@sktm.dll.se eller via
formulär på www.sormlandstrafiken.se.
Det går även att bra att sända in remissvar via vanlig post till följande adress:
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Box 591, 611 10 Nyköping,
Ange diarienummer SKTM16-0085 vid svar.
Om du har specifika frågor om arbetet med trafikförsörjningsprogrammet
för Sörmland är du välkommen att kontakta:
Bengt Stålner, Utredare, tel: 070-206 41 50, e-post: bengt.stalner@sormlandstrafiken.se
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Begäran om kapitaltillskott från FSF AB
Förslag till beslut



Kommunstyrelsen beslutar att Vingåkers kommun avstår från att betala in det
villkorade aktieägartillskott om 300 000 kronor som Förenade
Småkommuners Försäkrings AB har begärt.

Beskrivning av ärendet

Vingåkers kommun är sedan 2008 en av 24 delägare i Förenade Småkommuners
Försäkrings AB (FSF). Vid bolagets bildande gick varje delägare in med en
kapitalinsats på 2,0 mkr vardera. Från och med 2017 har kommunen inte längre
några försäkringar tecknade hos FSF. Det ekonomiska resultatet för FSF har
under åren tärt på bolagets eget kapital framförallt på grund av ett antal stora
skaderegleringar till några av de delägande kommunerna. Under våren 2016
flaggade FSF till delägarna om att Finansinspektionens krav på kapitalbas kräver
att delägarna går in med extra kapitaltillskott om 300 000 kronor vardera.
Vid FSFs årsstämma 2016-05-11 beslutades att FSF skulle utvärdera följande
alternativ:
1. Samgående med annat captivebolag
2. FSFs ägare tecknar aktier i annat captivebolag och FSF likvideras
3. FSF fortsätter i sin nuvarande struktur genom kapitaltillskott från
delägarna.
Med anledning av ovanstående uppdrag beslutades också att kalla till extrastämma
2016-10-05 för att besluta enligt ovan. Vid den extra stämman i oktober
beslutades:
– Föreslå respektive delägare i FSF att teckna aktier i Kommunassurans Syd
Försäkrings AB (KSFAB) enligt bolagets erbjudande
– Besluta om likvidation av FSF med start under 2017 (under förutsättning av
ovanstående beslut).
Beslutsunderlag

Underlag från förvaltningen, 2017-01-03
Begäran från FSF AB om kapitaltillskott, 2016-11-22
Information om FSF: s verksamhet och framtid, 2016-03-15
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Till Kommunstyrelsen

1 (2)

Datum

Vår handläggare

Elin Höghielm
0151-191 16, 073-066 38 39
elin.hoghielm@vingaker.se

Begäran om kapitaltillskott till Förenade
Småkommuners Försäkrings AB
Förslag till beslut



Vingåkers kommun avstår från att betala in det villkorade aktieägartillskott
om 300.000 kronor som Förenade Småkommuners Försäkrings AB har
begärt.

Beskrivning av ärendet

VK101S v1.0 060208, FSF begäran
kapitaltillskott - beslutsunderlag till
KSau 170112

Vingåkers kommun är sedan 2008 en av 24 delägare i Förenade Småkommuners
Försäkrings AB (FSF). Vid bolagets bildande gick varje delägare in med en
kapitalinsats på 2,0 mkr vardera. Från och med 2017 har kommunen inte längre
några försäkringar tecknade hos FSF. Det ekonomiska resultatet för FSF har under
åren tärt på bolagets eget kapital framförallt på grund av ett antal stora
skaderegleringar till några av de delägande kommunerna. Under våren 2016
flaggade FSF till delägarna om att Finansinspektionens krav på kapitalbas kräver
att delägarna går in med extra kapitaltillskott om 300.000 kronor vardera.
Vid FSFs årsstämma 2016-05-11 beslutades att FSF skulle utvärdera följande
alternativ:
1. Samgående med annat captivebolag
2. FSFs ägare tecknar aktier i annat captivebolag och FSF likvideras
3. FSF fortsätter i sin nuvarande struktur genom kapitaltillskott från
delägarna

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomienheten
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00
E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se • Bg 624-8371
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Med anledning av ovanstående uppdrag beslutades också att kalla till extrastämma
2016-10-05 för att besluta enligt ovan. Vid den extra stämman i oktober
beslutades:
- Föreslå respektive delägare i FSF att teckna aktier i Kommunassurans Syd
Försäkrings AB (KSFAB) enligt bolagets erbjudande
- Besluta om likvidation av FSF med start under 2017 (under förutsättning av
ovanstående beslut).

2 (2)

Den extra stämman för KSFAB har därefter 2016-11-15 beslutat att i nuläget inte
erbjuda försäkring till FSFs delägare, utan att göra en kompletterande utredning
som kommer att föreläggas KSFABs ordinarie stämma i maj 2017. Den
utredningen ska visa en konsekvensbeskrivning och ekonomisk analys för KSFAB
och innebär inte ett misstroende rörande FSFs delägare och försäkringsprogram.
Styrelsen i FSFs intention är liksom tidigare att påbörja en process för avveckling
av bolaget och att ägarkommunerna erbjuds att bli delägare i KSFAB. I och med
den senarelagda avvecklingsprocessen är det nu nödvändigt för FSF att få in begärt
kapitaltillskott på 300.000 kronor från respektive delägare så att
Finansinspektionens krav på kapitalbas upprätthålls.
Från FSF har under våren 2016 meddelats att vid en likvidation av bolaget
kommer varje delägare enbart att få tillbaka 1,64 mkr av de ursprungliga 2,0 mkr i
insatskapital, vilket medför en förlust för varje delägare på 360 tkr. Denna kostnad
påverkar kommunens resultat. Det innebär en ekonomisk risk att betala in
ytterligare 300 tkr i aktieägartillskott till det befintliga aktieinnehavet på 2,0 mkr.
Risken består i att om bolaget hamnar i ekonomiskt obestånd och sätts i
likvidation, vilket styrelsen för FSF förespråkar, riskerar kommunen att inte få
tillbaka hela eller delar av aktieinnehavet.
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Begäran om kapitaltillskott till FSF AB samt information om
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Stämman för FSF AB har 2016-10-05 beslutat att föreslå respektive delägare i FSF AB att
bli delägare och teckna aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB samt att påbörja en
process för att avveckla FSF AB med start under 2017.
Den extra stämman för Kommunassurans Syd har dock 2016-11-15 beslutat att i nuläget
inte erbjuda försäkring till FSF:s delägare, utan att göra en kompletterande utredning
som kommer att föreläggas KSFAB:s ordinarie stämma i maj 2017. Den utredningen ska
visa en konsekvensbeskrivning och ekonomisk analys för KSFAB och innebär inte ett
misstroende rörande FSF:s delägare och försäkringsprogram .
I och med detta har styrelsen för FSF AB beslutat att fortsatt erbjuda försäkring för
helåret 2017 enligt gällande försäkringsavtal. Styrelsens intentioner är liksom tidigare att
påbörja en process för avveckling av FSF AB och att ägarkommunerna blir delägare i
KSFAB och fortsatt från 2018 köper försäkring därifrån. Denna process blir dock
senarelagd med anledning av KFSAB:s stämmobeslut.
I och med den senarelagda avvecklings processen, alternativt fortsatt verksamhet för FSF
AB, är det nu nödvändigt att ta in det kapitaltillskott som vi tidigare har informerat om.
Detta är ett krav som vi har på oss från Finansinspektionen.
Styrelsen i FSF AB föreslår därför respektive delägare besluta:
Förslag till beslut

1.

X kommun inbetalar under 2016 ett villkorat aktieägartillskott om 300000 kr till
Förenade Småkommuners Försäkrings AB.

Förenade Små Kommuners Försäkringsaktiebolag, c/o Marsh AB
Klara Norra Kyrkogata 29, SE-11122 Stockholm Itel: 08-4124200 I www.fsfab.se
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2.

Återbetalningen av det villkorade aktieägartillskottet kommer att påbörjas när
bolagets fria egna kapital uppgår till minst 6 miljoner kronor, detta enligt
reviderad årsredovisning och i övrigt god finansiell ställning, alternativt i samband
med avveckling av bolaget.

Förenade Småkommuners Försäkrings AB

Uwe Weigel

Bertil Lindström

Ordförande

VD

Förenade Små Kommuners Försäkringsaktiebolag} c/o Marsh AB
Klara Norra Kyrkogata 29} SE-11122 Stockholm /tel: 08-4124200 / www.fsfab.se
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2016-03-15

Till

Delägarna i Förenade Småkommuners Försäkrings AB (FSF)

Information om bolagets verksamhet och framtid

Den här skrivelsen ger en sammanfattning på vad FSF har uppnått sedan bolaget bildades och
bolagets syn på verksamheten de närmaste åren.
Bakgrund
FSF har försäkrat sina delägare sedan 1 januari 2008. Bakgrunden till bolagets etablering var i
sammandrag:
•

Kommuner hade svårt att hitta försäkringsgivare på den traditionella marknaden

•

Den svaga konkurrensen drev upp premierna

--------------~L-~x··~eilieLomJb~äkrlogskuUakunnaleckna.~
s ----------------------------------------------7

•

De mindre kommunerna fick delvis betala för större kommuners dåliga skadeutfall

Bolaget etablerades 2007 av 23 kommuner. Ytterligare en kommun anslöt 2011.
Affärsplanen som antogs formulerade några av de väsentliga delarna för bolagets inriktning:
•

Bolaget skall erbjuda sina delägare försäkring till stabila premie nivåer

•

Bolaget skall alltid erbjuda försäkring till delägare

•

Bolaget är inte vinstdrivande. Eventuella överskott ska distribueras som premieåterbäring
eller stärka konsolideringen i bolaget.

•

Bolaget skall bidra med kunskap och information i försäkringsfrågor och skadeförebyggande
verksamhet

Bolaget har under sina 8 verksamhetsår uppfyllt målsättningarna med visst undantag för den
sistnämnda punkten . Bidraget från bolaget har varit sporadiskt i takt med aU delägarna inte haft det
stora behovet och heller inte alltid det djupa engagemanget i frågan.

Förenade Små Kommuners Försäkringsakt iebolag, c/o Marsh AB
Klara Norra Kyrkogata 29, SE-11122 Stockholm Itel: 08-412 42 00 I www.fsfab.se
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Utveckling 2008-2015
Ett sammandrag av 8 verksamhetsår ger följande finansiella resultat (KSEK):
Premier debiterade till delägarna

98,640

Betalda skador till delägarna (inkl utestående skador 2015)

-139,228

Driftskostnader

- 20,853

Resultat brutto

-61,441

Resultat inklusive kapitalavkastning, och återförsäkring

-6,629

Resultat inklusive kapitalavkastning och återförsäkring är 54,812 högre än brutto resultatet.

Kommentarer:
Premierna debiterade till delägarna har varit stabila i relation till försäkrad volym. Vissa individuella
justeringar har gjorts baserat på skadeutfall. Inga generella ökningar har gjorts vilket gör att
delägarna har i princip samma premie som vid bolagets start.
Betalda skador till delägarna har varit avsevärt högre än vad som förutsågs vid bolagets bildande.
Skadeutfall baserades vid bolagets start på uppgifter från delägarna och/eller deras mäklare.
Under de 8 verksamhetsåren har det inträffat 3 enskilda stora skador. Men även frekvensen av
skador är högre än vad delägarna redovisade vid bolagets etablering. Det har bl.a. inneburit att
återförsäkringen har blivit avsevärt dyrare än vid starten.
Driftskostnaderna var under de första 5 verksamhetsåren i genomsnitt över 3,000 årligen. En
omorganisation för att minska kostnaderna har genomförts, vilket har inneburit att driftskostnaderna
sedan 2013 är under 1,800 årligen.
Resultat inklusive kapitalavkastning och återförsäkring är 54,812 högre än bruttoresultatet.
Vid utgången av 2015 har bolaget förlorat Eget Kapital med 6,629.
Ni som är bolagets delägare och försäkringstagare har under de 8 verksamhetsåren uppskattningsvis
sparat premiekostnader mellan 1 och 3 MSEK årligen. Ackumulerat blir detta mellan 8 och 24 MSEK
för de 8 åren.
Jämförelse har gjorts med kommuner försäkrade på den traditionella marknaden och med ett
skadeutfall jämförbart med FSF. Det är svårt att göra exakta jämförelser, men en avstämning med
andra kommuner ger indikationen. I jämförelsen ingår inte de tillbakahållande effekter där även
andra kommuner har kunnat dra fördel av den ökade konkurrensen på den traditionella marknaden
som FSF tillsammans med övriga kommuncaptive bidragit med.
Förenade Små Kommuners Försäkringsaktiebolag, c/o Marsh AB
Klara Norra Kyrkogata 29, SE-11122 Stockholm Itel: 08-4124200 I www.fsfab.se
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Framtiden
FSF fyller en funktion för sina delägare. Bolagets ambition är att fortsätta vara det naturliga
alternativet för en mindre kommun.
För att bolaget skall kunna fortsätta göra detta måste bolagets delägare göra en punktinsats under
2016.
Regelverket för försäkringsbolag ändras 2016 genom det sk Solvens II direktivet. Det nya regelverket
stäl/er högre krav på försäkringsbolagens riskkontroll, regelefterlevnad och rapporteringssystem.
FSF har anpassat sig efter detta och har inte några utestående frågor att lösa.
Förutom de kvalitativa delarna skärps även de kvantitativa delarna. Med det avses kapitalisering av
försäkringsbolagen. För FSFs del innebär det att minsta tillåtna kapital för att driva verksamheten
vidare är 34 MSEK. Vid utgången av 2015 är kapitalet (solvenskapital) 41,4 MSEK. Marginalen ned till
34 MSEK bedömer bolaget vara så liten att en plan för att stärka kapitalbasen måste antas av ägarna.
De nya reglerna för försäkringsbolag ställer högre krav på försäkringsbolagen avseende
regelefterlevnad.
FSF kommer att följa regelverket som trädde i kraft 1 januari 2016 och säkerställa att bolaget drivs på
ett korrekt vis.
För att säkerställa FSFs kapitalbas framöver finns det några vägar att gå:

I första hand:
Kapitaltillskott från delägarna.

I andra hand:
1. Ändrade försäkringsvillkor till att omfatta färre skadehändelser
2.Ökade självrisker för att minska bolagets skadekostnader
3.Höjda premier
En kombination av 1-3 kan göras.
Styrelsens förslag
Bolagets kapitalbas stärks genom aktieägartillskott med 275 KSEK per ägare. Det ger ett
kapitaltillskott på sammanlagt 6,600 KSEK och återställer därmed kapitalbasen till 48,000 KSEK.
Övrigt
Med de föreslagna åtgärderna kommer FSF fortsätta vara garanten för att små kommuner kan
försäkra sig. Situationen som rådde när bolaget bildades kan snart uppstå igen om de traditionella
bolagen inte är intresserade av kommunförsäkring. I nuläget finns det endast ett (1) traditionellt
Förenade Små Kommuners Försäkringsaktiebolag, c/o Marsh AB
Klara Norra Kyrkogata 29, SE-11122 Stockholm Itel: 08-412 42 00 I www.fsfab.se
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bolag som alltid lämnar offert till små kommuner. Den situationen är mycket bräcklig och var en av
orsakerna till att FSF bildades.
FSF kommer öka sitt arbete med försäkrade kommuner och delägare. Samtliga kommuner kommer
under 2016 få ett individuellt besök med genomgång av verksamheten som försäkringstagare och
delägare.

c 4))::.ers
Uwe Weigel
Ordförande

q
I

:ör~äkrings AB

~

htt?~)C
(Bertil Lindström

VD

Förenade Små Kommuners Försäkringsaktiebolag, c/o Marsh AB
Klara Norra Kyrkogata 29, SE-11122 Stockholm Itel: 08-412 4200 I www.fsfab.se
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunstyrelsen

2017-01-23

8

Ks §

Dnr 4/2017

303

Utökning av verksamhetsområde för vatten och
spillvatten i Ålsätter
Förslag till beslut



Kommunstyrelsen beslutar att projekteringen för nyttigheterna vatten och
spillvatten i Ålsätter ska påbörjas, för att bestämma verksamhetsområdets
utbredning.

Beskrivning av ärendet

Enligt lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen bestämma
det verksamhetsområde inom vilka allmänna vattentjänster (vatten, spillvatten och
dagvatten) behöver ordnas. Verksamhetsområdet ska fastställas av kommunfullmäktige. Aktuell utökning berör Ålsätter med ca 100 fastigheter som enligt
fastlagd VA-plan för Vingåkers kommun ska anslutas med nyttigheterna vatten
och spillvatten mellan 2015-2020.
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera
vattentjänster ska ordnas genom den allmänna VA- anläggningen. Huvudmannen
är skyldig att snarast tillse att allmänna vattentjänster anordnas där behov finns
enligt 6 § vattentjänstlagen. Skyldigheten uppkommer om det med hänsyn till
skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas dricksvatten och/eller
avlopp för viss befintlig eller blivande bebyggelse i ett större sammanhang.
Genom beslutet om verksamhetsområde blir lagens offentligrättsliga regelsystem
med dess rättigheter och skyldigheter gällande för huvudmannen och
fastighetsägarna inom området.
Arbetsutskottet återremitterade ärendet till förvaltningen med uppdraget att
komma med ett nytt förslag till beslut till kommunstyrelsen då ny fakta i ärendet
framkomit.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-01-15 och tillhörande bilagor
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 (3)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2017-01-03
Vår handläggare

Peter Grönlund
Vår beteckning
4/2017

Utökat kommunalt verksamhetsområde för vatten
och spillvatten i Ålsätter
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar


Att projektering för nyttigheterna vatten och spillvatten i Ålsätter ska
påbörjas, för att bestämma verksamhetsområdets utbredning.

VK101S v1.0 060208, 6.1
TJÄNSTEUTLÅTANDE Utökat
verksamhetsområde Ålsätter

Sammanfattning

Enligt lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen bestämma
det verksamhetsområde inom vilka allmänna vattentjänster (vatten, spillvatten och
dagvatten) behöver ordnas. Verksamhetsområdet ska fastställas av kommunfullmäktige. Aktuell utökning berör Ålsätter med ca 100 fastigheter som enligt
fastlagd VA-plan för Vingåkers kommun ska anslutas med nyttigheterna vatten
och spillvatten mellan 2015-2020.
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera
vattentjänster ska ordnas genom den allmänna Va-anläggningen. Huvudmannen
är skyldig att snarast tillse att allmänna vattentjänster anordnas där behov finns
enligt 6 § vattentjänstlagen. Skyldigheten uppkommer om det med hänsyn till
skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas dricksvatten och/eller
avlopp för viss befintlig eller blivande bebyggelse i ett större sammanhang.
Genom beslutet om verksamhetsområde blir lagens offentligrättsliga regelsystem

Kommunledningsförvaltningen
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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med dess rättigheter och skyldigheter gällande för huvudmannen och
fastighetsägarna inom området.

2 (3)

Ärendets beredning

Beredning av ärendet har skett på Samhällsbyggnadsenheten.
Bakgrund

Enligt antagen va-plan för Vingåkers kommun ska Ålsätter fritidsområde anslutas
till allmänna vattentjänster under perioden 2015-2020. För att det ska kunna ske
behöver arbetet med att projektera området påbörjas snarast.
Enligt lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen bestämma
det verksamhetsområde inom vilka allmänna vattentjänster (vatten, spillvatten och
dagvatten) behöver ordnas.
Enligt 6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön
behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en
befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses
verksamhetsområdet genom allmän va-anläggning
Förvaltningens ståndpunkt

Ålsätters fritidsområde har enligt va-planen som antogs i april 2016 ansetts vara
ett område där kommunen har ett sådant ansvar. Området har identifierats med
utgångspunkt från VA-policyns kriterier. De områden som bedömts ha det
största behovet har prioriterats i VA-planen.
Inom den prioriterade gruppen områden har följande faktorer bedömts
(utan inbördes ordning) för att erhålla en ytterligare rangordning.
• Antal permanentboende
• Recipientens statusklassning
• Miljökvalitetsnorm
• Vattenskyddsområde, Natura 2000-område eller annat skyddsobjekt
• Områdets betydelse för kommunens utveckling
Samhällsbyggnadsenheten anser att en utökning av verksamhetsområdet i Ålsätter
för vatten och spillvatten är en nödvändighet enligt lagen om allmänna
vattentjänster.
Konsekvenser

Utökningen belastar inte skattekollektivet, då det betalas av VA-kollektivet.
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Bilagor

Karta över de fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet.
Prioriterade områden i va-planen för Vingåker
Expediering

Sörmland vatten
VINGÅKERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsenheten

Ralf Hedin
Kommunchef

Peter Grönlund
Samhällsbyggnadschef
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Teckenförklaring

VA-verksamhetsområde
Delområden

Huvudområde
Höganäs
Öarna
Ålsborg, Åtorp

0

125

250

500 Meter

Ålsätters fritidsområde
Förslag till Versamhetsområde för VA
2017-01-05
95

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunstyrelsen

2017-01-23

9

Ks §

Dnr 13/2017

024

Förslag till arvode och omfattning för biträdande
överförmyndare
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige




Kommunfullmäktige beslutar att fastställa arvodet för biträdande
överförmyndare till 5 procent.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa arvodet för dessa 5 procent till 80
procent av riksdagsarvodet.
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut taget 2015-03-23, §
17 angående arvode och omfattning av uppdrag för biträdande
överförmyndare.

Beskrivning av ärendet

Kommunens biträdande överförmyndare föreslås erhålla ett fastställt arvode för
uppdraget motsvarande 80 procent av riksdagsarvodet och att fastställa
omfattningen av uppdraget till 5 procent.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2016-12-08
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Till KSau

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)

Datum

2016-12-08
Vår handläggare

Mattias Gustafsson

Förslag till arvode för biträdande överförmyndare
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar



Fastställa arvodet för biträdande överförmyndare till 80 % av
riksdagsarvodet och att fastställa omfattningen av uppdraget till 5 %.
Upphäva tidigare beslut taget 2015-03-23, § 17 angående arvode och
omfattning av uppdrag för biträdande överförmyndare.

Ärendets beredning

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet.

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Mattias Gustafsson
Personalchef

Ralf Hedin
Kommunchef

Kommunledningsförvaltningen
Personalenheten
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunstyrelsen

2017-01-23

10

Ks §

Dnr 427/2013

036

Svar på medborgarförslag – om cykelväg till Vialabadet
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Beskrivning av ärendet

Annelie Pettersson har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen
ska bekosta en upprustning av en väg mellan Vialabadet till Gölet så att cyklister
kan färdas på ett säkert sätt mellan Vialabadet/Gillbergatorp och Vingåker.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att marken där förbindelsen är tänkt
att gå inte är i kommunal ägo och att det krävs stora investeringar för att både
anlägga och sköta en cykelväg på platsen. Delar av vägen kommer att tangera en
gårdsplan. Förvaltningens ståndpunkt är att medborgarförslaget bör avslås.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2016-11-24
Medborgarförslag, 2013-12-08
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (3)

Datum

2016-11-24
Vår handläggare

Jörgen Svensson
jorgen.svensson@vingaker.se
Vår beteckning

KS 2013/427

Medborgarförslag om iordningsställande av cykelväg
till Vialabadet
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige



Att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning

Annelie Pettersson har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen
ska bekosta en upprustning av en väg mellan Vialabadet till Gölet så att cyklister
kan färdas på ett säkert sätt mellan Vialabadet/Gillbergatorp och Vingåker.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts på kommunledningsförvaltningen.

VK101S v1.0 060208,
TJÄNSTEUTLÅTANDE_Medborgarf
örslag_Vialabadet

Bakgrund

För att från Vingåker nå Vialabadet och Gillbergatorp med cykel så hänvisas man
i dagsläget till att använda väg 52. Väg 52 är idag hastighetsbegränsad till 80
km/timmen på den aktuella sträckan. Trafikverkets mätningar visar att det färdas
ungefär 6000 fordon per dygn på väg 52 mellan Gillbergatorp och Vingåker.

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsenheten
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: tekniska@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Det är tillåtet att cykla på väg 52, men vägrenen är smal.

2 (3)

Det har en gång i tiden gått att ta sig till Vialabadet från Gölet med cykel via
enskild infartsväg/åkerväg/stig. Den föreslagna förbindelsevägen går över
tomtmark och åkermark som inte är i kommunal ägo.
Den del av väg 52 som går mellan Vingåker och Katrineholm kan på sikt vara
aktuell för mitträcke enligt en åtgärdsvalsstudie genomförd av Trafikverket.
Om en mittseparering blir aktuell så bör vi bevaka frågor som denna i samband
med detta.

Kartutdrag över området. Den föreslagna förbindelsen markerad med röd pil.

Bild tagen från Gölet ner mot Gillbergatorp. En stig kan anas mitt i bild.
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3 (3)
Förvaltningens ståndpunkt

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att marken där förbindelsen är tänkt
att gå inte är i kommunal ägo och att det krävs stora investeringar för att både
anlägga och sköta en cykelväg på platsen. Delar av vägen kommer att tangera en
gårdplan.
Förvaltningens ståndpunkt är att medborgarförslaget bör avslås.

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Peter Grönlund
Samhällsbyggnadschef

Jörgen Svensson
Trafikingenjör
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Annelie Pettersson
Viala Verkligheten
643 92 Vingåker
0151-32050

2013-12-08

VINGAKERS KOMMUI\I
Kommunstyrelsen

IOIJ "12- 1 O
Di

ro_nr_ _ _l....IIDn_r__ _ ..... 1

Medborgarförslag till Vingåkerskommun.

i

---------->--,.~",.".",,!

Med anledning om cykelväg till och från Viala badplats i Vingåker.
Då järnvägsbommarna vid Viala badet inte alltid fungerar som dom ska blir det ibland svårt
att ta sig över järnvägen för att komma dit man ska, samt att kunna cykla mellan Vingåker
och Viala utan att åka på väg 52 finns det ett förslag. Söder om järnvägen finns det en
grusväg som idag inte är vid bästa skick, men den kan göras i ordning. Vägen går från
badplatsen till Gölet utmed viken.
Om kommunen kunde kosta på att i ordning ställa denna väg skulle det kunna avlasta väg 52
med cyklister, mopedister vilket skulle minska risken för olyckor.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunstyrelsen

2017-01-23

11

Ks §

Dnr 187/2016

750

Socialnämnden med rapport om ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS, 2016-09-30
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige att tar del av rapporten och lägger den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Sedan 2007-07-01 har Vingåkers kommun enligt Socialtjänstlagen (SOL)
skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts till Socialstyrelsen
inom tre månader från datum för beslut. 2008-07-01 infördes samma skyldighet
för beslut enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS).
Från samma tidpunkt gäller även skyldighet att rapportera avbrott i
verkställigheten om beslut inte verkställs på nytt inom tre månader från dagen för
avbrottet. Rapporteringsskyldigheten gäller alla former av gynnande beslut enligt
SOL och LSS.
Rapporteringen ska ske på individnivå och en gång per kvartal. Där framgår vilken
form av bistånd/insats som beviljats enligt SOL/LSS och vilka skäl som funnits
till att beslutet ej har verkställts. Sådana skäl kan bland annat innefatta resursbrist till exempel att boende saknas, att lämplig person/uppdragstagare saknas, att den
enskilde tackar nej, eller annat skäl som anges. Det ska även anges datum för
verkställt beslut.
Inom äldre och handikappomsorgsverksamheten finns för närvarande inga beslut
som inte är verkställda. Samtliga beslut inom SOL/LSS har verkställts inom tremånadersgränsen. Inom vuxen- och ekonomiteamet finns inga beslut som inte är
verkställda. Inom barn- och familjeteamet finns inte heller beslut som inte är
verkställda. Det sker uppföljningar av fattade och verkställda beslut varje månad.
Beslutsunderlag

Socialnämnden 2016-11-21, § 136
Tjänsteutlåtande, 2016-10-12
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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es
Sammanträdes protokoll
Dflr

OnrpJ

Sammanträdesdatum

Sida

Socialnämnden

2016-11-21

160~----

Sn § 136

Dm 88/2016 701

_ _1

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS med
rapporteringstillfälle 2016-09-30
Socialnämndens beslut

•

Socialnämnden tar emot informationen och överlämnar den till
kommunfullmäktige, k01ll1llunrevisorerna och IVO

Beskrivning av ärendet

Vingåkers kommun har sedan 2007-07-01 skyldighet att till Socialstyrelsen
rapportera gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) som inte verkställts
inom tre m ånader från datum för beslut. 2008-07-01 infördes sa1ll1lla skyldighet
för beslut enligt Lagen om stöd och sel-vice till funktionshindrade (LSS).
Beslutsunderlag

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS med rapporteringstillfålle
2016-09-30

Expedieras

K01ll1llunfullmäktige
K01ll1llunrevisorerna
IVO

- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

Justerandes sign

fl

II

- - -- - - - - - - -- -

- - - - - - - - - - - -

_ _ _ _ _ o

Utdragsbestyrkande
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mun
Sammanttädesprotokoll
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-21

157 (173)

Plats och tid

Hjälmaren, kommunhuset, Vingåker, 2016-11-21 klockan 16.00-18.00

Beslutande

Robert Skoglund (S), ordförande
Irene Sandqvist (M)
Sven-Arne Pettersson (S)
Tomas Ring (S)
Britt-Mal1e Johansson (V), tjänstgörande ersättare
Anders Lundström (VTL)
Lilija Eriksson (SD)

Övriga deltagande

Elin Pettersson (S)
Kjell Rosen (MP)
Gunilla Porsvant (L)
Louise Karlsson (SD)
Marie-Louise Pedersen (KD)
Dag Wallströmer, socialchef
Lena Brännlund, nämndsekreterare

Utses att justera

Irene Sandqvist (M)

Justeringens

Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 23 november 2016

Paragrafer §§ 134-148

Sekreterare

Ordförande

Justerande

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2016-11-21
Datum för

Datum för
anslags uppsättande

2016-11-23

anslags nedtagande

2016-12-19

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

Lena Brännlund

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLATANDE
Datum

2016-10-12

"'ERS KOf.1MUN
Komrt I ur EilyrcJ 'G~f)

I -

Socialnämnden
Kommunfullmäktige

IVO

'fJlr 11- 2 5
DIl. pi

Vår handläggare

Jenny Harknäs, 0151-19140
jenny.harknas@vlngaket.se

Rappott ej verkställda beslut e:t1ligt SOL och LSS med.
rapporteringstHlfålle 201.6-09-30

Förslag till beslut
Förvaltni.ngen före~låt att nämnden beslutar
o
Lämna rapporten till ovanstående föt kännedom

Bakg11.md
Vingåkers kommun har sedan 2007 07 01 skyldighet att till Socialst)'relsen
rapportera gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) som inte verkställts
inom tre månader från datum (ör. beslut. 200807 01 infördes sa.nuna skyldighet
för beslut el1ligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS).
Fran sanUlla datum gäller även skyldighet att rapportera avbrott l verkställigheten
om beslnt inte verkställs på nytt Ohl tre månader från dagen for avbrott.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla former av gynnande beslut enligt
SOL QchLSS.
Rapporteringen ska ske på individnivå och en gång pet kvartal. Där framgår vilken
forin av bistånd/ins~lts som beviljats enligt SOL/LSS, villca skäl som funnits att
- - - - -- - beslt.lt ej~verkställts.-Somskäl flnn:s biand annat-resurs brist- till-exempel att boende- -- -- - - saknas alternativt sflkil<1S lämplig person/uppdragstagare. Om den enskilde tackar
nej eller annat skäl som anges. Datum för verkställt beslut ska även anges.
FÖivaltningens ståndpunkt
Våt rapportering från Individ och familjeomsorgsverksamheten hat följande
innehåll:

Inom äldre och handikappomsorgsverksamheten finns för närvarande inga beslut
söm inte är verkställda. Samtliga beslut inom SOL/LSS har verkställts inom tre
månaders gränsen.

Socialförvaltningen
Individ- och familjeQmsorgen

Vingål<ers kqmmun, 643 80 Vingål<er • Storgatan 55 • Tel liX 0151-191 00' Fax 0151-103 99
E-post: sOcial@vingal<er.se· www.vingal<er:se·Pg 95 81-Ö 8g 624-8371
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Inom vuxen- och ekonomiteamet finns inga beslut som inte är verkställda. Inom.
barn- och familjeteamet [mns inte heller beslut som inte är verkställda. Varje
m{\nad sker uppföljning av fattade verkställda beslut.

VINGAKERS KOMMUN
Inruvid- och familjeomsorgsavdelningen

\

I

/0vy7/\(:-~:~
J~nny I-iJrknäs
\ /IFO chef
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunstyrelsen

2017-01-23

12

Ks §

Dnr 14/2017

003

Reviderat reglemente för kommunstyrelsen
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat reglemente för
kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Som ett steg i arbetet med att förstärka det strategiska folkhälsoarbetet i Vingåkers
kommun har kommunstyrelsen beslutat att tillsätta en folkhälsoberedning från
och med 1 januari 2017. Kommunstyrelsens reglemente behöver därmed revideras
med ett tillägg om folkhälsoberedningen.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2016-12-19
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2016-12-19
Vår handläggare

Karin Pramlid
0151 - 193 92,
Karin.pramlid@vingaker.se

Reviderat reglemente för kommunstyrelsen
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att besluta


Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat reglemente för
kommunstyrelsen.

Sammanfattning

VK101S v1.0 060208,
Tjänsteutlåtande KS reglemente

Som ett steg i arbetet med att förstärka det strategiska folkhälsoarbetet i Vingåkers
kommun har kommunstyrelsen beslutat att tillsätta en folkhälsoberedning från
och med 1 januari 2017. Kommunstyrelsens reglemente behöver därmed revideras
med ett tillägg om folkhälsoberedningen.

Kommunstyrelsen
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kommunens folkhälsosamordnare samt nämndsekreterare.
Förvaltningens ståndpunkt

År 2012 beslutade kommunstyrelsen att inrätta ett Hälso- och trygghetsråd som
skulle arbeta kommunövergripande med folkhälsofrågor. Arbetet har dock varit
svårt att få i gång och 2015 lyfte flera förvaltningar frågan kring rådets mandat och
funktion. Beredningsgruppen för hälso- och trygghetsrådet fick 2016 i uppdrag att
se över strukturen för folkhälsoarbetet på kommunen och inkom med förslag om
att ta fram en folkhälsopolicy och att tillsätta en folkhälsoberedning.
På kommunstyrelsens sammanträde 2016-12-19 beslutades det att en
folkhälsoberedning ska tillsättas med start 2017-01-01. Utifrån detta beslut
behöver kommunstyrelsens reglemente revideras med ett tillägg om
folkhälsoberedningen, se förslag nedan:
Folkhälsoberedning
Organisation
20 §

Folkhälsoberedningen lyder organisatoriskt under kommunstyrelsen.
Sammansättning
21 §

Ledamöter i beredningen är kommunstyrelsens ordförande,
oppositionsråd/insynsråd, ordförande och vice ordförande i socialnämnden, barnoch utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsens
ordförande är ordförande i folkhälsoberedningen. Vid tillfälle då en ledamot inte
kan delta i beredningen så går respektive ersättare från respektive utskott in och
ersätter.
Arbetsformer
22 §

Hälso- och trygghetsrådet träffas minst tre gånger/år.
_____
Bilagor

Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen

111

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

3 (3)

Ralf Hedin
Kommunchef

Karin Pramlid
Folkhälsosamordnare
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KF 2015-11-30, § 122.
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Reglemente för kommunstyrelsen
1§

För kommunstyrelsen gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente,
bestämmelser i reglemente med allmänna bestämmelser för Vingåker kommuns
nämnder samt vad som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen.
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
Ledningsfunktioner
2§

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen ansvar för kommunens arbetsgivarpolitik.
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av
kommunens ekonomi och verksamheter.
3§

I kommunstyrelsens ledningsfunktioner ligger att leda och samordna bl.a.
- Utveckling av den kommunala demokratin
-

Arbetsgivarpolitik

-

Översiktliga planeringen av användning av mark och vatten

-

Mark och bostadspolitiken och se till att en tillfredställande
markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och
samhällsbyggandet främjas

-

Energiplanering samt energihushållning

-

Trafikpolitiken och verka för en tillfredställande trafikförsörjning

-

Informationsverksamheten

-

Arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet

-

Arbetet med att effektivisera administrationen

-

Utveckla informationsteknik och kommunikation (ITK)

-

Utveckling av brukarinflytande

-

Säkerhetsfrågor

-

Turistverksamheten

2
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-

Folkhälsofrågor

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa frågor som handhas av
kommunens övriga nämnder och verka för att mål och riktlinjer på dessa områden
ska kunna uppfyllas.
Styrfunktionen
4§

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att:
- Leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande mål,
riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten
och göra framställningar i målfrågor som i lag inte är förbehållna annan
nämnd.
-

Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande
förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt.

-

Tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under
budgetåret.

-

Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och
förvaltningscheferna.

-

Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser, som
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad
gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också
i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen.

-

Ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och
kontinuerligt hålls uppdaterade.

-

Ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och
företagsledningarna/stiftelseledningarna.

-

Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som
anges i 3 kap. 17–18 b §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och
stiftelser kommunen äger eller har intresse i.

-

Årligen, senast den sista mars i beslut pröva om den verksamhet som
bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslutet ska delges fullmäktige.

3
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-

Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och
andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i.

Kommunstyrelsens övriga verksamheter
Ekonomisk förvaltning
5§

Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaring och därvid följa
av fullmäktige meddelade föreskrifter härför. Medelsförvaringen omfattar
placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att
kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder
som behövs för indrivning av förfallna fordringar.
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna
uppgift ingår bl.a att:
- Underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom.
-

Tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett.

-

Handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden.

-

Handha inköp som är gemensamma för flera nämnder.

-

Upprätta förslag till budget i enlighet med KL.

-

Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614)
om kommunal redovisning.

-

Upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614)
om kommunal redovisning.

-

I enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som
avsatts till pensionsförpliktelser.

Personalpolitiken
6§

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för personal inom
kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens arbetsgivarpolitik.
Kommunstyrelsen ska ansvara för frågor som rör förhållandet mellan kommunen
som arbetsgivare och dess arbetstagare, samt fullgöra de uppgifter som enligt lag,
förordning och kollektivavtal åligger arbetsgivarpart i anställningsförhållanden.
Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens lönbildning och lönesättning vid
nyanställning.
4
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Kommunstyrelsen ska dock inte inom andra nämnders verksamhetsområde
fullgöra den förhandlingsrätt som föreskrivs i 11-14 samt 38 §§ lagen om
medbestämmande i arbetslivet.
Kommunstyrelsen ska besluta om stridsåtgärd eller lämna uppdrag enligt 6 kap. 3
§ lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
Övrig förvaltning
Uppgifter enligt speciallagstiftning
7§

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd, civilförsvarsnämnd, hemvärnsnämnd,
krisberedskapsnämnd, krisledningsnämnd och arkivmyndighet.
Krisledningsnämnden får överta beslutanderätten från annan nämnd/nämnder.
Beslutanderätten får endast övertas i den utsträckning som är nödvändig med
hänsyn till den specifika händelsens omfattning och art. Samtliga ledamöter i
kommunstyrelsen kan sammankalla krisledningsnämnden vid behov.
Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglementet.
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter
- Som avses i 1 § lagen om nämnder för vissa trafikfrågor (1978:244)
-

Som avses i lotterilagen (1994:1000)

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla och samordnar innehållet
i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning
eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt
laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv
föra talan i målet.

5
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Övrig verksamhet
8§
Kommunstyrelsen har vidare hand om
-

Kommunens centrala informationsverksamhet samt marknadsföring.

-

Reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av
fullmäktiges handlingar.

-

Bevaka kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning,
fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsende,
gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden som
är jämförliga med dessa.

-

Svara för att initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområden
enligt 7 kap. miljöbalken som är påkallade, i den mån uppgiften inte lagts
på annan nämnd, och svara för förvaltning av sådana områden.

-

Trafiksäkerhetsfrågor

-

Svara för energirådgivning och arbete för utveckling av samhället mot
hållbar utveckling.

-

EU-samordning

-

Kommunens heraldiska vapen

-

De förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits
åt annan nämnd.

9§

Kommunstyrelsen ska fullgöra kommunens uppgifter inom det
kommunaltekniska området, såsom förvaltning av gator och vägar, parker, låneoch bidragsgivning till bostadsförsörjningen samt fastighetsförvaltning.
Kommunalstyrelsen ansvarar också för kommunens kostverksamhet.
Kommunstyrelsen ska vidare ansvara för gaturenhållning och för renhållning i
övrigt där allmänheten får färdas fritt som det ankommer på kommunen enligt
lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
Kommunstyrelsen ansvarar också för andrahandsuthyrning av kommunens
lokaler.

6
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Kommunstyrelsens uppgifter inom näringslivsområdet omfattar:
-

-

ansvar för näringslivsfrågor och åtgärder för att främja näringslivet i
kommunen
Kontinuerligt förbättra kontakterna mellan skola och näringsliv samt genom
ett nära samarbete med i kommunerna verksamma föreningar och
organisationer stimulera det arbete dessa bedriver
Utveckla högskolekontakter i samverkan med näringslivet
Fördela resurser för utvecklingsprojektfinansierade av offentliga medel eller
EU-fonder
I samarbete med kommunstyrelsen tillgodose att en god beredskap finns för
lokaler och mark för näringslivets behov

Uppföljningsfunktionen
10 §

Styrelsen ska:
1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program
för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och
ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens
verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska
ställningen är under budgetåret,
5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av
privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av
fullmäktige fastställda program och direktiv,
6. före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner
och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige till och med året innan
och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

7
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Delegering från kommunfullmäktige
11 §

Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden:
- Vid behov ta upp lån inom den befogenhet som fullmäktige fastställt med
särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som
fullmäktige angivit.
-

Styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige
fastställt.

-

På begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden
inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd
befogenhet.

-

Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, exporation eller inlösen av
fastighet eller fastighetsdel med stöd av plan- och bygglagen, samt upplåta
tomträtt inom den befogenhet som kommunfullmäktige fastställt.

-

Utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen.

-

I förköpsärenden besluta avstå från att utöva förköpsrätt.

-

Under fullmäktiges sommaruppehåll besluta i förköpsärenden inom den
befogenhet som fullmäktigt fastställt.

-

Ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. som inte avser
utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse.

-

Föra kommunens talan för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna
intressen i kommunen i mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller
om vattenverksamhet vid länsstyrelsen eller miljödomstolen.

-

I sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra
kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

-

Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet
är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen.
Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om
remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde
med fullmäktige.

-

avge yttranden enligt kamerövervakningslagen (2013:460).

-

Ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se
till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.

8

121

Antal ledamöter och ersättare
12 §

Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och elva ersättare.
Styrelsens mandattid räknas från och med det sammanträde då fullmäktige
förrättar val av ledamöter och ersättare intill det sammanträde då val förrättas
nästa gång.
Ordförandens uppgifter
13 §

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att:
1. leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente
3. kalla ersättare
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
styrelsen/nämnden vid behov är beredda
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden
6. bevaka att nämndens beslut verkställs
Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen:
-

närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela
nämndförvaltning

-

med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling
och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta
initiativ i dessa frågor

-

främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga
nämnder

-

representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter,
konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i
ett särskilt fall.

Kommunalråd
14 §

Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens
ledamöter minst ett kommunalråd.

9
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Finns flera kommunalråd ska ett av dem vara kommunstyrelsens ordförande och
ett annat vara vice ordförande i styrelsen. Kommunalråd ska ha minst 40 %
uppdragstid.
Kommunalråd får närvara vid sammanträde med de nämnder som fullmäktige
angivit i särskilt beslut. Kommunalråd får därvid delta i överläggningarna men inte
i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot
någon enskild.
Minoritetsföreträdare
15 §

Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens
ledamöter minoritetsföreträdare, insynsråd.
Uppdrag som minoritetsföreträdare kan delas av två personer med en
sammanlagd uppdragstid om minst heltid. Minoritetsföreträdare ska ha minst
40 % uppdragstid.
Om två minoritetsföreträdare utsetts ska en av dem vara en vice ordförande i
styrelsen.
Minoritetsföreträdare får närvara vid sammanträde med de nämnder som
fullmäktige angivit i särskilt beslut. Minoritetsföreträdaren får därvid delta i
överläggningarna men inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon
enskild.
Delgivning
16 §

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, administrative chefen
eller annan anställd som styrelsen bestämmer.
Utskott
17 §

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå
av minst tre ledamöter och tre ersättare.
18 §

Om kommunstyrelsen bestämmer att det också ska finnas andra utskott ska
18-22 §§ i reglemente om allmänna bestämmelser för Vingåker kommun
tillämpas.
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19 §

Utskott som avses i 17 § sammanträder på dag och tid som varje utskott
bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när
minst tre ledamöter begär det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.
Folkhälsoberedning
Organisation
20 §

Folkhälsoberedningen lyder organisatoriskt under kommunstyrelsen.
Sammansättning
21 §

Ledamöter i beredningen är kommunstyrelsens ordförande,
oppositionsråd/insynsråd, ordförande och vice ordförande i socialnämnden, barnoch utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsens
ordförande är ordförande i folkhälsoberedningen. Vid tillfälle då en ledamot inte
kan delta i beredningen så går respektive ersättare från respektive utskott in och
ersätter.
Arbetsformer
22 §

Hälso- och trygghetsrådet träffas minst tre gånger/år.
_____
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunstyrelsen

2017-01-23

13

Ks §

Dnr 305/2016
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Beslut om godkännande av beslut om affärsvillkor,
produkter och priser för resande med Gnestapendeln
Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighets beslut att för resor till och från Gnesta med
Gnestapendeln ska från och med den 9 januari 2017, de affärsvillkor,
produkter och priser som Stockholms läns landsting har beslutat för trafiken i
sin helhet gälla.

Beskrivning av ärendet

Gnestapendeln utgör pendeltågstrafik mellan Gnesta och Södertälje. Trafiken
passerar länsgränsen till Stockholms län och genomförs i samarbete med
Stockholms läns landsting. Samarbetet regleras i ett avtal mellan
Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting och Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet. Avtalet reglerar kostnader och biljettintäkter för
pendeltågstrafiken mellan Gnesta och Södertälje.
Stockholms läns landsting har beslutat om prisjusteringar för sitt
produktsortiment, bland annat vad gäller period- och enkelbiljetterna, vilka trädde
i kraft strax efter årsskiftet 2017. Förändringarna påverkar priserna för resandet till
och från Gnesta eftersom tillägget på enkelbiljetter mellan Gnesta och Södertälje
slopas. Vidare höjs priset på periodkortet om 30 dagar från 790 kr till 830 kr från
årsskiftet 2017.
Sörmlands kollektivtrafiks direktion har därefter beslutat att för resor till och från
Gnesta med Gnestapendeln ska från och med den 9 januari 2017 de affärsvillkor,
produkter och priser som Stockholms läns landsting har beslutat för trafiken i sin
helhet gälla.
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet bedömer att ändringen utgör en taxefråga
och ska därför behandlas i respektive medlems fullmäktige.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-01-03
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2017-01-12
Vår handläggare

Jörgen Svensson
jorgen.svensson@vingaker.se
Vår beteckning

KS 2016/305

Beslut om godkännande av beslut om affärsvillkor,
produkter och priser för resande med Gnestapendeln

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige
att:
-

godkänna Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighets beslut att för resor till och från
Gnesta med Gnestapendeln ska från och med den 9 januari 2017
de affärsvillkor, produkter och priser som Stockholms läns
landsting har beslutat för trafiken gälla i sin helhet.

VK101S v1.0 060208, 11.1
Tjänsteutlåtande - Gnestapendeln

Sammanfattning
Gnestapendeln utgör pendeltågstrafik mellan Gnesta och Södertälje. Trafiken
passerar länsgränsen till Stockholms län och genomförs i samarbete med
Stockholms läns landsting. Samarbetet regleras i ett avtal mellan
Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting och Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet. Avtalet reglerar kostnader och biljettintäkter för
pendeltågstrafiken mellan Gnesta och Södertälje.

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsenheten
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: tekniska@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371

126

Stockholms läns landsting har beslutat om prisjusteringar för sitt
produktsortiment, bland annat vad gäller period- och enkelbiljetterna, vilka trädde
i kraft strax efter årsskiftet 2017. Förändringarna påverkar priserna för resandet till
och från Gnesta eftersom tillägget på enkelbiljetter mellan Gnesta och Södertälje
slopas. Vidare höjs priset på periodkortet om 30 dagar från 790 kr till 830 kr från
årsskiftet 2017.

2 (3)

Sörmlands kollektivtrafiks direktion har därefter beslutat att för resor till och från
Gnesta med Gnestapendeln ska från och med den 9 januari 2017 de affärsvillkor,
produkter och priser som Stockholms läns landsting har beslutat för trafiken i sin
helhet gälla.
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet bedömer att ändringen utgör en taxefråga
och ska därför behandlas i respektive medlems fullmäktige.
Ärendet
Sörmland och Stockholms läns landsting (SLL) har sedan 1995 haft ett samarbete
gällande pendeltågstrafik på sträckan Järna-Gnesta. Vid myndighetens
sammanträde den 6 februari 2014 godkändes överenskommelse om SLL:s
behörighet att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande pendeltågstrafik i
Sörmlands län. Beslut om trafikplikt för trafiken har därefter fattats av SLL (SL
2013: 5717) och så även ett tilldelningsbeslut efter genomförd upphandling, enligt
vilket MTR Nordic AB tilldelades uppdraget att trafikera sträckan från
tidtabellskiftet i december 2016 och minst 10 år framåt.
Avtalet som reglerar kostnader och biljettintäkter för pendeltågstrafiken mellan
Gnesta och Södertälje (Gnestapendeln) har löpt ut och, som följd av ovan, har ett
nytt avtal tecknats mellan Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting och
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.
Parallellt med händelseutvecklingen ovan har SLL beslutat om prisjusteringar för
sitt produktsortiment, bland annat vad gäller period- och enkelbiljetterna, vilka
träder i kraft strax efter årsskiftet och även påverkar priserna för resandet till och
från Gnesta.
Affärsvillkor, produkter och priser
För resor till och från Gnesta har SL:s periodbiljetter gällt utan tillägg medan det
för enkelbiljetter krävts samma tillägg motsvarande 2 kuponger, som för resor till
Bålsta. Vad gäller Gnesta tillföll intäkterna för tillägget, motsvarande ca 1,6
miljoner kr årligen, Sörmland, medan tillägg från resor till Bålsta tillföll SLL.
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I tabellen ovan framgår priser från Gnesta och till olika relationer och den prisjustering som aktualiseras till följd
av SLL beslut.

Av protokoll från SLL:s trafiknämnds sammanträde den 27 september framgår att
man, som följd av att enhetstaxa införs, beslutade att nämnden ska föreslå
landstingsstyrelsen att besluta föreslå för landstingsfullmäktige att besluta om nytt
biljettsortiment och att pristillägg för såväl Gnesta som Bålsta tas bort och slutar
säljas den 9 januari 2017. Motsvarande förslag har därefter redovisats i
tjänsteutlåtande av den 24 oktober 2016, behandlats i landstingsstyrelsen den 22
november och avgjorts vid landstingsfullmäktige den 13 december 2016.
Myndigheten har tidigare meddelat Trafikförvaltningen att den preliminära
bedömningen är att Sörmland ur ett resenärsperspektiv tillstyrker slopat tillägg
även för enkelresor och att beredning pågår. Därefter har direktionen för
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, vid ordinarie sammanträde den 16
november 2016, behandlat frågan. Ovan beslut har dock påverkan på medborgare
i Sörmland och förändringen bedöms inte rymmas inom ramen för vare sig
Sörmlandstaxan eller Mälardalstaxan. Myndigheten har efter övervägande bedömt
att ändringen utgör en taxefråga för Sörmlands behöriga organ att hantera.
Som följd av beredning föreslår myndigheten fullmäktige besluta att godkänna
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut att för resor till
och från Gnesta med Gnestapendeln ska från och med den 9 januari 2017 de
affärsvillkor, produkter och priser som Stockholms läns landsting har beslutat för
trafiken i sin helhet gälla.
VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

Peter Grönlund
Samhällsbyggnadschef

Jörgen Svensson
Trafikingenjör
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Protolwll från dil'ektionens sammanträde i Sörmlands Kolleldivtrafilunyndighet onsdag den 16 november 2016 på Pelles Lusthus, NyMping, Idoclmn
13:00 till 15:00
Näl'VIIl'IllHie:

Daniel POl'tnoff (M), vice ordförande
Magnus Leivik (M), ledamot
Ingrid Jel'l1eborg Glinme (M), ledamot
Mattias Claesson (C), ledamot
Carl Wel'l1er (MP), ledamot
Jan-Erik Larsson (S), ledamot
Urban Granström (S), ledamot
Catharina Fredriksson (S), ledamot
Jacob Högfeldt (M), ledamot §§ I till 12
Annelie Bengtsson (S), ledamot
Leif Lindström (S), ersättare §§ 13 till 23
Johan Rocklind (S), ersättare
AIlll-Sofie Jacobsson (MP), ersättare
Lars Härnström (M), ersättare

FÖI'hindrade:

Monica Johansson (S), ordförande
Sarita Hotti (S), ledamot
Alm-Sofie Livenhage (M), ledamot
Göran Dahlström (S), ledamot

ÖVl'iga lläl'Varande:

Christer Kax Sundberg (L), ersättare
Ann-Sofie Soleby Eriksson (S), ersättare
Alma af Sillen (M), ersättare
Cluister Nordemar (M), ersättare
Jacob Annerfors (Landstinget Sörmland), tjänsteman
Tomas Boner (Flens kommun), tjänsteman
Helena Ekl'Oth (SKTM), tjänsteman
I-Iem'ik Sollenborn (SKTM), tjänsteman
Helena Fransson (SKTM) tj änsteman
Oskar Jonsson (SKTM), tjänsteman
Matthias Pfeil (SKTM), tjänsteman
!-Imma Bergström (SKTM), tjänsteman
Monica Olsson (SKTM), tjänsteman
Bengt Stål ner, (SKTM), tjänsteman
Charlotte Nilsson (SKTM), tjänsteman
David Petersson (SKTM), tjänsteman

KommII nalförbllndcl Sörmland s Kollekl ivlrafikmyndighel
Box 591, 6JJ \O NYKÖPING' lfil 0155-24 50 00

Sida 1( 54)

129

• • :

••

A

Sammant"ädet öppnas
Ordföranden öppnar sammanträdet.

B

Upprop
Henrik Sollenbol'l1 genomför uppropet.

c

Val av justerare för sammanträdet
Urban Granström väljs att jämte ordföranden justera protokollet.

D

Godkännande av dagordning
Direktionen godkätUler dagordningen.

E

Ärenden

Kon1lllllnalförbundet Sörmlands Kollekt ivtl'Ofikmynd ighet
Box 591, 61110 NYKÖPING' tfil 0155·24 50 00

Sida 2( 54)
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§ 8.

Beslut om affärsvillkor, produl<ter och priser för resande
med Gnestapendeln
F6l'edl'agande: o.fkol' Jonsson

Direktionens beslut

Direktionen beslutal', under förutsättning att samtliga medlemmar fattar erforderliga beslut i respektive fullmäktige, att för resor till och från Gnesta med Gnestapendeln ska från den 9 januari 2017 de affärsvillkor, produkter och priser SOI11
Stockholms läns landsting har beslutat för trafiken i sin helhet gälla.
Direktion beslutar at! föreslå respektive medlemsfullmäktige, Landstinget Sönnland, Eskilstuna kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds konu11l1l1, Strängnäs
kommun, Gnesta konuTIun, Trosa kommun, Katrineholms kommun, Flens kommun och Vingåkers kommun, att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet beslut att föl' resor till och från Gnesta med Gnestapendeln
ska från den 9 januari 2017 de affårsvillkor, produkter och priser som Stockholms
läns landsting hal' beslutat för trafiken i sin helhet gälla.
Ä,'ende
Sörmland och Stockholms läns landsting (SLL) hal' sedan 1995 haft ett samarbete
gällande pcndeltågstrafik på sträckan Jäl'l1a-Gnesta. Vid direktionens sammanträde
den 6 februari 2014 godkändes överenskommelse om SLL behörighet at! fatta beslut om allmän trafikplikt gällande pendeltågstrafik i Sönnlands län. Beslut om
trafikplikt föl' trafiken har därefter fattats av SLL (SL 2013: 5717) och så även ett
tilldelningsbeslut efter genomförd upphandling, enligt vilket MTR Nordie AB tilldelades uppdraget at! trafikera sträckan från tidtabellskiftet i december 2016 och
minst 10 ål' framåt.
Avtalet som reglerar kostnader och biljettintäkter föl' pendeltågstrafilcen mellan
Gnesta och Södertälje (Gnestapendeln) hal' löpt ut och, som följd av ovan, hal' ett
förslag till nytt avtal tagits fram med ett avtalsingående som f6rväntas inom kort.
Parallellt med ovan händelseutveckling har SLL beslutat 0111 prisjusteringar för sitt
produktsortiment, bland annat vad gäller period- och enkelbiljetterna, vilka träder i
kraft strax efter årsskiftet och även påverkar prisel'l1a föl' resandet till och från
Gnesta.

Kommun"1 tbrbundet Sörmlands Kollekl ivtrafikmyndighet
Dox 591, 61 110 NYKÖPING' tfi. 0155·24 50 00

Sida 17( 54)
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Nuvaraude affiit'svilllwr, pl'odulder och priset·
Föl' resor till och H'ån Gnesta gäller idag SL:s periodbiljetter utan tillägg medan
det föl' enkelbiljetter krävs sanUlla tillägg motsvarande 2 kuponger, som föl' resor
till Bålsta. Vad gäller Gnesta tillfaller intäkterna föl' tillägget Sörmland, medan
tillägg från resor till Bålsta tillfaller SL1.
Periodkort
30 dåaM

EnkelhIIjett
automat/mobil

Reskassa

790 kr -) 830 kr

72 kr -) 43 kr

50kr~

Gnesta

Huddinge

790 kr ~ 830 kr

90 kr ~ 43 kr

62,S kr ~ 30 kr

Gnesta

Stockholm C

790 kr ~ 830 kr

108 kr ~ 43 kr

75 kr ~ 30k,

30 k,

I tabellen ol'Gn/i'amglrr prisel'fJ'ån Glles/a och till olika I'elationer och den pl'i~illslel'ing S01l1 aklualiseras liII foljd av SLL hes/III.

Av protokoll fl'ån SLL:s trafiknämnds sammanträde den 27 september fl'al11går att
man, som följd av att enhetstaxa införs, beslutade att nämnden ska föreslå landstingsstyrelsen att besluta föreslå föl' I!Uldstingsfullmäktige att besluta 01l111ytt biljettsortiment och att pristillägg föl' såväl Gnesta som Bålsta tas bort och slutar säljas den 9 januari 2017. Motsvarande förslag hal' därefter redovisats i tjänsteutlåtande av den 24 oktober 2016 och planeras behandlas i landstingsstyrelsen den 22
november föl' at! avgöras vidlandstingsfullmäktige den 13 december 2016.
Myndigheten hal' meddelat Trafikförvaltningen att den preliminära bedömningen
är at! Sörmland Ul' ett resenärsperspektiv tillstyrker slopat tillägg även föl' enkelreSOl' och at! beredning pågår. Ovan eventuella beslut hal' dock påverkmI på medborgare i Sörmland och förändringen bedöms inte rymmas inom vare sig Sönlllandstaxan eller Mälardalstaxan. Myndigheten hal' efter övervägande bedömt att ändringen utgör en taxefråga föl' Sönnlands behöriga organ att hantera.
Som följd av beredning föreslås direklionen, under förutsättning att samtliga medlemmar fat!ar erforderliga beslut i respektive fhlhnäktige, besluta at! föl' resor till
och från Gnesta med Gnestapendeln ska från den 9 januari 2017 de affärsvillkor,
produkter och priser som Stockholms läns landsting hal' beslutat föl' trafiken i sin
helhet gälla.
Direktionen förcslås hällltöver besluta att föreslå respektive medlemsfullmäktige,
Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds
kommun, Strängnäs kommun, Gnesta kommun, Trosa kommun, Katrincholms
kommun, Flens kommun och Vingåkers kommun, att godkänna Konullunalförbundel Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet beslut at! föl' resor till och från
Gnesta med Gnestapendeln ska från den 9 januari 2017 de affärsvillkor, produkter
och priser som Stocldlolms läns landsting hur beslutat föl' h'afiken i sin helhet
gälla.
Komm\1nalftirbundcl Sörml.nds Kollektivtrafikmyndighet

Box 591,61110 NYKÖPING' tfil 0155·245000
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F

Övriga frågor
Inga övriga frågor noterades.

G

Avslutning
Ordföranden avlutar sammanträdet och önskar alla ledamöter och ljänstemän en
god jul och gott nytt år.

Vid protokollet:

--J:~ranj:-Sekreterare

Justeras:

~~p&Vice ordförande

Ledamot

Kommuna ItlIrbundel Sörmlands Kol lekli vtmfikmyndighet
Box 591, 6 1110 NYKÖPING' tfil 0155-24 SO 00
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-23

14

Ks §

Delegationsbeslut
Förslag till beslut



Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Delegationsbeslut

Föreligger beslut i delegationsärenden enligt följande:
Grannmedgivande

Beslut om grannmedgivande för Frisören 2, nybyggnad av komplementhus/förråd
närmare än 4,5 meter till tomtgräns till Frisören 1, 2016-12-14.
Beslut om grannmedgivande för Frisören 2, tillbyggnad på baksidan av huset
närmare än 4,5 meter till tomtgräns till Frisören 1, 2016-12-14.
Borgen till AB Vingåkershem

Beslut om att ingå borgen för såsom för egen skuld för lån med lånenummer
27681 med reversbelopp på 5 000 000 kr och för lån med lånenummer 67354 med
ursprungligt reversbelopp 7 000 000 kr, aktuell skuld uppgår till 6 615 000 kr,
2017-01-09.
Borgen till Vingåkers Kommunfastigheter AB

Beslut om att ingå borgen för såsom för egen skuld för lån med lånenummer
65172 med ursprungligt reversbelopp på 19 275 000 kr, aktuell skuld uppgår till
17 975 000 kr, 2017-01-09.
Överenskommelse om facklig tid

Överenskommelse om facklig tid för Kommunal, gäller från och med 2016-09-01
– tills vidare.
Lokala avtal

Lokalt kollektivavtal med Kommunal för ”extratjänster” enligt förordningen om
särskilt anställningsstöd 2016:926, 2017-01-04
Lokalt kollektivavtal med Akademikerförbundet SSR och Vision om försök till
ändrat heltidsmått inom Individ- och familjeomsorgen, gäller mellan 2017-01-01 –
2018-12-31, 2016-12-30.
Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-23

15

Forts.
Ks §
Förhandling

Förhandling med Kommunal enligt § 11 MBL avseende hantering av traineejobb
och utbildningskontrakt, 2016-12-06.
Delegering av arbetsmiljöuppgifter

Beslut om att delegera arbetsmiljöuppgifter från kommunchef till
samhällsbyggnadschef inom samhällsbyggnadsenheten, 2016-12-14.
Beslut om att delegera arbetsmiljöuppgifter från kommunchef till upplevelsechef
inom område upplevelser, 2016-12-14.
Remissvar

Svar på remiss – kameraövervakning med drönare
- Arbetsutskottet antar förvaltningens förslag till skrivelse som sin egen och
överlämnar den till Länsstyrelsen i Uppsala län.
Sammanträden

Central samverkan
2016-12-15
Arbetsutskottet
2017-01-12
- Svar på remiss – kameraövervakning med drönare
- Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Ålsätter
- Svar på medborgarförslag – om att förbättra tillgängligheten till
Båsenberga friluftsområde
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunstyrelsen

2017-01-23

16

Ks §

Dnr 335/2016
Dnr 163/2016
Dnr 427/2016
Dnr 431/2016
Dnr 145/2016

807
041
600
455
530

Delgivningar
Förslag till beslut



Delgivningarna läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden med beslut om att bevilja Vingåkers Volleybollklubb
ett förstärkt sponsringsbidrag för klubbens elitverksamhet säsongen 2016/2017 på
25 000 kr.
Barn- och utbildningsnämnden med konsekvensbeskrivning kring budget 2017
och planperioden 2018-2019.
Barn- och utbildningsnämnden med information om Skolinspektionens
slutrapport för regelbundna tillsyn.
Länsstyrelsen med tillsynsprotokoll från tillsynsbesök på Viks avfallsanläggning.
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med statistik för busstrafiken januarinovember 2016.
Protokoll från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets direktion 2016-11-16.
Protokoll från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets direktion 2016-12-05.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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