vingaker.se

1 (2)

Kommunstyrelsen
Tid:

Måndagen den 11 juni 2018, Kl. 14.00

Plats:

Sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset

Föredragningslista
Godkännande av dagordning
Val av justerare
1. Svar på medborgarförslag – Odlingslotter för hyresgäster
2. Svar på medborgarförslag – Skyndsamma åtgärder för att förbättra
trafiksäkerheten vid järnvägsövergången vid Viala badplats samt utfarten
mot respektive infart från riksväg 52
Informationsärenden
3. Information
- Information från KLF
- Uppföljning av JÄMIX 2017
4. Information från tjänstemän i beslutsärenden
Ärenden till Kommunstyrelsen
5. Resurser för projektet Framtidstro i Vingåker
6. Tertialuppföljning 1 januari-april 2018 – Kommunstyrelsen
7. Remissvar – Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023
8. Remissvar – Betänkande av utredning om förbättrad bostadsförsörjning –
Lån och garantier för fler bostäder
9. Nya lokaler för samhällsbyggnadsenheten
10. Inriktningsbeslut – Västra stambanan
11. Dataskyddsombud för Kommunstyrelsen
12. Avyttring aktieplaceringar – Stiftelser
13. Utdelning av kommunens stiftelser 2018
14. Ansökan om medel ur kommunens sociala investeringsfond för avgiftsfri
frukost i grundskolan – Barn- och utbildningsnämnden
Ärenden till Kommunfullmäktige
15. Tertialuppföljning 1 januari-april – Vingåkers kommun
16. Kommunplan med budget 2019 och flerårsplan 2020-2021
17. Svar på motion – Sportcenter och badhus
18. Svar på medborgarförslag – cykelpumpstationer
19. Svar på motion – Revidering av VA-Plan
20. Revidering av VA-plan för Vingåkers kommun
21. Beslut om skatteväxling, fördelningsmodell, regional
kollektivtrafikmyndighet samt överenskommelse av uppgiftsfördelning i och
med regionbildning i Sörmland
22. Årsredovisning 2017 – Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
23. Ansvarsfrihet för Regionstyrelsen 2017
24. Fastställande av Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltrafiken
Etapp 2
25. Reglemente för ekonomisk ersättning till förtroendevalda – Mandatperioden
2019-2022
26. Gemensam överförmyndarnämnd och förvaltning för Flens, Gnesta och
Vingåkers kommuner

Föredragande
Kommunchef
Personalchef

Kommunchef

Enhetschef mat och
måltider
Ekonomichef
Ekonomichef
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27. Arvoden röstmottagare i Vingåkers kommun
Anmälningsärenden
28. Delegationsbeslut
29. Delgivningar
Övrigt
30. Övriga frågor
Välkommen!

Anneli Bengtsson
Ordförande

Joacim Bock
Sekreterare
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11

84 (x)

Ks §

Föredragningslista
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan enligt utskickat förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11

85 (x)

Ks §

Val av justerare
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen utser X att tillsammans med ordförande justera protokollet.
Justeringen sker X, kl.X på kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11

86 (x)

Ks §

KS 2017/410

Svar på medborgarförslag – Odlingslotter för
hyresgäster
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens tar med frågorna om odlingslotter i bostadsområdena i arbetet
med översiktsplan och fördjupad översiktsplan för tätorten Vingåker
2. Kommunstyrelsen anser med detta att medborgarförslaget är besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren anser att det finns
hyreslägenheter med stora grönområden eller ödeland. Förslaget är att plöja upp vissa
delar av dessa gräsmattor och erbjuda dem som odlingslott till hyresgäster.
Med en odlingslott får alla i olika åldrar och bakgrund chansen att skapa något från
grunden. Hyresgästerna kan även dela med sig av de grödor de odlat genom att byta
eller sälja grödorna. Ett område där människor kan få kontakt med varandra och ett
sätt att skapa en större öppenhet i området. Förslagsställaren vill att kommunen
utreder om det finns intresse av odlingslotter, genom att skicka ut en förfrågan till
hyresgästerna. Vidare vill även förslagsställaren att det utreds hur Vingåker på enklast
sätt kan öppna upp för odlingslotter i Vingåkers kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-05-16
Medborgarförslag, 2017-10-31

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-05-16
Handläggare

Peter Grönlund
0151-193 72

peter.gronlund@vingaker.se
Diarienummer

KS 2017/410

Odlingslotter för hyresgäster
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Kommunstyrelsens tar med frågorna om odlingslotter i bostadsområdena i arbetet
med översiktsplan och fördjupad översiktsplan för tätorten Vingåker
2. Kommunstyrelsen anser med detta att medborgarförslaget är besvarat.
Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren anser att det finns
hyreslägenheter med stora grönområden eller ödeland. Förslaget är att plöja upp vissa
delar av dessa gräsmattor och erbjuda dem som odlingslott till hyresgäster.
Med en odlingslott får alla i olika åldrar och bakgrund chansen att skapa något från
grunden. Hyresgästerna kan även dela med sig av de grödor de odlat genom att byta
eller sälja grödorna. Ett område där människor kan få kontakt med varandra och ett
sätt att skapa en större öppenhet i området.
Förslagsställaren vill att kommunen utreder om det finns intresse av odlingslotter,
genom att skicka ut en förfrågan till hyresgästerna. Vill även att det utreds hur
Vingåker på enklast sätt kan öppna upp för odlingslotter i Vingåkers kommun.
Skäl till beslut
Vingåkers kommun är precis i startgroparna med att påbörja arbetet med en ny
översiktsplan. Det arbetet innebär bland annat täta kontakter i dialog med allmänheten
och att planera för mark och vattenanvändningen i framtiden i kommunen.
I det arbetet kan vi på ett bra sätt skapa oss uppfattningen var det är lämpligt att
placera odlingslotter och undersöka hur stort intresset är bland medborgarna.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på samhällsbyggnadsenheten
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren anser att det finns
hyreslägenheter med stora grönområden eller ödeland. Förslaget är att plöja upp vissa
delar av dessa gräsmattor och erbjuda dem som odlingslott till hyresgäster.
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Med en odlingslott får alla i olika åldrar och bakgrund chansen att skapa något från
grunden. Hyresgästerna kan även dela med sig av de grödor de odlat genom att byta
eller sälja grödorna. Ett område där människor kan få kontakt med varandra och ett
sätt att skapa en större öppenhet i området.
Förslagsställaren vill att kommunen utreder om det finns intresse av odlingslotter,
genom att skicka ut en förfrågan till hyresgästerna. Vill även att det utreds hur
Vingåker på enklast sätt kan öppna upp för odlingslotter i Vingåkers kommun.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att den här frågan passar bra in i arbetet med
översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen i Vingåkers tätort
Konsekvenser
Kan inte se att det innebär några ekonomiska konsekvenser, eller i övrigt något som
utökar budgeten.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren för medborgarförslaget
Kommunfullmäktige

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Peter Grönlund
Samhällsbyggnadschef

Ralf Hedin
Kommunchef
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Kommunfullmäktige
Vingåkets kommun
643 80 VINGAKER

MEDBORGARFÖRSLAG
Datum:
20171031

Dm:
(F!)'//J i

at' regiJlratol)

Från:
Becca Chaney
Namn: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Adress: _K~j_es_å._·t_e_r_
16_
6_
4_39_2_
V_in-,=g~å_k_e_r_ __

Te!ifrm: _ _
0_7_3_7_88_8_9_8_7_ _ _ _ _ _ __
Förslaget
(presentera bär kort ditt medborgatjrJrslag)

Odlingslotter tör hyresgäster
Motivering
(Här kall du läflma CIl mer titflirlig beskn·vllillg av ditt medborgatfoi"Slag. Motivera gäma vatjrir du allser att
foi"Slaget ska geJlofJijtiras och hur det i så fall skulle kUllIla ske.)

Se sida 2

(Fortsätt J!.äma på Ilästa sida om du behiiver)
/

Underskrift:

Namn.fo"rrydligande:

Becca Chaney
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Odlingslotter för hyresgäster
2 (2)

Runtomkring i Vingåkers Kommuns finns det Hyreslägenheter med stora
grönområden som för tillfället är gräsmattor eller ödeland.
Mitt förslag är att plöja upp vissa delar av dessa gräsmattor och erbjuda dem
som odlingslott till hyresgäster.
Att erbjuda en odlingslott till hyresgäster är en gammal Svensk tradition som
är över 100 år gammal. Hyresgästerna får chansen att odla eget, att ha en
egen liten trädgård att sköta om. Ett område där en person i lugn och ro kan
få rå om och se utvecklas. En odlingslott nära till vart en person har sitt
boende, så att skötseln är förenklad.
Med en odlingslott får alla i olika åldrar och bakgrund chansen att skapa
något från grund. Ha ett område där man kan glömma all stress som finns
runtomkring. Även kan personer dela med sig av de grödor som de odlat
genom att tex byta eller sälja grödor. Ett område där människor kan få
kontakt med varandra och ett sätt att skapa en större öppenhet i området.
Mitt förslag är att kommunen utreder om det finns ett intresse av
odlingslotter. Tex genom att skicka ut förfrågan till hyresgäster. Men även hur
man på enklast sätt kan öppna upp för odlingslotter i Vingåkers kommun .
Becca Chaney

~tvvt;Y
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11

Ks §

87 (x)

KS 2017/323

Svar på medborgarförslag – Skyndsamma åtgärder
för att förbättra trafiksäkerheten vid
järnvägsövergången vid Viala badplats samt utfarten
mot respektive infart från riksväg 52
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att fortsätta påtala och påverka
Trafikverket om vikten av trafiksäkerhetsåtgärder för in-/utfarten från Viala
badplats
2. Kommunstyrelsen anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att genomföra skyndsamma åtgärder för att förbättra
trafiksituationen vid in-/utfarten vid Viala badplats ut på riksväg 52. I dagsläget anser
förslagsställaren att in-/utfarten inte är trafiksäker på grund av, dels hastigheten på
riksväg 52, dels på grund av mängden fordon som ska åka in eller ut från fastigheterna
eller badplatsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-05-21
Medborgarförslag, 2017-09-05

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-05-21
Handläggare

Peter Grönlund
0151-193 72

peter.gronlund@vingaker.se
Diarienummer

Medarbetarförslag om skyndsamma åtgärder för att
förbättra trafiksäkerheten vid järnvägsövergången
vid Viala badplats samt utfarten mot respektive infart
från riksväg 52
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att fortsätta att påtala och påverka
Trafikverket om vikten av trafiksäkerhetsåtgärder för in-/utfarten från Viala
badplats
2. Anse att medborgarförslaget därmed är besvarat
Beskrivning av ärendet
Medborgarförslag om att genomföra skyndsamma åtgärder för att förbättra
trafiksituationen vid in-/utfarten vid Viala badplats ut på riksväg 52.
I dagsläget anser förslagsställaren att in-/utfarten inte är trafiksäker på grund av, dels
hastigheten på riksväg 52, dels på grund av mängden fordon som ska åka in eller ut
från fastigheterna eller badplatsen
Skäl till beslut
Eftersom det här vägavsnittet inte tillhör kommunen måste vi påverka Trafikverket så
att de prioriterar att genomföra åtgärder i korsningen för att förbättra trafiksäkerheten.
Trafikingenjören har vid flera samtal med Trafikverket lyckats få dem att ta med
åtgärder för trafiksäkerhet i länstransportplanen.
Efter kontakter med väghållaren (Svevia) kommer även Svevia att lyfta frågan med
Trafikverket för att se vad som kan göras.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på samhällsbyggnadsenheten
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Bakgrund
In-/utfarten på riksväg 52 vid Viala badplats anser Gillbergatorps
samfällighetsförening är trafikfarlig. Föreningen har klart och tydligt uttryckt farhågor
om att allvarliga olyckstillbud skulle kunna ske.
Samfällighetsföreningen ser flera allvarliga brister och riskmoment i det ovan
beskrivna området där den enskilda vägen, västra stambanan, Viala badplats, två
busshållplatser och den trafikerade riksväg 52 samtliga är samverkande riskfaktorer.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att någon form av åtgärd bör göras för att trafiksäkra
platsen
Konsekvenser
Är Trafikverkets ansvar, så det finns inte några ekonomiska konsekvenser för
Vingåkers kommun

Beslutet skickas till
Gillbergatorps samfällighetsförening

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Peter Grönlund
Samhällsbyggnadschef

Ralf Hedin
Kommunchef
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GILLBERGATORPS SAMFÄLLI GHETSFÖRENING
VIALA, VIN GÅKER
Unr

20170904

Dnr pi

Medborgarförslag om skyndsamma åtgärder för att förbättra
trafiksäkerheten vid järnvägsövergången vid Viala badplats samt utfarten
mot respektive infarten från rikväg 52.

Bakgrund
På södra sidan om järnvägen invid Viala badplats i Vingåkers kommun samt i förlängningen österut
längs sjön Viren löper en enskild väg, för vilken Gillbergatorps samfällighetsförening har ansvar.
Vägen går genom Gillbergatorps bostadsområde med 36 fastigheter, varav hälften bebos permanent.
Resten är fritidsboende . Viala badplats är belägen i slutet av vägen alldeles invid järnvägsövergången.
Viala badplats är en kommunal badplats och vägpartiet förbi badplatsen går över ett markområde
som ägs av Vingåkers kommun. Dock ansvarar Gillbergatorps samfällighetsförening för skötsel och
säkerhet även på denna del av vägen . Samfällighetens ansvar för den delen av vägen har fastslagits i
tidigare dialog med Vingåkers kommun. Viala badplats frekventeras flitigt under sommarhalvåret av
badgäster. Bilparkering sker dels på avsedd plats mellan riksvägen och järnvägen, dels även på
gräsytorna invid den enskilda vägen på andra sidan järnvägsövergången, dvs i omedelbar anslutning
till badplatsen . Där finns det emellertid inte någon officiellt iordningställd parkering.
Styrelsen för Gillbergatorps samfällighetsförening, liksom enskilda fastighetsägare/medlemmar, har
vid flera tillfällen under de senaste åren varit i kontakt med såväl Vingåkers kommun som med andra
berörda myndigheter för att påtala den mycket trafikfarliga situation som råder på den aktuella
platsen. Föreningen har klart och tydligt uttryckt farhågor om att allvarliga olyckstillbud skulle kunna
ske igen. År 1983 skedde en olycka med dödlig utgång i anslutning till att en person klev av bussen
vid Viala badplats. Dödsolyckan skedde på hösten, i mörker, på kvällstid då den avstigande
busspassageraren blev påkörd aven bilist från Vingåkershållet. Under alla dessa år, som sedan gått,
har inget skett för att förbättra trafikmiljön i syfte att göra den säkrare.
Gillbergatorps samfällighetsförening ser flera allvarliga brister och riskmoment i det ovan beskrivna
området där den enskilda vägen, västra stambanan, Viala badplats, två busshållplatser och den hårt
trafikerade riksväg 52 samtliga är samverkande riskfaktorer i en trafikmiljö som åter kan bli platsen
för ett allvarligt tillbud eller, i värsta fall, dödsolycka. Bristerna består främst i frånvaron av svängfiler,
både vid infart från Vingåkershållet samt vid den farliga vänstersvängen från Katrineholmshållet. Den
skarpa kurvan med skymd sikt i väg 52:s sträckning mot Vingåker i kombination med att bilisterna
överträder hastighetsbegränsningen på 80 km/h, mer som regel än som undantag, gör såväl ut- som
infart på Gillbergatorps enskilda väg extremt farlig och riskabel. Vid utfart mot Katrineholmshållet
tvingas bilister använda fickan vid busshållplatsen som påkörningsfil för att undvika att omedelbart
bli påkörda bakifrån av bilister från vingåkershållet som oftast håller mycket hög fart. Att använda
bussfickan som påkörningsfil är naturligtvis en farlig och dessutom regelvidrig manöver, men som
dock ändå upplevs nödvändig. Ytterligare två riskfaktorer kan läggas till : badplatsens besökare under
sommarhalvåret - inte minst de små barnen - samt den ytterligt försämrade sikten under den mörka
årstiden. Fortfarande, många år efter dödsolyckan, finns ej någon belysning vid in- och utfarten till
väg 52. Ej heller har hastighetskameror monterats på vägavsnittet, trots att detta nämnts som en
tänkbar åtgärd för att höja trafiksäkerheten . Samfällighetsföreningen har även efterfrågat och
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föreslagit hastighetsbegränsning på 70km/h förbi det aktuella området, i likhet med den
hastighetsbegränsning som tidigare rådde på platsen. Jämförelse kan därvid göras med andra partier
av riksväg 52, där sådan hastighetsbegränsning finns i jämförbara och liknande trafikmiljöer. För flera
år sedan sänktes hastigheten på väg 52 förbi järnvägsövergången och avfarten till badplatsen under
sommaren . I brist på andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder skulle en sådan hastighetsbegränsning
göra trafikmiljön på platsen åtminstone något mindre farlig.

Medborgarförslag
Diskussionerna och samtalen har varit många under årens lopp gällande denna trafikfarliga miljö i
Vingåkers kommun där flera bofasta vingåkersmedborgare dagligen passerar. Dock har ännu ej några
säkerhetsåtgärder vidtagits i preventivt syfte att förhindra och undvika allvarliga tillbud och
trafikolyckor. Samfällighetsföreningen har även vid ett flertal tillfällen tagit kontakt med Vägverket,
Banverket samt länsstyrelsen i Södermanlands län för att få reda på eventuellt planerade åtgärder
och/eller ombyggnationer samt eventuell tidplan för dessa, men utan att ha kunnat få några
bestämda och säkra besked . Ordföranden i Gillbergatorps samfällighetsförening vill därför å
styrelsens vägnar härmed lämna nedanstående medborgarförslag till kommunfullmäktige i Vingåkers
kommun:

Att snarast se till att den farliga och riskabla trafikmiljön, som ovan beskrivits, åtgärdas för
att förhindra och undvika allvarliga tillbud och olyckor.
Att ta kontakt med och påverka andra myndigheter och organisationer utifrån dessas
respektive ansvar för trafikmiljön, så att åtgärder kan ske skyndsamt och samordnat.

För styrelsen i Gillbergatorps samfällighetsförening

.// ~

.~
ordförande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11

88 (x)

Ks §

Information
Förslag till beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Information från kommunledningsförvaltningen
Uppföljning av JÄMIX 2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15

vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11

89 (x)

Ks §

Information från tjänstemän i beslutsärenden
Förslag till beslut
1. Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tar del av föredragning kring beslutsärendena nedan:
- Tertialuppföljning 1, januari-april – Kommunstyrelsen
- Ansökan om medel ur kommunens sociala investeringsfond för avgiftsfri
frukost i grundskolan – Barn- och utbildningsnämnden
- Tertialuppföljning 1 januari-april – Vingåkers kommun
- Kommunplan med budget 2019 och flerårsplan 2020-2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16

vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11

90 (x)

Ks §

Resurser för projektet Framtidstro i Vingåker
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen avsätter 150 000 kronor för projektet Framtidstro i Vingåker.
Kostnaden belastar ”KS resurs”.
Beskrivning av ärende
Tjänstemannagruppen för folkhälsoberedningen vill genomföra en insats för ökad
framtidstro bland unga i Vingåker. Vart ramen för utgifterna av insatsen ska vara är
oklara och även vart dessa utgifter ska budgeteras. En politisk diskussion och beslut
om finansiering skulle underlätta i planeringen som vi nu arbetar med.
Förslag på insatser är i nuläget:
Insatts
Målgrupp
Syfte
Framtidsmässa Årskurs 6-9 Göra framtidsval enklare genom att presentera
utbildningar, yrkesutbildningar, högskoleutbildningar,
Inspirerande
Årskurs 6-9 Inspirera och motivera genom föreläsningar, samtal,
seminariedag
workshops, bjuda in talare, influensers, vingåkersbor
aktivitetsdag

Skolan,
allmänheten

Kulturläger på
höslovet
Röd tråd

Barn

Visa upp möjligheter för en rikare tillvaro.
Öppet hus på fritids och träningsanläggningar, prova på
aktiviteter som erbjuds i Vingåker. Bjuda in och visa upp
stödfunktioner, myndigheter, ungdomsmottagningen,
hjälporganisationer, arenor mm. Under skoltid och
kvällstid.
Nedslag av temat under höstlovsveckan på kulturläger på
Hjälmargården
Fortsätta med mindre nerslag av temat under längre tid.
Exempelvis föreläsningar, workshops där det passar in i
undervisningen

Projektet startar med ett uppstartsmöte – syftet är att få input om vad vi behöver ha för
insatser, vilka områden ska vi upplysa, vilka aktiviteter är av intresse. Inbjuda kommer
bland annat vara studie och yrkesvägledare, integrationsenheten, presenterar från
elevrådet, personal från fritidsgården, lärare och personal från individ och
familjeomsorgen med mera.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-05-18

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-05-18
Vår handläggare

Siri Ward
0151-19392,
siri.ward@vingaker.se

Resurser för projektet ”framtidstro i Vingåker”
Förslag till beslut

Tjänstemannagruppen för folkhälsoberedningen föreslår kommunstyrelsen att
besluta


Avsätta 150 000 kr i budget för projektet ”Framtidstro i Vingåker” från
kostnadsställe ”KS resurs”

Sammanfattning

Tjänstemannagruppen för folkhälsoberedningen vill genomföra en insats för ökad
framtidstro bland unga i Vingåker. Vart ramen för utgifterna av insatsen ska vara
är oklara och även vart dessa utgifter ska budgeteras. En politisk diskussion och
beslut om finansiering skulle underlätta i planeringen som vi nu arbetar med.
Förslag på insatser är i nuläget:
Insatts
Målgrupp Syfte
Framtidsmässa Årskurs 6-9 Göra framtidsval enklare genom att presentera utbildningar,

VK101S v1.0 060208,
TJÄNSTEUTLÅTANDE_kostnad

yrkesutbildningar, högskoleutbildningar,

Inspirera och motivera genom föreläsningar, samtal, workshops,
bjuda in talare, influensers, vingåkersbor

Inspirerande
seminariedag

Årskurs 6-9

aktivitetsdag

Visa upp möjligheter för en rikare tillvaro.
Skolan,
allmänheten Öppet hus på fritids och träningsanläggningar, prova på aktiviteter

kulturläger på
höslovet
Röd tråd

Barn

som erbjuds i Vingåker. Bjuda in och visa upp stödfunktioner,
myndigheter, ungdomsmottagningen, hjälporganisationer, arenor
mm. Under skoltid och kvällstid.
Nedslag av temat under höslovsveckan på kulturläger på
Hjälmargården
Fortsätta med mindre nerslag av temat under längre tid.
Exempelvis föreläsningar, workshops där det passar in i

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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Ärendets beredning

Planerna för insatsen har arbetats fram i tjänstemannagruppen för
folkhälsoberedningen. Tjänstemannagruppen består av tjänstemän från barn och
utbildningsförvaltningen, verksamhetsområde upplevelse, socialförvaltningen och
kommunledningsförvaltningen.
Bakgrund

2018-02-12 fick tjänstemannagruppen i uppdrag från folkhälsoberedningen att
fortsätta arbetet med att planera insatser för ökad framtidstro bland unga i
Vingåkers kommun (Fhb § 7/2018)
Förvaltningens ståndpunkt

Psykologiska riskfaktorer så som uppgivenhet, nedstämdhet och depressivitet är
oberoende riskfaktorer för sjukdom och död. Det är därför viktigt att försöka
jobba förebyggande med psykisk hälsa. Med ett resultat från Liv & Hälsa ung
2017, där mindre än hälften av flickor i årskurs 9 ser ljust på sin framtid ger det en
stark signal att framtidstro är något vi bör uppmärksamma. Framtidstro är kopplat
till begrepp som tillit, tilltro, hopp och känslan av sammanhang som även kan
fungera som skyddsfaktorer för psykisk ohälsa.
Konsekvenser

Kommunledningsförvaltningen och tjänstemannagruppen tror på positiva
konsekvenser med en insats för ökad framtidstro bland det unga i Vingåker och vi
inser att kommunen bör lägga resurser på att öka framtidstron hos unga i
Vingåker. Ett förslag är att använda resurser från ”KS resurs”.

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Siri Ward
miljö och folkhälsosamordnare

Ralf Hedin
Kommunchef
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11

91 (x)

Ks §

KS 2018/268

Tertialuppföljning 1, januari-april - Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av tertialuppföljning 1, januari-april och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Från förvaltningen föreligger Tertialuppföljning 1, januari-april 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-05-22
Tertialuppföljning, januari-april 2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-05-22
Handläggare

Ralf Hedin
ralf.hedin@vingaker.se
Diarienummer

KS 2018/268

Tertialuppföljning 1, januari-april - Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunstyrelsen tar del av tertialuppföljningen och lägger den till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Från förvaltningen föreligger Tertialuppföljning 1, januari-april 2018.

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef
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Uppföljning Tertial 1 2018
Kommunstyrelsen

22

Innehållsförteckning
1

Ekonomi....................................................................................................... 3

1.1

Ekonomisk utvärdering ............................................................................... 3
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1 Ekonomi
1.1 Ekonomisk utvärdering
Verksamhet

Nettoavvikelse 2018-04-30, tkr

Prognos 2018-12-31, tkr

Politik

668

300

Resurs KS

539

0

-449

-3 074

1 834

100

284

0

2 305

221

-865

665

608

1 900

-1 076

0

-184

0

112

0

3 776

112

Kommunledn.administration
Kommunikation
Ekonomi
Personal
Bidrag och avgifter
Samhällsbyggnad
Kost
Teknisk verksamhet
Upplevelse
Summa

Den sammanlagda prognosen är ett överskott på 112 tkr. De större positiva och negativa
prognostiserade avvikelserna som sammantaget ger den bedömningen beskrivs nedan.
Politik
För verksamheten Politik prognostiseras ett överskott på 300 tkr beroende på att antalet
ensamkommande flyktingbarn minskat.
Kommunledningsadministration
Det prognostiserade underskottet beror till största delen på att detaljbudgeten summerade till ett
belopp på 2,7 mnkr högre än den ram som fullmäktige beslutade för kommunstyrelsen. Det
överskjutande beloppet har lagts som en besparing inom Kommunledningsadministration.
Kommunikation
Kommunikationsenheten har tagit icke budgeterade kostnader på ca 120 tkr för utbyte av
kopiatorer. Med anledning av bl a en långtidssjukskrivning på enheten prognostiseras ändå ett
överskott på 100 tkr.
Den positiva avvikelsen på 1,8 mnkr efter första tertialet förklaras av att budgeten för
kommunikationsprojektet ingår. Den är dock inte med i årsprognosen.
Personalchef
Ansvaret personalchef prognostiserar ett överskott på 221 tkr som främst beror på vakanser
inom friskvård.
Det pågående rekryteringsprojektet förklarar den stora nettoavvikelsen efter första tertialet men
ligger inte med i prognosen. Projektet kommer innebära ett prognostiserat överskott om knappt
1.000 tkr och dessa medel överförs till år 2019.
Bidrag och avgifter

24

Bidrag och avgifter prognostiserar ett överskott på 665 tkr som främst förklaras av att
kommunbidraget till VSR kommer att ge ett positivt utfall jämfört med budget på ca 600 tkr
eftersom den nya brandstationen inte kommer att tas i bruk förrän 2019.
Samhällsbyggnad
Område Samhällsbyggnad prognostiserar ett överskott på 1,9 mnkr. Det förklaras främst av att
kostnaden för lokaluthyrning var budgeterad 1,1 mnkr högre än vad som prognostiseras och av
att den ekonomiska effekten av vakanta tjänster prognostiseras till 700 tkr. I prognosen ingår
300 tkr för åtta månaders hyreskostnad för nya lokaler på Apoteksgatan, som enheten disponerar
sedan 1 maj.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11

92 (x)

Ks §

KS 2018/166

Remissvar – Trafikverkets åtgärdsprogram för
omgivningsbuller 2019 – 2023
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens antar remissvaret som sitt eget och skickar det vidare till
Trafikverket.
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har tagit fram och skickat ut ett åtgärdsprogram för omgivningsbuller på
remiss. Åtgärdsprogrammet ska omfatta statliga vägar som under 2016 trafikerades
med mer än 3 miljoner fordon, samt statliga järnvägar som trafikerades med mer än
30 000 tåg. Vingåkers kommun svarar på den här remissen för att Västra stambanan
trafikeras med mer än 30 000 tåg på ett år.
Trafikverket har kartlagt de mest trafikerade vägarna, järnvägarna enligt ovan.
Kartläggningen visar att totalt 1 000 000 människor är utsatta för bullernivåer
överstigande Lden 55 från väg- och järnvägstrafik.
Omfattningen av åtgärdsprogrammet har utökats till att innefatta all statlig väg och
järnväg samt även vibrationsstörningar i bostäder.
För Vingåkers kommun är det framförallt på tre platser där medborgare utsätts för
buller och vibrationer. Det är i tätorten Vingåker, Baggetorp och Viala (Gillbergatorp).
Hur många som är utsatta av buller och vibrationer i vår kommun kan vi i dagsläget
inte säga.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-05-16
Remissvar
Remiss

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-05-16
Handläggare

Peter Grönlund
0151-193 72

peter.gronlund@vingaker.se
Diarienummer

KS 2018/166

Remissvar – Trafikverkets åtgärdsprogram för
omgivningsbuller 2019–2023
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att
1. Besluta att anta svaret på remissen som sitt eget och skicka till Trafikverket
Beskrivning av ärendet
Trafikverket har tagit fram och skickat ut ett åtgärdsprogram för omgivningsbuller på
remiss. Åtgärdsprogrammet ska omfatta statliga vägar som under 2016 trafikerades
med mer än 3 miljoner fordon, samt statliga järnvägar som trafikerades med mer än
30 000 tåg. Vingåkers kommun svarar på den här remissen för att Västra stambanan
trafikeras med mer än 30 000 tåg på ett år.
Trafikverket har kartlagt de mest trafikerade vägarna, järnvägarna enligt ovan.
Kartläggningen visar att totalt 1 000 000 människor är utsatta för bullernivåer
överstigande Lden 55 från väg- och järnvägstrafik.
Omfattningen av åtgärdsprogrammet har utökats till att innefatta all statlig väg och
järnväg samt även vibrationsstörningar i bostäder.
För Vingåkers kommun är det framförallt på tre platser där medborgare utsätts för
buller och vibrationer. Det är i tätorten Vingåker, Baggetorp och Viala. (Gillbergatorp)
Hur många som är utsatta av buller och vibrationer i vår kommun kan vi i dagsläget
inte säga.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts på samhällsbyggnadsenheten
Bakgrund
Enligt förordningen (2004:675) om omgivningsbuller ska det genom kartläggning av
omgivningsbuller samt upprättande och fastställande av åtgärdsprogram eftersträvas
att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Kartläggning
ska genomföras och åtgärdsprogram upprättas vart femte år och detta är tredje gången
det sker.
Åtgärdsprogrammet ska bland annat innehålla
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•
•
•
•
•

En beskrivning av aktuella bullerkällor och en sammanfattning av
bullerkartläggningen.
En beskrivning av situationer som behöver förbättras, samt problem som
bedöms vara prioriterade och kriterierna för hur dessa har valts ut.
En beskrivning av de bullerminskade åtgärderna som vidtagits eller planeras,
däribland åtgärder som planeras att vidtas under de kommande fem åren.
En långsiktig strategi för hantering av buller och effekten av buller.
En analys av kostnaderna i förhållande till åtgärdsprogrammets effektivitet
och nytta och en beskrivning av hur utvärdering kommer ske.

Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen anser att det är angelägna åtgärder som tas upp och
beskrivs. Vi ser gärna att åtgärderna skyndas på med tanke på de stora problem som
buller och vibrationer skapar för våra medborgare.
Konsekvenser
Kommer inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Vingåkers kommun

Bilagor
Rapport, Trafikverkets åtgärdsprogram enligt förordningen om omgivningsbuller

Beslutet skickas till
Trafikverket

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Peter Grönlund
Samhällsbyggnadschef

Ralf Hedin
Kommunchef
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Svarsmall till remiss; förslag till Trafikverkets åtgärdsprogram 2019–2023
enligt förordning om omgivningsbuller, TRV 2018/38075, 2018-04-05
Sista svarsdatum: 2018-06-05
Skickas till: trafikverket@trafikverket.se alternativt Trafikverket, Box 810, 781 28 Borlänge.

Datum

2018-05-20

Remisslämnare

Peter Grönlund

Organisation

Vingåkers kommun

E-postadress

Peter.gronlund@vingaker.se

Adress

Parkvägen 8, 643 30 Vingåker

Synpunkter

Kapitel

Hänvisning
(sidnummer, stycke,
m.m.)

Kommentar/Motivering

5

5:2 sid. 23

Åtgärdsstrategin som redovisas
här är vettig och bör gälla

5

5:3 sid 26

Viktigt att även andra miljöer än
bostäder inventeras

Sammanfattning

Sid 5, tredje stycket

Ingår verkligen all statlig väg och
järnväg?

Förslag till ändring

Ta hjälp av kommunerna
efter sträckningen

Lägg till fler rader vid behov.

Övriga synpunkter: För Vingåkers del är det bara buller och vibrationer från järnvägen som har de nivåer att
de är medtagna här.
Inventeringen av buller och vibrationer från järnvägen bör skyndas på och genomföras snarast. Viktigt att vi
tänker och bygger ljuddämpande.
Med tanke på de konsekvenser som höga bullernivåer och vibrationer ger, bör åtgärderna för de som är störda
av järnvägen genomföras snabbare än vad som är föreslaget.
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Remissinstanser:

Kopia till:

Alla kommuner
Alla länsstyrelser

Diariet

Remiss av Trafikverkets åtgärdsprogram för
omgivningsbuller, 2019-2023
Trafikverket översänder förslag till Trafikverkets åtgärdsprogram som är upprättat i
enlighet med Förordning (2004:675) om omgivningsbuller.
Vi har valt att ta fram ett åtgärdsprogram som även omfattar statliga vägar och järnvägar
utanför de sträckor och kommuner som omfattas av förordningen. Åtgärdsprogrammet
behandlar även vibrationsstörningar.
Synpunkter på förslaget ska ha kommit in till Trafikverket senast 5 juni 2018.
För vår fortsatta hantering vore det dock värdefullt om eventuella synpunkter kan
inlämnas tidigare än så.
Vi ser helst att era synpunkter skickas in elektroniskt via e-post. Använd den bifogade
svarsmallen.
Svar skickas till trafikverket@trafikverket.se alternativt Trafikverket, Box 810, 781 28
Borlänge. Ange diarienummer TRV 2018/38075. För e-post ange även remissinstansens
namn i ämnesraden.
Vid frågor om remissmaterialet kontakta Ingegerd Johansson,
ingegerd.johansson@trafikverket.se, tfn 010-123 61 15

Med vänlig hälsning

Jan Skoog

TMALL 0422 Brev v.1.0

Enhetschef Hälsa, Trafikverket

Trafikverket
781 89 Borlänge

Texttelefon: 010-123 99 97
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Ingegerd Johansson
Planering, Hälsa
Direkt: 010-123 61 15
ingegerd.johansson@trafikverket.se
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1. Sammanfattning
Detta åtgärdsprogram har tagits fram enligt Förordning (2004:675) om omgivningsbuller,
som för Trafikverket ska omfatta statliga vägar som under 2016 trafikerades med mer än 3
miljoner fordon samt statliga järnvägar som trafikerades med mer än 30 000 tåg. Dessutom
omfattas flygplatserna Arlanda, Landvetter och Bromma.
Trafikverket har kartlagt de mest trafikerade vägarna, järnvägarna och flygplatserna enligt
ovan. Kartläggningen visar att totalt ca 1 000 000 människor är utsatta för bullernivåer
överstigande Lden 55 från väg- och järnvägstrafik från de kartlagda vägarna och järnvägarna.
Cirka 15 000 boende vid de tre kartlagda flygplatserna är utsatta för bullernivåer
överstigande Lden 55.
Trafikverket har valt att utöka omfattningen av åtgärdsprogrammet till att innefatta all
statlig väg och järnväg, samt även vibrationsstörningar i bostäder. Som underlag till
åtgärdsstrategier och planerade åtgärder används kartläggningar och mer detaljerade
inventeringar i svenska bullermått. Ett omfattande arbete med att genomföra
bullerinventeringar pågår just nu.
Arbetet för att minska bullerstörningarna kräver ett brett arbetssätt som inkluderar
samarbete såväl nationellt som internationellt och forskningssatsningar. Inom
samhällsplaneringen omfattar det bl. a dialog mellan Trafikverket och kommuner i tidiga
planeringsskeden och planeringsstöd i form av riktlinjer, regler, inventeringar och
information om miljö- och hälsoeffekter.
Trafikverket åtgärdsarbete utgår från fastställda mål och riktvärden. För att nå målen krävs
en kombination av åtgärder. Bullerskärmar eller bullervallar, förbättrad ljuddämpning i
fasader och bullerskyddade uteplatser genomförs för att skydda de mest bullerutsatta
miljöerna. Tystare beläggningar, spår och trafik är viktiga åtgärder i befolkningstäta
områden och andra bullerkänsliga miljöer. Åtgärder som tystare fordon, däck och tåg krävs
dock för att minska bullernivåerna i alla miljöer.
Under perioden 2013 - 2017 har
-

12 400 personer längs statliga vägar fått åtgärder mot trafikbuller varav 4 700
personer hade mer än 10 dBA över riktvärdet.

-

9 400 personer längs statliga järnvägar fått åtgärder mot trafikbuller varav 3 000
hade mer än 10 dBA över riktvärdet.

-

5 100 personer längs kommunala gator har fått minskade bullernivåer i sina
bostäder, där Trafikverket bidragit genom statlig medfinansiering till kommunerna.

Översiktlig bedömda åtgärder i form av långa och lokala skärmar, fasadåtgärder och inköp
av fastigheter beräknas inom perioden för åtgärdsprogrammet, 2019-2023, kunna förbättra
situationen för ca 20 000 boende som i dag utsätts för höga buller- och vibrationsnivåer
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längs befintliga statliga vägar och järnvägar. Även för- och grundskolor kommer att
åtgärdas.
Bullerdämpande åtgärder i form av tystare vägbeläggning och anpassat spårunderhåll
bedöms kunna ge effekt för ca 17 000 bostäder under programperioden.
Insatser kommer att göras för att förbättra kommunikationen med berörda fastighetsägare
och kommuner om pågående och kommande åtgärdsarbete.
För prioritering av åtgärder på längre sikt behöver hänsyn tas till samhällsutveckling,
fordonsutveckling och användning av fordon. Ett exempel på ett scenario där
källbullernivåerna minskar generellt med 5 dBA ger vid handen att de kvarstående behoven
av bullerdämpande åtgärder fortfarande kan vara stora, och att fortsatta utredningar och
analyser krävs för att prioritera bland dessa behov.
Då det gäller flygplatser och tillståndsprövade järnvägsavsnitt är det tillstånden enligt
Miljöbalken som bestämmer hur man arbetar med bullerisolering av bostäder. Man har
genomfört och genomför program för bullerisolering av bostäder i enlighet med
miljödomarna.

2. Upprättande och samråd
2.1.

Upprättande och fastställelse

Detta åtgärdsprogram är upprättat av Trafikverket i enlighet med Förordning (2004:675)
om omgivningsbuller och avser tidsperioden 2019-2023.
Det har utarbetats av en arbetsgrupp på verksamhetsområde Planering, enhet Hälsa, och
efter externt och internt samråd fastställts genom beslut av NN den ÅÅÅÅ-MM-DD.

2.2.

Samråd

Det samråd som ska genomföras enligt Miljöbalken 5 kap. 4 § har skett genom att
programmet har remitterats till landets kommuner och länsstyrelser. Remisstiden har varit
två månader.
Under remisstiden har förslaget också funnits tillgängligt för allmänheten på Trafikverkets
hemsida, med information om hur synpunkter kan lämnas.
Remissvar har inkommit från X kommuner och Y länsstyrelser. En sammanställning av
inkomna remissvar finns i bilaga 1. (Sammanställs efter remisstiden)

3. Innehåll, syfte och omfattning
3.1.

Innehållskrav och syfte enligt förordningen om omgivningsbuller

Enligt förordning (2004:675) om omgivningsbuller skall det genom kartläggning av
omgivningsbuller samt upprättande och fastställande av åtgärdsprogram eftersträvas att
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omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa (miljökvalitetsnorm
enligt 5 kap. 2§ första stycket miljöbalken).
Kartläggning ska genomföras och åtgärdsprogram upprättas vart femte år, och detta är
tredje gången som det sker.
Åtgärdsprogrammet ska innehålla bl.a.


en beskrivning av de aktuella bullerkällorna och en sammanfattning av
bullerkartläggningen



en beskrivning av situationer som behöver förbättras samt problem som bedöms
vara prioriterade och kriterierna för hur dessa valts ut



en beskrivning av de bullerminskande åtgärder som vidtagits eller planeras,
däribland åtgärder som planeras att vidtas under de kommande fem åren



en långsiktig strategi för hantering av buller och effekten av buller



en analys av kostnaderna i förhållande till åtgärdsprogrammets effektivitet och
nytta, och en beskrivning av hur utvärdering kommer att ske

Förordningens krav på omfattning
De verksamheter som Trafikverket ska kartlägga och upprätta åtgärdsprogram för är;


buller från vägtrafik vid vägar med en trafiktäthet på mer än tre miljoner fordon per
år



buller från järnvägstrafik vid järnvägar med en trafiktäthet på mer än 30 000 tåg
per år



buller från flygtrafik vid civila flygplatser med en trafiktäthet på mer än 50 000
flygrörelser per år

Inom kommuner med mer än 100 000 invånare är det respektive kommun som har ansvaret
för kartläggning och åtgärdsprogram, även för buller från statlig infrastruktur och
flygplatser inom kommunen.

3.2.

Trafikverkets utökade syfte och omfattning

Utöver det syfte som följer av förordningen om omgivningsbuller har Trafikverket som syfte
att åtgärdsprogrammet ska ge en samlad bild av de åtgärder som krävs och planeras, med
fokus på statlig väg och järnväg. Det innefattar all statlig infrastruktur, inte enbart de mest
högtrafikerade vägar och järnvägar som omfattas av kravet på kartläggning.
Åtgärdsprogrammet omfattar också statlig väg och järnväg som ligger i en kommun med
mer än 100 000 invånare.
Det ska utgöra en sammanställning av vad som planeras för att skydda de mest utsatta och
minska det totala antalet bullerstörda i samhället. Programmet ska utgöra en grund för
kommunikation, både internt och externt, och för fortsatt arbete kring strategiska
trafikbullerfrågor.
Vidare tar åtgärdsprogrammet även upp vibrationsstörningar i bostäder orsakade av trafik
på statlig väg och järnväg.

3.3.

Behov av miljöbedömning

De åtgärder som presenteras i åtgärdsprogrammet kommer att ligga i linje med de förslag
som utarbetats inom arbetet med Nationell plan för Transportsystemet.
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Åtgärdsprogrammet har påbörjats före 1 januari 2018, och Förordning (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar är därmed tillämplig. Programmet anger inte
förutsättningarna för kommande tillstånd för verksamheter som anges i 3 § eller i bilaga 3 i
denna förordning.
Trafikverket bedömer därför inte att åtgärdsprogrammet innebär betydande miljöpåverkan,
och en miljöbedömning av programmet är därför inte nödvändig.
Trafikverket har dessutom under år 2017 genomfört en sammantagen strategisk
miljöbedömning av förslag till Nationell plan för Transportsystemet1. En av de aspekter som
behandlats i detta sammanhang är buller och vibrationer från trafiken och effekterna av de
åtgärder som föreslås för perioden.

4. Tillståndsbeskrivningar - buller och vibrationer
från trafik
4.1.

Hälsoeffekter av trafikbuller

Buller påverkar välbefinnande och hälsa på många sätt. Omgivningsbuller kan leda till en
rad besvär såsom allmän störning, försämrad talförståelse, nedsatt inlärning och prestation,
sömnstörningar och ökad risk för hjärt-och kärlsjukdom1.
Trafik på väg och järnväg är den bullerkälla som berör flest människor i Sverige. Höga
bullernivåer från trafiken medför negativa effekter på hälsa och välbefinnande, och minskad
bullerexponering ger därför betydande hälsovinster. Även vibrationer kan ge upphov till
störningar och påverka människors hälsa. Den sammantagna störningen ökar om boende
utsätts för buller och vibrationer samtidigt.
Nästan 20 procent av Sveriges befolkning (motsvarande 2 miljoner personer) utsätts för
trafikbuller högre än riktvärdena utomhus vid sina bostäder. Vägtrafik är den klart
dominerande källan följt av spårtrafik och flygtrafik. 8 procent av befolkningen är mycket
eller väldigt mycket störda av trafikbuller. 2,3 procent upplever att trafikbuller gör det
svårare att somna, väcker dem nattetid eller påverkar sömnkvaliteten. De som bor i
flerbostadshus i storstäder störs mest av trafikbuller: 12 procent eller var åttonde person
störs mycket eller väldigt mycket. Det kan jämföras med att ca 5 procent av de som bor i
småhus utanför storstäder störs av trafikbuller2.
Ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar har påvisats redan vid bullernivåer från 50 dBA
ekvivalent ljudnivå utomhus. Risken ökar med 3-4 procent för varje 5-decibels ökning av
ljudstyrkan. De flesta studier om hälsoeffekter är baserade på trafikbuller utomhus vid
bostadens fasad. Vi behöver mer kunskaper om hur byggnadstekniska åtgärder för att skapa
goda ljudmiljöer inomhus kan påverka hälsoeffekterna.
Hälsoeffekter av trafikbuller kan kvantifieras i enheten DALY, som är en förkortning för
Disability Adjusted Life Years. Det är en sammanvägd indikator för hälsa på
1
2

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018‐2029, Trafikverket, Publ 2017:167
Miljöhälsorapport 2017 Folkhälsomyndigheten och Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet.
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populationsnivå, utvecklad av World Health Organization (WHO). Med indikatorn kan man
mäta hälsoförluster och hälsovinster i samhället samt effekten av olika åtgärder. DALY
omfattar dels funktionsnedsättning genom insjuknande i olika sjukdomar och dels förlorade
friska levnadsår genom förtida död.
Buller från väg- och spårtrafik i Sverige beräknas under ett år orsaka hälsoförluster i
storleksordningen 6 700 DALY till följd av hjärtinfarkt, stroke och hypertoni (högt
blodtryck). Detta avser all infrastruktur, oavsett huvudman. Om även hälsoförluster till
följd av allmänstörningar och sömnstörningar tas med i beräkningarna ökar antalet DALY
från 6 700 till 41 0001. Beräkningarna visar vidare att trafikbullerexponeringen i Sverige ger
upphov till ca 1 000 hjärtinfarkter och 1 000 fall av stroke per år och att ca 500 av dessa
leder till dödsfall. Dödsfall till följd av hjärtinfarkt eller stroke drabbar oftast äldre personer
och de cirka 500 personer som dött i förtid till följd av buller beräknas i genomsnitt ha
förlorat 8 friska levnadsår2.

4.2.

Svenska och europeiska bullermått

Hur starkt vi uppfattar ett ljud beror dels på ljudtrycket, dels på ljudets frekvenssammansättning. Omfånget av det ljud vi kan uppfatta är enormt, ljudtrycket vid
smärtgränsen är cirka 100 000 miljarder gånger starkare än det svagaste ljud vi kan
uppfatta. För att slippa använda mycket stora tal används en logaritmisk skala för
ljudtrycket som anges i decibel (dB).
För att beskriva hur människan uppfattar ett ljud görs oftast en vägning av ljudets
frekvenssammansättning. Vägningen kan göras på olika sätt. De vanligaste vägnings-filtren
är A- och C-filtren med vilka man väger så kallad A-vägd respektive C-vägd ljudtrycksnivå.
A-vägningen används normalt för trafikbuller. Den uttrycks som dBA.
Trafikljud kan variera mycket över tid, med långa tystare perioder mellan ljudhändelserna
(ex. nära en lågt trafikerad järnväg) eller ha en mycket liten variationsbredd (ex. långt ifrån
en högtrafikerad motorväg). Det finns stora fördelar med att kunna beskriva olika ljud med
samma enhet. En metod för genomsnittsberäkning över tid ger en så kallad ekvivalent
ljudnivå, Leq. I Sverige används för trafikbuller måttet Leq24h, som avser den ekvivalenta
ljudnivån under ett årsmedeldygn.
Den ekvivalenta ljudnivån ger ofta en god beskrivning av bullerexponering under en längre
tidsperiod. Måttet har dock nackdelar vid mycket snabbt varierande ljud och sällan
förekommande ljudhändelser. Vid beskrivningar av trafikbuller i Sverige används därför
måttet Lmax som kompletterande beskrivning till den ekvivalenta ljudnivån. Detta mått anger
maximal ljudnivå vid en fordonspassage.
Inom EU används i samband med omgivningsbullerdirektivet måtten Lden, där ”den” står för
day-evening-night och Lnight, ekvivalent ljudnivå nattetid. I måttet Lden räknas den
ekvivalenta ljudnivån för kvällen upp med 5 dB och nivån för natten med 10 dB. För måttet
Lnight görs ingen uppräkning. Både måtten Lden och Lnight redovisar ljudnivån på 4 m höjd.

1

WSP, Karolinska Institutet, Umeå Universitet. Metod för DALY‐beräkning i transportsektorn. 2016.
Enligt utökade beräkningar gjorda av Trafikverket utifrån DALY‐beräkningar av WSP, Karolinska Institutet och Umeå
Universitet

2
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4.3.

Bullerkartläggningar i Europeiska mått

Kartläggningen har gjorts enligt direktiv och förordning om omgivningsbuller.
Kartläggningen i Sverige tillsammans med andra medlemsländers kartläggningar avses ligga
till grund för gemensamma åtgärder mot buller.
Bullernivåerna är beräknade i två gemensamma mått för EU (Lden och Lnight). Bullret är
beräknat på 4 meters höjd över marken vid bostädernas mest exponerade fasad, och en
beräkning av antalet boende som utsätts för dessa nivåer har därefter gjorts.
Trafikverkets kartläggning avser förhållanden för statliga vägar som trafikerades med mer
än 3 miljoner fordon samt för statliga järnvägar som trafikerades med mer än 30 000 tåg
under 2016. Den totala längden på vägarna är ca 405 mil och järnvägarna ca 150 mil. Detta
utgör ca 4 % respektive 10 % av den statliga väg- och järnvägsnätet i Sverige.

Figur 1 Kartlagda vägar respektive järnvägar.
Bullerkartorna för respektive trafikslag finns på Trafikverkets hemsida:
www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/buller-ochvibrationer---for-dig-i-branschen/kartlaggning-och-atgardsprogram-for-bullerenligt-eudirektiv/bullerkartor---vag-jarnvag-och-flyg/
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Antal exponerade längs väg och järnväg
Antal personer exponerade under dygnet
Nedan visas antal personer exponerade för buller i EU- måttet (Lden) från statliga vägar med
mer än 3 miljoner fordon och från statliga järnvägarna med mer än 30 000 tåg under 2016.
Tabell 1 Antal personer exponerade under dygnet

Bullernivå Lden (dBA) 55-59
60-64
65-69 70-74 Över 75 Summa
Längs väg
284 500 166 100 81 600 23 600 5 200
561 000
Längs järnväg
223 000 124 600 51 600 19 700 5 400
424 300
Antal personer exponerade under natten
Nedan visas antal människor exponerade för buller i EU- måttet (Lnight) från statliga vägar
med mer än 3 miljoner fordon och från statliga järnvägarna med mer än 30 000 tåg under
2016.
Tabell 2 Antal personer exponerade under natten

Bullernivå Lnight (dBA) 50-54
55-59
60-64 65-69 Över 70 Summa
Längs väg
196 600 102 600 36 500 8 400 600
344 700
Längs järnväg
191 900 92 000 36 600 12 600 3 100
336 200

Antal exponerade vid flygplatser
Sammanfattning av bullerkartläggningen redovisas i nedanstående tabeller.
Redovisningarna är hämtade från den av Swedavia genomförda kartläggningen och avser
2011 års bullerexponering. Då trafikeringen 2016 var mindre än 10 % annorlunda än under
2011 gjordes ingen ny kartläggning av Trafikverket. Denna gång redovisas dock
flygbullerexponeringen på samma sätt som för väg- och järnvägsexponeringen.
Bullerutbredningen Lden och Lnight redovisas för respektive flygplats på Trafikverkets
hemsida:
www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/buller-ochvibrationer---for-dig-i-branschen/kartlaggning-och-atgardsprogram-for-bullerenligt-eudirektiv/bullerkartor---vag-jarnvag-och-flyg/
Antal personer exponerade under dygnet
Nedan visas antal personer exponerade för buller i EU- måttet (Lden) från tre statliga
flygplatser med mer än 50 000 antal flygrörelser under 2016.
Tabell 3 Antal personer exponerade under dygnet

Bullernivå Lden (dBA)
Arlanda
Landvetter
Bromma
Summa

55-59
1 609
261
12 325
14 195

60-64
81
152
657
890

65-69
12
28
3
43

70-74
0
0
0
0

Över 75
0
0
0
0

Summa
1 702
441
12 985
15 128
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Antal personer exponerade under natten
Nedan visas antal människor exponerade för buller i EU- måttet (Lnight) från tre statliga
flygplatser med mer än 50 000 flygrörelser under 2016.
Tabell 4 Antal personer exponerade under natten

Bullernivå Lnight (dBA)
Arlanda
Landvetter
Bromma
Summa

4.4.

50-54
237
140
0
377

55-59
25
68
0
93

60-64
0
0
0
0

65-69
0
0
0
0

Över 70
0
0
0
0

Summa
262
208
0
470

Kartläggningar av bullerutsatta i svenska mått

Exponerade längs järnväg i Sverige
Utöver de bullerkartläggningar som görs enligt förordningen om omgivningsbuller
genomförs nationella kartläggningar inom ramen för den nationella miljöövervakningen.
Enligt den senaste rapporten1 beräknas ca 232 000 personer i Sverige utsättas för buller från
järnväg högre än 55 dBA ekvivalent ljudnivå.
Tabell 5. Antal personer exponerade under dygnet

Bullernivå Leq24h (dBA) 55-60
60-65 65-70 70-74 Över 75 Summa
Längs järnväg
153 200 59 200 17 600 2 000 100
232 000

Trafikverkets kartläggning enligt förordningen om omgivningsbuller omfattar ca 10 % av det
totala statliga järnvägsnätet. Långa delar av järnvägsnätet i Sverige går genom områden med
låg eller mycket låg befolkningstäthet och de bullerkartläggningar som görs enligt
förordningen om omgivningsbuller kan därför beräknas omfatta ca 90 % av det totala
antalet personer i Sverige som exponeras för buller högre än 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid
sin bostad.

Exponerade längs statlig vägar
Bullerkartläggningar längs statliga vägar har genomförts systematiskt fram till 2009.
Därefter har mindre kompletteringar av bullerutsatta längs det lågtrafikerade vägnätet
genomförts. Alla dessa kartläggningar finns lagrade i den Nationella Bullerdatabasen
(NBDB). Ur den har följande antal boende hämtats.
Tabell 6 Antal personer exponerade under dygnet

Bullernivå Leq24h (dBA) 55-60
60-65 Över 65 Summa
Längs väg
160 000 60 000 15 000 235 000

1

Kartläggning av antalet överexponerade för buller, Sweco på uppdrag av Naturvårdsverket 2014‐06‐30
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Under 2017 utfördes en översiktlig bullerkartläggning (utan hänsyn till förekommande
bullerskärmar) av alla för- och grundskolor längs alla statliga vägar i Sverige. Resultatet för
mest utsatta byggnad på respektive skola presenteras i tabellen nedan:
Tabell 7. Antal för- och grundskolor exponerade dagtid

Bullernivå Leq6-18 (dBA) 55-60 60-65 Över 65 Summa
Längs väg
1 000 350
130
1 480

Om dessa skolor ska utredas för bullerskyddsåtgärd beror på faktorer som skolgårdens läge i
förhållande till bullerkällan, huvudmannens framtida planer för verksamheten eller om den
är inrättad efter 1997. Ett antal av de 130 skolorna med ekvivalentnivå över 65 dBA har
redan utretts av Trafikverket och för ett fåtal av dessa skolor planeras åtgärder. Dessa
utredningar som utfördes under perioden 2014-2016 var baserat på skolor som var belägna
vid de mest trafikerade vägarna enligt förordningen (d.v.s. mer än 3 miljoner fordon/dygn).
Dessa vägar utgör endast 4 % av statliga vägnätet men beräknas ha ca 25 % av de
bullerutsatta skolorna längs statliga vägnätet i landet.

4.5.

Kartläggningar av vibrationsutsatta

Trafik både på väg och järnväg kan ge upphov till markvibrationer som i förlängningen kan
leda till vibrationsstörningar för närliggande bostäder. Vibrationsstörningar från trafik är
betydligt mer problematiska och omfattande utmed järnvägsnätet med anledning av tågens
längd och höga vikt. Således återfinns de bostäder som utsätts för de högsta vibrationerna
utmed järnvägen och Trafikverket har därför valt att fokusera på järnvägsstråken när det
gäller kartläggning av vibrationsstörningar.
Övergripande vibrationsmodelleringar indikerar att ca 54 100 boende längs det statliga
järnvägsnätet är exponerade för vibrationsnivåer som överstiger Trafikverkets riktvärde 0,4
mm/s vägd RMS. Ca 25 000 och 7 300 av dessa bedöms vara utsatta för vibrationsnivåer
som överstiger 0,7 mm/s vägd RMS respektive 1,4 mm/s vägd RMS vilket i dag är de
vibrationsnivåer som utgör åtgärdsnivåer för Trafikverkets arbete med vibrationer inom
befintlig infrastruktur. Notera dock att det krävs fem eller fler överskridande av åtgärdsnivå
per årsmedelnatt varför det är betydligt färre än ovan angivna boende som erbjuds åtgärd i
enlighet med Trafikverkets nuvarande riktlinjer för vibrationer.
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Figur 2: Karta över Sverige som visar järnvägsstråk med risk för vibrationer. Röd färg
indikerar att nivåer över 0,7 mm/s vägd RMS kan förekomma

4.6.

Bullerinventeringar

Mer detaljerade bullerinventeringar genomförs för att få nödvändig kunskap om utsatta
bostadsbyggnader och skolor/förskolor längs landets vägar och järnvägar. Inventeringarna
utgör underlag för genomförande av riktade miljöåtgärder enligt nationell transportplan
2018-2029. Vid inventeringarna genomförs beräkningar enligt Nordisk beräkningsmodell,
av maximal och ekvivalent ljudnivå vid fasad, i måtten LmaxF och Leq,24h. Utgångspunkten är
aktuell trafikering och hastigheter.
Stora delar av väg- och järnvägsnätet har inventerats tidigare med avseende på buller, men
metodiken har varierat och utredningarna bedöms i många fall vara inaktuella på grund av
att trafiken förändrats.

44

Inventeringar längs vägnätet
Riktade bullerskyddsåtgärder längs statliga vägar har genomförts sedan 1990-talet. Som
grund för vilka hus som skulle prioriteras för åtgärd gjordes de första inventeringarna med
fokus på ekvivalentnivåer över 65 dBA. Under 2000-talet fortsattes med inventeringar med
inriktning maximalnivåer.
Ökat trafikarbete, förändrade hastigheter och ökade förutsättningar för noggrannare
beräkningar är några av anledningarna till att vi nu gör en ny satsning för att få aktuella
inventeringar av bullersituationen, för alla som ha ekvivalent- och maximalnivåer över
riktvärdena. Arbetet sker länsvis med start för länen med de äldsta tidiga inventeringarna.
Vi har nu färdiga inventeringar från Gotlands län, Skåne län, Västerbottens län och
Norrbottens län. Inventeringsarbetet fortsätter och nu pågår inventeringar i Dalarnas,
Uppsala, Örebro och Västmanlands län. Under de närmaste åren kommer
bullerinventeringar att genomföras för övriga län. Inventeringarna ligger till grund för
åtgärdsbehovet på fastigheter i det fortsatta bullerskyddsarbetet längs befintliga vägar.

Inventeringar längs järnvägsnätet
Riktade bullerskyddsåtgärder längs befintlig infrastruktur genomförs för banor som har mer
än fem tåg per natt. Inventeringsbehovet har prioritererats utifrån följande grundkriterier:





Ökad trafik nattetid, som innebär att bandelar som inte åtgärdats tidigare ska
omfattas av åtgärdsprogrammet
Avsaknad av tidigare genomförda bullerutredningar som bedöms vara aktuella även
för dagens trafik.
Trafikens omfattning, där bandelar med mer än 30 tåg totalt per dygn eller fler än
15 godståg per dygn prioriteras i första skedet.
En bedömning av behovet av kompletterande bullerskyddsåtgärder, utifrån vad som
tidigare utförts och hur länge sedan.

Ett omfattande kompletteringsbehov finns längs många banor där åtgärder vidtagits i ett
tidigt skede. Bostäder kan av olika skäl ha förblivit oåtgärdade, eller behöva kompletterande
åtgärder. Det kan exempelvis bero på att ägaren tackat nej, att en annan åtgärds- och/eller
målnivå än idag gällde, eller att byggnaden var ett fritidshus som då inte omfattades av
åtgärdsprogrammet.
Under åren 2012-2017 har bullerinventeringar genomförts för ett antal järnvägsstråk. Dessa
listas i tabell 8. Där redovisas antal bostadshus som har fasadnivåer på Lmax 85 dBA
och/eller Leq24h 65 dBA, eller mer. Dessa nivåer indikerar att de boende kan utsättas för
bullernivåer inomhus respektive på uteplats som överskrider gällande åtgärdsnivåer längs
befintlig infrastruktur. Det är alltså bruttoantal, och innefattar såväl enfamiljshus som
flerfamiljshus. I nästa steg utreds närmare vilket åtgärdsbehov som finns för respektive
fastighet. En bedömning görs av vilken åtgärd som är möjlig och rimlig.
Även antalet bostadshus som överskrider Lmax 80 eller Leq,24h 60 dBA redovisas.
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Tabell 8. Antal bostadshus över valda nivåer, avser frifältsvärde utomhus vid fasad, LmaxF
nattetid och Leq24h.
Stråk
≥LmaxF
85 dBA

Antal bostadshus
≥LmaxF
≥Leq,24h
80 dBA
65 dBA

≥Leq,24h
60 dBA

Södra stambanan,
Katrineholm-Lund
Västra stambanan,
Stuvsta-Partille
Norra stambanan,
Ånge-Gävle/Storvik
Godsstråket gm Skåne,
Ängelholm-Arlöv
Blekinge kustbana,
Kristianstad-Karlskrona
Kust- till kustbanan,
Växjö-Kalmar
(Åtgärdad 2013-14, 2017-18)
Olofströmsbanan,
Älmhult-Olofström
(Åtgärdad 2014-15)
Österlenbanan,
Ystad-Simrishamn
Marieholmsbanan,
Teckomatorp-Eslöv

2837

5399

2223

5413

2324

4796

1881

4991

462

1203

386

1037

544

991

191

596

531

1068

48

272

429

826

27

213

120

241

27

136

14

82

0

0

0

30

0

1

Totalt

7261

14636

4783

12659

Skolor/förskolor har ingått i inventeringarna i den mån de kunnat identifieras utifrån
lantmäteriets registerdata. Totalt har 32 skol- eller förskolefastigheter påträffats som har
högsta fasadnivå på Leq,24h 65 dBA eller mer, och som kan behöva utredas vidare för åtgärd.
Huvuddelen av dessa återfinns längs södra och västra stambanorna.
Fasadnivåer på Leq,24h 60 dBA eller mer finns på totalt 84 skolfastigheter.
För närvarande pågår inventeringar för Godsstråket genom Bergslagen, Stambanan genom
över Norrland, Värmlandsbanan och Bergslagspendeln.
Under de närmsta åren kommer bullerinventeringar att genomföras för ytterligare ett antal
banor. I vilken ordning detta kommer att ske är ännu inte klart.
På kartbilden nedan visas järnvägssträckor där bullerinventering genomförts (röda och
gröna) eller pågår (blå). Längs grönmarkerade sträckor har åtgärder genomförts under de
senaste åren, eller pågår.
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Figur 3. Karta över Sverige som visar järnvägsstråk där inventeringar genomförts (röd och
grön) eller pågår (blå). Grön färg visar sträckor där åtgärder utifrån inventeringarna har
genomförts eller pågår.

4.7.

Vibrationsinventeringar

Som underlag för bedömningar av åtgärdsbehov och prioriteringar av åtgärder genomförs
vibrationsinventeringar. Inventeringarna medför en enhetlig kartläggning av
vibrationsnivåer utmed järnvägsnätet och utgör därmed underlag för dagens åtgärdsbehov
men även för framtida åtgärdsbehov.
I början 2000-talet genomförde dåvarande Banverket vibrationsinventeringar utmed ett
flertal järnvägsstråk inom Västra banregionen, nuvarande Region Väst. Inventeringarna
resulterade i att Banverket kunde identifiera ett 10-tal bostäder som utsattes för
vibrationsnivåer som översteg 2,5 mm/s vägd RMS nattetid vilket var dåvarande högsta
acceptabla vibrationsnivå.
I samband med att Trafikverkets nya riktlinje för buller och vibrationer antogs 2016 så
förändrades Trafikverkets riktvärden för vibrationer inom befintlig infrastruktur. Med
anledning av de förändrade riktvärdena så har Trafikverket valt att genomföra nya
vibrationsinventeringar. Ambitionen är att på lång sikt kartlägga samtliga bostäder utmed
järnvägsnätet som utsätts för vibrationsstörningar som överskrider Trafikverkets
riktvärden. Inledningsvis har vibrationsinventeringar genomförts utmed Västkustbanan och
den västra delen av Västra stambanan som sträcker sig från Gårdsjö till Göteborg.
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Västkustbanan sträcker sig från Göteborg till Lund och Västra stambanan går mellan
Stockholm och Göteborg. Båda banorna är betydelsefulla stråk för godstrafikering och de
tidigare inventeringarna visar att det finns en känd vibrationsproblematik utmed delar av
stråken.
Inventeringarna genomförs i följande steg:
1.

Skrivbordsinventering av sträckan innefattar kartläggning och identifiering av de
byggnader som riskerar utsättas för vibrationsnivåer som överskrider Trafikverkets
åtgärdsnivåer. Merparten av byggnaderna kan i detta skede uteslutas med
hänseende till tidigare uppmätta vibrationsnivåer eller tillräckligt fasta
markförhållanden.

2. Mätning i grundmur utförs i de byggnader som genom skrivbordsinventeringen
riskerar överskrida Trafikverkets åtgärdsnivåer. Grundmursmätningen sker under
minst en passage av ett godståg och mätresultatet utgör sedan ett underlag för
beslut om komfortmätning ska genomföras.
3. Komfortmätning innefattar mätning inomhus under 7 dygn för de byggnader som
inte kunnat uteslutas tidigare. Mätresultatet ligger sedan till grund om åtgärd
behöver vidtas.
Tabell 9. Resultat av vibrationsinventeringar utförda utmed stråken Västra delen av
Västrastambanan och Västkustbanan

Bana

Antal bostäder med
vibrationsnivåer ≥ 0,7 mm/s
vägd RMS

Antal bostäder med
vibrationsnivåer ≥ 1,4 mm/s
vägd RMS

Västra stambanan, västra
delen

67

12

Västkustbanan

30

3

Inga av de nyligen inventerade bostäderna har haft vibrationsstörningar som har föranlett
åtgärd eller övervägande av åtgärd enligt Trafikverkets riktlinje för vibrationer. Anledningen
till de uteblivna åtgärderna är att bostäderna har haft för få överskridande av riktvärden per
årsmedelnatt. Trafikverket kommer därför att revidera åtgärdsnivåerna inom befintlig
infrastruktur, vilket går att läsa vidare om i avsnitt 5.4 Prioriteringsanalys - vibrationer.
Trafikverket kommer även fortsättningsvis att inrikta vibrationsinventeringarna mot de
tyngst belastade banorna och utmed de stråk där det sedan tidigare finns kända
vibrationsproblem.

4.7.

Genomförda åtgärder

Bullerskyddsåtgärder
Trafikverket har genomfört omfattande åtgärder för att minska antalet bullerutsatta längs
statliga vägar och järnvägar. Dessa åtgärder omfattar såväl de delar som omfattas av
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kartläggningen enligt förordningen om omgivningsbuller som övriga statliga vägar och
järnvägar som har lägre trafikering än kartläggningskravet.
Riktade bullerskyddsåtgärder i de mest bullerutsatta miljöerna har prioriterats. Under
perioden 1998 – 2017 har 46 000 personer längs de statliga vägarna och 53 500 personer
längs de statliga järnvägarna som har de högsta bullernivåerna, mer än 10 dBA över
riktvärdet, fått bullerskyddsåtgärder. Cirka 100 000 personer med bullernivåer 10 dBA över
riktvärdena har alltså fått åtgärd.
Under perioden 2013 - 2017 har 12400 personer längs statliga vägar fått åtgärder mot
trafikbuller varav 4700 personer hade mer än 10 dBA över riktvärdet.
Under perioden 2013 - 2017 har 9400 personer längs statliga järnvägar fått åtgärder mot
trafikbuller varav 3000 hade mer än 10 dBA över riktvärdet.
Bullerdämpande åtgärder, som bullerskärmar, fasadåtgärder och bullerdämpande
beläggningar, genomförs dels inom ramen för Trafikverkets åtgärdsprogram för riktade
miljöåtgärder i de mest bullerutsatta befintliga miljöerna, dels inom större väg- eller
järnvägsinvesteringsprojekt.
Flera väg- eller järnvägsinvesteringsprojekt har även gjort åtgärder i bullerexponerade
natur- eller fågelområden samt kulturmiljöer.
Ett mindre antal skolor/förskolor med beräknad bullernivå över 65 dBA på mest utsatta
fasad har erhållit skyddsåtgärder av Trafikverket, i form av skärm eller fasadåtgärd.
Trafikverket har även genom statlig medfinansiering till kommunerna medverkat till att
5100 personer längs kommunala gator har fått minskade bullernivåer i sina bostäder under
perioden 2013-2017.

Åtgärder mot vibrationer
Dåvarande Banverket har sedan slutet av 1990-talet arbetat med att åtgärda vibrationer i
befintlig miljö. I början av 2000-talet genomfördes vibrationsinventeringar utmed ett flertal
järnvägsstråk inom Västra banregionen vilket idag utgörs av Region Väst. Genom
inventeringar och vibrationsklagomål har Trafikverket kunnat identifiera ett 40-tal bostäder
som utsattes för vibrationsnivåer som föranledde åtgärd. Åtgärden för de vibrationsutsatta
ha bestått i erbjudande av förvärv vilket är den vanligaste åtgärden för befintlig
infrastruktur.
Utöver erbjudande av förvärv har Trafikverket även gjort vibrationsskyddsåtgärder i
järnvägsanläggningen. Bland annat har omfattande ingrepp utförts i Västkustbanan på
sträckan genom stadsdelen Furet i Halmstad. På en del av sträckan genom Furet
genomfördes byte av makadam samt montering av ny räl och nya slipers med
stötupptagande skiva, så kallade Under Sleeper Pads (USP). På en annan del förstärktes hela
banvallen med ny ballast samt nya räl och slipers med USP. Åtgärderna visade på goda
effekter dock bedömdes inte åtgärderna som tillräckligt bra för hela sträckan varför en spont
anlades på en delsträcka. Sponten sattes 5 meter från närmsta räl på en sträcka av ca 100
meter till ett djup av 12 - 18 meter under markytan.
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Effekten av sponten blev relativt god och vibrationerna bedömdes minska i marken med upp
till 50 % för de bostäder som låg närmast sponten. Reduktionen avtog sedan med ökat
avstånd från sponten och vid ett avstånd av 65 meter från spontväggen fanns ingen
reduktion alls. Sammantaget fick uppskattningsvis ett 100-tal bostäder reducerade
vibrationer med anledning av de vidtagna åtgärderna genom Furet.

Figur 4: Spont utmed Västkustbanan i Furet, Halmstad

5. Åtgärder - strategi och prioritering
5.1.

Mål och riktvärden

Miljöpolitiska mål
Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö innebär att ”Städer, tätorter och annan bebyggd
miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global
miljö. Regeringen har även fastställt en första uppsättning etappmål och uppdaterade
preciseringar till miljökvalitetsmålen. Den första uppsättningen etappmål omfattar dock
inte miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
Enligt preciseringen av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ska människor inte utsättas
för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra
oacceptabla hälso‐ eller säkerhetsrisker.
Det finns inga uttalade preciseringar som avser vibrationer i miljökvalitetsmålet God
bebyggd miljö men det bör inrymmas bland ”andra oacceptabla hälso‐ eller säkerhetsrisker”.
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Riksdagens riktvärden för trafikbuller
Riksdagen beslutade år 1997 (Prop. 1996/97:53) att nedanstående riktvärden för trafikbuller
normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation
eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur


Leq 30 dBA inomhus



Lmax 45 dBA inomhus nattetid



Leq 55 dBA utomhus (vid fasad)



Lmax 70 dBA vid uteplats i anslutning till bostad

För utomhusnivån avses för flygbuller FBN10 55 dBA.
Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad
som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras
till nivåer enligt riktvärdena bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.
Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet Leq 55 dBA uteplats, och Leq
60 dBA avser fasadnivå i bostadsområdet i övrigt.

Riksdagens etappmål för trafikbuller
Riksdagen beslutade även 1997 (Prop. 1996/97:53) om åtgärdsprogram och etappmål för
buller längs statlig infrastruktur. Beslutet innebar att i en första etapp skulle
åtgärdsprogram avse minst de fastigheter som exponeras av buller vid följande nivåer och
därutöver:


65 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus för vägtrafikbuller



55 dBA maximalnivå inomhus nattetid avseende buller från järnvägstrafik.

Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader
Regeringen fastställde i april 2015 förordning (SFS 2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader. Ändringar i förordningen trädde i kraft 2017-07-01. Förordningen
innehåller riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser. Riktvärdena
för väg- och spårtrafik ska tillämpas vid planering och byggande av bostäder.
Grundriktvärdet för ekvivalent ljudnivå från väg- och järnvägstrafik är Leq24h 60 dBA vid
fasad. Bostäder kan också byggas där den ekvivalenta ljudnivån överskrider detta, om de
anpassas så att hälften av bostadsrummen är vända mot en sida med högst Leq24h 55 dBA.
Förordningen innehåller inga riktvärden för buller inomhus, utan dessa regleras även
fortsättningsvis genom Boverkets byggregler.
Regeringen har i proposition 2013/14:128, Samordnad prövning av buller enligt
miljöbalken och plan- och bygglagen uttryckt att de riktvärden som kommer att
författningsregleras inte ska gälla vid planering och byggande av infrastruktur för väg- och
spårtrafik och att bedömningar enligt Prop. 1996/97:53 fortfarande ska göras i dessa
sammanhang.
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Trafikverkets riktlinje för buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg
I Trafikverkets riktlinje TDOK 2014:1021 redovisas buller- och vibrationsnivåer som utgör
underlag för bedömningar av miljöeffekter och behov av åtgärder. De riktvärden för
bostäder som anges i Prop. 1996/97 utgör en grund för Trafikverkets interna riktlinje för
buller och vibrationer.
Nedanstående värden, tabell 1, är en konkretisering av vad Trafikverket anser vara en god
eller i vissa fall godtagbar miljö. Värdena ska utgöra ett stöd vid Trafikverkets bedömningar
om behov av utredningar och genomförande av skyddsåtgärder mot höga buller- och
vibrationsnivåer.
Tabell 10. Trafikverkets riktvärden för buller och vibrationer från väg- och spårtrafik

Lokaltyp eller områdestyp

Ekvivalent
ljudnivå,
Leq24h,
utomhus

Bostäder1 2

55 dBA3
60 dBA4

Vårdlokaler8
Skolor och
undervisningslokaler9
Bostadsområden med låg
bakgrundsnivå12
Parker och andra
rekreationsytor i tätorter
Friluftsområden
Betydelsefulla fågelområden
Hotell12 13
Kontor12 14

dBA3

55
60 dBA4
45 dBA

Ekvivalent
ljudnivå, Leq24h
utomhus på
uteplats/
skolgård
55 dBA

55 dBA

Maximal
ljudnivå, Lmax
utomhus på
uteplats/
skolgård
70 dBA 5

70

dBA10

Ekvivalent
ljudnivå, Leq24h
inomhus

Maximal
ljudnivå,
Lmax
inomhus

30 dBA

45 dBA 6

30 dBA
30 dBA

45 dBA6
45 dBA11

30 dBA
35 dBA

45 dBA
50 dBA

Maximal
vibrationsnivå, mm/s
vägd RMS
inomhus
0,4 mm/s7
0,4 mm/s7

45-55 dBA
40 dBA
50 dBA

I riktlinjen framgår även åtgärdsnivåer för att skydda de mest utsatta bostäderna,
förskolorna och grundskolorna längs befintlig infrastruktur dvs. vilka miljöer som
prioriteras för åtgärd. Åtgärdsnivåerna presenteras i avsnitt 6.1.

1

Riktvärden inomhus omfattar bostadsrum i permanentbostad och fritidsbostad
Dessa riktvärden för buller anges även i prop. 1997/97:53
3
Avser ljudnivå vid fasad från vägtrafik samt från spårtrafik i hastighet högre än 250 km/h
4
Avser ljudnivå vid fasad från spårtrafik vid hastighet lägre än 250 km/h
5
Avser ljudnivå dag‐ och kvällstid (06‐22) Om ljudnivån överskrids bör den inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger
per timme
6
Avser ljudnivåer nattetid (22‐06) och får överskridas med högst 5 dBA fem gånger per trafikårsmedelnatt
7
Avser vibrationsnivå nattetid (22‐06) och får överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt. Vibrationsnivån får dock
inte överskrida 0,7 mm/s vägd RMS
8
Avser utrymme för sömn och vila, eller utrymme med krav på tystnad
9
Riktvärden inomhus omfattar undervisningsrum samt rum för sömn och vila
10
Avser ljudnivåer dagtid (06‐18) och får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per timme
11
Avser ljudnivå dagtid (06‐18) och får överskridas med högst 5 dBA fem gånger per timme
12
Riktvärden för dessa områdestyper beaktas endast vid nybyggnad av infrastruktur.
13
Avser gästrum för sömn och vila
14
Avser rum för enskilt arbete
2
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Trafikverkets rapport Tillgänglighet i ett hållbart samhälle
I Trafikverkets rapport Tillgänglighet i ett hållbart samhälle, maj 2017, formuleras mål som
tar sin utgångspunkt i ett hållbarhetsperspektiv, men också genom en bedömning av hur vi
kan skapa ett samhälle som är attraktivt och erbjuder en god livskvalitet för alla medborgare
och utvecklingsmöjligheter för näringslivet i hela landet. Buller har hanterats som en
prioriterad aspekt för att nå hållbarhetsmålen. Som mål för år 2030 anges att antalet utsatta
för trafikbuller över riktvärdena ska minska med 50 % jämfört med 2015 och ingen ska
utsättas för buller på mer än 10 dB över riktvärdena. Som vision till år 2050 anges att Ingen
dödas eller skadas allvarligt i transportsystemet, varken i olyckor eller av luftföroreningar
eller buller.

5.2.

Åtgärdsstrategier

För att nå målen krävs en kombination av åtgärder, se figur nedan. Bullerskärmar eller
bullervallar, förbättrad ljuddämpning i fasader och bullerskyddade uteplatser genomförs för
att skydda de mest bullerutsatta miljöerna. Tystare beläggningar, spår och trafik är viktiga
åtgärder i befolkningstäta områden och andra bullerkänsliga miljöer. Åtgärder som tystare
fordon, däck och tåg krävs dock för att minska bullernivåerna i alla miljöer.

Figur 5. Illustration av åtgärdsstrategier vid olika grad av överskridanden av riktvärden.

Åtgärder på kort och lång sikt – Strategi för goda ljudmiljöer
På kort sikt prioriteras åtgärder för de mest utsatta och Trafikverket har under de senaste 20
åren vidtagit sådana åtgärder. Detta är ett arbete som kommer att fortsätta under de
närmaste 5 åren.
För att på lång sikt uppnå en målbild som innebär en god ljudmiljö och för att till år 2030
halvera antalet exponerade över bullerriktvärden är det dock nödvändigt att dels minska
bullret vid källan, dels utforma samhällets strukturer så att inte buller och vibrationer från
transportsystemet förhindrar goda ljudmiljöer.
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Det finns ingen enskild typ av åtgärd som ensamt leder mot målen inom rimlig tid och
kostnad. En aktör, t ex Trafikverket, kan inte heller ensam lösa problemen. Bästa sättet att
nå målen är att välja ut de mest kostnadseffektiva åtgärderna som kompletterar varandra
och tillsammans planera och genomföra åtgärderna. I Trafikverkets åtgärdsstrategi ingår
därför att även stödja andras arbete, vilket beskrivs närmare i kapitel 7.
Trafikverket är en av många aktörer som har ansvar för att bidra till lägre källbullernivåer
och skydda de goda ljudmiljöerna.

Mindre källbuller
De långsiktiga bulleremissionerna och bullerexponeringen i samhället är beroende av hittills
fattade beslut om fordonskrav, framtida beslut och övrig samhällsutveckling.
Omsättningstiden för vägfordon är relativt lång. Lägre bullernivåer från nya vägfordon kan
förväntas ge betydande effekter om först 10–20 år. För däck går utbytet snabbare, vilket gör
att betydande effekter kan förväntas inom 5–10 år.
För järnvägsfordon är omsättningstiden längre än för vägfordon. De fordonskrav som
infördes inom EU för nya järnvägsfordon 2006 kommer succesivt att leda till tystare
järnvägsfordon.
Bulleremissionerna kan också minskas genom åtgärder på vägbanan eller spåren.
Lågbullrande beläggning och anpassad spårslipning kan ge betydande effekter under rätt
förutsättningar. Denna typ av åtgärd kan dock inte vidtas generellt och komma alla
bullerutsatta till del, utan kommer att behöva förbehållas sträckor där många människor är
utsatta.

Scenario med trafik som ger minskad klimatpåverkan
Om klimatmålen är styrande för utvecklingen av transportsystemet så kommer detta även
att påverka omgivningsbullret. För att beskriva hur bullersituationen kan komma att
förändras vid olika framtidsscenarier har vi gjort beräkningar av antalet exponerade utifrån
ett scenario som överensstämmer med Trafikverkets klimatscenario. Ett sådant scenario där
tekniska åtgärder kombineras med ett mer transporteffektivt samhälle ger positiva effekter
genom minskat antal exponerade för vägtrafikbuller. Detta beror främst på minskad
vägtrafik, men också på tystare däck och att en utveckling med stor andel elfordon.1
Utifrån detta scenario så beräknas antal utsatta över 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus
från vägtrafik i hela Sverige minska från 1,70 miljoner personer år 2016 till 1,31 miljoner år
2030, en minskning med 390 000 personer eller en minskning med 20-25%. Längs statliga
vägar minskar antal utsatta med omkring 80 000 personer till år 2030. För hela Sverige
beräknas antal utsatta över 65 dBA minska från 400 000 personer år 2016 till 218 000
personer år 2030, en minskning med 182 000 eller med drygt 50 %. Längs statliga vägar
minskar antal utsatta med omkring 2 600 personer till år 2030 motsvarande 190
personer/år.

1

PM Vägtrafikens bullerutveckling och åtgärder för tystare fordon/fordonstrafik, Kjell Strömmer utkast 2018‐03‐14
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Utveckling med tystare järnvägsfordon och ökad järnvägstrafik
Järnvägsfordon som godkänts efter 2006 omfattas av EU:s krav på högsta tillåtna
bullernivåer. Detta innebär att allteftersom fordonsflottan förnyas så kommer
bulleremissionerna från järnvägsfordonen att minska avsevärt. Nya motorvagnar kommer
att ersätta äldre persontåg och dessa nya vagnar kan antas vara upp till 10 decibel tystare än
äldre persontåg.
Särskilda krav på godsvagnar som godkänts före 2006 kommer sannolikt att införas i EU
under slutet av år 2017. Dessa krav kommer att innebära en särskild påverkan på
bulleremissionerna längs järnvägare med stor andel godstrafik.
Även om trafiken på järnvägen kommer att öka så är det troligt att bulleremissionerna från
järnvägen kommer att minska till år 2030. En förutsättning för att fordonskraven ska
medföra minskade bullerstörningar är att risken för bullerstörningar även beaktas vid
underhållet av järnvägen. Här har Trafikverket ett särskilt ansvar för att säkerställa att
bullerstörningarna minskar genom att åtgärda bullret vid källan.

5.3.

Behov av bullerdämpande åtgärder på lång sikt

I detta avsnitt görs en översiktlig beskrivning och bedömning av långsiktiga behov av
bullerdämpande åtgärder. Med bullerdämpande åtgärder avses till exempel tystare
infrastruktur, skärmar och fasadåtgärder. I bedömningen förutsätts att källbullret har
minskat betydligt.
Behoven i detta avsnitt är bedömda utifrån en målbild där bullerriktvärden för bostäder
både inomhus och utomhus uppnås. Målet för riktvärden utomhus har dock avgränsats till
riktvärden för ekvivalenta ljudnivåer på uteplatser. Även framtida behov av goda ljudmiljöer
i andra typer av miljöer än boendemiljöer behöver beaktas. Behov av åtgärder i andra
miljöer än bostäder beskrivs endast mycket översiktligt.
I avsnittet beskrivs även ett antal kriterier som är tänkta som ett stöd vid framtida
prioritering av åtgärder.

Kvarstående bullerproblematik vid generellt lägre källbullernivåer
Utifrån ett antagande om att källbulleråtgärder medför en minskning av bullernivåerna
längs väg och järnväg med 5 dBA görs här en översiktlig kvantifiering av antalet exponerade
över bullerriktvärden inomhus eller utomhus.
Realismen i detta antagande, generellt 5 dBA lägre bulleremissioner, behöver utredas
ytterligare. För järnväg kommer nya och tystare fordon att få mycket stor betydelse och 5
dBA lägre bullernivå bedöms inte vara orealistiskt på lång sikt. För väg kommer ökad andel
elfordon att påverka bulleremissionerna. Effekterna av detta kommer att variera för olika
bebyggelsetyper och trafikeringsfall. För att uppnå 5 dBA generell bullersänkning längs väg
behövs troligen ytterligare åtgärder.

Framtida behov av bullerdämpande åtgärder vid bostäder
För buller inomhus antas att både riktvärden för maximala och ekvivalenta bullernivåer ska
uppnås. Buller utomhus har avgränsats till riktvärden för ekvivalenta ljudnivåer på
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uteplatser. Riktvärden för maximala bullernivåer på uteplatser antas tillåtas överskridas
med 5 dBA.
Avgränsningen har gjorts utifrån en bedömning att det kommer att vara orealistiskt att nå
en målbild där alla bostäder klarar riktvärden utomhus vid mest bullerexponerad fasad.
Högre bullernivåer tillåts vid nya bostäder. Dessa bostäder ska dock anpassas så att risker
för olägenheter ska förebyggas.
Avgränsningen har också gjorts utifrån att det, sett ur ett hälsoperspektiv, böra vara
viktigare att åtgärda boendemiljöer där det finns risk för höga ekvivalenta ljudnivåer jämfört
med maximala ljudnivåer på uteplatser. Det kan också antas att majoriteten av
problembilden kommer att hanteras genom en sådan avgränsning, eftersom ofta
förekommande höga maximala ljudnivåer också återspeglas i en högre ekvivalent ljudnivå.
Tabell 11. Bullerutsatta under förutsättning att dagens bullernivåer minskar med 5 dBA. Antal
boende.
Inomhus
Leq 30-35 dBA

Inomhus
Lmax 45-50 dBA
nattetid

Utomhus, uteplats
Leq 55-60 dBA

Utomhus, uteplats
Lmax > 75 dBA

Statliga
vägar

Ca 60 000

Bör utredas
vidare.

Ca 60 000

Bör utredas vidare

Statliga
järnvägar

Ca 20 000

Bör utredas
vidare

Ca 60 000

Bör utredas vidare

Framtida behov av bullerdämpande åtgärder vid andra miljöer än bostäder
Utöver boendemiljöer bör det övervägas om och i så fall när bullerdämpande åtgärder bör
göras i följande typer av miljöer:


Skolor



Parker och rekreationsytor i tätorter



Allmänna och offentliga platser i tätorter där många människor vistas



Friluftsområden

Även för sådana områden behöver en bedömning om av åtgärdsbehoven göras utifrån hur
bullerutsatt området är och nyttan av att minska bullerexponeringen. Trafikverket har gjort
inventeringar av buller vid skolor men för de andra områdestyperna har Trafikverket oftast
inte kunskap om vare sig exponering eller användning av området. Detta gör det svårt att
kvantifiera och bedöma åtgärdsbehoven.

Kriterier som stöd för prioriteringar
Även vid lägre källbullernivåer kommer det att vara nödvändigt att prioritera bland behoven
av bullerdämpande åtgärder. Nedan finns ett antal kriterier som bör kunna vara ett stöd för
sådana prioriteringar.
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Mål för buller och vibrationer och grad av måluppfyllelse
Synergi med andra mål, t.ex. hållbara städer och samhällen, fysisk aktivitet,
minskad klimatpåverkan, integrations och jämställdhetsaspekter
Praktisk genomförbarhet på kort och lång sikt
Samhällsekonomisk effektivitet
Synergieffekter mellan flera typer av bullerpåverkade områden; bostäder, parker
och rekreationsområden, friluftsområden, betydelsefulla fågelområden
Möjlighet att tillämpa och kommunicera mål och mått för buller

Grad av måluppfyllelse bör relateras till mål och vision för buller i rapport Tillgänglighet i
ett hållbart samhälle och miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

5.4.

Prioriteringsanalys - vibrationer

I Banverkets och Naturvårdsverkets riktlinje Buller och vibrationer från spårburen trafik
inriktades åtgärdsbehovet på de boende som utsattes för de allra högsta vibrationsnivåerna
då vibrationsnivån 2,5 mm/s vägd RMS tillämpades som högsta acceptabla vibrationsnivå
nattetid. Sedan Buller och vibrationer från spårburen trafik trädde i kraft har Banverket och
senare Trafikverket identifierat många av de bostäder som utsattes för vibrationer över 2,5
mm/s vägd RMS.
Allt färre boende påträffade som utsattes för de allra högsta vibrationsnivåerna, och
Trafikverket valde därför att revidera åtgärdsnivåerna för vibrationer inom befintlig
infrastruktur. Flera forskningsstudier visar på att vibrationer påverkar sömnen på liknande
sätt som buller gör. På motsvarande sätt som för buller valdes därför ett kriterium om fem
överskridande per årsmedelnatt. Vidare valdes åtgärdsnivåerna 0,7 mm/s vägd RMS och 1,4
mm/s vägd RMS med utgångspunkt från forskningsstudien”Jämförelse av fysiologisk
respons vid exponering för buller eller vibrationer”1, där störningsnivåerna för buller och
vibrationer jämförs.
Trafikverkets nya riktlinje för buller och vibrationer resulterade alltså i att åtgärd övervägs
vid vibrationsnivåer som överstiger 0,7 mm/s vägd RMS i sovrum nattetid (22:00 – 06:00)
vid minst fem tillfällen per årsmedelnatt och där minst en av dessa störningshändelser
överstiger 1,4 mm/s vägd RMS. Högsta acceptabla vibrationsnivå är 1,4 mm/s vägd RMS
nattetid och får överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt.
Trots lägre åtgärdsnivåer så ledde de senaste vibrationsinventeringarna inte till någon
åtgärd vilket visade sig bero på att de inventerade bostäderna hade haft för få antal
överskridande av riktvärden per årsmedelnatt. Detta beror till stor del på att
vibrationsresultatet från inventeringar utgörs av fältmätningar medan bullerutsatta
identifieras genom bullerberäkningar. Bullerberäkningar utgår från planerad tågtrafik där
tågen alltid antas passera med största tillåtna hastighet, vilket sammantaget ger ett värsta
scenario vad gäller bullerutsattheten. I jämförelse med vibrationer så speglar
vibrationsmätningar i stället de verkliga förhållandena med genomförd tågtrafik och godståg
som inte sällan passerar i betydligt lägre hastighet än vad största tillåtna hastighet anger.
Trafikverket har som inriktning att hantera vibrationsstörningar på liknande sätt som
1
Smith, M., Ögren, M. och Persson Waye, K. Jämförelse av fysiologisk respons vid exponering för buller eller vibrationer.
Rapport 2:2014, Arbets‐ och miljömedicin, Göteborg, 2014.
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maxbullerstörningar hanteras nattetid. Åtgärdsnivåerna för vibrationer behöver därför
revideras också med hänsyn till dessa skillnader mellan mätning och beräkning.
En tänkbar åtgärdsstrategi vore att vidta åtgärd vid vibrationsnivåer som överstiger 0,4
mm/s vägd RMS i sovrum nattetid vid minst fem tillfällen per årsmedelnatt och där minst
en av dessa störningshändelser överstiger 0,7 mm/s vägd RMS. Vidare skulle åtgärd
övervägas för de bostäder där vibrationsnivån överstiger 1,4 mm/s vägd RMS nattetid under
en mätperiod av 7 dygn samtidigt som det förekommer 5 godståg per årsmedelnatt. De nya
åtgärdsnivåerna skulle ta sin utgångspunkt i forskningsartikeln ”Comparison of annoyance
from railway noise and railway vibration”1 som bygger på uppdaterade forskningsresultat
från studien Jämförelse av fysiologisk respons vid exponering för buller eller vibrationer. I
forskningsartikeln motsvarar vibrationsnivån 0,4 mm/s vägd RMS en störningsnivå på ca
48 dBA i maximal ljudnivå, och vibrationsnivån 0,7 mm/s vägd RMS motsvarar en
störningsnivå på ca 52 dBA i maximal ljudnivå. I jämförelse med riktvärden och
åtgärdsnivåer för buller skulle de nya åtgärdsnivåerna för vibrationer hamna mellan
riktvärdet och nuvarande åtgärdsnivå för maximal ljudnivå inomhus. Denna avvägning
skulle vara rimlig med hänseende till diskrepansen mellan uppmätta vibrationsnivåer och
beräknade bullernivåer. För övervägande av åtgärd så kommer även den tidigare
åtgärdsnivån 1,4 mm/s vägd RMS att kvarstå. Ambitionen är att kunna överväga åtgärd för
de boende som utsätts för mycket höga vibrationer utmed stråk som inte är fullt lika
trafikerade som stambanorna.
Tabell 12: Uppskattning av antalet bostäder utmed stråken Västra delen av Västra stambanan
och Västkustbanan som skulle kunna bli föremål för åtgärd utifrån förslag på nya
åtgärdsnivåer
Bana

Åtgärd

Övervägande av åtgärd

Västra stambanan - västra
delen

40

0

Västkustbanan

0

3

5.5.

Avvägning mellan mål, samhällsnyttor och kostnader för åtgärder

Trafikverkets verksamhet ska medverka till att långsiktiga politiska mål uppnås. Det innebär
bland annat att befintliga störningar och negativa hälsoeffekter från buller och vibrationer
ska minska, och nya störningar och negativa hälsoeffekter ska förebyggas.
När ett investeringsprojekt klassats som nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av
infrastruktur är ambitionen att de riktvärden som beskrivs i tabell 10 uppnås. Längs
befintlig infrastruktur ska åtgärder genomföras i de prioriterade och mest utsatta miljöerna.
Detta sker i den takt som anges i den nationella transportplanen.
Trafikverkets kostnader för att skydda enskilda individer mot störningar får dock inte vara
orimligt höga. Samhällsekonomiska beräkningar utgör ett stöd för bedömning av om
åtgärden är ekonomiskt rimlig. Om kostnaden för att uppnå angivna riktvärden bedöms
1

Ögren, M., Gidlöf‐Gunnarsson A., Smith, M., Gustavsson S. och Persson Waye, K. Comparison of annoyance from railway
noise and railway vibration. Int. J. Environ. Res. Public Health 2017.
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vara orimligt hög i förhållande till nyttan av åtgärden, övervägs i stället andra och mer
kostnadseffektiva åtgärder.
I rapporten ”Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn”1,
även kallad ASEK-rapporten, presenteras bland annat samhällsekonomiska
analysmetoder och kalkylvärden. I rapporten ges kalkylvärden, i termer av kostnad per
person och år, för buller från väg- respektive järnvägstrafik. ASEK:s rekommendationer
avser kostnaden för buller i såväl inomhus- som utomhusmiljöer.
Beräkningsgången för förändrade bullerkostnader innebär i grova drag att man avläser
bullernivåer i decibel, före och efter en åtgärd, och avläser motsvarande bullerkostnad per
person och år, före och efter åtgärden. Åtgärdens samhällsekonomiska nytta är lika med
skillnaden i total bullerkostnad för exponerade personer, före och efter åtgärden.
När nyttan med en bullerskyddsåtgärd är större än kostnaden under kalkylperioden fås en
positiv nettonuvärdeskvot (NNK). Nettonuvärdeskvoten är ett av beslutsunderlagen vid
åtgärdsval, och innebär att kostsammare åtgärder oftare kan komma i fråga där
bebyggelsestrukturen är sådan att många människor får del av dem.
I samband med förlag till nationell plan för transportsystemet har en samlad
effektbedömning2 av föreslagna åtgärder gjorts. Planförslagen bedöms minska exponering
för trafikbuller över riktvärden längs statlig infrastruktur med ungefär 25 procent, och
därmed minska trafikbullrets hälsopåverkan. Planförslagen bedöms därför ge ett positivt
bidrag till måluppfyllelse. Bulleremissioner från trafiken på järnvägen bedöms öka till följd
av de satsningar som görs för att öka järnvägstrafiken, men de skyddsåtgärder som planeras
leder troligtvis till att bullerexponeringen längs järnvägen sammantaget ändå minskar.
Bullerskyddsåtgärder och åtgärder för att minska uppkomsten av buller längs statlig
infrastruktur ger ett tydligt bidrag till minskad ohälsa, och typåtgärderna uppvisar
sammantaget en god samhällsekonomisk effektivitet.

6. Planerade åtgärder
6.1.

Skyddsåtgärder längs befintlig infrastruktur

Trafikverket prioriterar att vidta åtgärder i befintliga miljöer3 som bedöms utsättas för höga
bullernivåer och därmed de största riskerna för störningar. Åtgärderna genomförs längs hela
det statliga väg- och järnvägsnätet, inte bara vid de kartlagda sträckor som ingår i
kartläggning enligt direktivet.
Befintlig miljö omfattar vägar och järnvägar som byggts före 1997 och som inte varit föremål
för en väsentlig ombyggnad sedan 1997. Hus byggda efter 1997 ingår inte i
åtgärdsprogrammet.

1

Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.1, Trafikverket, 2018‐04‐01
Samlad effektbedömning av förslag till nationell plan och länsplaner för transportsystemet 2018–2029, Trafikveret, Publ.
2018:042
3
Befintlig miljö omfattar vägar och järnvägar som byggts före 1997 och som inte varit föremål för en väsentlig ombyggnad
sedan 1997. Hus byggda efter 1997 ingår inte i åtgärdsprogrammet.
2
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Åtgärder i förslag till Nationell plan för år 2018-2029
Trafikverkets förslag på indikativ ram för åtgärder för de mest buller- och vibrationsutsatta i
befintlig miljö är 2 800 milj. kr för perioden 2018-2029. Förslaget uppskattas leda till att
cirka 40 000 av de mest bullerutsatta får skyddad inomhus- och utemiljö under
planperioden samt att åtgärder mot höga vibrationsnivåer genomförs. Även skolor med
nivåer över riktvärden kommer att åtgärdas.
Exempel på skyddsåtgärder är:


Fasadåtgärder som byte av fönster eller montering av tilläggsruta samt åtgärder på
ventiler



Bullerskärmar, ofta som lokal skärm på uteplats, och bullervallar eller lång skärm i
anslutning till infrastrukturen



Inköp av fastigheter på grund av höga buller- eller vibrationsnivåer

Förslaget på indikativ ram innefattar även att åtgärda buller vid källan och därmed minska
uppkomsten av buller så att 100 000 personer får lägre bullernivåer till följd av tystare
beläggningar eller rälsslipning under planperioden 2018-2029.

Inriktning för åtgärder i befintlig infrastruktur under planperioden
Buller
Inriktning för buller under planperioden 2018-2029 är att, förutom att vidmakthålla
nuvarande åtgärdsnivåer, fokusera på källbulleråtgärder och skyddsåtgärder så att de
viktigaste hälso- och störningsaspekterna beaktas.
1) Avsluta etappen för nuvarande åtgärdsnivåer (se tabell x) för att dessa sedan ska
vidmakthållas
2) I tätortsområden längs statlig infrastruktur där många människor bor, vistas och
utsätts för buller (över Leq24h 60 dBA), utreda och vid behov genomföra
a.

källbulleråtgärder t ex lågbullerbeläggning eller beläggning med mindre
stenstorlek, spårslipning och spårriktning vid vibrationsstörning.

b. bullerskyddsåtgärder längs infrastrukturen, t ex långa bullerdämpande
skärmar där många bostäder är bullerutsatta och det är motiverat
c.

lokala fastighetsnära bullerdämpande skärmar och fasadåtgärder

3) I områden med mindre tät bebyggelse, utreda och vid behov genomföra främst
fastighetsnära bullerskyddsåtgärder, t ex lokala fastighetsnära bullerdämpande
skärmar och fasadåtgärder.
4) Skolor med höga ljudnivåer (över Leq24h 60 dBA) – utreda och vid behov genomföra
bullerskyddsåtgärder längs infrastrukturen eller fastighetsnära bullerdämpande
skärmar och fasadåtgärder
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Vibrationer
Vibrationsskyddsåtgärder för befintlig infrastruktur är både komplicerat och kostsamt.
Vibrationsstörningar från järnvägstrafiken kan dämpas genom åtgärder vid källan, åtgärder
i utbredningsvägen samt åtgärder i byggnaden.
Järnvägen utgörs i korthet av räl och befästningar som vilar på slipers och ballast.
Uppkomsten av vibrationer vid källan kan mildras genom att minska friktionen som uppstår
när tågen rullar på rälsen eller genom att dämpa vibrationsenergin som överförs från rälsen
till ballasten. Faktorer som är möjliga att påverka är hjulens rundhet och banans standard
vad gäller räl och slipers. Tyvärr har dessa faktorer störst inverkan inom de högre
vibrationsfrekvenserna och ger mycket liten effekt för vibrationer i det lägre
frekvensområdet 1-20 Hz där de största vibrationsproblemen förekommer. För att motverka
uppkomsten av vibrationer i det lägre frekvensområdet så krävs att hela banuppbyggnaden
stabiliseras genom injicering av kalkcementpelare. Detta är en mycket effektiv metod som
ofta leder till att vibrationerna minskar kraftigt. Inom befintlig infrastruktur är
möjligheterna till denna åtgärd dock kraftigt begränsade då ingreppet är förenat med
mycket höga kostnader och stora driftstörningar i samband med ingreppet. För banor med
lite lägre banstandard och trafikering har spårriktning används som åtgärd mot vibrationer.
Metoden har gett ett relativt gott resultat då åtgärden åtminstone reducerat de allra största
vibrationerna.
Åtgärder i utbredningsvägen innebär att vibrationerna dämpas i marken mellan banan och
mottagande byggnad. Sådana åtgärder kan bestå av olika typer av avskärmningar för att
förhindra utbredningen av vibrationsvågor. Bland annat har försök gjorts med spontvägg
bestående av stålspontar som slogs ned mellan mottagare och vibrationskälla. Spontväggen
kan liknas vid en underjordisk bullerskräm och gav en vibrationsreduktion upp till 50 %.
Vidare har även försök gjorts med att skapa en skärm av kalkcementpelare i marken vilket
har visat sig ge ungefär samma vibrationsreduktion som spontväggen. Åtgärder i
utbredningsvägen inom befintlig infrastruktur är mycket kostsamt och projekteringen är
ofta komplicerad med eventuella driftstörningar och markintrång till följd. I de allra flesta
fall överstiger kostanden för åtgärden de vibrationsutsatta byggnadernas värde flerfaldigt
varför dessa åtgärder mycket sällan används.
Även med åtgärder i byggnaden går det att reducera vibrationer. Bäst effekt ger förstyvning
av byggnadens grundläggning genom pålning eller liknande förstyvning. Det finns också
möjlighet att förstyva bjälklagen och därmed förändra resonanserna i byggnaden vilket kan
ge mindre vibrationsförstärkning mellan våningsplanen. Åtgärder i byggnaden kan med
fördel tillämpas i byggskedet då det finns en teknisk och ekonomisk rimlighet att
dimensionera byggnaden efter rådande vibrationer på den aktuella platsen. När väl
byggnaden är uppförd är det tekniskt komplicerat att förstyva grundläggning eller bjälklag i
efterhand samtidigt som ingreppet är förenat med höga kostnader som inte sällan överstiger
fastighetens värde.

Åtgärder vid källan, i utbredningsvägen och i byggnaden är sällan praktiskt genomförbara
eller ekonomiskt försvarbara för befintlig infrastruktur. Därför erbjuder Trafikverket förvärv
av fastighet som den vanligaste åtgärden för de bostäder som utsätts för
vibrationsstörningar som överstiger Trafikverkets riktlinjer för vibrationer. Erbjudande av
förvärv innebär att Trafikverket köper fastigheten och eventuellt river eller förändrar
byggnadens användningsområde.
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Inriktning för vibrationer under planperioden 2018-2029 är att, förutom att utreda och
erbjuda åtgärder vid nuvarande åtgärdsnivå även utreda behov av och genomföra åtgärder
vid justerad åtgärdsnivå för vibrationer.

Åtgärdsnivåer
I tabell 13 nedan finns nuvarande åtgärdsnivåer sammanställda. Åtgärdsnivåerna utgör
grund för när behovet av åtgärder behöver utredas.
Tabell 13. Nuvarande åtgärdsnivåer för buller från väg- och spårtrafik vid befintlig miljö.
Lokaltyp eller områdestyp

Ekvivalent
ljudnivå, Leq24h
utomhus på
uteplats/skolgård

Ekvivalent
ljudnivå,
Leq24h
inomhus (1)

Maximal
ljudnivå,
Lmax,
inomhus

Bostäder

65 dBA (2)

40 dBA

55 dBA (3)

Skolor (för- och
grundskola)

65 dBA (4)

40 dBA

55 dBA (5)

(1)

Avser bostadsrum i permanentbostäder och fritidsbostäder samt i utrymmen för undervisning.

(2)

Avser om bullernivån överskrids på bostadens alla befintliga uteplatser. Minst en uteplats ska då åtgärdas eller
en bullerskyddad uteplats skapas.

(3)

Avser bullernivåer nattetid (22-06) och får överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt.

(4)

Ekvivalentnivån för dagtid (06-18) på vardagar bör användas som prioriteringsgrund om den är högre än
ekvivalent dygnsmedelvärde.

(5) Avser bullernivåer dagtid (06-18) och får överskridas högst 60 gånger per dag i snitt dagtid (06-18) i utrymmen
för undervisning och för sömn och vila längs järnväg. För vägbuller gäller endast åtgärdsnivån i utrymmen för
sömn och vila i förskolor.

Målsättningen med åtgärderna ska vara att klara det riktvärde som motsvaras av
åtgärdsnivån, men det kan visa sig orimligt att nå ända fram när teknisk möjlighet och
samhällsekonomisk nytta har bedömts.
Trafikverket genomför nu en översyn och analys av åtgärdsnivåerna för att justera inriktning
så att mål och vision för tillgänglighet i ett hållbart samhälle ska kunna nås. Utöver
boendemiljöer diskuteras även om och i så fall när bullerdämpande åtgärder bör göras för
att skydda grönytor, parker, allmänna och offentliga platser i tätorter där många människor
vistas. De utrednings- eller åtgärdsnivåer som nu diskuteras beskrivs i avsnitt 5.3.
Förutom att bullerskydda boendemiljöer och områden där många människor vistas kommer
Trafikverket även utreda behov av åtgärder för betydelsefulla fågelområden och andra
skyddsvärda naturområden med höga bullernivåer. Trafikverket har tagit fram en metod1 för
att kunna identifiera och prioritera områden2 för planering av riktade miljöåtgärder i
befintlig transportinfrastruktur. Åtgärderna utgör en del av den indikativa ramen för
landskap i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029, trimnings- och
miljöåtgärder.

1
2

Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer, Trafikverkets publikation 2016:036
Trafikbuller i naturmiljöer ‐ prioriteringsunderlag för riktade miljöåtgärder, Trafikverkets publikation 2017:185

62

Skyddsåtgärder under programperioden 2019-2023
Översiktlig bedömda åtgärder i form av bullerdämpande långa och lokala skärmar,
fasadåtgärder1 och inköp av fastigheter beräknas inom perioden för åtgärdsprogrammet
kunna förbättra situationen för knappt 20 000 boende, som i dag utsätts för höga bulleroch vibrationsnivåer längs befintliga statliga vägar och järnvägar. Dessa åtgärder utgör en
del av den indikativa fördelningen på 2800 miljoner kr som föreslås avsättas till riktade
bullerskyddsåtgärder längs befintlig statlig väg och järnväg under perioden 2018-2029 i
förslaget till nationell plan för transportsystemet.
Tabell 14. Översiktligt bedömt antal bostäder/skolor per trafikslag och åtgärdstyp för åren
2019-2023.
Åtgärdstyp

Väg

Fasad

2500

1850

4350

Skärm - lång

1500

1200

2700

Skärm- uteplats

1300

1050

2300

80

45
80

125
80

Skolor
Vibration

Järnväg

Summa

Vid genomförande av åtgärder strävar Trafikverket efter att de samhällsekonomiskt mest
effektiva åtgärderna eller kombinationerna av åtgärder genomförs. Åtgärder mot höga
bullernivåer inomhus prioriteras högre än åtgärder mot höga bullernivåer utomhus. De
mest bullerexponerade prioriteras, och åtgärderna ska innebära effektiva reduktioner av
störningar.

Systematiskt åtgärdsarbete
För att vi så effektivt som möjligt ska minska bullret och vibrationerna arbetar vi
systematiskt med att inventera och prioritera, utreda, planera och genomföra åtgärderna.
Läs mer om genomförda och planerade fastighetsinventeringar i avsnitt 5.3. Bilden nedan
visar kortfattat arbetsgången i Trafikverkets åtgärdsarbete:

Figur 6. Trafikverkets arbetssätt för de mest bullerutsatta miljöerna

1 Åtgärderna gäller även vård- och omsorgsboende.
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Kommunikation om åtgärdsarbetet
Det är viktigt att kommuner och berörda fastighetsägare i god tid kan få information om vad
som planeras för deras fastighet, och när utredning och erbjudande om åtgärd kan förväntas
ske. Det ger dem underlag för att fatta viktiga beslut om t.ex. underhållsåtgärder på sin
fastighet. Det kan också innebära att man i fler fall än idag kan välja att genomföra
skyddsåtgärder i egen regi, med kostnadsersättning från Trafikverket.
När det gäller riktade åtgärder längs befintlig infrastruktur har det hittills inte varit möjligt
att ge närmare besked om tidpunkten för åtgärder, annat än de som är närmast förestående.
Trafikverket kommer under de närmaste åren att intensifiera arbetet med
bullerskyddsåtgärder längs befintlig infrastruktur, och en utveckling av arbetssätten
kommer att ske. En av målsättningarna är att få till stånd en mer långsiktig
produktionsplanering, vilket ger möjlighet till en tydligare kommunikation med berörda
fastighetsägare och kommuner.
Trafikverkets webb-sida har generell information om åtgärdsarbetet och en e-tjänst för
boende som upplever störningar från trafikbuller med förfrågan om bullernivåer och
eventuella åtgärder på den enskilda fastigheten. Under programperioden ska webb-sidan
utvecklas med mer konkret information om åtgärdsarbetet.

6.2.

Tystare vägbeläggning och spårunderhåll

Valet av beläggning har stor påverkan på bullersituationen. Trafikverket ska vid val av
beläggning ta hänsyn till buller och annan miljöpåverkan som viktiga faktorer förutom
beläggningens funktion, säkerhet och kostnad. Exempel på åtgärder är ljuddämpande
beläggningar vid känsliga miljöer, speciellt tysta beläggningar och tystare
standardbeläggning.
Trafikverket bedömer att ca 9400 bostäder med ca 20 000 boende kan få sänkt buller vid
val av mindre bullrig beläggning under åren 2020-2023. Under åren 2024-2029 bedöms ca
30 000 boende kunna erhålla lägre bullernivåer vid beläggningsbytet.
Vid ett planerat beläggningsbyte ska Trafikverket analysera lämpligt val av beläggning.
Baserat på antalet bullerutsatta boende längs aktuell vägsträcka kommer
samhällsekonomiska beräkningar utföras med nyttor som lägre buller, lägre rullmotstånd i
ena vågskålen och ökad kostnad och ökad partikelhalt i andra vågskålen.
Fokus kommer riktas på vägsträckor där många boende med ekvivalenta bullernivåer
mellan 60-65 dBA finns.
Underhållet av rälsen har stor betydelse för uppkomsten av buller. Bullret ökar med
hastigheten och är beroende av rälsytans och hjulringens ytjämnhet. Genom regelbunden
rälsslipning kan löpbanan på rälsen hållas så jämn som möjligt. Extra underhållsinsatser av
bullerskäl är främst motiverade i befolkningstäta områden. Spårslipning som bullerskyddsåtgärd förutsätter att rälsytans tillstånd mäts och analyseras regelbundet som
underlag till planering av spårslipningsinsatser. Ambitionen är att utveckla och tillämpa
metoder för att beakta bullerstörningar i samband med drift och underhåll av järnvägen.
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Tabell 15. Bedömt antal bostäder som kan få nytta av åtgärderna, per trafikslag och åtgärdstyp
för åren 2019-2023.
Åtgärdstyp

Väg

Järnväg

Summa

Beläggning/Spårslip

9400

7500

16900

6.3.

Skyddsåtgärder vid ny- och väsentlig ombyggnad

I investeringsprojekt som utgör nybyggnad eller väsentlig ombyggnad genomförs
bullerskyddsåtgärder med ambitionen att klara riktvärdena enlig tabell 10, så långt det är
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Skyddsåtgärderna fastställs i väg- respektive
järnvägsplan efter ett omfattande samrådsförfarande.
Information om de byggprojekt som planeras, utreds och byggs just nu finns på
Trafikverkets webbisda. https://www.trafikverket.se/nara-dig/Projekt/

6.4.

Tillståndsprövade verksamheter

Vissa av de verksamheter som ska omfattas av åtgärdsprogrammet är tillståndsprövade
enligt miljöbalken med bullervillkor för driftskedet. För dessa finns även kontrollprogram
som anger hur villkoren ska följas upp. Det rör sig om berörda flygplatser, samt
Kontinentalbanan och Citytunneln i Malmö.
För var och en av dessa verksamheter görs en beskrivning av prövningen och de villkor som
gäller. Tidiagre genomförda skyddsåtgärder beskrivs översiktligt, och vilka åtgärder som
planeras de närmaste åren.

Kontinentalbanan
Prövningen
1996 beslutade regeringen att ge Svedab och Banverket tillstånd till utbyggnad och drift av
järnvägstrafik på Kontinentalbanan genom Malmö. Beslutet angav som provisoriska
bullervillkor att innehålla Lmax 50 dBA och Leq 35 dBA inomhus. För buller utomhus angavs
en målsättning på Leq 65 dBA för uteplatser.
Efter att prövotidsredovisning inlämnats 2008 fattades beslut om slutliga villkor. De nu
gällande villkoren fastställdes av mark- och miljödomstolen 2016.

Gällande villkor
Villkoren för nuvarande trafik anger att buller från Kontinentalbanan inomhus i
bostadsrum, undervisnings- och vårdlokaler inte får överskrida Leq 35 dBA och Lmax 50 dBA
nattetid (22-07), annat än vid enstaka och oförutsedda händelser.
Åtgärder ska vidtas inom fem år med målet att klara 5 dBA lägre nivåer än de uppsatta
villkoren, d.v.s. Leq 30 dBA och Lmax 45 dBA nattetid (22-07). För åtgärderna har även
angetts som mål att 60 dBA dygnsekvivalent ska innehållas vid uteplatser i anslutning till
bostad.
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En ansökan om ändring av tillståndet för att möjliggöra persontrafik har därefter gjorts.
Ändringstillstånd har beslutats under 2017, och vunnit laga kraft. Det beslutades att de
villkor som återges ovan även ska gälla för den förändrade trafikeringen.

Genomförda åtgärder
För att uppfylla de provisoriska villkoren från 1996 utförde Svedab ca 6 000 löpmeter
bullerskärm med höjden 2 m över rälsöverkant. Ca 5 000 fönster byttes på de bostadshus
och skolor som låg närmast banan. Även nya friskluftsventiler sattes in, dörrar byttes ut och
tilläggsisolering utfördes.

Planerade åtgärder
För att åstadkomma den ytterligare sänkning av bullret som följer av de slutliga villkoren
kommer befintlig bullerskärm att byggas ut samt höjas längs vissa delar av banan.
Åtgärderna ska vara vidtagna senast 2021.

Citytunneln Malmö
Prövningen
För Citytunneln i Malmö har Miljödomstolen tidigare utfärdat provisoriska villkor för bl.a.
luftburet buller under en prövotid. Prövningen innefattar även förbindelsespår vid Vintrie
och Lockarp.
Trafikverket hade efter prövotidsredovisningen yrkat på villkor som motsvarade de
provisoriska och att dessa nivåer ska fastställas som riktvärden, inte begränsningsvärden.
Med en utformning som begränsningsvärden har Trafikverket senare yrkat på 5 dB högre
värden.
I december 2016 beslutade mark- och miljödomstolen om slutliga villkor avseende bland
annat buller för Citytunnelprojektet. Villkoren utformades som begänsningsvärden, i
huvudsak enligt Trafikverkets senaste yrkande. Efter att domen överklagats av Malmö stad
har Mark- och miljödomstolen i februari 2018 beslutat om slutliga villkor enligt nedan, och
bland annat upphävt villkor om bullernivåer inomhus.

Gällande villkor
Luftburet buller från tågtrafiken ska som gränsvärde inte överskrida nedan angivna värden.
Vid enstaka eller oförutsedda händelser får dock angivna bullervärden överskridas.
Tabell 16. Slutliga villkor för luftburet buller, Citytunneln med förbindelsespår
Lokal-/områdestyp
Bostäder

Bostäder, vårdlokaler, tillfälligt
boende samt lokaler där
tystnad och stillhet är
betydelsefull
Undervisningslokaler och
kontorslokaler
Rekreationsområde i tätort

Gränsvärden
Leq,24h, vid fasad
LmaxF, vid fasad
Leq,24h, på uteplats
Leq,24h, vid fasad
LmaxF, vid fasad

Leq,06-18, under
vardagar; vid fasad
Leq,24h

60 dBA
70 dBA
55 dBA
60 dBA
70 dBA

60 dBA
60 dBA
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Genomförda åtgärder
Bullerskärmar har uppförts för ett mindre antal fastigheter i Lockarp.

Planerade åtgärder
Kontroller enligt det kontrollprogram som nu utarbetas får utvisa om kompletterande
åtgärder blir nödvändiga, vad avser villkoret för maximal ljudnivå vid fasader. De mätningar
som genomförts under prövotiden tyder dock inte på överskridanden.

Stockholm Arlanda Airport
Bakgrund, tidigare bullerisoleringsvillkor
Det första beslutet om bullerskyddsåtgärder av flygplatsens närliggande fastigheter kom i
koncessionsnämndens beslut 1993. Nya krav infördes i miljötillståndet för trebanesystemet
från 1998 och i Miljödomstolens delbeslut 2003 och beslut 2004. Enligt dessa beslut
bullerisolerades i en första etapp bostäder inom gränskurvan för FBN60 dB(A), och i en
andra etapp bostäder som exponerades för 70 dB(A) 3ggr/natt och 150 störningsnätter/år.
Dimensioneringen av bullerskyddsåtgärderna i dessa områden beräknades på ett fullt
nyttjat miljötillstånd på 372 100 rörelser per år. Av drygt 1000 utredda bostäder har ca 700
bullerisolerats till en kostnad av drygt 100 Mkr.

Nytt miljötillstånd
Arlanda nya miljötillstånd fastställdes den 25 maj 2015 och togs i bruk 2016. I detta
miljötillstånd skärptes bullerisoleringsvillkoret enligt nedan:





FBN 55 dB(A)istället för som tidigare FBN 60 dB(A).
80 dB(A) maximalnivå och därutöver, dag- och kvällstid, som ett nytt krav.
Dessutom skärptes målvärdet för maximalljudnivåer 70 dB(A) eller däröver, minst
150 nätter per år med minst tre flygrörelser per natt, som nu ska dimensioneras för
de mest bullrande flygplanstyperna.
Vidare tillkom att även skol- och vårdbyggnader skall ingå i bullerskyddsåtgärderna.

Bullerskyddsåtgärder med anledning av nytt miljötillstånd
Detta medför att:





Ett 50-tal bostäder och två vårdbyggnader tillkom inom FBN 55 dB(A). Ett 20 tal av
dessa kräver bullerskyddsåtgärder.
1 skola och 2 förskolor inom MAX 70 dB(A)utreddes för bullerisolering, dock har de
fullgod isolering.
En skärpning av ett 40-tal tidigare bullerisolerade bostäder inom MAX 70 dB(A),
3ggr/150 nätter med 2 dB högre dimensionerande ljudnivå än tidigare. Av dessa
krävde 33 bostäder kompletterande åtgärder.

Detta åtgärdsprogram har en beräknad kostnad på ca 8 Mkr. Bullerskyddsåtgärdena är
pågående och ska vara vidtaget den 25 maj, 2018.

Åtgärdsarbetet de kommande åren
Efter uppfyllandet av nuvarande bullerisoleringsvillkor bedömer Swedavia att inga
ytterligare bullerisoleringsprogram är nödvändiga. Denna eftersom Swedavia redan
genomfört ett omfattande bullerisoleringsprogram under tidigare miljötillstånd, samt nu
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också tar höjd och bullerisolerar för en prognostiserad trafik på 250 000 rörelser. Varje vår
säkerställs att det årliga trafikutfallets ljudnivåer håller sig inom bullerisolerat område.
Mellan utförande av miljötillståndens bullerisoleringsvillkor utför Swedavia en förvaltning
av de bullerisolerade husen. Där bevakas bullerisoleringsfrågor såsom tvister,
reklamationer, fastighetsägarekontakter, materiallivslängd, nya bullerisoleringsområden
m.m.

Bromma Stockholm Airport
Bakgrund, bullerisoleringsvillkor
Den 6 april vann Miljööverdomstolens dom från 2010 laga kraft. Detta innebär att
flygplatsen ska vidta bullerisolerande åtgärder på bostadshus (såväl permanent-bebyggelse
som fritidshus) samt skolor, daghem och vårdinrättningar, som utsätts för maximala
bullernivåer på 80 dB(A)eller högre. Ljudnivåerna inomhus efter vidtagna bullerisolerande
åtgärder får inte överskrida 30 dB(A)som dygnsekvivalent ljudnivå.
Enligt domen skall åtgärderna vara vidtagna senast inom två år från det att domen i målet
har vunnit laga kraft. En villkorsändring i april 2013 medgav att denna tid förlängdes till den
1 juli 2014. För trafikutfall 2010-2012 utreddes 1337 fastigheter för bullerskyddsåtgärder
(1168 småhus, 162 flerbostadshus och 7 skolor). Av dessa bullerisolerade Swedavia 803
fastigheter, varav 680 var småhus, 122 flerbostadshus och en skola till en kostnad av ca 210
Mkr.

Brommaspecifikt spektra
Bostädernas närhet till flygplatsen samt den rikliga propellertrafiken medför att det
standardspektra, som vanligtvis används vid flygplatsernas bullerisoleringsprogram blir
missvisande att använda sig av.
Spektruminnehållet styr hur bullret tar sig in i husets konstruktion. Generellt gäller att
lågfrekventa ljud, t.ex. från propellerflyg, lättare tar sig igenom väggar och fönster än vad
högfrekventa ljud gör. År 2014 och tidigare beräknades spektrum i olika positioner genom
en kombination av två ”typspektrum”, ett för start och ett annat för landning. Dessa två
spektrum kombinerades efter fördelningen starter och landningar.
För Brommas trafikutfall 2015 utvecklade Swedavia metoden hur spektrum
(frekvensinnehåll) för ljudet tas fram. Den nya metoden bygger på inmätta spektrum för
varje flygplanstyp. De olika uppmätta spektrumen kombineras utefter vilka flygplanstyper
som bullrar över respektive plats. Resultatet av beräkningen stämmer därmed bättre
överens med verkligheten och medför att Swedavia kan anpassa bullerskyddsåtgärdena mer
noggrant.

Årlig översyn och åtgärdsprogram
Nya bullerkurvor tas fram årsvis baserat på det senaste årets trafik. Detta innebär att en
översyn och eventuell bullerisolering av berörda byggnader görs årsvis. Under åren 20132016 medförde detta att 64 byggnader behövde ljudisoleras.

Åtgärdsarbetet de kommande åren
I och med det stora antalet bullerisolerade hus, samt den nya Bromma-specifika metoden
för spektrat torde åtgärdsbehoven och tillkommande hus vid varje årsutfall att minska
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framledes. Dock medför det stora antal byggnader inom begränsningsområdet för
bullerisolering ett förvaltningsarbete.

Göteborg Landvetter Airport
Bakgrund, tidigare bullerisoleringsvillkor
Swedavia har, i enlighet med Miljödomstolens dom den 8 oktober 2008 vidtagit
bullerskyddsåtgärder i bostadsbyggnader som utomhus


exponeras för FBN 55 dB(A) eller däröver,



exponeras för maximalljudnivåer 70 dB(A) eller däröver, minst 150 nätter per år
med minst 3 flygrörelser per natt.

Bullerisoleringsvillkoret föreskrev också att åtgärderna skulle dimensioneras för den mest
bullrande flygplanstypen. Detta medförde kraftiga isoleringsåtgärder på de flesta av
byggnaderna inom åtgärdsområdet. Maximala ljudnivåer för den dimensionerande
flygplanstypen har beräknats till knappt 100 dB(A) i närheten av flygplatsen och längst ut i
åtgärdsområdet till ca 80 dB(A). Dessa ljudnivåer medförde i de flesta fall att, förutom
fönsterbyten, även vägg- och takåtgärder erfordrades.
Åtgärdskostnaderna blev ofta så höga att de bedömdes som orimliga med hänsyn till
bostadens standard och värde och med hänsyn till den samhällsnytta och effekt som uppnås.
I samråd med tillsynsmyndigheten åtgärdades inte dessa byggnader fullt ut, i första hand
prioriterades därför åtgärder i sovrum. 291 bostäder har utretts varav 222 bostäder hittills
har bullerisolerats till en kostnad av 70,3 Mkr.
Nytt miljötillstånd
Mark och Miljödomstolen meddelade i juni 2015 en dom vilken överprövades av Mark- och
Miljööverdomstolen, som efter vissa justeringar fastslog domen maj 2016. Swedavia begärde
av andra skäl än bullerisolering prövningstillstånd hos Högsta Domstolen vilket avslogs i
juni 2017. Villkoret rörande bullerisolering är ändrat i vissa detaljer, bl. a att bostadsrum ska
åtgärdas samt att rimligheten ska ta hänsyn till redan nedlagda kostnader. Med de
förutsättningar som villkoret anger bedömer Swedavia att ca 200 byggnader behöver
utredas för kompletterande åtgärder till en bedömd åtgärdskostnad av ca 50 Mkr. Dessa
kompletterande isoleringsåtgärder ska vara vidtagna inom fem år, för byggnader som inte
erhållit åtgärder tidigare ska dessa vara vidtagna inom tre år. Det nya miljötillståndet har
inte tagits i anspråk.
Åtgärdsarbetet de kommande åren
Med tillämpning av nuvarande dom från 2008 kommer det att vara ett fåtal byggnader som
behöver åtgärdas de närmaste åren, i första hand rör det sig om 35 byggnader där ägaren
tidigare avböjt åtgärder. Erfarenheten är att det då gäller ett begränsat antal byggnader per
år där åtgärder kan bli aktuella i samband med att fastigheten får en ny ägare. Mindre troligt
är att det geografiska området ökar pga. ökad trafik eller annan trafiksammansättning. De
senaste åren har isoleringsarbetet rört sig om i genomsnitt 4-5 byggnader till en kostnad av
ca 2 MSEK årligen.
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7. Samhällsplanering och samverkan
7.1.

Trafikverkets roll

Trafikverket driver på, medverkar och har en stödjande funktion i samhällsplaneringsarbetet. Trafikverkets arbete med buller och vibrationer kan beskrivas utifrån nuvarande
tillstånd och önskvärt läge samt utvecklingsbehov och åtgärdsförlag och delas upp i följande
områden och angreppssätt:

Tidiga skeden i planeringen


Samhällsplanering där dialog sker i tidiga skeden med kommuner, näringsliv m.fl.
för att stödja bebyggelseutveckling med god ljudmiljö och transportsystem där t ex
större andel av persontransportresandet i tätorter sker med kollektivtrafik, cykel
och gång så att biltrafiken kan minska.



Stöd för samverkande åtgärder enligt 4-stegsprincipen:
Steg 1: påverka transportbehovet och val av transportsätt, Steg 2: effektivare
utnyttjande av befintligt väg- och järnvägsnät, Steg 3: begränsade väg och
järnvägsförbättringsåtgärder, Steg 4: nyinvesteringar och större ombyggnader.

Planeringsstöd


Preciserade mål, riktlinjer och övergripande regler.
Exempel: Rutinbeskrivning buller och vibrationer vid planering av bebyggelse,
TDOK 2017:0686. Rutinbeskrivningen syftar till att nå en likartad hantering och ett
gemensamt arbetssätt när Trafikverket samverkar med kommuner vid
samhällsplanering där det finns risk för buller- eller vibrationsproblem.



Metoder och modeller för inventeringar och bedömningar
Exempel: VägBUSE och järnvägsBUSE - excelbaserade verktyg för
samhällsekonomisk analys av bulleråtgärder i anslutning till väg- eller
järnvägssystemet, baserade på ASEK:s kalkylvärden.



Kunskap och information om tillstånd, miljö- och hälsoeffekter

Statlig medfinansiering
Detta kan ske genom t ex stadsmiljöavtal där syftet är att främja hållbara stadsmiljöer genom att
skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik
eller cykeltrafik. Åtgärder som i sin tur kan bidra till bättre ljudmiljöer.
Läs mer om stadsmiljöavtal: www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-ochutreda/Planerings--och-analysmetoder/Finansieringsmetoder/statligt-stod-for-hallbarastadsmiljoer---stadsmiljoavtal/
Statlig medfinansiering kan också ges till miljöförbättrande åtgärder, t ex bullerskydd, vid
kommunala gator och vägar.
Länk till information och ansökan: www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-omstatlig-medfinansiering-till-regionala-kollektivtrafikanlaggningar-trafiksakerhet-och-miljo/
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7.2.

Viktiga aspekter på buller och vibrationer i planeringen

Planering av bostäder och andra störningskänsliga lokaler
Vid planering och byggande finns krav i PBL på att man ska välja plats och utforma
bebyggelsen med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. Det finns särskilda
bestämmelser om lokalisering och anpassning av bostäder med hänsyn till
omgivningsbuller. Med en genomtänkt planering finns i de flesta fall goda möjligheter att
skapa en bra ljudmiljö för de som bor och vistas i området. De bästa förutsättningarna för
detta får man genom att lyfta in bullerfrågan tidigt i planeringen och låta akustisk
kompetens arbeta nära planhandläggare, exploatör och arkitekter.

Exempel på planeringsåtgärder
Förtätning som en åtgärd för att minska buller kan användas vid alla typer av byggnader.
Om man förtätar ett bostadsområde kan parkeringsytor försvinna, men dessa kan eventuellt
ersättas med avskärmande parkeringshus i bullerexponerat läge. Ytor nära vägar och
järnvägar kan vara bra skyltlägen för kontor som även kan fungera som bullerskärmar för
bakomliggande bostäder eller rekreationsområden.
I större stadsbyggnadsprojekt finns möjlighet att se över trafiklösningar. Trafiken kanske
kan ledas om och samlas på färre gator eller byggas över för att minska bullerexponeringen i
området.
Andra planeringsåtgärder kan vara att lägga till grönska i befintliga miljöer genom att
omvandla stenlagda och asfalterade ytor till naturlig mjuk mark med planteringar och träd
för att öka absorptionen, till exempel kan gräs mellan spåren ge effekt. Grönska minskar
dessutom både upplevelsen av buller och bidrar med andra positiva ekosystemtjänster och
ger förutsättningar för ökad trivsel.

Bostadsnära områden
Ljudmiljön på offentliga platser, på torg och i parker, på skolgårdar, längs gång-och
cykelvägar med mera är viktig även om den inte är lika reglerad som ljudnivån vid bostäder.
Med god ljudkvalitet menas inte nödvändigtvis att en plats är tyst, utan snarare en attraktiv
ljudmiljö och att platsens egen karaktär dominerar. Det innebär också att vi kan uppfatta
platsens rymd och karaktär i ljudet, som volymen hos ett öppet torg och bredden på en gata
samt att vi kan identifiera ljud från fordon och uppfatta varifrån de kommer.

7.3.

Nationellt samarbete

Naturvårdsverket har ett utpekat ansvar för att samordna myndigheternas arbete avseende
omgivningsbuller. Trafikverket har aktivt bidragit i bullersamordningen, i såväl styrgrupp
som nätverk och projektgrupper. Arbetet har bland annat resulterat i
kunskapssammanställningar om stomljud, om vibrationer, om lågfrekvent buller samt
risker för hälsoeffekter.
Under 2017 har den nationella bullersamordningen inrättat ett kunskapscentrum för buller
som ska utveckla och vägleda om mät- och beräkningsmetoder för buller utomhus samt på
annat sätt stödja myndigheterna vad gäller metoder för mätning och beräkning av buller.
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En myndighetsgemensam strategi för goda ljudmiljöer har också tagits fram under 2017.
Ambitionen med strategin är att stödja ett proaktivt arbete med goda ljudmiljöer i den
bebyggda miljön, och att skapa samsyn och en gemensam riktning för myndigheternas
arbete med buller.
Läs mer om bullersamordningen Naturvårdsverkets webbsida.
http://www.naturvardsverket.se/bullersamordning
Ett annat exempel på nationellt samarbete är publikationen ”Skapa goda ljudmiljöer Handbok i trafikbullerskydd” som publicerats under 2017. Den är framtagen av Sveriges
kommuner och landsting i samarbete med Trafikverket och Stockholms Stad. Ett flertal
kommuner, konsulter och institutioner har bidragit i arbetet.
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/skapa-goda-ljudmiljoer.html

7.4.

Internationellt samarbete

Trafikverket deltar i internationellt samarbete genom olika nätverk. Några av dessa som
bedriver projekt och driver utvecklingen inom områdena buller och vibrationer är;


CEDR (Conference of European Directors of Roads), ett nätverk för statliga
väghållare i Europa.


Trafikverket har delfinansierat fyra forskningsprojekt (FOREVER,
DISTANCE, QUESTIM och ON-AIR) som finns redovisade på CEDRs
hemsida (http://www.cedr.eu/)



Trafikverket har medverkat i arbetsgruppen Road Noise 3 som producerat
tre kunskapsrapporter om ”Noise reducing pavements”, ”Noise barriers”
och ”Cost benefit analysis…” http://www.cedr.eu/publication-threetechnical-reports-noise/



EIM (European Rail Infrastructure Managers), ett nätverk för europeiska
järnvägsinfrastrukturhållare och som är en godkänd Stakeholder
(intresseorganisation) gentemot europeiska järnvägsbyrån (ERA). Detta innebär att
EIM har rätt att medverka i Work Party (arbetsgrupp) avseende TSD (tekniska
specifikationer avseende driftskompabilitet). Trafikverket är aktiva i EIM och för
arbetsgruppen buller (EIM NOI) är speaker för gruppen gentemot ERA.



UIC (International Union of Railways) - en världsomspännande organisation för
järnvägstransporter. Trafikverket är aktiva både i deras Expert nätverk för buller
och för vibrationer.

Ett specifikt exempel på internationellt utvecklingsarbete är bullerkrav på järnvägsfordon i
Europa. De första bullerkraven på järnvägsfordon infördes år 2006. Järnvägsfordon som
godkänts efter 2006 är därför generellt betydligt tystare än äldre fordon. Utbytestakten är
dock låg. Det har tagits flera initiativ på Europanivå för att skynda på utvecklingen mot
tystare tåg. Ett av dessa innebär att befintliga godsvagnar ska uppfylla samma bullerkrav
som nya godsvagnar. Trafikverket stödjer denna utveckling och bidrar med fakta och
forskning för att ge underlag till svenska ståndpunkter.
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8. Forskning och utveckling
Trafikverket bedriver forskning om buller och vibrationer, effekter och möjliga åtgärder, ofta
i samverkan med andra aktörer. Via Trafikverkets hemsida kan man söka information om
pågående och avslutade projekt.
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/forskning-och-innovation/sokforskningsresultat/
Nedan ges en beskrivning av fortsatta forskningsbehov som identifierats som prioriterade,
och förslag på typer av projekt som det kan handla om. För området flygbuller redovisas
pågående projekt.

Temaområde Hälsa – Buller eller goda ljudmiljöer
Avgränsningar/prioritering
Följande områden prioriteras:







kunskaper om effektsamband mellan buller och hälsopåverkan
kunskaper om goda ljudmiljöers hälsofrämjande effekter
kunskaper om bullerreducerande metoder och åtgärder; effekter med avseende på
bulleremissioner, bullerspridning och bullerexponering
förändring av bullerexponering till följd av samhällsförändringar inklusive
förändrat trafikarbete
utveckling av sammantagna målbilder för goda ljudmiljöer/begränsad förekomst av
trafikbuller och andra hållbarhetsaspekter för hälsa, klimat, social hållbarhet,
trafiksäkerhet mm
metoder och verktyg för effektbedömningar; bullerberäkningsmetoder och
modeller, analysmetoder och verktyg för samhällsekonomi, hälsopåverkan och
måluppfyllnad

Förväntat resultat
Forskningen ska bidra till ökad kunskap om hälsopåverkan av buller och effekter av goda
ljudmiljöer. Den ska även ge underlag till förbättrade val av åtgärder eller kombinationer av
åtgärder och förbättrade effekter av bulleråtgärder. Genom förbättrade metoder och verktyg
samt planeringen av transportsystemet kan aspekten buller/goda ljudmiljöer i större
omfattning integreras i samband med transportsystemets sammantagna utveckling. Detta
utifrån en målbild med tillgänglighet inom hållbarhetens gränser.

Typ av projekt








Tillståndsbeskrivningar och kunskaper om effektsamband mellan bullernivåer och
hälsoeffekter/bullerstörningar. Detta kan till exempel vara kopplat till tröskelvärden
för sömnstörningar, epidemiologiska studier avseende hälsoeffekter och
hälsoeffekter redovisat i måttet DALY
Tillståndsbeskrivningar och kunskaper om goda ljudmiljöers hälsofrämjande
effekter
Utveckling av bullerberäkningsmetoder, modeller och verktyg samt underlag till
dessa. Detta kan till exempel vara databehov för olika typer av järnvägsfordon,
emissionsdata för strategiska bullerkartläggningar samt emissionsdata i modeller
för detaljerade beräkningar t.ex. beräkningsmodellen Nord 2000.
Analysmetoder och verktyg för buller och vibrationer kopplat till samhällsekonomi,
hälsopåverkan och måluppfyllnad
Kunskaper om olika typer av åtgärders effekter på bulleremissioner och
bullerexponering. Det kan till exempel handla om bulleremissioner från fordon och

73

44







däck, bullerreducerande beläggningar, bulleremissioner från järnvägsspår med
avseende på rälsslipning, räfflingar, kurvor, växlar, stålbroar och bangårdar.
Utveckling av bulleravskärmande åtgärder som till exempel bullerskärmar och
fasadåtgärder. Det kan handla om optimering av skärmar inom väg och
spårområdet beroende på avstånd till väg/spår, skärmmaterial,
skärmkrönutformning, underhållsaspekter, hastighetsberoende mm.
Kunskaper om bullerexponering och bullereffekter till följd av
samhällsförändringar, som till exempel urbanisering och förtätning av bebyggelse,
elektrifiering av fordon och förändrat trafikarbete.
Utveckling av sammantagna målbilder för goda ljudmiljöer/begränsad förekomst av
trafikbuller och andra hållbarhetsaspekter för hälsa, klimat, social hållbarhet,
trafiksäkerhet mm
Utveckling av metoder, modeller och verktyg för effektbedömningar avseende buller
och goda hälsofrämjande ljudmiljöer; analysmetoder och verktyg för
samhällsekonomi, hälsopåverkan och måluppfyllnad.

Temaområde Hälsa - Vibrationer och stomljud
Avgränsningar/prioritering
Ämnesområdena är delvis under uppbyggnad och forskning spelar en viktig roll i att stärka
Trafikverkets förmåga att beakta störningar både från vibrationer och stomljud. Avsikten är
att fokusera på följande inriktningar:






Kunskap om vibrations- och stomljudsreducerande metoder och åtgärder
Utveckling av metoder och verktyg för samhällsekonomi med koppling till
hälsopåverkan och eventuellt DALY
Kunskaper om effektsamband mellan vibrationer och allmän hälsopåverkan
Utveckling av metod och modell för prediktering av vibrationer och stomljud
Kunskap avseende samband mellan störning och vibrationer/stomljud vid
byggnation av infrastruktur

Förväntat resultat
Syftet med forskningen är att bidra med ökad kunskap om metoder för reducering av
vibrationer och stomljud. Forskningen skall också leda till utveckling av modeller och
analysverktyg för effektsamband med avseende på samhällsekonomi och hälsopåverkan.
Genom förbättrad kunskap om hälsoeffekter så kan Trafikverket i större grad leva upp till
miljökvalitetsmålet om en god bebyggd miljö. Slutligen skulle ökade kunskaper om
prediktering av vibrations- och stomljudsspridningar leda till mer kostnadsoptimerade
åtgärder vid byggnation av ny infrastruktur eller vid planering av bostäder i anslutning till
befintlig infrastruktur.

Typ av vibrationsprojekt









Utveckling av samhällsekonomisk modell
DALY kopplat till vibrationsstörningar
Kostnadseffektiva vibrationsskyddsåtgärder
Vibrationer från trafik på höghastighetsjärnväg
Officiell metodik för att fastslå åtgärdsbehov av vibrationsskyddsåtgärder vid om
och nybyggnadsprojekt
Allmänstörning med hänseende till vibrationer
Officiell predikteringsmodell för vibrationer vid nybyggnad av infrastruktur
Hur störande är vibrationer från byggnation av infrastruktur?

Typ av stomljudsprojekt


Officiell predikteringsmodell för stomljud vid nybyggnad av infrastruktur
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Officiell metodik för att fastslå åtgärdsbehov av stomljudskyddsåtgärder vid om och
nybyggnadsprojekt
Kostnadsoptimering av stomljudsåtgärder
Hur störande är stomljud från byggnation av infrastruktur?

Forskning om flygbuller
Centrum för hållbar luftfart är en forskningssatsning som startades 2015 och genomförs i
samverkan mellan KTH och Trafikverket. Arbetet fokuseras på trafikledning kopplat till
emissioner, särskilt buller. De projekt som startats är:


SAFT som syftar till att ta fram exaktare beräkningsverktyg för flygbuller som
inkluderar hela kedjan (Flygplanets olika ljudkällor – ljudutbredning i atmosfären
inklusive effekt av meteorologi) för att simulera start och landning.



BRANTARE: Ett projekt som syftar till att studera, baserat på verkliga flygdata
samt pilotintervjuer, hur olika inflygningsvinklar påverkar buller på marken.



ULLA Långtidsmätningar runt Arlanda av start och landning för att validera SAFT
samt prova olika mått på upplevd ljudstörning.



INFRA Ett projekt som syftar till att studera flyg som ett “system” för att kartlägga
hur de olika aktörerna samverkar och hanterar externa krav och förändringar t.ex.
minskat buller.
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Remissvar – Betänkande av utredning om förbättrad
bostadsförsörjning – lån och garantier för fler bostäder
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar remissvaret som sitt eget och skickar det vidare till
Näringsdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade i januari 2017 att tillsätta en särskild utredare för att utreda
frågor om förbättrade finansieringsförutsättningar för ny- och ombyggnad av bostäder.
Utredningens syfte är att skapa förbättrade finansieringsförutsättningar för ny- och
ombyggnad av bostäder, så att problem med finansieringen inte ska stå i vägen för en
önskad volym på bostadsbyggandet. Utredningen gäller produktionsinriktade
styrmedel, som kan underlätta finansieringen av ny- och ombyggnad av bostäder, med
fokus på svagare bostadsmarknader och mindre byggaktörer. En viktig aspekt är att
finansiering av bostäder måste fungera även under tider med ekonomisk instabilitet. I
enlighet med direktiven ligger tonvikten på att utvärdera de nuvarande statliga
kreditgarantierna för lån till bostadsbyggande och att ta fram förslag till ett system
med statliga topplån.
Utredningen har överlämnat sitt betänkande och Vingåkers kommun är inbjuden att
lämna synpunkter. Kommunledningsförvaltningens bedömer att kommunen och
kommunkoncernen i nuläget inte har några svårigheter med finansiering kopplat till
bostadsbyggande.
Betänkandets förslag innebär i korthet:
1) De statliga kreditgarantierna för lån till bostadsbyggande breddas och vässas
inom ramen för nuvarande självfinansieringsprincip. Kreditgaranti lämnas
även för lån till renovering och för lån till utgifter under projekteringsskedet.
2) Statliga marknadskompletterande topplån erbjuds där det inte går att få
tillräcklig finansiering på ordinarie kreditmarknaden. Almi får uppdraget att
hantera dessa lån.
3) En statlig hyresförlustgaranti erbjuds för aktörer som bygger hyresbostäder för
egen förvaltning i kommuner som till följd av befolkningsökning har brist på
bostäder, men där det råder osäkerhet om framtida efterfrågan.
4) Under en försöksperiod på fem år erbjuds under vissa förutsättningar ett
startbidrag för byggemenskaper, för att täcka budgeterade utgifter i
projekteringsskedet upp till 300.000 kronor.
5) Mindre översyn av K3-regelverket görs avseende hur nuvärdet av framtida
kassaflöde ska beräknas.
6) Reglerna för investeringsstödet till hyresbostäder och studentbostäder ändras
så att en viss del av stödet betalas ut i förväg.
Betänkandet betonar att staten, när och där det behövs, behöver ta ett större ansvar för
risken i bostadsbyggandet. Vidare påpekas att det inte finns något egenvärde i ett högt
utnyttjande av statliga lån och garantier, men såväl kreditgarantier som statliga lån kan
rätt utformade bidra till en bättre beredskap inför en eventuell framtida finansiell kris.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Närvaron av ett statligt topplån kan i kombination med andra åtgärder gör det möjligt
att finansiera byggande av bostäder med rimliga boendekostnader. Slutligen bedömer
utredningen att de föreslagna åtgärderna kan bidra till att säkra möjligheterna att få lån
för bostadsbyggande framöver och därigenom öka beredskapen inför tider med mer
begränsad tillgång till externfinansiering än nu.
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på åtgärder som underlättar finansiering av
bostadsbyggande, eftersom bostadsbyggande är en viktig förutsättning för utveckling
av kommuner.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-04-26
Remissvar
Remiss

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Till Kommunstyrelsen

Datum

2018-04-26
Handläggare

Elin Höghielm
Tel 0151-191 16, 073-066 38 39

elin.hoghielm@vingaker.se
Diarienummer

KS 2018/157

Remissvar på betänkande av utredningen om
förbättrad bostadsförsörjning – Lån och garantier för
fler bostäder
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
• Att anta förvaltningens remissvar som sitt eget och överlämna det till
Näringsdepartementet.

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade i januari 2017 att tillsätta en särskild utredare för att utreda
frågor om förbättrade finansieringsförutsättningar för ny- och ombyggnad av bostäder.
Utredningens syfte är att skapa förbättrade finansieringsförutsättningar för ny- och
ombyggnad av bostäder, så att problem med finansieringen inte ska stå i vägen för en
önskad volym på bostadsbyggandet. Utredningen gäller produktionsinriktade
styrmedel, som kan underlätta finansieringen av ny- och ombyggnad av bostäder, med
fokus på svagare bostadsmarknader och mindre byggaktörer. En viktig aspekt är att
finansiering av bostäder måste fungera även under tider med ekonomisk instabilitet. I
enlighet med direktiven ligger tonvikten på att utvärdera de nuvarande statliga
kreditgarantierna för lån till bostadsbyggande och att ta fram förslag till ett system
med statliga topplån.
Utredningen har överlämnat sitt betänkande och Vingåkers kommun är inbjuden att
lämna synpunkter. Kommunledningsförvaltningens bedömer att kommunen och
kommunkoncernen i nuläget inte har några svårigheter med finansiering kopplat till
bostadsbyggande.
Betänkandets förslag innebär i korthet:
1) De statliga kreditgarantierna för lån till bostadsbyggande breddas och vässas
inom ramen för nuvarande självfinansieringsprincip. Kreditgaranti lämnas
även för lån till renovering och för lån till utgifter under projekteringsskedet.
2) Statliga marknadskompletterande topplån erbjuds där det inte går att få
tillräcklig finansiering på ordinarie kreditmarknaden. Almi får uppdraget att
hantera dessa lån.
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3) En statlig hyresförlustgaranti erbjuds för aktörer som bygger hyresbostäder för
egen förvaltning i kommuner som till följd av befolkningsökning har brist på
bostäder, men där det råder osäkerhet om framtida efterfrågan.
4) Under en försöksperiod på fem år erbjuds under vissa förutsättningar ett
startbidrag för byggemenskaper, för att täcka budgeterade utgifter i
projekteringsskedet upp till 300.000 kronor.
5) Mindre översyn av K3-regelverket görs avseende hur nuvärdet av framtida
kassaflöde ska beräknas.
6) Reglerna för investeringsstödet till hyresbostäder och studentbostäder ändras
så att en viss del av stödet betalas ut i förväg.
Betänkandet betonar att staten, när och där det behövs, behöver ta ett större ansvar för
risken i bostadsbyggandet. Vidare påpekas att det inte finns något egenvärde i ett högt
utnyttjande av statliga lån och garantier, men såväl kreditgarantier som statliga lån kan
rätt utformade bidra till en bättre beredskap inför en eventuell framtida finansiell kris.
Närvaron av ett statligt topplån kan i kombination med andra åtgärder gör det möjligt
att finansiera byggande av bostäder med rimliga boendekostnader. Slutligen bedömer
utredningen att de föreslagna åtgärderna kan bidra till att säkra möjligheterna att få lån
för bostadsbyggande framöver och därigenom öka beredskapen inför tider med mer
begränsad tillgång till externfinansiering än nu.
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på åtgärder som underlättar finansiering av
bostadsbyggande, eftersom bostadsbyggande är en viktig förutsättning för utveckling
av kommuner.

Ärendets beredning
Inom kommunledningsförvaltningen av ekonomichefen.

Bakgrund
Regeringen beslutade i januari 2017 att tillsätta en särskild utredare för att utreda
frågor om förbättrade finansieringsförutsättningar för ny- och ombyggnad av bostäder.
Utredningen har överlämnat sitt betänkande och Vingåkers kommun är inbjuden att
lämna synpunkter. Svar ska vara Näringsdepartementet tillhanda senast 25 juni.

Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunen och kommunkoncernen i
nuläget inte har några svårigheter med finansiering kopplat till bostadsbyggande.
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på åtgärder som underlättar finansiering av
bostadsbyggande, eftersom bostadsbyggande är en viktig förutsättning för utveckling
av kommuner.

80

vingaker.se

3 (3)
Bilagor

Remissvar ”Lån och garantier för fler bostäder”, Regeringskansliets diarienummer
N2017/07857/BB
Remiss Betänkande: Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108)

Beslutet skickas till
Näringsdepartementet (ska skickas i elektronisk form enligt instruktion i remiss)

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

Elin Höghielm
Ekonomichef

81

vingaker.se

1 (1)
Regeringskansliet
Näringsdepartementet
Datum

2018-05-24
Vår handläggare

Elin Höghielm
Tel 0151-191 16, 073-066 38 39

elin.hoghielm@vingaker.se
Vår beteckning

KS 2018/157
Er beteckning

N2017/07857/BB

Remissvar ”Lån och garantier för fler bostäder”,
Regeringskansliets diarienummer N2017/07857/BB
Vingåkers kommun har tagit del av förslaget gällande Betänkandet om utredningen
om förbättrad bostadsförsörjning - Lån och garantier för fler bostäder. Kommunen
och kommunkoncernen upplever i nuläget inte några finansieringsproblem kopplat till
bostadsbyggande.
Vi ser positivt på de förslag som föreslås.

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Elin Höghielm
Ekonomichef

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371

82

Remiss

tRegeringSkansliet
2018-03-22
N2017/07857/BB

Näringsdepartementet
Avdelningen för bostäder och transporter, Enheten
för plan-, bygg- och bostadsfrågor
Mattias Janland
08-4054261

Betänkande: Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017: 108)

Remissinstanser

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Kammarrätten i Göteborg
Förvaltningsrätten i Stockholm
Förvaltningsrätten i Växjö
Bokföringsnämnden (BFN)
Boverket
Ekonomistyrnin~~et (BV)
Finansinspektionen
Kommerskollegium
Konkurrensverket
Kungl. Tekniska högskolan
Lantmäteriet
Lunds universitet
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Malmö universitet
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
(Tillväxtanalys )
22. Regelrådet
23. Riksgäldskontoret
24. Skatteverket
25. -"S-ratens jordbruksverk
26. Statskontoret
27. Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps)

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-4113616
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 70
E-post: n. registrato r@regeringskansliet.se

83

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges riksbank
Tillväxtverket
Umeå universitet
Uppsala universitet
]önköpings läns landsting
Norrbottens läns landsting
Samverkansorganet i Dalarnas län
Samverkansorganet i Västerbottens län
Skåne läns landsting
Uppsala läns landsting
Västmanlands läns landsting
Östergödands läns landsting
Ale kommun
Arvidsjaurs kommun
Askersunds kommun
Avesta kommun
Borlänge kommun
Bromöila kommun
Dorotea kommun
Eskilstuna kommun
Göteborgs kommun
Gällivare kommun
Gävle kommun
Hagfors kommun
Haparanda kommun
Högsby kommun
Kiruna kommun
Ljusdals kommun
Luleå kommun
Malmö kommun
Munkfors kommun
Pajala kommun
Partilie kommun
Sala kommun
Stockholms kommun
Söderhamns kommun
Tranemo kommun
Umeå kommun
Varbergs kommun
Vingåkers kommun
Åmål kommun

2 (5)

84

70. Åre kommun
71. Örebro kommun
72. Övertorneå kommun
73. Almi Företagspartner
74. Bostadsrätterna
75. AB Botkyrkabyggen
76. Byggherrarna Sverige AB
77. Byggvesta
78. Danske Bank
79. Einar Mattson
80. Ekobyarnas Riksorganisation
81. Eksjöbostäder
82. Fastighetsmäklarförbundet
83. Fastighetsägarna Sverige
84. FAR
85. Föreningen för byggemenskaper
86. Företagarna
87. Handelsbanken
88. Hela Sveriges ska leva
89. HSB Riksförbund
90. Hyresgästföreningen Riksfmhundet (Hyresgästföreningt'D)
91. Härjegårdar Fastighets AB
92. Härnösandshus
93. Informationscentrum för hållbart byggande
94. Ikano Bostad AB
95. Jagvillhabostad.nu
96. Kommunalekonomernas förening (KEF)
97. Kommuninvest i Sverige AB
98. Kvinnors Byggforum
99. Lantbrukarnas riksförbund
100. L E Lundbergs Fastighets AB
101. MKB Fastighets AB (MKB)
102. Mäklarsamfundet
103. NCC
104. Nordea
105. Norrlandsfonden
106. PEAB
107. Renoveringscentrum i Lund
108. Riksbyggen
109. Riksföreningen Kollektivhus NU
110. Rikshem
111. Robert Dicksons Stiftelse

3 (5)

85

112. Samhälls byggarna
113. SBAB Bank (pub l)
114. SEB
115. Skärgårdarnas riksförbund
116. SmåKom
117. Sparbankernas riksförbund
118. Statens Bostadsomvandling AB (Sbo)
119. Stockholms Byggmästarförening
120. Stockholms Handelskammare
121. Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)
122. Studentbostadsföretagen
123. Svenska Bankföreningen
124. Svenska Bostäder
125. Svenska Byggnadsarbetareförbundet
126. Svenska studentbostadsföreningen (SSBF)
127. Svenskt Näringsliv
128. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO)
129. Sveriges byggindustrier
130. Swedbank
131. Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)
132. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
133. Trä- och möbelföretagens förening (TMF)
134. Vasakronan
135. Villaägarnas Riksförbund
136. Wallenstam
Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den
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snedstreck), N2017 -07857 -BB, följt av remissinstansens namn. Remissvarens
disposition bör om möjligt ansluta sig till rapportens disposition. I
remissvaret anges Regeringskansliets diarienummer N2017 /07857 /BB i
ämnesraden.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i betänkandet. Remissen avser samtliga förslag förutom förslaget
om en statlig hyresförlustgaranti (avsnitt 3.3.1). En sådan begränsning
hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på detta
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förslag, som för närvarande är föremål för överväganden inom
Regeringskansliet.
Utredningen om energisparlån överlämnade i december 2017 betänkandet
Effektivare energianvändning (SOU 2017:99) till Näringsdepartementet, som
i viss mån innehåller förslag med samma inriktning som i detta betänkande. I
betänkandet finns bl.a. förslag på en statlig kreditgaranti för lån till
renoverings- och energieffektiviseringsåtgärder. Betänkandet
remissbehandlas för närvarande och remissvaren ska ha inkommit senast den
25 juni 2018 (dnr N2018/01263/BB).

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss - hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan
laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

/1Imlu cfrirroy
Annika Gottberg
Departementsråd

Kopia till
Wolters I<Juwers kundservice, 10647 Stockholm
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Till statsrådet Peter Eriksson

Regeringen beslutade den 12 januari 2017 att tillsätta en särskild
utredare för att utreda frågor om förbättrade finansieringsförutsättningar för ny- och ombyggnad av bostäder (Dir. 2017:1). Som särskild utredare förordnades Susann Bard från den 17 januari 2017.
Utredningen har tagit namnet Utredningen om förbättrad bostadsfinansiering (N 2017:01).
Som experter i utredningen förordnades från den 29 mars 2017
chefsanalytiker Kristin Ekblad, Kommuninvest i Sverige AB, senior
advisor Gert Eriksson, Exportkreditnämnden, senior kreditriskanalytiker Ann-Christine Hagelin, Riksgälden, nationellt utvecklingsansvarig för bostadsstöd Maria Heymowska, Länsstyrelsen i
Stockholms län, utredare Monika Hjeds Löfmark, Ekonomistyrningsverket, civilekonom Frida Jonsson, Boverket, universitetslektor
i fastighetsvetenskap Fredrik Kopsch, Lunds Universitet, LTH, riskexpert Olof Netzell, Finansinspektionen, bolagsjurist Roger
Söderström, SBAB och docent och lektor i företagsekonomi Stig
Westerdahl, Malmö Högskola. Som sakkunniga förordnades vid
samma tillfälle kanslirådet Mattias Janland, Näringsdepartementet
och departementssekreteraren Helena Strigård, Finansdepartementet. Den 15 juni 2017 entledigades Helena Strigård från sitt uppdrag
som sakkunnig. Samma dag tillförordnades departementssekreteraren
Helena Lund, Finansdepartementet, som sakkunnig.
Genom regeringsbeslut den 15 juni 2015 förlängdes utredningstiden till den 15 december 2017.
Fil. lic. Ulrika Hägred har varit anställd som utredningens huvudsekreterare från den 1 februari 2017. Nationalekonomen Han-Suck
Song har varit anställd som sekreterare i utredningen från den 1 april
2017, juristen Anette Martinsson Lindsten har varit anställd som
sekreterare i utredningen från den 1 september 2017 och national-
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ekonomen Klaus Hammes har varit anställd som sekreterare från den
16 oktober 2017.
Utredningen överlämnar härmed sitt betänkande Lån och garantier
för fler bostäder (SOU 2017:108). Uppdraget är härmed slutfört.
Stockholm i december 2017
Susann Bard
/Ulrika Hägred
Han-Suck Song
Anette Martinsson Lindsten
Klaus Hammes

91

Innehåll

Sammanfattning ................................................................ 13
1

Författningsförslag ..................................................... 21

1.1

Förslag till lag om ändring i lag (1994:77) om
beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag ........................ 21

1.2

Förslag till förordning om ändring i förordning
(2012:872) om statlig finansiering genom regionala
utvecklingsbolag ...................................................................... 22

1.3

Förslag till förordning om statlig kreditgaranti för lån
till ny- och ombyggnad av bostäder....................................... 24

1.4

Förslag till förordning om ändring i förordning
(2011:211) om utlåning och garantier..................................... 29

1.5

Förslag till förordning om statlig hyresförlustgaranti ............ 30

1.6

Förslag till förordning om startbidrag till
byggemenskaper ...................................................................... 37

2

Utgångspunkter ......................................................... 41
2.1.1
Bakgrund och syfte .................................................. 41
2.1.2
Uppdrag.................................................................... 41
2.1.3
Avgränsning av uppdraget ....................................... 42
2.1.4
Utredningsarbetet .................................................... 43
2.1.5
Disposition och läsanvisning ................................... 44
2.1.6
Definition av nyckelbegrepp.................................... 45
2.1.7
Angränsande utredningar......................................... 46

5

92

Innehåll

SOU 2017:108

3

Överväganden och förslag ............................................ 49

3.1

Statliga kreditgarantier 2.0 ...................................................... 49
3.1.1
Kreditgaranti för lån till ombyggnad och
renovering ................................................................ 50
3.1.2
Kreditgaranti för lån till kostnader under
projekteringen.......................................................... 51
3.1.3
Höjt schablonbelopp vid låga marknadsvärden ...... 52
3.1.4
Omdefinierad krets av kreditgivare ....................... 52
3.1.5
Möjliga förbättringar av nuvarande garantier.......... 53

3.2

Marknadskompletterande topplån via Almi ........................... 54

3.3

Andra åtgärder......................................................................... 56
3.3.1
Statlig hyresförlustgaranti ....................................... 56
3.3.2
Startbidrag till byggemenskaper .............................. 57
3.3.3
Översyn av redovisningsreglerna ........................... 58
3.3.4
Tidigare utbetalning av investeringsstödet ............. 59

4

Konsekvensbedömningar ............................................. 61

4.1

Övergripande om ekonomiska konsekvenser ........................ 61
4.1.1
Kvalitativa konsekvensbedömningar ....................... 62
4.1.2
Konsekvenser om förslagen inte genomförs .......... 64

4.2

Konsekvenser för statsbudgeten............................................. 66
4.2.1
Breddade kreditgarantier ......................................... 66
4.2.2
Statliga topplån ........................................................ 67
4.2.3
Hyresförlustgaranti ................................................. 69
4.2.4
Startbidrag för byggemenskaper ............................. 70
4.2.5
Översyn av K3-regelverket ...................................... 70
4.2.6
Tidigare utbetalning av investeringsstödet
till hyresbostäder och studentbostäder ................... 71
4.2.7
Sammanfattning statsfinansiella effekter ................ 71

4.3

Ekonomiska konsekvenser för andra aktörer......................... 72
4.3.1
Ekonomiska konsekvenser för kommuner
och landsting ............................................................ 72
4.3.2
Ekonomiska konsekvenser för företag ................... 73
4.3.3
Ekonomiska konsekvenser för kreditgivare............ 75
4.3.4
Ekonomiska konsekvenser för hushåll ................... 76

6

93

SOU 2017:108

Innehåll

4.4

Samhällsekonomisk bedömning.............................................. 76

4.5

Förslag till finansiering ............................................................ 81

4.6

Andra konsekvenser ................................................................ 83

4.7

Förenlighet med EU:s statsstödsregler................................... 87

5

Bostadspolitiska interventioner – teoretisk översikt ......... 91

5.1

Olika typer av offentliga interventioner ................................. 91
5.1.1
Definitioner av begreppet subvention ..................... 92
5.1.2
Kategorisering av subventioner för
bostadsmarknaden ................................................... 93

5.2

Motiv för bostadspolitiska interventioner .............................. 94
5.2.1
Övergripande bostadspolitiska mål ......................... 95
5.2.2
Förekomst av marknadsmisslyckanden................... 97
5.2.3
Stabiliserings- och tillväxtpolitiska skäl ................. 102
5.2.4
Regionalpolitiska skäl............................................. 103

5.3

Subventioners effekter och effektivitet................................. 104
5.3.1
Priselasticiteter ....................................................... 104
5.3.2
Snedvridningseffekter ............................................ 105
5.3.3
Utbudssubventioner eller
efterfrågesubventioner? ......................................... 109

5.4

Avslutande reflektioner ......................................................... 110

6

Nuvarande förutsättningar för finansiering
av bostadsbyggande ................................................. 113

6.1

Vem bygger bostäder – var och vad? .................................... 113
6.1.1
Ökat byggande av såväl hyres- som
bostadsrätter ........................................................... 113
6.1.2
Koncentration till storstadsregioner
och större städer ..................................................... 116
6.1.3
Olika kategorier av byggaktörer ........................... 119

6.2

Finansiering av bostadsbyggande principiellt sett ................ 123

6.3

Tillgång till kapital ................................................................. 126
6.3.1
Trender på finansmarknaden ................................. 126
6.3.2
Banksektorn ........................................................... 129
7

94

Innehåll

SOU 2017:108

6.3.3
6.3.4

Kommuninvest ...................................................... 134
Institutionellt kapital ............................................. 136

6.4

Statliga kreditgarantier .......................................................... 141

6.5

Aktuella statliga stöd som kan påverka finansieringen ........ 142

6.6

Bedömning av marknadsvärden på bostadsfastigheter ........ 146
6.6.1
Vanliga metoder för fastighetsvärdering ............... 147
6.6.2
Betydande skillnader i bedömningarna
av direktavkastningskrav ....................................... 148

6.7

Nedskrivningskrav i redovisningsreglerna ........................... 151
6.7.1
Grundläggande principer för nedskrivning ........... 152
6.7.2
Det kan finnas sätt att hantera frågan ................... 153
6.7.3
Finns det anledning att justera regelverket? ......... 155

7

Problem och svårigheter vid finansiering
av bostadsbyggande.................................................. 157

7.1

Begreppet svag marknad ....................................................... 160
7.1.1
Utredningens definition av svaga marknader ....... 165
7.1.2
Varför bygga bostäder på svaga marknader?......... 165

7.2

Hinder och svårigheter på svaga marknader ........................ 173
7.2.1
Svårare att få lån och hårdare lånevillkor
på svagare marknader ............................................. 173
7.2.2
Avsaknad av lokal bank kan ha negativa
effekter ................................................................... 175
7.2.3
Låg marknadsvärdering innebär krav på
nedskrivning........................................................... 177
7.2.4
Höga avkastningskrav medför krav på högre
hyror....................................................................... 180
7.2.5
Lägre betalningsförmåga och bristande
betalningsvilja......................................................... 181
7.2.6
Utredningens bedömning...................................... 183

7.3

Hinder och svårigheter för mindre aktörer .......................... 184
7.3.1
Varje projekt får stor effekt på ekonomin ............ 188
7.3.2
All risk knuten till en plats .................................... 188
7.3.3
Högre krav på eget kapital ..................................... 189
7.3.4
Investeringsstödet kommer sent i processen ........ 190

8

95

SOU 2017:108

7.3.5
7.3.6
7.3.7

Innehåll

Svårt klara finansieringen i projekteringsskedet.... 190
Kommun och bank kan föredra större objekt....... 193
Utredningens bedömning ...................................... 194

7.4

Förutsättningar för hyresrätt jämfört
med andra upplåtelseformer .................................................. 195
7.4.1
Några kommuner närmar sig lånetaket ................. 195
7.4.2
Lönsamhetsproblem vid ombyggnad av
hyresrätter .............................................................. 196
7.4.3
Besvärligare att värdera studentbostäder ............... 196
7.4.4
Tveksamhet inför kooperativ hyresrätt ................. 198
7.4.5
Bristande neutralitet mellan hyrt och ägt
boende .................................................................... 200
7.4.6
Utredningens bedömning ...................................... 202

7.5

Finansiering av bostadsbyggande vid finansiell kris ............... 202
7.5.1
Finanskrisens påverkan på bostadsbyggandet ....... 203
7.5.2
Statliga kreditgarantier även under byggtiden ....... 204
7.5.3
Generella åtgärder under finanskrisen ................... 204
7.5.4
Nya och förstärkta regelverk efter finanskrisen.... 205
7.5.5
Utredningens bedömning ...................................... 206

8

Utvärdering av nuvarande bostadskreditgarantier ........ 207

8.1

De statliga kreditgarantiernas syfte och funktion ................ 207

8.2

Användningen av kreditgarantierna ...................................... 209
8.2.1
Ökat intresse men fortfarande lågt........................ 209
8.2.2
Ett informationsproblem? ..................................... 213
8.2.3
Otydliga och onödigt krångliga regler .................. 215

8.3

Garantins värde och funktion ............................................... 216
8.3.1
Oklarhet kring garantins värde .............................. 216
8.3.2
Sent besked om priset på garantin ......................... 219
8.3.3
Lågt schablonbelopp för produktionskostnad ...... 220

8.4

Tillämpningen av kreditgarantisystemet ............................... 220
8.4.1
Snäv tillämpning vid ombyggnad ........................... 220
8.4.2
Garantin kan behövas i ett tidigare skede .............. 222
8.4.3
Vissa kreditgivare uteslutna ................................... 222
8.4.4
Bedömningen av marknadsvärdena ifrågasätts ...... 223
8.4.5
Garantin efterfrågas inte av egnahemsbyggare ...... 224

9

96

Innehåll

SOU 2017:108

8.5

Priset på kreditgarantin ......................................................... 225
8.5.1
Höga avgifter på svagare marknader ..................... 226
8.5.2
Möjlighet att arbeta med avgiftsklasser................. 230
8.5.3
Behov av subvention? ............................................ 230

8.6

Möjligheter att utveckla kreditgarantierna ........................... 231

8.7

Investeringsstödet till hyresbostäder.................................... 232
8.7.1
Många mindre projekt ute i landet ........................ 232
8.7.2
Försämrat driftnetto kan motverka
kreditgarantin......................................................... 234
8.7.3
Investeringsstödet kommer för sent ..................... 236

9

Bostadsfinansiering i Sverige de senaste 50 åren.......... 237

9.1

Subventionsfria lån till miljonprogrammet .......................... 237

9.2

Paritetslånen ersattes av räntebidrag 1975 ............................ 238
9.2.1
Staten tog hela ränterisken .................................... 240
9.2.2
Stöd till renovering och upprustning .................... 241
9.2.3
Avreglering av kreditmarknaden på 80-talet ......... 242
9.2.4
Statliga hyresförlustgarantier................................. 242

9.3

Uppgång och fall i bostadsbyggandet runt 1990 .................. 242
9.3.1
Omläggning av bostadspolitiken........................... 243
9.3.2
Skattereformen ökade boendekostnaderna........... 244
9.3.3
Ränterisken förs över till låntagarna ..................... 244

9.4

Kreditgarantier i stället för statliga lån ................................. 245
9.4.1
Garantin ansågs ta bort kapitaltäckningskraven ... 246
9.4.2
Kreditgarantierna utvärderas ................................. 246
9.4.3
Neutralitet mellan upplåtelseformerna
en central fråga ....................................................... 248

9.5

Upprustningsbehov åter i fokus ........................................... 248
9.5.1
Nya förutsättningar för allmännyttan ................... 249
9.5.2
Kreditrestriktioner inget hinder ............................ 249

9.6

Utredningens reflektioner .................................................... 250

10

97

SOU 2017:108

10

Innehåll

Aktuella internationella trender och exempel .............. 251

10.1 Internationella trender .......................................................... 251
10.2 Offentliga interventioner på bostadsmarknaden .................. 253
10.3 Exempel på bostadspolitiska interventioner ....................... 254
10.3.1 Finansieringslösningar uppbackade med olika
former av statliga kreditgarantier........................... 255
10.3.2 Andra offentliga finansieringslösningar för
nyproduktion ......................................................... 260
10.3.3 Statliga grundlån i Norge ....................................... 263
10.3.4 Räntestödslån i Finland.......................................... 264
10.3.5 Realkreditlån i Danmark ........................................ 267
10.4 Avslutande reflektioner ......................................................... 268
11

Analys och slutsatser ................................................ 271

11.1 Utgångspunkter för analysen ................................................ 271
11.1.1 Identifierade orsaker till
finansieringssvårigheter.......................................... 272
11.1.2 Övergripande motiv för utredningens förslag ...... 273
11.1.3 Den statliga garanti- och utlåningsmodellen ......... 275
11.1.4 Avgränsning av svaga bostadsmarknader .............. 277
11.2 Bredda och vässa kreditgarantierna ....................................... 278
11.2.1 Kreditgaranti för lån till renovering....................... 279
11.2.2 Kreditgaranti för lån i projekteringsskedet ........... 281
11.2.3 Höja schablonbeloppet .......................................... 282
11.2.4 Vidga kretsen av kreditgivare? ............................... 285
11.2.5 Proprieborgen i stället för en enkel borgen? ......... 287
11.2.6 Bibehållen regressrätt ............................................. 289
11.2.7 Möjligheter att förbättra kreditgarantierna
inom ramen för nuvarande förordning .................. 290
11.2.8 Subventionering av garantiavgifterna? ................... 290
11.3 Statliga marknadskompletterande topplån ........................... 291
11.3.1 Almi en lämplig aktör ............................................ 293
11.3.2 Hur främja egnahemsbyggande på svaga
marknader? ............................................................. 298

11

98

Innehåll

SOU 2017:108

11.4 Andra åtgärder för att underlätta bostadsfinansiering
på svagare marknader och för mindre aktörer...................... 299
11.4.1 Hyresförlustgaranti ............................................... 299
11.4.2 Startbidrag för byggemenskaper ........................... 305
11.4.3 Översyn av K3-regelverket .................................... 307
11.4.4 Återbetalningsgaranti för kooperativa
hyresrättsföreningar? ............................................. 307
11.5 Kombination av olika verktyg .............................................. 310
11.5.1 Tidigare utbetalning av investeringsstödet ........... 311
12

Författningskommentar ............................................. 313

12.1 Förslaget till lag om ändring i lag (1994:77)
om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag ............... 313
12.2 Förslaget till förordning om ändring i förordning
(2012:872) om statlig finansiering genom regionala
utvecklingsbolag .................................................................... 314
12.3 Förslaget till förordning om statlig kreditgaranti för lån
till ny- och ombyggnad av bostäder ..................................... 316
12.4 Förslaget till förordning om ändring i förordning
(2011:211) om utlåning och garantier .................................. 327
12.5 Förslaget till förordning om statlig hyresförlustgaranti ...... 328
12.6 Förslaget till förordning om startbidrag
till byggemenskaper .............................................................. 343
Referenser ....................................................................... 353
Särskilda yttranden ........................................................... 361

Bilaga 1

Kommittédirektiv 2017:01............................................ 367

Bilaga 2

Kommittédirektiv 2017:65 ........................................... 377

Bilaga 3

Enkät från Utredningen om förbättrad
bostadsfinansiering (N2017:01) .................................. 379

12

99

Sammanfattning

Syfte och avgränsning av uppdraget
Bostadsbyggande är en kapitalintensiv verksamhet och tillgång till
extern finansiering är för det mesta en absolut förutsättning för att
ett bostadsprojekt ska kunna förverkligas.
Utredningens syfte är att skapa förbättrade finansieringsförutsättningar för ny- och ombyggnad av bostäder, så att problem med
finansieringen inte ska stå i vägen för en önskad volym på bostadsbyggandet. Utredningen gäller produktionsinriktade styrmedel, som
kan underlätta finansieringen av ny- och ombyggnad av bostäder,
med fokus på svagare bostadsmarknader och mindre byggaktörer. En
viktig aspekt är att finansiering av bostäder måste fungera även under
tider med ekonomisk instabilitet.
I enlighet med direktiven ligger tonvikten på att utvärdera de
nuvarande statliga kreditgarantierna för lån till bostadsbyggande och
att ta fram förslag till ett system med statliga topplån.
Det finns mycket annat än finansieringssvårigheter som kan utgöra hinder för bostadsbyggande. Höga produktionskostnader och
kapacitetsbrist vad gäller byggarbetskraft och mark i attraktiva lägen
lyfts ofta fram. Dessa faktorer ligger, liksom de ramar som följer av
hyressättningssystemet, utanför den här utredningens mandat. Det
gör även efterfrågeinriktade styrmedel, som beskattningen av boende,
bostadsbidrag och bosparande.
Arbetssätt och underlag
Det är alltid problematiskt att mäta förekomsten av icke-händelser, i
det här fallet hur många bostäder som inte byggs, till följd av finansieringssvårigheter. Att svårigheter med finansieringen kan vara ett
hinder går att visa, men att med någon säkerhet säga i vilken ut-
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sträckning som det är anledningen till att bostäder inte byggs, är
knappast möjligt.
Utredningen har tacklat detta genom ett öppet arbetssätt och
många och återkommande kontakter med ett stort antal berörda
aktörer – privata byggaktörer och kommunala bostadsbolag, banker
och andra kreditgivare, revisorer och värderare, kommuner och länsstyrelser, såväl enskilt som genom dessa aktörers intresseorganisationer. Utredningen har också samrått med berörda statliga myndigheter, särskilt Boverket, Riksgälden och Finansinspektionen, tagit
del av aktuell forskning på området och även tittat på hur man gör i
andra länder. En kompletterande enkät har genomförts bland små och
medelstora fastighetsägare. Till utredningen har knutits en expertgrupp bestående av personer med expertkunskaper inom relevanta
sakområden samt en referensgrupp med representanter för berörda
intressen.
Utredningens bild av situationen
Takten i bostadsbyggandet är högre än på mycket länge men inte
överallt och inte för alla målgrupper. Det finns övergripande brister i
bostadsförsörjningen, problem som bara till viss del har med finansieringsförutsättningarna att göra.
• Trots att det finns ett behov av fler bostäder i många mindre kommuner utanför storstadsregionerna är det ofta svårt att få igång en
nyproduktion där.
• Det råder brist på bostäder med god tillgänglighet i beståndet.
• Det finns ett behov av upprustning och renovering i delar av
beståndet.
• De bostäder som byggs är i liten utsträckning ekonomiskt överkomliga bostäder, som kan efterfrågas av hushåll med låga eller
medelhöga inkomster.
• Det finns risk att den höga byggtakten inte kommer att kunna
upprätthållas.
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Tillgång till finansiering är grundläggande för möjligheterna att bygga
bostäder – liksom för att kunna genomföra mer omfattande ombyggnad eller upprustning av det befintliga beståndet – men utredningen
finner inte stöd för att svårigheter med finansieringen generellt sett
skulle vara ett hinder för bostadsbyggande. Där behovet av att bygga
bostäder volymmässigt är som störst är det idag oftast inget större
problem att få finansiering för bostadsbyggande. Men på vissa orter
och i vissa lägen, främst i mindre kommuner utanför storstadsregionerna, kan svårigheter att få extern finansiering utgöra ett hinder.
Det gäller inte minst för mindre aktörer, som ibland kan ha finansieringssvårigheter även på de starkare marknaderna. Dessutom finns
en risk att tillgången på kapital för bostadsbyggande minskar framöver. Bostadssektorn står redan nu för en stor del av bankernas utlåning och i ett sämre konjunkturläge kan det bli hårdare konkurrens
om kapital för investeringar. Utredningen bedömer att orsakerna till
förekommande finansieringssvårigheter framförallt ligger i att:
• De så kallade Baselreglerna medför att bankerna behöver ha högre
kapitaltäckning för små och medelstora företag.
• Små projekt på svagare marknader inte prioriteras av bankerna,
även om det finns en återbetalningsförmåga och att det ibland
saknas bank med lokal kännedom, vilket leder till riskpåslag eller
nekade lån.
• Mindre aktörer har ofta brist på eget kapital – även efter en
mindre nyproduktion kan det ta flera år att återuppbygga soliditeten innan det går att satsa på ett nytt projekt.
• Mindre aktörer kan behöva viss extern finansiering även under
projekteringsskedet, vilket är svårt att få. Det kan t.ex. gälla bygggemenskaper och kooperativa hyresrättsföreningar.
• Det finns en tveksamhet från en del banker till att finansiera
byggande av bostäder med kooperativ hyresrätt.
På de svagare marknaderna ligger den verkliga utmaningen ofta i att
bedömda marknadsvärden inte räcker för att motivera investeringen i
nya bostadshus. Det är i sig snarare ett lönsamhetsproblem än en
fråga om finansiering, men samtidigt utgör marknadsvärderingen ett
centralt element i finansieringen och förutsättningarna för finan-
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siering påverkas i hög grad av hur aktörerna bedömer marknadsvärde.
Utredningens bedömning är att:
• På orter som idag växer men som nyligen haft en minskande befolkning finns en osäkerhet om framtida bostadsefterfrågan, som
gör det svårt att få lån till nyproduktion.
• Låga boendekostnader i det befintliga bostadsbeståndet, i kombination med att det inte byggts några nya bostäder på mycket
länge, kan bidra till att kreditgivare bedömer betalningsviljan för
nya bostäder som låg.
• I områden med få transaktioner kan de underlag för marknadsvärderingar som levereras av värderingsföretagen vara svagt underbyggda och större osäkerhet leder ofta till ökat riskpåslag.
• Nya redovisningsregler har påverkat handlingsutrymmet för fastighetsägare och skillnader i tolkning och tillämpning av regelverket
är en del av problemet.
Tidigare bostadsfinansieringssystem och internationell utblick
Erfarenheterna av de skenande kostnaderna för räntebidragssystemet
runt 1990 har gjort avtryck i synen på bostadsfinansiering och ställt
begrepp som lönsamhet, kreditprövning, marknadsvärde och risk i
centrum för den fortsatta diskussionen om förutsättningarna för
bostadsfinansiering. Idag ses det som självklart att bostadsbyggande i
huvudsak sker på marknadsmässiga villkor och att risken ska bäras av
den som fattar beslut om investeringen. Samtidigt ser vi att de bedömningar som görs av lönsamhet och återbetalningsförmåga i samband
med kreditgivning tenderar att vara väl försiktiga. Denna riskaversion
slår mot mindre kommuner med svagare bostadsmarknader, som saknar effektiva verktyg för att klara bostadsförsörjningen.
Vid en internationell utblick är det slående dels att det på många
håll är nya lösningar på gång som kan bidra till finansiering av
bostadsbyggande, dels att inget land tycks ha hittat ett invändningsfritt system för finansiering av bostadsbyggande. Alla tittar på varandra och försöker hämta inspiration från andra länder. En skillnad,
jämfört med förutsättningarna i Sverige är att man i andra länder har
en subventionerad bostadssektor med särskilda finansieringsförutsättningar, riktad till resursvaga hushåll.
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Förslag till åtgärder och förväntade effekter
Utredningens mål är att underlätta finansiering av bostadsprojekt
utan att bidra till oansvarig riskhantering. En annan övergripande
målsättning är att undvika krångliga regler och så långt det går samordna regler för föreslagna åtgärder sinsemellan och med närliggande
regelverk.
Stabil tillgång till finansieringsstöd inför sämre tider
Som ett led i en stabil och långsiktig lösning av tillgången till finansiering av ny- och ombyggnad av bostäder i hela landet föreslår
utredningen att:
• De statliga kreditgarantierna för lån till bostadsbyggande vässas
och breddas, inom ramen för nuvarande självfinansieringsprincip.
Kreditgaranti lämnas även för lån till renovering och för lån till utgifter under projekteringsskedet. Schablonbeloppet för produktionskostnad vid nyproduktion, som sätter gränsen för möjlig
garanti på svagare marknader höjs så att det bättre överensstämmer
med aktuella produktionskostnader. Målgruppen av tänkbara kreditgivare vidgas något.
• Statliga marknadskompletterande topplån erbjuds där det inte går
att få tillräcklig finansiering på den ordinarie kreditmarknaden.
Det möjliggör en högre sammanlagd belåningsgrad och minskar
behovet av eget kapital. Statliga Almi får uppdraget att hantera
dessa lån utifrån samma grundläggande principer som Almi idag
utgår från vid långivning till små och medelstora företag.
Genom de föreslagna förändringarna kan kreditgarantierna förväntas
bli mer attraktiva och i högre utsträckning kunna underlätta finansieringen av ny- och ombyggnad av bostäder. Utredningen presenterar
ett förslag till en helt ny förordning, som ger ett enklare, tydligare
och mer logiskt uppbyggt regelverk, vilket i sig kan bidra till att öka
intresset för kreditgarantierna. Därutöver pekar utredningen på åtgärder som Boverket kan vidta redan inom ramen för nuvarande
förordning, för att förbättra kreditgarantierna.
Statliga topplån kan vara det som behövs för att möjliggöra ett
mindre tillskott av hyresrätter på svagare marknader, där det finns
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ett behov av nya bostäder men inte går att få tillräcklig belåning på
rimliga villkor. Detsamma kan gälla en renovering av hyresfastigheter i det befintliga beståndet, inte minst i de socioekonomiskt
svagare bostadsområdena. Men framförallt ger statliga topplån en
mer stabil tillgång till extern finansiering för bostadsbyggande vid
ekonomisk instabilitet och finansiella kriser.
Tillgång till statliga lån kan bidra till ett geografiskt sett och över
tid jämnare fördelat bostadsbyggande. Gärna i kombination med
statlig kreditgaranti för bottenlånet, vilket kan bidra till att hantera
kreditrisker. Men ingen av dessa åtgärder är avsedda att främja olönsamma investeringar. Förslagen är utformade på ett sätt som ger en
rimlig och ändamålsenlig riskdelning.
Kompletterande insatser med inriktning på mindre aktörer och svagare
bostadsmarknader
För att mer explicit adressera problem för de mindre aktörerna och
dilemmat på de bostadsmarknader där det är särskilt svårt att bedöma marknadsvärdet på en nybyggd hyresfastighet föreslår utredningen att:
• En statlig hyresförlustgaranti erbjuds för aktörer som bygger
hyresbostäder för egen förvaltning i kommuner som till följd av
befolkningsökning har brist på bostäder men där det råder osäkerhet om framtida efterfrågan. Boverket fastställer en riskavspeglande
avgift inom ramen för ett långsiktigt självfinansierande system.
Det bör dock finnas möjlighet att till viss del anslagsfinansiera
garantiavgifterna, om de riskavspeglande avgifterna visar sig bli för
höga för att garantin ska fylla sin funktion.
• Under en försöksperiod på fem år erbjuds under vissa förutsättningar ett startbidrag för byggemenskaper, för att täcka budgeterade utgifter i projekteringsskedet upp till 300 000 kronor. Det
kan möjliggöra ett mindre tillskott av bostäder där ingen annan
aktör är beredd att bygga bostäder för egen förvaltning.
• En mindre översyn av K3-regelverket görs när det gäller hur nuvärdet av ett framtida kassaflöde ska beräknas vid bestämningen
av nyttjandevärdet av en nybyggd bostadsfastighet. För mindre
byggaktörer på svagare bostadsmarknader skulle det underlätta
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om diskonteringsräntan kunde sättas utifrån faktiska finansieringskostnader.
• Reglerna för investeringsstödet till hyresbostäder och studentbostäder ändras, så att en viss del av stödet betalas ut i förväg. Det
ökar möjligheten att använda investeringsstödet som eget kapital
under byggtiden och underlättar därmed finansieringen.
I kommuner med en historia av successivt minskande befolkning är
det extra svårt att möta ett nyligen uppkommet behov av fler bostäder, vilket delvis kan bero på finansieringssvårigheter. En osäkerhet om framtida bostadsefterfrågan gör att ingen är beredd att
investera i bostadsprojekt. Samtidigt kommer brist på bostäder att
motverka en framtida befolkningsmässig och ekonomisk tillväxt.
I sådana situationer räcker det inte med lån och kreditgarantier utan
då behöver staten bära en del av risken för framtida hyresförluster i
händelse av att befolkningen åter skulle minska. Den föreslagna
hyresförlustgarantin innebär att staten står för hälften av eventuella
hyresförluster till följd av vikande efterfrågan efter sex månaders
karenstid från färdigställandet och därefter, under som mest 15 år. En
förutsättning ska vara att hyresnivåerna är rimliga och att hyresvärden
inte på något sätt motverkar att bostäderna hyrs ut.
Att ta tillvara ett engagemang från en byggemenskap, dvs. en
lokal grupp, som vill planera och låta bygga ett bostadshus åt sig, kan
genom att åstadkomma en ökad rörlighet på den lokala bostadsmarknaden få mer vittgående effekter än bara det begränsade tillskottet i sig. Ett tillfälligt stimulansbidrag, i kombination med informationsinsatser i samband med lanseringen av stödet, kan bidra till
att öka intresset för denna planeringsform.
Förslaget om översyn av K3-regelverket bottnar i att bostadsbyggande på svagare marknader ofta stupar på att redovisningsreglerna
innebär att fastighetsvärdena måste skrivas ner omedelbart efter färdigställandet, vilket påverkar fastighetsägarens soliditet och kreditvärdighet och därmed möjligheterna att få finansiering framöver.
Att ett statligt stöd till viss del betalas ut i förskott är inget
ovanligt. Tekniskt sett är det ju en förutsättning för att uppnå den
stimulanseffekt som stödet avser ge. Annars når man bara dem som
kan få finansiering av egen kraft. Utredningen anser att Boverket bör
få i uppdrag att bedöma och föreslå hur stor del av det beviljade
beloppet som bör lämnas som förskott.
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Förväntad effekt och konsekvenser för statsbudgeten
Utredningen förväntar ingen volymmässigt stor effekt på bostadsproduktionen, av de lagda förslagen. Det kan handla om mellan
1 000 och 3 000 bostäder per år, som byggs i lönsamma projekt som
annars inte hade fått finansiering. Bostadsbyggandet är redan högt
och det är generellt sett inte finansieringssvårigheter som står i vägen
för att nå upp till de volymer som totalt sett bedöms behövas. Men
de förslag utredningen lägger har också genomgående små eller inga
konsekvenser för statsbudgeten och innebär ändå att staten när och
där det behövs tar ett större ansvar för risken i bostadsbyggandet.
Det finns inget egenvärde i ett högt utnyttjande av statliga lån och
garantier men såväl kreditgarantier som statliga lån kan rätt utformade bidra till en bättre beredskap inför en eventuell framtida
finansiell kris. Statliga marknadskompletterande topplån leder inte i
sig till låga boendekostnader, men närvaron av ett statligt topplån
kan i kombination med andra åtgärder göra det möjligt att finansiera
byggande av bostäder med rimliga boendekostnader. Utredningen
bedömer att de förslagna åtgärderna kan bidra till att säkra möjligheterna att få lån för bostadsbyggande framöver och därigenom öka
beredskapen inför tider med mer begränsad tillgång till extern finansiering än nu.
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1.1

Förslag till
lag om ändring i lag (1994:77) om
beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1994:77) om beslutanderätt
för regionala utvecklingsbolag ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Enligt de närmare föreskrifter
Enligt de närmare föreskrifter
som meddelas av regeringen eller som meddelas av regeringen eller
den myndighet som regeringen den myndighet som regeringen
bestämmer får aktiebolag med bestämmer får aktiebolag med
uppgift att på regional nivå främja uppgift att på regional nivå främja
näringslivets utveckling (regionala näringslivets utveckling och en
utvecklingsbolag) pröva frågor bostadsutveckling som svarar mot
om stöd till näringsidkare inom behoven (regionala utvecklingsbolagets verksamhetsområde.
bolag) pröva frågor om stöd till
näringsidkare och byggaktörer
inom bolagets verksamhetsområde.
Denna lag träder i kraft den xx xx 20xx.
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Förslag till
förordning om ändring i förordning (2012:872)
om statlig finansiering genom regionala
utvecklingsbolag

Härigenom föreskrivs i fråga om förordning (2012:872) om
statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag
dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 15–17 §§, och närmast
före 15 § en ny rubrik av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
De regionala utvecklingsDe regionala utvecklingsbolagen får, i enlighet med lagen bolagen får, i enlighet med lagen
(1994:77) om beslutanderätt för (1994:77) om beslutanderätt för
regionala utvecklingsbolag, inom regionala utvecklingsbolag, inom
sina verksamhetsområden besluta sina verksamhetsområden besluta
om finansiering i form av tillskott om finansiering i form av tillskott
av ägarkapital på affärsmässig av ägarkapital på affärsmässig
grund eller stöd enligt denna för- grund eller stöd enligt denna förordning. Finansiering får lämnas i ordning.
syfte att främja innovation inom
Finansiering får lämnas i syfte att
näringslivet och etablering av nya
– främja innovation inom
företag samt för att utveckla små näringslivet,
och medelstora företag.
– främja etablering av nya
företag,
– utveckla små och medelstora
företag, och
– möjliggöra för små och medelstora byggaktörer att bygga bostäder.
De regionala utvecklingsbolagen är Almi Företagspartner AB
(moderbolaget), bolag som ingår i dess koncern och intressebolag.
För sådant stöd som Verket för näringslivsutveckling beviljat
enligt förordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet, men
där lånefordran förts över till moderbolaget eller något bolag som
ingår i dess koncern, ska denna förordning gälla i tillämpliga delar.
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Stöd till bostadsbyggande
Föreslagen lydelse
15 §1
Stöd får lämnas till fastighetsägare och tomträttshavare för nyoch ombyggnad av hus som upplåts
med hyresrätt, kooperativ hyresrätt
eller bostadsrätt. Sådant stöd
lämnas i form av ett topplån.
16 §2
Med nybyggnad avses uppförande av hus och tillbyggnad av
hus som innebär tillskott av bostäder.
Med ombyggnad avses nyinvesteringar i eller i anslutning till
hus, som utan att vara ny- eller tillbyggnad, innebär
– tillskott av bostäder, eller
– renovering och upprustning
av bostadshus.
17 §3
Stödet får täcka högst 80 procent
av det beräknade finansieringsbehovet. Om det finns särskilda skäl
får stödet täcka hela finansieringsbehovet.
Denna förordning träder i kraft den xx xx 20xx.

Tidigare 15 § upphävd genom 2015:209.
Tidigare 16 § upphävd genom 2015:209.
3
Tidigare 17 § upphävd genom 2015:209.
1
2
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Förslag till
förordning om statlig kreditgaranti för lån
till ny- och ombyggnad av bostäder

Härigenom föreskrivs följande.
Inledande bestämmelser
Förordningens syfte
1 § Syftet med den statliga kreditgarantin är att underlätta finansieringen av ny- och ombyggnad av bostäder.
Definitioner
2 § I denna förordning avses med
Nybyggnad: Uppförande av hus och tillbyggnad av hus som innebär tillskott av bostäder.
Ombyggnad: Nyinvesteringar i eller i anslutning till hus som, utan
att vara ny- eller tillbyggnad, innebär
– tillskott av bostäder, eller
– renovering och upprustning av bostadshus.
Marknadsvärde: Det pris som skulle uppnås vid en marknadsmässig försäljning av fastigheten eller tomträtten där skälig tid ges
för förhandlingar. Marknadsvärdet ska bedömas med utgångspunkt i
att ny- eller ombyggnaden färdigställts eller ombildningen genomförts och utan hänsyn till spekulativa och tillfälliga förhållanden.
Förutsättningar för kreditgaranti
3 § Boverket får lämna kreditgaranti till följande kreditgivare:
1. svenska banker, kreditmarknadsföretag, försäkringsföretag
och andra företag som erbjuder lån till bostadsbyggande och som
står under tillsyn av Finansinspektionen,
2. utländska bankföretag, kreditföretag och försäkringsgivare vars
hemland hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som
är auktoriserade och står under tillsyn i hemlandet, och
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3. andra utländska bankföretag, kreditföretag och försäkringsgivare som driver verksamhet här i landet genom etablering.
Kreditgaranti lämnas bara till kreditgivare enligt första stycket 1–3
som träffat ett ramavtal med Boverket om kreditprövning och låneförvaltning i fråga om lån med kreditgaranti.
4 § Kreditgarantin får avse lån till
1. ny- eller ombyggnad av bostäder,
2. ombyggnad av hel eller del av byggnad som inte tidigare använts som bostäder,
3. projekteringskostnader avseende nybyggnad av bostäder som
upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt,
4. förvärv av hus för ombildning till kooperativ hyresrätt, och
5. lån som syftar till att minska förlustrisken för tidigare lämnad
garanti.
Kreditgaranti för lån till projekteringskostnader enligt första
stycket 3 lämnas bara om låntagaren innehar mark med byggrätt eller
har ett avtal om markanvisning med en kommun.
Kreditgarantins omfattning
Nybyggnad av bostäder
5 § Vid nybyggnad av hyres- och bostadsrättshus eller egnahem
och ägarlägenheter får kreditgarantin avse högst ett belopp som
motsvarar 90 procent av marknadsvärdet.
Om kostnaden för nybyggnaden enligt första stycket överstiger
marknadsvärdet, får kreditgaranti i stället lämnas med ett belopp
som motsvarar 90 procent av kostnaden för nybyggnaden. Kreditgarantin får i dessa fall dock inte överstiga 22 000 kronor per kvadratmeter uppvärmd boarea.
Vid nybyggnad av hus med kooperativ hyresrätt får kreditgarantin
avse högst ett belopp som motsvarar 95 procent av marknadsvärdet.
Om kostnaden för nybyggnaden enligt tredje stycket överstiger
marknadsvärdet, får kreditgaranti i stället lämnas med ett belopp
som motsvarar 95 procent av kostnaden för nybyggnaden. Kreditgarantin får i dessa fall dock inte överstiga 22 000 kronor per kvadratmeter uppvärmd boarea.
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Ombyggnad av bostäder
6 § Vid ombyggnad av hyres- och bostadsrättshus eller egnahem
och ägarlägenheter får kreditgarantin avse högst ett belopp som
motsvarar 90 procent av den ökning av marknadsvärdet som uppstår
genom ombyggnaden.
Om kostnaden för ombyggnaden enligt första stycket överstiger
den ökning av marknadsvärdet som ombyggnaden medför, får kreditgaranti i stället lämnas med ett belopp som motsvarar 90 procent av
kostnaden för ombyggnaden. Kreditgarantin får i dessa fall dock inte
överstiga 16 000 kronor per kvadratmeter uppvärmd boarea.
Vid ombyggnad av kooperativ hyresrätt får kreditgarantin avse
högst ett belopp som motsvarar 95 procent av den ökning av marknadsvärdet som uppstår genom ombyggnaden.
Om kostnaden för ombyggnaden enligt tredje stycket överstiger
den ökning av marknadsvärdet som ombyggnaden medför, får kreditgaranti i stället lämnas med ett belopp som motsvarar 95 procent av
kostnaden för ombyggnaden. Kreditgarantin får i dessa fall dock inte
överstiga 16 000 kronor per kvadratmeter uppvärmd boarea.
Projekteringskostnader
7 § Kreditgaranti som avser lån till projekteringskostnader enligt
4 § första stycket 3 får inte överstiga ett belopp som motsvarar
90 procent av det beräknade finansieringsbehovet om de planerade
bostäderna avser hyresrätt och bostadsrätt. Om de planerade bostäderna avser kooperativ hyresrätt får kreditgarantin inte överstiga ett
belopp som motsvarar 95 procent av det beräknade finansieringsbehovet.
Förvärv av hus för ombildning till kooperativ hyresrätt
8 § Vid förvärv av hus för ombildning till kooperativ hyresrätt
enligt 4 § första stycket 4 får kreditgarantin avse högst ett belopp
som motsvarar 95 procent av marknadsvärdet.
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Ersättning till kreditgivare
9 § Boverket får ingå avtal som ger kreditgivaren rätt till ersättning
för förluster för kapitalfordran
1. vid exekutiv försäljning, med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den garanterade kapitalfordran och det belopp som
betalas ut till kreditgivaren med anledning av den exekutiva försäljningen,
2. vid annan försäljning, med ett belopp som motsvarar skillnaden
mellan den garanterade kapitalfordran och det försäljningspris som
Boverket godkänt,
3. vid skuldnedskrivning, med ett belopp som motsvarar den
skuldnedskrivning som Boverket godkänt.
Avtal om kreditgaranti får även ge kreditgivaren rätt till ersättning för förluster som avser ränta och kostnader. Sådan ersättning
får dock inte överstiga 15 procent av det garanterade lånet samt ränta
på det garanterade lånet från den dag då fastigheten utmättes, konkursansökan gjordes eller de medel deponerades som annars ska
fördelas. Räntan beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar
den av Riksbanken fastställda och vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635), ökad med fyra procentenheter. Förändringar i referensräntan som inträffar efter upprättandet
av sakägarbeteckning ska inte beaktas.
Om det kan antas minska de totala förlusterna för kreditgarantin,
får Boverket även i övrigt avtala om ersättning till kreditgivaren.
Eftergift av regressfordran
10 § Boverket får helt eller delvis efterskänka statens regressfordran
enligt 10 § förordningen (2011:211) om utlåning och garantier, om
låntagaren är på obestånd eller annars saknar utmätningsbara tillgångar och Boverket bedömer att låntagaren inte kommer att kunna
betala fordringen senare heller.
För statens fordringar enligt denna förordning ska inte 6 § förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar gälla för
Boverket.
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Övriga bestämmelser
11 § För kreditgarantier enligt denna förordning gäller i övrigt vad
som föreskrivs om garantier i förordningen (2011:211) om utlåning
och garantier.
Överklagande
12 § Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Bemyndigande
13 § Boverket får meddela föreskrifter om verkställighet av denna
förordning.
1. Denna förordning träder i kraft den xx xx 20xx.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2004:105) om
statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.
3. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för ärenden i vilka
kreditgaranti utfärdats före den xx xx 20xx och som ännu inte har
avslutats.
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Förslag till
förordning om ändring i förordning (2011:211)
om utlåning och garantier

Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2011:211) om utlåning och garantier ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Denna förordning gäller för utlåning som beslutas av myndigheter under regeringen, om utlåningen ska finansieras med lån i
Riksgäldskontoret, och för garantier som ställs ut av myndigheter
under regeringen.
Förordningen gäller inte
1. lån som lämnas till myndigheter under regeringen,
2. lån eller garantier som utfärdas enligt lagen (2015:1017) om
förebyggande statligt stöd till kreditinstitut,
3. den statliga insättningsgarantin enligt lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti,
4. ersättning för förlust enligt lagen (1999:158) om investerarskydd,
5. kapitalgarantier som lämnas till mellanstatliga eller överstatliga
finansiella institutioner,
6. ägarkapitalgarantier,
7. lån till företag i form av utvecklingskapital,
8. lån med villkor om att återbetalning ska ske i form av intäkterna
av visst projekt,
9. studielån som lämnas enligt
9. studielån som lämnas enligt
studiestödslagen
(1999:1395), studiestödslagen (1999:1395),
eller
10. garantier eller lån enligt
10. garantier eller lån enligt 27 kap. 1 § första stycket 1 och
27 kap. 1 § första stycket 1 och 2 lagen (2015:1016) om resolu2 lagen (2015:1016) om resolu- tion, eller
tion.
11. garantier enligt förordningen (20xx:xx) om statlig hyresförlustgaranti.
Denna förordning träder i kraft den xx xx 20xx.
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Förslag till
förordning om statlig hyresförlustgaranti

Härigenom föreskrivs följande.
Inledande bestämmelser
Förordningens syfte
1 § Statlig hyresförlustgaranti (hyresförlustgarantin) ska främja nybyggnad av hyresbostäder där behov finns men osäkerhet råder om
framtida efterfrågan. Hyresförlustgarantin ska täcka del av förlust
som uppkommer då bostadslägenheter inte går att hyra ut.
Statsstöd
2 § Hyresförlustgarantin får lämnas i enlighet med kommissionens
förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen
av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som
tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.
Förutsättningar för hyresförlustgaranti
3 § Boverket får lämna hyresförlustgaranti till fastighetsägare eller
tomträttshavare (garantitagaren) som genom nybyggnad uppför
hyresrätter för egen förvaltning.
Med nybyggnad avses uppförande av hus och tillbyggnad av hus
som innebär tillskott av bostäder.
4 § Bostäderna ska uppföras i kommun där befolkningen ökat de
senaste tre åren med sammantaget minst två procent, men där befolkningen dessförinnan minskat under minst fem av tio år. Dessa
fem år behöver inte avse en sammanhängande period.
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5 § Avtal om hyresförlustgaranti ska tecknas senast vid påbörjandet av byggprojektet.
Ett byggprojekt anses vara påbörjat när byggnadsarbetet har
påbörjats. Med byggnadsarbete avses grundläggningsarbete.
6 § Vid tecknandet av hyresförlustgarantin ska garantitagaren redovisa rimliga hyresnivåer. Hyrorna ska fastställas enligt 12 kap. 55 c §
jordabalken. Under avtalsperioden får de redovisade hyrorna inte
öka mer än hyrorna i genomsnitt på orten.
Belopp och ersättning
7 § Hyresförlustgarantin får lämnas upp till 15 miljoner kronor.
8 § Hyresförlustgarantin täcker 50 procent av utebliven hyra vid
varje givet tillfälle. Garantin får infrias tidigast sex månader och
senast 15 år efter byggprojektets färdigställande.
Ett byggprojekt anses färdigställt när byggnadsnämnden har
beslutat om ett slutbesked enligt 10 kap. 34 § plan- och bygglagen
(2010:900) eller ett interimistiskt slutbesked enligt 10 kap. 36 §
samma lag.
9 § Garantitagaren har inte rätt till ersättning om denne motverkar att lägenheterna i huset hyrs ut eller inte vidtar de åtgärder
som behövs för att få lägenheterna uthyrda.
Avtal och villkor
10 § En hyresförlustgaranti får endast beviljas den som bedöms
vara redbar och kan antas ha förutsättningar att bedriva den verksamhet som garantin avser. En hyresförlustgaranti får vidare endast
utfärdas om garantitagaren förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt
garantivillkoren.
Avtal om hyresförlustgaranti får inte tecknas med företag i
svårigheter som begreppet definieras i punkt 20 i Europeiska kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt stöd till undsättning
och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter.
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11 § Villkoren för hyresförlustgarantier ska utformas med hänsyn
till statens risk samt för att tillvarata statens rätt och säkerställa
behovet av kontroll och uppföljning. I syfte att begränsa statens risk
ska villkor eftersträvas som begränsar dels möjligheten att använda
hyresförlustgarantin för annat än avsedda syften, dels möjligheten
att i efterhand vidta åtgärder som ökar risken eller den förväntade
kostnaden för hyresförlustgarantin.
Villkoren ska innehålla en skyldighet för garantitagaren att lämna
de uppgifter som behövs för uppföljning enligt 23 §.
12 § Villkoren för en hyresförlustgaranti ska regleras genom ett
avtal mellan garantitagaren och staten genom den myndighet som
beslutar om garantin.
Avtal om hyresförlustgaranti ska innehålla de uppgifter som följer
av artikel 3.1 i kommissionens förordning (EU) nr 360/2012.
13 § Avtal om hyresförlustgaranti som grundar sig på kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 får endast beviljas ett företag som lämnat en skriftlig redogörelse för allt annat stöd av mindre
betydelse som företaget fått under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret.
Riskbedömning
14 § Innan en hyresförlustgaranti eller en särskilt avgränsad grupp
av hyresförlustgarantier beviljas, ska en bedömning göras av statens
risk. Bedömningen ska inkludera en beräkning av den förväntade
förlusten och dokumenteras i en rapport.
Avgifter
15 § En garantiavgift ska tas ut för varje hyresförlustgaranti eller
särskilt avgränsad grupp av hyresförlustgarantier som motsvarar
statens förväntade förlust.
Garantiavgiften betalas av garantitagaren. Boverket får dock i
mån av medel ta ut en del av avgiften för hyresförlustgarantin från
anslagsmedel.
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16 § Med statens förväntade förlust för hyresförlustgarantin avses
den förlust som kan förväntas uppstå med beaktande av sannolikheten för att staten måste infria garantin.
17 § Utöver vad som följer av 15 § om garantiavgift ska en administrativ avgift tas ut av garantitagaren. Avgiften ska täcka Boverkets
administrationskostnader för hyresförlustgarantierna. Boverket får
ta ut avgiften samtidigt med garantiavgiften.
Den administrativa avgiften disponeras av Boverket.
18 § Storleken på de avgifter Boverket ska ta ut enligt denna förordning bestäms av verket. Avgifternas storlek ska framgå av villkoren för hyresförlustgarantin.
Den del av garantiavgiften som överstiger kostnaden för den
förväntade förlusten ska redovisas mot en inkomsttitel på statens
budget.
Uppsägning av avtal
19 § Boverket får säga upp avtalet om hyresförlustgarantin om
garantitagaren inte betalar avgiften för garantin.
Garantitagaren får säga upp avtalet om hyresförlustgarantin när
som helst under avtalsperioden.
Återbetalning och återkrav
20 § Garantitagaren är återbetalningsskyldig om
1. garantitagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något
annat sätt har förorsakat att ersättningen har beviljats på felaktig
grund eller med för högt belopp,
2. ersättningen av något annat skäl har lämnats på felaktig grund
eller med för högt belopp och garantitagaren borde ha insett detta,
3. ersättningen helt eller delvis inte har använts för det syfte som
anges i 1 §, eller
4. villkor i avtalet om ersättning inte har följts.
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21 § Om en garantitagare är återbetalningsskyldig enligt 20 §, ska
Boverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ersättningen. Om
det finns särskilda skäl för det, får Boverket efterge ett återkrav helt
eller delvis.
22 § Om en garantitagare visar sig inte ha varit berättigad till
ersättning och den lämnade ersättningen därför ska återbetalas, ska
ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635). Räntekravet får sättas ned
om det finns särskilda skäl.
Uppföljning och bevakning
23 § Boverket ska löpande följa upp och bevaka statens intresse avseende de hyresförlustgarantier verket förvaltar enligt 27 §. Boverket
ska löpande göra bedömningar av risken för skadefall.
Register
24 § Boverket ska föra de register som avses i artikel 3.3 i kommissionens förordning (EU) nr 360/2012. Registren ska innehålla de
uppgifter som krävs för att det ska vara möjligt att fastställa att villkoren i förordningen (EU) nr 360/2012 har iakttagits.
Uppgifterna ska bevaras i tio år från den dag då hyresförlustgarantin tecknades.
Garantireserv
25 § Boverket ska ha en garantireserv för att täcka de förväntade
förluster som kan uppstå med anledning av lämnade hyresförlustgarantier. Garantireserven får endast belastas med de infriade garantierna som hör till reserven.
Till garantireserven ska det kopplas en kredit i Riksgäldskontoret
som ska användas för att täcka de förluster som garantierna kan ge
upphov till. Regeringen beslutar för varje reserv om krediten och
dess storlek.
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26 § Till garantireserven ska följande medel föras:
1. den del av garantiavgifterna som motsvarar statens förväntade
förlust,
2. anslagsmedel som regeringen tilldelat Boverket för att täcka
statens förväntade förlust avseende en garanti, och
3. återvinningar avseende garantier.
Boverket förvaltar garantireserven. Garantireserv ska placeras på
ett räntebärande konto hos Riksgäldskontoret. Placeringen ska ske
på ett avistakonto eller med en löptid som motsvarar de garantier
som hör till reserven.
Förvaltning och uppgiftsskyldighet
27 § Boverket förvaltar de hyresförlustgarantier verket har beslutat
om.
28 § Boverket ska i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag redovisa de hyresförslutgarantier
som verket förvaltar och löpande göra avsättningar för förväntade
förluster avseende dessa.
29 § Boverket ska senast den 15 februari varje år till Riksgäldskontoret redovisa
1. hur myndigheten har utnyttjat de garantiramar som regeringen
har beslutat om,
2. vilka tillgångar som finns i garantiverksamheten för hyresförlustgarantierna, och
3. förväntade förluster och väsentliga risker avseende utestående
hyresförlustgarantier.
Redovisningen ska motsvara det underlag Riksgäldskontoret
behöver enligt 4 § förordningen (2011:231) om underlag för årsredovisning för staten.
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Överklagande
30 § Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Bemyndigande
31 § Boverket får meddela föreskrifter om verkställighet av denna
förordning.
Denna förordning träder i kraft den xx xx 20xx.
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Förslag till
förordning om startbidrag till byggemenskaper

Härigenom föreskrivs följande.
Stödets syfte
1 § Statligt stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på
medel, lämnas till byggemenskaper för finansiering av initiala projektkostnader i samband med anordnande av bostäder.
Innebörden av vissa uttryck
2 § Med byggemenskap avses i denna förordning en ekonomisk
förening som bildats i syfte att gemensamt planera, låta bygga och
flytta in i ett eller flera hus.
3 § Med initiala projektkostnader avses i denna förordning kostnader i projektet fram till att byggkredit lämnas.
4 § Anordnande av bostäder kan ske genom nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av hel eller del av byggnad som tidigare använts
för annat ändamål än bostäder.
Förutsättningar för stöd
5 § Stöd får ges om
1. insatsen från respektive medlem i föreningen uppgår till minst
10 000 kronor,
2. det finns en markanvisning eller motsvarande avtal med fastighetsägare, och
3. det finns en redogörelse för projektet och en budget för initiala
projektkostnader.
Antalet medlemmar som betalar insats enligt första stycket 1 bör
motsvara antalet lägenheter i det planerade huset eller de planerade
husen.
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6 § Stöd får inte lämnas till företag i svårigheter som begreppet
definieras i punkt 20 i Europeiska kommissionens meddelande om
riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av
icke-finansiella företag i svårigheter.
7 § Stödet lämnas som stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om
tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse och får lämnas
endast med de begränsningar som följer av kommissionens förordning.
Stödets storlek
8 § Stödet får uppgå till beräknade initiala projektkostnader. Stödet
får dock inte överstiga 300 000 kronor per stödmottagare. Vid bedömningen av stödets storlek måste stödet stå i rimlig proportion till
antalet betalda insatser.
Prövning av ett stödärende
9 § Frågor om stöd prövas av Boverket.
10 § En ansökan om stöd ska ha kommit in till Boverket senast den
1 november 2022.
11 § Om Boverket anser att stöd ska ges, ska verket bestämma
stödets storlek.
12 § Ett beslut om stöd ska förenas med villkor
1. om vid vilken tidpunkt stödmottagaren senast ska ansöka om
resterande utbetalning enligt 13 §,
2. om vilka handlingar som ska bifogas ansökan om resterande
utbetalning, och
3. för att tillgodose syftet med stödet.
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Utbetalning av stöd
13 § Den första utbetalningen av stödet görs med högst 75 procent
av det beslutade stödet till stödmottagaren i samband med att beslut
om stöd har fattats av Boverket. Resterande utbetalning görs efter
ansökan av stödmottagaren.
Till ansökan om resterande utbetalning ska stödmottagaren
bifoga fakturor och en redogörelse för hur arbetet har bedrivits och
vilka resultat som uppnåtts.
En sådan ansökan ska ha kommit in till Boverket senast den
1 november 2023.
Återbetalning och återkrav
14 § Stödmottagaren är återbetalningsskyldig om
1. den som sökt eller tagit emot stödet genom att lämna oriktiga
uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stödet har
beviljats på felaktig grund eller med för högt belopp,
2. stödet av något annat skäl har lämnats på felaktig grund eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
3. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts
för det syfte som anges i 1 §, eller
4. villkor i beslutet om stöd inte har följts.
15 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 14 §, ska
Boverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det
finns särskilda skäl för det, får Boverket efterge ett återkrav helt eller
delvis.
16 § Om en stödmottagare visar sig inte vara berättigad till ett
stödbelopp och ett utbetalat stödbelopp därför ska återbetalas, ska
ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635). Räntekravet får sättas ned
om det finns särskilda skäl.
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Överklagande
17 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut om att inte betala ut resterande stöd enligt 13 § får dock inte
överklagas.
Uppföljning och utvärdering
18 § Boverket ska följa upp och utvärdera stödet och senast den
31 december 2024 redovisa detta i en rapport till regeringen.
19 § Stödmottagaren ska lämna de uppgifter till Boverket som
behövs för en sådan uppföljning och utvärdering som avses i 18 §.
20 § Boverket ska föra ett register över de stöd som lämnats enligt
denna förordning. Ett sådant register ska innehålla de uppgifter som
behövs för att det ska vara möjligt att fastställa att de villkor för stöd
som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 är uppfyllda.
Uppgifterna i registret ska bevaras i tio år från den dag då stödet
beslutades.
Bemyndigande
21 § Boverket får meddela
1. föreskrifter om förfarandet i stödärenden,
2. föreskrifter om de handlingar och den övriga utredning som
ska bifogas ansökan om stöd och ansökan om resterande utbetalning, och
3. ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
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2.1.1

Bakgrund och syfte

Utredningens syfte är enligt direktivet att skapa förbättrade finansieringsförutsättningar för ny- och ombyggnad av bostäder, så att
problem med finansieringen inte ska stå i vägen för en önskad volym
på bostadsbyggandet. Direktiven tar fasta på rätten till bostad som
en viktig del av det svenska välfärdssamhället och statens ansvar för
att säkerställa att marknaden för finansiering av bostadsbyggandet
fungerar effektivt. Regeringen hänvisar också till den snabba befolkningsökningen med åtföljande behov av fler bostäder, som gör det
särskilt angeläget att bostadsfinansieringen fungerar väl.
2.1.2

Uppdrag

I uppdraget ligger att utvärdera de nuvarande statliga kreditgarantierna för lån till bostadsbyggande och att om det behövs föreslå förändringar i garantisystemet. Utredningen ska enligt direktivet även
ta fram förslag till ett system med förmånliga statliga topplån för att
underlätta finansieringen av nyproduktion av hyresbostäder och
bostäder för studerande. Utredningen ska också analysera om det
finns andra åtgärder som kan förbättra de långsiktiga finansieringsförutsättningarna för ny- och ombyggnad av bostäder och, om det
bedöms lämpligt, lämna förslag till sådana åtgärder.
Som underlag för eventuella förslag till åtgärder ska utredningen
utvärdera erfarenheterna från tidigare statliga bostadsfinansieringssystem, undersöka vad forskning har att tillföra om effekten av olika
garantikonstruktioner och andra offentliga verktyg samt ta del av
erfarenheter från andra länder.
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Fyra särskilda fokusområden
Regeringen pekar i direktiven på fyra särskilda fokusområden. För
det första måste det finnas en fungerande bostadsfinansiering även
under tider med ekonomisk instabilitet. För det andra behöver svaga
bostadsmarknader uppmärksammas särskilt när det gäller svårigheter
att få finansiering för bostadsbyggande. För det tredje bör det undersökas om det är speciellt de mindre byggaktörernas finansieringsförutsättningar som kan behöva stärkas. Det fjärde fokusområdet, slutligen, är finansieringen av hyresbostäder och bostäder för studerande.
2.1.3

Avgränsning av uppdraget

Utredningen är inriktad på bostadspolitiska åtgärder som skulle
kunna underlätta finansieringen av ny- och ombyggnad av bostäder.
Finansieringssvårigheter är ett av flera hinder
Det finns mycket annat som vid sidan av svårigheter med finansieringen kan utgöra hinder för bostadsbyggande. Bland annat brukar
höga produktionskostnader, brist på arbetskraft, ont om mark i
attraktiva lägen samt hyressättningssystemet lyftas fram. Sådana
faktorer kan ha samband med finansieringen men ligger utanför
ramen för denna utredning.
Finansieringssvårigheter eller lönsamhetsproblem?
Om ett projekt inte är lönsamt är det i grunden inte finansieringen
som är problemet. Om projektet ska kunna genomföras, trots att det
inte bedöms som lönsamt, krävs ett investeringsstöd eller andra
åtgärder som antingen sänker kostnaderna eller ökar intäkterna. Men
beroende på hur ett investeringsstöd är utformat kan även förutsättningarna för att få extern finansiering påverkas. I praktiken är det
svårt att dra en skarp linje mellan finansieringssvårigheter och lönsamhetsproblem.
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Inriktning på produktionsorienterade styrmedel
Utredningen är begränsad till produktionsinriktade styrmedel. Förändringar i villkoren för hushållen, t.ex. vad gäller beskattning,
bostadsbidrag eller bosparande kan påverka efterfrågan och därmed
lönsamheten och skulle i förlängningen kunna ha betydelse för
finansieringsförutsättningarna för ny- och ombyggnad. Men dessa
frågor ligger, liksom de ramar som följer av bruksvärdesystemet,
utanför den här utredningens mandat.
Såväl ombyggnad som nyproduktion
Utredningen avser finansiering av såväl ombyggnad som nyproduktion. Mot bakgrund av att syftet ytterst är att få fram fler bostäder gäller det främst ombyggnad som ger ett tillskott av bostäder,
som när lokaler eller vindar byggs om till bostäder, men även upprustning och renovering av det befintliga beståndet kan ha betydelse
för bostadsförsörjningen.
2.1.4

Utredningsarbetet

Utredningen, som har kallat sig Utredningen om förbättrad bostadsfinansiering, har genom egna möten och deltagande i andras arrangemang m.m. haft kontakt med banker och andra kreditgivare, kommunala bostadsbolag och privata byggaktörer, revisorer och värderare,
kommuner, länsstyrelser, forskare samt relevanta intresseorganisationer. Utredningen har samrått med berörda statliga myndigheter,
särskilt Boverket, Riksgälden och Finansinspektionen. Kontakt har
tagits med närliggande pågående utredningar, t.ex. N 2016:02 Utredningen om energisparlån och N 2017:04 Utredningen om kommunal
planering för bostäder.
Till utredningen har knutits en expertgrupp, bestående av: Kristin
Ekblad, chefsanalytiker, Kommuninvest i Sverige AB, Gert Eriksson,
senior advisor, Exportkreditnämnden, Ann-Christine Hagelin, senior
kreditriskanalytiker, Riksgälden, Maria Heymowska, nationellt
utvecklingsansvarig för bostadsstöd, länsstyrelsen i Stockholms län,
Monika Hjeds Löfmark, utredare, Ekonomistyrningsverket, Frida
Jonsson, civilekonom, Boverket, Fredrik Kopsch, universitetslektor i
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fastighetsvetenskap, Lunds Universitet, LTH, Olof Netzell, riskexpert, Finansinspektionen, Roger Söderström, bolagsjurist, SBAB,
samt Stig Westerdahl, docent och lektor i företagsekonomi, Malmö
Högskola. Fyra möten har hållits med expertgruppen, vars medlemmar även har bidragit med underlag och synpunkter under utredningens gång.
Beskrivningen av förekommande finansieringssvårigheter samt
utredningens överväganden och förslag till åtgärder har diskuterats i
en referensgrupp. Tre möten har hållits med referensgruppen, som
har bestått av representanter från berörda intresseorganisationer:
Bankföreningen, Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sabo, SKL, Småkom, Sparbankernas riksförbund och Studentbostadsföretagen. Enskilda deltagare har även bidragit med underlag
och synpunkter från sin organisation.
2.1.5

Disposition och läsanvisning

Utredningens författningsförslag finns i kapitel 1 och författningskommentarerna i det sista kapitlet, kapitel 12.
Här i kapitel 2 återges utgångspunkterna för utredningen – uppdrag, syfte och avgränsningar. Här finns även definitioner av nyckelbegrepp och en sammanställning av angränsande utredningar.
Utredningens slutliga överväganden och förslag till åtgärder sammanfattas i kapitel 3, följt av en konsekvensanalys och förslag till
finansiering i kapitel 4.
Underlaget för betänkandet redovisas i kapitel 5–10 och inleds i
kapitel 5 med en teoretisk bakgrund i form av en översikt över kunskapsläget vad gäller bostadspolitiska interventioner. Kapitel 6 ger
sedan en bild av de övergripande förutsättningarna för finansiering av
bostadsbyggande – byggaktörerna och vad som ska finansieras, möjliga
kreditgivare samt principer för avkastningskrav och marknadsvärdering.
I kapitel 7 redovisas vad utredningen funnit när det gäller problem
och svårigheter vid finansiering av ny- och ombyggnad av bostäder
och i kapitel 8 analyseras och utvärderas de nuvarande statliga kreditgarantierna. Där finns också en diskussion av befintliga investeringsstöd till hyresbostäder och bostäder för studenter, utifrån stödets
roll i finansieringen.
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I kapitel 9 beskrivs kortfattat hur statens engagemang i bostadsfinansieringen i Sverige har sett ut de senaste 50 åren medan kapitel 10 ger en internationell utblick, med aktuella trender och exempel
från flera länder.
I kapitel 11 sammanfattas och analyseras underlag och bedömningar från kapitel 5–10, utifrån genomförbarhet och möjlig effekt.
2.1.6

Definition av nyckelbegrepp

Boarea (BOA) utgörs av utrymmen ovan mark, inrättade för boende.
Bostadsbyggande omfattar här såväl ombyggnad som nyproduktion
av bostäder.
Byggaktör används här synonymt med byggherre, som enligt planoch bygglagen är den som för egen räkning utför eller låter utföra
byggnads-, rivnings- eller markarbeten, normalt sett fastighetsägaren.
I samma betydelse används även begreppen projektutvecklare och
bostadsutvecklare.
Byggherrekostnader: anskaffning av mark (inklusive exploateringskostnader och marksanering), avgifter för bygglov och anslutningar,
projektörer, egen projektledning och kontroll, finansiering under
byggtiden, samt försäljningskostnader och uthyrning.1
Byggkostnad består av kostnader för byggnadsarbeten, inklusive
material, maskiner, transporter, löner, grundläggning och installationer samt planering och arbetsledning under byggtiden.2 (Se även produktionskostnad.)
Byggkredit är en beviljad kredit för att löpande kunna betala de
kostnader som uppstår under byggtiden. I branschen och av banker
används olika varianter av begreppet synonymt: byggkreditiv, byggnadskredit och byggnadskreditiv.

1
2

BI: Bostadsbyggande – begrepp och kostnader.
Ibid.
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Direktavkastning = årlig avkastning på en investering, mäts som
driftnetto dividerat med marknadsvärde. Till skillnad från i totalavkastning ingår inte värdestegringen på fastigheten.
Emission = utfärdande av obligationer för försäljning.
Fastighetslån eller slutfinansiering eller, för egnahem, bolån, avser
det lån som tas när byggprojektet är klart.
Kreditgaranti är ett borgensåtagande, som innebär att exempelvis
staten garanterar att lånebeloppet återbetalas
Marknadsvärde är ett för denna utredning centralt begrepp, som
förklaras i avsnitt 6.6.
Obligationer är räntebärande skuldebrev, som intygar att innehavaren har lånat ut pengar till den som utfärdat – emitterat – obligationen, t.ex. staten.
Ombyggnad: Begreppet används här i dess allmänna betydelse,
inkluderande renovering och upprustning, och alltså inte med den
snävare definition som finns i plan- och bygglagen, där begreppet
endast avser ombyggnader som innebär en påtaglig förnyelse.
Produktionskostnad består av byggkostnad och byggherrekostnad,
inklusive mark och avgifter samt moms.3
Risk är ett för denna utredning centralt begrepp, som förklaras i
avsnitt 6.6.
2.1.7

Angränsande utredningar

En rad andra aktuella statliga utredningar eller förslag angränsar till
den här utredningen. De nämns här upplysningsvis, eftersom förslagen i dessa andra utredningar kan komma att påverka de finansiella förutsättningarna för bostadsbyggande.

3

BI: Bostadsbyggande – begrepp och kostnader.
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Skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter
Finansinspektionen föreslår ett skärpt amorteringskrav för hushåll
med höga skuldkvoter. Förslaget föreslås träda i kraft mars 2018, och
innebär en ändring i befintlig föreskrift FFFS 2016:16, Fi dnr 17-9236.
Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet
Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpel-skatteområdet lämnade sitt betänkande under mars 2017, SOU 2017:27.
Utredarens uppdrag har varit att bland annat utreda de samhällsekonomiska effekterna av möjligheten att skattefritt sälja fastigheter
i paketerad form.
Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet
Företagsskattekommittén lämnade sitt slutbetänkande under juni
2014, SOU 2014:40. Kommitténs uppdrag har varit att lämna förslag
på ett nytt system för beskattning av bolag – föreslagna regler ska
öka den skattemässiga neutraliteten mellan eget och lånat kapital,
och om möjligt ersätta de nuvarande reglerna för ränteavdragsbegränsningar.
EU och kommunernas bostadpolitik
Utredningen EU & kommunernas bostadspolitik lämnade sitt
betänkande under juni 2015, SOU 2015:58. Utredningens uppdrag
har varit att utreda behovet av stöd till bostadsföretag på svaga
marknader och kommunernas förutsättningar att bedriva en bostadspolitik som möjliggör att alla kan efterfråga en bostad av god
kvalitet. Utredningen skulle också utreda behovet av mer förmånliga
kreditgarantider för hushåll som vill investera i egnahem på landsbygden.
För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete,
hållbar tillväxt och välfärd
Parlamentariska landsbygdskommittén lämnade sitt slutbetänkande
under januari 2017, SOU 2017:1. Uppdraget har varit att lämna förslag till en sammanhållen politik för långsiktigt hållbar utveckling i
Sveriges landsbygder. Ifråga om samhällsplanering och bostadspolitik har kommittén formulerat följande mål: bosättning i landsbygderna ska underlättas samt en samhällsplanering som underlättar
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landsbygdernas utveckling. Till målen finns kopplat tre förslag varav
ett avser särskilda landsbygdslån.
Plats för fler som bygger mer
Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande har
lämnat sitt betänkande under december 2015, SOU 2015:105. Utredningens uppdrag har varit att undersöka förutsättningar för en bättre
konkurrens, så att utbudet av nya bostäder långsiktigt kan anpassas
till efterfrågan, och vid behov föreslå åtgärder som kan förbättra
konkurrensen.
Stärkt ställning för hyresgäster
Hyresgästutredningen har lämnat sitt betänkande under mars 2017,
SOU 2017:33. Utredningen har undersökt hur reglerna om hyresgästers inflytande vid ombyggnad tillämpas, och övervägt om hyresgästernas inflytande bör stärkas.
Utredningen om kommunal planering för bostäder
Regeringen har i direktiv 2017:12 gett i uppdrag att lämna förslag på
hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet framtagna av Boverket
ska fördelas på kommunerna. I tilläggsdirektiv 2017:85 har ytterligare uppdrag tillkommit, bland annat ska utredningen kartlägga hur
kommunerna arbetar med att analysera och hantera efterfrågan och
bostadsbehovet hos grupper med svag ställning på bostadsmarknaden ur ett lokalt och regionalt perspektiv.
Energisparlåneutredningen
Utredningen om energisparlån, N 2016:02, utreder förutsättningarna
för att införa statliga energisparlån i Sverige, och analyserar även
möjligheterna att med hjälp av kreditgarantier eller bidrag få till stånd
en ökad energieffektivisering i bebyggelsen.
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Här sammanfattas de överväganden som gjorts och utredningens
slutliga förslag. En övergripande målsättning är att underlätta finansiering utan att bidra till en oansvarig riskhantering. En strävan är
också att undvika krångliga regler och så långt det går samordna
föreslagna åtgärder med varandra och med närliggande regelverk.
Utredningen ser åtgärderna som ett led i en ökad beredskap inför
tider med mer begränsad tillgång till finansiering.

3.1

Statliga kreditgarantier 2.0

Utredningens bedömning är att statliga kreditgarantier för lån till
bostadsbyggande har en viktig funktion att fylla, framförallt för
mindre aktörer och på svagare marknader och i synnerhet i sämre
konjunkturlägen. En förutsättning är att låntagaren har återbetalningsförmåga och att det finns en efterfrågan på bostäderna till det
pris de kommer att betinga. De statliga kreditgarantierna kan hantera
kreditrisker men inte olönsamma investeringar. Syftet med de förändringar som utredningen föreslår är att tillämpningsområdet ska
breddas, utan inslag av subvention. Vi bedömer att kreditgarantierna
genom föreslagna ändringar kommer att bli mer attraktiva och i
högre utsträckning kunna underlätta finansiering av ny- och ombyggnad av bostäder.
Utredningen bedömer också att regelverket behöver bli tydligare
och mer logiskt uppbyggt. Med en ny och moderniserad förordning
blir det också lättare att nå ut med information om förändringarna
och öka medvetenheten om kreditgarantierna hos berörda aktörer.
I stället för att föreslå ändringar i den nuvarande förordningen
presenterar utredningen därför ett förslag till helt ny förordning,
med följande nya inslag.
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Kreditgaranti för lån till ombyggnad och renovering

Utredningens förslag: Kreditgaranti ska kunna lämnas för
ombyggnad utan krav på påtaglig förnyelse samt för renovering
och upprustning av bostadsfastigheter.
För att nuvarande kreditgaranti ska kunna utgå för lån till ombyggnad måste ombyggnaden innebära en ”påtaglig förnyelse”, typiskt
sett att antalet lägenheter ökar. Installation av hiss har t.ex. hittills
inte räknats som påtaglig förnyelse, inte heller renovering och upprustning av befintliga bostäder. För att kunna möta bostadsbehovet
till följd av ett ökat antal äldre personer i befolkningen anser utredningen att statlig kreditgaranti bör kunna lämnas även för lån till
sådant som tillgänglighetsförbättrande åtgärder i gemensamma utrymmen i flerbostadshus. Kreditgarantierna borde också kunna spela
en viss roll i förhållande till behovet av renovering och upprustning
av 1960- och 70-talens flerbostadshus. Utredningen föreslår att
kreditgaranti även ska kunna lämnas för lån till renovering och upprustning, utan inskränkning vad gäller typ av åtgärder. Lånet får dock
inte avse underhåll.
Enligt den nuvarande kreditgarantiförordningen 1 § 2 får kreditgaranti ges för lån till ombyggnad av lokaler m.m. som ger ett tillskott av ägarlägenheter. Utredningen föreslår att begränsningen till
ägarlägenheter tas bort.
Utredningens bedömning är att dessa åtgärder kan skapa möjligheter att få lån till projekt som bedöms lönsamma men som annars
inte hade fått lån. Det kan t.ex. bidra till att öka tillgången på
bostäder med god tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighet.
Framförallt kan en kreditgaranti för lån till renovering fylla en funktion i kombination med en eventuell tillfällig subvention, t.ex. en
skatteförmån eller ett investeringsstöd, som sänker lånebehovet.
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Kreditgaranti för lån till kostnader under projekteringen

Utredningens förslag: Kreditgaranti ska kunna lämnas för lån till
projekteringskostnader avseende nybyggnad av bostäder, om låntagaren innehar mark med byggrätt eller har ett avtal om markanvisning med en kommun. Garantin får omfatta 90 procent av
finansieringsbehovet i fråga om hyres- eller bostadsrätt och 95 procent av finansieringsbehovet om det gäller kooperativ hyresrätt.
Det är ofta svårt att få lån för utgifter i projekteringsskedet. De
nuvarande statliga kreditgarantierna lämnas inte för lån till utgifter
innan byggstart. Om kommunen vill underlätta för mindre aktörer
kan problemet delvis lösas genom att kommunen väntar med att ta
betalt för sina tjänster – och för marken – till dess att byggkrediten
kan lyftas. Men andra kostnader, t.ex. för arkitektritningar, projektering av el och vvs samt geoteknisk undersökning, kan uppgå till
stora belopp, vilket kan utgöra ett problem för mindre aktörer.
Kreditgarantisystemet är självfinansierande genom de avgifter
som tas ut, och utredningen menar att kreditgaranti även bör kunna
avse lån till projekteringskostnader. Utredningen har fått indikationer på att en möjlighet till statlig kreditgaranti skulle kunna öka
möjligheterna att få lån till kostnader under projekteringsfasen.
Utredningen har övervägt att begränsa möjligheten att få kreditgaranti till en lägre del av projekteringskostnaden än vad som gäller
för kreditgarantier i övrigt, eller en mindre del av lånet, men funnit
att det inte behövs, eftersom kreditgivaren för denna typ av lån
kommer alltid att kräva en viss, förmodligen ganska hög, egeninsats.
För att minimera risken för att projektet inte blir av och låntagaren
därmed inte kan återbetala lånet, bör garantin däremot kopplas till
att låntagaren, dvs. projektutvecklaren, har mark med byggrätt eller
ett markanvisningsavtal med kommunen.
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Höjt schablonbelopp vid låga marknadsvärden

Utredningens förslag: Det nuvarande schablonbeloppet för produktionskostnad höjs från 16 000 till 22 000 kronor per kvadratmeter uppvärmd boarea när det gäller nyproduktion. Det tydliggörs att detta även gäller kooperativ hyresrätt.
Kreditgaranti kan normalt sett lämnas för 90 procent av marknadsvärdet på fastigheten efter färdigställandet. Vid låga marknadsvärden
kan Boverket i stället medge en garanti för ett lån på upp till
90 procent av produktionskostnaden, men bara upp till ett schablonbelopp på 16 000 kronor per kvadratmeter. Detta schablonbelopp
har inte ändrats sedan 2012, då den här möjligheten infördes, och
ter sig idag mycket lågt i förhållande till aktuella produktionskostnader. Utredningen föreslår att nivån på schablonvärdet ändras till
22 000 kronor per kvadratmeter när det gäller nyproduktion. Garantins omfattning kommer även fortsättningsvis att begränsas av hur
stort lån som projektutvecklaren kan få.
Med utformningen av den nuvarande förordningen faller kooperativ hyresrätt utanför möjligheten att få en garanti beräknad på
produktionskostnaden. I den föreslagna nya förordningen tydliggörs att detta även gäller kooperativ hyresrätt och att garantin då
kan lämnas för 95 procent av produktionskostnaden upp till samma
schablonbelopp.
Det har anförts att en höjning av schablonbeloppet skulle komma
i konflikt med bolånetaket för egnahem, men garantin kan aldrig
omfatta ett större belopp än lånet, så någon sådan konflikt uppstår
aldrig i praktiken.
3.1.4

Omdefinierad krets av kreditgivare

Utredningens förslag: Avgränsningen av vilka långivare som kan
teckna avtal om kreditgaranti utvidgas till att gälla även andra
företag som erbjuder lån till bostadsbyggande och som står under
tillsyn av Finansinspektionen.
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Avgränsningen av vilka aktörer som kan komma i fråga för en
kreditgaranti görs i nuvarande förordning genom en egen definition
av begreppet kreditinstitut, varmed avses banker, kreditmarknadsföretag och försäkringsföretag. Definitionen har, utan att det framgår i förordningen, kommit att avse kreditgivare som står under tillsyn av Finansinspektionen. Utredningen har övervägt att vidga kretsen av tänkbara aktörer som ska ges möjlighet att teckna ramavtal
med Boverket om kreditgaranti. Samtidigt menar vi att det är mindre
lämpligt att i förordningen utgå från begreppet kreditinstitut, i en
annan bemärkelse än i närliggande regelverk. Utredningen föreslår
begreppet kreditgivare i stället.
Att släppa kravet på tillsyn av Finansinspektionen skulle ställa
stora krav på Boverket att bedöma om långivaren uppfyller kravet på
redbarhet enligt utlånings- och garantiförordningen. Utredningen
menar därför att kravet på Finansinspektionens tillsyn bör kvarstå
och tydliggöras i förordningen, men att möjligheten att teckna avtal
om kreditgaranti bör utvidgas något till att avse även andra företag
som erbjuder lån till bostadsbyggande och som står under Finansinspektionens tillsyn.
3.1.5

Möjliga förbättringar av nuvarande garantier

Utredningens förslag: Boverket får i uppdrag att se över kreditgarantiverksamheten med sikte på att kunna hålla lägre avgifter,
arbeta med avgiftsklasser och ge tidigare besked om garantiavgiftens storlek, samt följa bankens marknadsvärdering och förtydliga garantins värde. Finansinspektionen får i uppdrag att klargöra garantins effekt på kapitaltäckningskravet.
Utredningen ser även möjligheter att förbättra kreditgarantierna
inom ramen för nuvarande förordning och anser att:
• Boverket bör överväga om det går att ge besked om avgiften i
ett tidigare skede, vilket skulle underlätta för projektutvecklare
med små marginaler.
• Boverket skulle kunna se över avgiftsmodellen med sikte på att
kunna hålla lägre avgifter och, förutsatt att omfattningen av garantigivningen ökar, överväga att införa avgiftsklasser. Det skulle öka
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förutsägbarheten och möjligheterna att räkna på effekten av
garantin.
• I de fall kreditgivaren bedömer marknadsvärdet som högre än
vad Boverket gör, bör Boverket, om inte särskilda skäl föreligger,
utgå från bankens bedömning.
• Boverket bör förtydliga ramavtalen när det gäller värdet av garantin vid kreditprövningen.
• Finansinspektionen bör reda ut oklarheterna kring garantins
effekt på kapitaltäckningskraven.

3.2

Marknadskompletterande topplån via Almi

Utredningens förslag: Almi får i uppdrag att hantera marknadskompletterande statliga topplån utan subvention för ny- och ombyggnad av bostäder med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller
bostadsrätt.
Topplånet ska lämnas utifrån en bedömning av byggaktörens
återbetalningsförmåga och projektets förutsättningar och högst
avse 80 procent av det beräknade finansieringsbehovet, såvida
det inte finns särskilda skäl för en högre belåningsgrad. Normalt
kommer belåningsgraden att vara väsentligt lägre, eftersom
byggaktören först ska ha uttömt möjligheterna att få bottenlån
på den ordinarie kreditmarknaden.
De kontakter utredningen har haft visar att såväl mindre aktörer som
aktörer på svaga bostadsmarknader har problem att klara bankens
krav på eget kapital. Det uppstår ett finansiellt gap mellan hur
mycket det kostar att bygga och hur mycket det går att få lån till.
Statliga topplån skulle ge en högre sammanlagd belåningsgrad och
därmed minska kravet på eget kapital. Det skulle kunna ha betydelse
för t.ex. följande bostadsförsörjningsfrågor:
• Nyproduktion av hyresrätter på svagare marknader, där det finns
ett dokumenterat behov av nya bostäder men det inte går att få
tillräcklig belåning på rimliga villkor.
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• Renovering och upprustning av hyresbostäder i socioekonomiskt
svaga bostadsområden.
• Tillgång till finansiering för bostadsbyggande vid lågkonjunktur
och finansiella kriser.
Utredningen har övervägt olika alternativ till avgränsning av och
förutsättningar för statliga topplån för bostadsbyggande, liksom
olika sätt att allokera medel för statliga topplån och vilken instans
som ska hantera en sådan kreditgivning. Utredningen föreslår att
Almi Företagspartner AB (Almi) får i uppdrag att hantera marknadskompletterande statliga topplån för ny- och ombyggnad av bostäder med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.
Utredningen föreslår att Almi får utökade anslag för den organisations- och kompetensutveckling som behövs för att hantera utlåning till bostadsbyggande.
Den lösning utredningen har landat i innebär marknadskompletterande topplån utan inslag av subvention, en långivning som inte
konkurrerar med annan kreditgivning. Villkoren för lånen ska ansluta till Almis nuvarande långivning, och fastställas utifrån en bedömning av byggaktörens återbetalningsförmåga och byggprojektets
förutsättningar och få täcka högst 80 procent av det beräknade
finansieringsbehovet, såvida det inte finns särskilda skäl för en högre
belåningsgrad. Detta upplägg innebär att det är mer fördelaktigt att
lösa finansieringen med bottenlån på den ordinarie kreditmarknaden
och därmed föreligger ingen risk för otillbörlig konkurrens från det
offentliga eller för överutnyttjande.
Eftersom det inte handlar om en subvention behövs inte någon
begränsning i form av att kommunen ska visa på behovet av bostäderna eller några restriktioner när det gäller hyresnivåer eller
fördelning av bostäderna.
Utredningen har övervägt om även egnahem ska omfattas men
menar att staten inte bör medverka till att enskilda hushåll skuldsätter sig över marknadsvärdet på huset. Det skulle dessutom kräva
att man införde ett undantag från det nyligen införda bolånetaket.
Utredningen har också övervägt att inkludera småhus som byggs av
ett företag för försäljning, men kommit fram till att marknadsrisken
till sist ändå bärs av ett enskilt hushåll.
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3.3

Andra åtgärder

3.3.1

Statlig hyresförlustgaranti

Utredningens förslag: En statlig hyresförlustgaranti får mot avgift
lämnas till den som bygger hyresrätter för egen förvaltning i kommuner vars befolkning ökat minst 2 procent de senaste tre åren
men minskat under minst 5 av de 10 åren dessförinnan. Garantin
ska avse 50 procent av utebliven hyra vid varje givet tillfälle och
kunna infrias från sex månader till 15 år efter bostädernas färdigställande.
Garantin ska hanteras av Boverket, som får i uppdrag att ta
fram en avgiftsmodell samt göra en bedömning av om och i så
fall i vilken omfattning avgiften behöver subventioneras, samt
utifrån det beräkna hur stort ett årligt anslag behöver vara.
Många kommuner som tidigare haft en successivt minskande befolkning har nu ett behov av nyproduktion till följd av inflyttning.
I många fall finns dock en osäkerhet om framtida bostadsefterfrågan,
vilket gör att möjligheterna att få finansiering för bostadsprojekt är
små. Varken byggaktörer eller banker är beredda att investera i
bostadsprojekt med på sikt svårbedömd vakansrisk. Utredningens
bedömning är att det då inte hjälper med enbart kreditgarantier eller
statliga lån för att få till stånd det bostadsbyggande som behövs, utan
att det också krävs att staten bär en del av risken för framtida hyresförluster, för den händelse befolkningen åter skulle minska i den
aktuella kommunen.
Utredningen föreslår att den som bygger hyresbostäder för egen
förvaltning i en kommun som tidigare haft en trendmässigt minskande
befolkning men där befolkningen under de senaste tre åren ökat minst
2 procent sammanlagt, ska kunna få en statlig hyresförlustgaranti.
Trendmässig befolkningsminskning definieras som att befolkningen
minskat under minst 5 av de 10 åren närmast innan den senaste treårsperioden.
Garantin ska avse hälften av framtida hyresförluster i händelse av
vakanser till följd av att bostäderna inte går att hyra ut. Avtal om
hyresförlustgaranti ska tecknas senast vid påbörjandet av byggprojektet och avse hyresförluster vid varje givet tillfälle efter en
karenstid om 6 månader efter färdigställandet. Garantins omfattning
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och utsträckning i tiden får bestämmas genom avtal, till ett högsta
sammanlagt belopp om 15 miljoner kronor under som längst 15 år.
Garantitagaren ska ha möjlighet att säga upp avtalet om garantin inte
längre bedöms behövas. Utredningen bedömer att en statlig hyresförlustgaranti skulle underlätta finansieringen av mindre hyresrättsprojekt på svagare marknader.
För att undvika att garantin utnyttjas för att täcka hyresförluster
som uppstår till följd av orimligt höga hyresnivåer, ska det ställas krav
på rimliga och förhandlade hyror och på att hyrorna under avtalsperioden inte ökar mer än genomsnittligt för orten. Garantitagaren
får inte på något sätt motverka att lägenheterna blir uthyrda.
Garantin föreslås hanteras av Boverket. Garantiavgiften ska fastställas med utgångspunkt i en värdering av statens risk men Boverket
bör överväga om det är möjligt att betrakta dessa garantier som en
grupp och sätta en enhetlig avgift, dvs. en och samma procentsats i
förhållande till det garanterade beloppet. Boverket bör få i uppdrag
att ta fram en avgiftsmodell och göra en bedömning av om och i så
fall i vilken omfattning avgiften behöver subventioneras, samt utifrån
det beräkna hur stort ett årligt anslag behöver vara.
3.3.2

Startbidrag till byggemenskaper

Utredningens förslag: Ett startbidrag på upp till 300 000 kronor
lämnas till byggemenskaper för beräknade initiala projektkostnader i samband med ny- eller ombyggnad av bostäder. Bidraget
införs som ett tillfälligt stimulansbidrag under fem år och hanteras av Boverket.
Genom ett visst begränsat tillskott av bostäder med inriktning på en
viss målgrupp i ett lokalsamhälle, kan ibland såväl äldre hyreslägenheter som prisvärda småhus frigöras för andra bostadssökande. Ett
sätt att lösa ett sådant litet men väl definierat bostadsbehov kan vara
att ta tillvara ett engagemang från en byggemenskap, dvs. en lokal
grupp som gemensamt vill planera och låta bygga ett bostadshus åt
sig – alternativt anordna bostäder genom ombyggnad.
Utredningen om bostäder för äldre har föreslagit ett statligt
”startbidrag” till byggemenskaper för initiala projektkostnader, t.ex.
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för att kunna anlita en projektsamordnare. Den här utredningen
stödjer i stort sett detta förslag.
Grundläggande förutsättningar för bidrag bör vara 1) att de som
ska bo i de planerade bostäderna har bildat en ekonomisk förening
där ett antal medlemmar, motsvarande antalet lägenheter har satsat
minst 10 000 kronor var och 2) att det finns en markanvisning eller
ett motsvarande avtal med ett bostadsföretag eller en markägare om
tillgång till en fastighet att bebygga eller bygga om. Ansökan ska
avse budgeterade kostnader på upp till 300 000 kronor för ett bostadsprojekt. En ekonomisk förening måste enligt lag ha minst tre
medlemmar. Utredningen har övervägt att kräva ett högre antal medlemmar i byggemenskapen men ser ingen naturlig gräns och föreslår
i stället att stödbeloppet ska stå i rimlig proportion till antalet
planerade bostäder – om det är ytterst få medlemmar ska det inte gå
att få ut det högsta stödbeloppet. Startbidraget föreslås kunna ges
oavsett upplåtelseform.
Stödet lämnas under en femårsperiod och hanteras av Boverket.
Utredningen bedömer att ett sådant tillfälligt stimulansbidrag i
kombination med riktad information, bland annat till kommuner,
kan bidra till att öka intresset för denna planeringsform.
Utredningen bedömer att när det gäller nyproduktion skulle ett
startbidrag kunna kombineras med en statlig kreditgaranti för lån till
kostnader under projekteringsskedet. Dessa åtgärder skulle var för sig
eller sammantaget underlätta för byggemenskaper att finansiera det
inledandet skedet.
3.3.3

Översyn av redovisningsreglerna

Utredningens förslag: Bokföringsnämnden får i uppdrag att göra
en översyn av K3-regelverket när det gäller det sätt på vilket
nyttjandevärdet av en nybyggd hyresfastighet ska beräknas. Inriktningen ska vara att diskonteringsräntan ska utgå från verklig
finansieringskostnad.
Kravet på omedelbar nedskrivning av det bokförda värdet på nybyggda bostäder upplevs av mindre aktörer som ett hinder för
byggande av hyresrätter på svagare bostadsmarknader. Nedskrivning
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ska göras när det bedömda marknadsvärdet blir lägre än investeringskostnaden, och på ett sätt som beskrivs i de så kallade K3-reglerna.
Utredningen föreslår att Bokföringsnämnden får i uppdrag att
göra en mindre översyn av K3-regelverket. Översynen ska avse hur
man räknar fram nuvärdet av ett framtida kassaflöde vid bestämningen av nyttjandevärdet av en nybyggd bostadsfastighet. Inriktningen bör vara att diskonteringsräntan ska sättas utifrån faktisk
finansieringskostnad, utan att behöva ta hänsyn till ett högt direktavkastningskrav vid den tänkta framtida försäljningstidpunkten.
Utredningen bedömer att det skulle underlätta för mindre byggaktörer på svagare bostadsmarknader.
3.3.4

Tidigare utbetalning av investeringsstödet

Utredningens förslag: Reglerna för investeringsstödet till hyresbostäder och studentbostäder ändras, så att en viss del av stödet
betalas ut i förväg. Boverket får i uppdrag att lämna förslag på hur
stor del av det beviljade beloppet som bör lämnas som förskott.
Det nuvarande investeringsstödet betalas ut i efterhand, när bostäderna
färdigställts. Det gör att stödet bara kan främja byggaktörer som är
tillräckligt starka för att få tillräcklig extern finansiering och komma
igång på egen hand. Om stödet i stället betalas ut i förskott kan det
bidra till byggaktörens insats av eget kapital i samband med byggkrediten och därigenom minska behovet av extern finansiering och
statlig kreditgaranti. Det skulle vara särskilt välkommet för mindre
projektutvecklare, som inte har samma möjlighet att ställa säkerhet
som större byggaktörer, och på svagare marknader, där banken
ställer höga krav på eget kapital.
Utredningen föreslår att reglerna för investeringsstödet ändras så
att stödet delvis betalas ut i förskott. I flera aktuella stödförordningar inom bostadssektorn betalas 75 procent av stödet ut i förskott. Boverket bör få i uppdrag att utreda vilken nivå av förskott
som är lämplig när det gäller investeringsstödet.
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Beskrivningen av problembilden och analysen av de olika förslagen
återfinns i kapitel 7 respektive 11. I detta kapitel redovisas bedömda
konsekvenser för olika aktörer av utredningens förslag.

4.1

Övergripande om ekonomiska konsekvenser

Givet de svårigheter som finns att bedöma de kvantitativa ekonomiska effekterna av utredningens förslag, läggs tonvikten här vid att
göra kvalitativa bedömningar av förslagens konsekvenser. Det gäller
främst konsekvenser för
• ny- och ombyggnad av olika upplåtelseformer
• intäkter och kostnader för stat, kommuner, byggaktörer och hushåll
• bostads- och finansmarknadens funktionssätt.
I avsnitt 4.2 görs dock även övergripande kvantitativa bedömningar av
de ekonomiska effekterna av föreslagna åtgärder på statens intäkter
och kostnader, givet antaganden om hur mycket en föreslagen åtgärd
kommer att efterfrågas samt andra relevanta antaganden.
Det är i huvudsak följande grupper som berörs av utredningens
förslag:
• byggaktörer
• staten och olika myndigheter
• kommuner
• kreditgivare
• hushåll
• företag i andra branscher.
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Kvalitativa konsekvensbedömningar

Utredningens förslag bedöms i sin helhet kunna bidra till att tillskottet av bostäder blir större, jämfört med om inga av utredningens
förslag genomförs. Dessutom bedöms var och en av de enskilda förslagen förbättra finansieringsförutsättningarna och därmed positivt
påverka ny- och ombyggnad av bostäder.
Produktionen av bostäder är för närvarande nära taket för tillgänglig kapacitet vad gäller arbetskraft. Det finns också tecken på att
vissa marknadssegment börjar bli mättade.1 De föreslagna åtgärderna
bedöms därmed på kort sikt endast marginellt påverka antalet nyoch ombyggda bostäder, totalt sett i landet. Däremot kan förslagen
även i närtid ha en positiv effekt på ny- och ombyggnad för vissa
marknadssegment, som svagare marknader.
Större effekt i sämre konjunktur
Utredningens förslagna åtgärder bedöms ha liten effekt i nuvarande
konjunkturläge, eftersom byggresurserna framförallt riktas mot områden där finansieringen inte är ett problem. Vid en vikande konjunktur, då priserna ligger stilla eller faller, kan dock förslagen utgöra
ett stöd för bostadsbyggandet även på de bostadsmarknader som är
heta just nu. Bättre finansieringsförutsättningar kan vara en faktor
som till en begränsad kostnad stöttar bostadsbyggandet.
Effekter på ny- och ombyggnad
I kapitel 11 analyseras effekterna av utredningens åtgärdsförslag och
tabell 4.1 och 4.2 ger en schematisk sammanfattning. Utredningen
bedömer att föreslagna åtgärder genomgående kommer att ha positiva
övergripande effekter på ny- och ombyggnad av bostäder.

Enligt Boverkets Indikatorer, november 2017, har utbudet av bostadsrätter till salu på den
ordinarie andrahandsmarknaden ökat i landet som helhet och priserna fallit något.
1
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++ positiv effekt, + viss positiv effekt, 0 ingen effekt, (-) viss risk för negativ effekt, - negativ effekt.

När det gäller utredningens fokusområden, svagare marknader, mindre
aktörer samt hyresbostäder och studentbostäder, visas de förväntade
effekterna i tabell 4.2, baserat på analysen i kapitel 11. Även effekterna i händelse av en finansiell kris eller vid ekonomisk instabilitet
visas i tabellen.
Alla förslag bedöms ha positiva effekter på svaga marknader,
genom att de underlättar finansieringen. Detsamma gäller vid ekonomisk osäkerhet, där framtidsutsikterna är oklara och det kan vara
svårare att få finansiering. Utredningen ser positiva effekter i huvudsak för mindre byggaktörer, framförallt på svaga och ofta lokalt avgränsade bostadsmarknader. Effekterna på hyres- och studentbostäder bedöms som svagt positiva. Där bedömer utredningen att den
största effekten ligger i en tidigare utbetalning av investeringsstödet.
Nyproduktionen av hyresbostäder på svaga marknader och mindre
aktörer gynnas också av den föreslagna hyresförlustgarantin. Statliga
kreditgarantier och topplån förväntas gynna alla former av bostadsbyggande och därmed också hyresrätter och studentbostäder.

++ positiv effekt, + viss positiv effekt, 0 ingen effekt, (-) viss risk för negativ effekt, - negativ effekt.
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Konsekvenser för intäkter och kostnader för staten
En övergripande kvalitativ bedömning av de statsfinansiella konsekvenserna av utredningens förslag till åtgärder visas i tabell 4.3. Alla
förändringar av kreditgarantierna som utredningen föreslår orsakar
vissa administrativa kostnader men dessa täcks av Boverkets avgifter
för garantierna. Det uppstår däremot kostnader i samband med igångsättandet av hyresförlustgarantin samt för en eventuell subvention
av den.
Den nya modellen för statliga topplån orsakar både en engångskostnad i form av ett tillskott till Almis lånefond för topplånen och
en permanent effekt i form av administrativa kostnader som uppstår
hos Almi.
Startbidraget för byggemenskaper orsakar kostnader i relation till
antalet byggemenskaper som får bidraget men bara upp till det tak
som sätts av anslaget. Utöver detta tillkommer kostnader för Boverket
för administrationen av bidraget.
Översynen av K3-regelverket bedöms kunna hanteras inom ramen
för Bokföringsnämndens ordinarie verksamhet.
Effekten av investeringsstödet är en engångseffekt i form av en
tidigareläggning av utgifterna och kostnaden utgörs av räntekostnaderna av denna förskjutning. Totalt sett är effekten dock noll, eftersom det totala årliga anslaget för investeringsstödet inte överskrids.

4.1.2

Konsekvenser om förslagen inte genomförs

Utredningens bedömning är att om inte någon av de förslagna åtgärderna genomförs, kommer bostadsbyggandet i mindre kommuner
utanför storstadsområdena att fortsatt ligga på en låg nivå, med risk
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för att bostadsbyggandet, inklusive ombyggnad och renovering, på
svagare marknader inte kommer att motsvara behovet.
För att kunna bedöma additionaliteten (dvs. om förväntade effekter annars inte skulle ha uppstått) av föreslagna åtgärder behövs en
uppfattning om hur utvecklingen på bostadsmarknaden utan ytterligare statlig intervention skulle se ut i framtiden, helst på lokal nivå.
Boverket har i en rapport till regeringen förslagit att bedömningar
av det framtida bostadsbyggnadsbehovet ska göras årligen med en
prognoshorisont på tio år.2 Boverkets förslag har under våren 2017
varit ute på remiss och regeringen har även tillsatt en särskild utredare
för att med Boverkets förslag som utgångspunkt lämna förslag på hur
bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet ska fördelas på kommunerna.3 Boverket skulle under hösten 2017 ha påbörjat ett arbete
med regionala byggbehovsprognoser för bostäder. Tyvärr har detta
arbete stött på tekniska problem, vilket gör att utredningen inte har
fått tillgång till någon regional fördelning av det bedömda bostadsbyggnadsbehovet.
Utgångspunkten för utredningens bedömning av vad som skulle
hända om inte förslagna åtgärder vidtas är därför den övergripande
bedömning av bostadsbyggnadsbehovet, som Boverket presenterade i
juli 2017, kompletterat med den bild som utredningen fått av situationen, särskilt på svagare bostadsmarknader och för mindre aktörer,
och som visas i kapitel 7 samt aktuellt bostadsbyggande, som redovisas i avsnitt 6.1.
Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggnadsbehovet, i juli
2017, är att det behöver byggas 600 000 bostäder i landet fram till 2025,
motsvarande i genomsnitt 66 700 nya bostäder per år, med en nivå på
drygt 80 000 bostäder årligen under de första fyra åren.4 Behovet drivs
av flera faktorer, bland annat befolkningstillväxt, konjunkturläge och
en åldrande befolkning. Som nämns i kapitel 6 påbörjades i hela landet
cirka 64 600 bostäder under 2016. Boverkets prognos är att det påbörjas 76 000 bostäder år 2017 och 73 500 bostäder år 2018.5 Utredningen ser att det i många kommuner utanför storstadsområdena har
byggts ytterst få bostäder under de senaste 10–15 åren. Dessutom
byggs det inte bostäder i den utsträckning som dessa kommuner ser
Boverket, 2016: En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet.
Dir. 2017:12 Kommunal planering för bostäder.
4
Boverket, 2017: Beräkning av behovet av nya bostäder till 2025.
5
Boverket, 2017: Boverkets indikatorer, november 2017.
2
3
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behov av (figur 6.3). Såväl finansieringsproblem som lönsamhetsproblem ligger till grund för det låga bostadsbyggandet på de svagare
bostadsmarknaderna (se t.ex. avsnitt 7.2.6).
Slutsatsen är att bostadsbyggandet utan några åtgärder kommer
att fortsätta att vara lågt eller obefintligt på de svagare marknaderna.
Därmed har alla åtgärder som underlättar finansieringen en potential
att påverka bostadsbyggandet positivt och effekterna av de av utredningen föreslagna åtgärderna är i grunden additionella.
Alternativa sätt att underlätta finansieringen
Ett alternativt sätt att underlätta finansiering av ny- och ombyggnad
samt renovering och upprustning är att genom investeringsstöd
minska behovet av kapital som behöver förräntas. Investeringsstöd
förbättrar framförallt lönsamheten, men om utbetalning sker i förskott kan det även underlätta finansieringen.

4.2

Konsekvenser för statsbudgeten

De av utredningens åtgärdsförslag som har direkta effekter på statsbudgeten är i första hand förslagen om statligt topplån och startbidrag för byggemenskaper. Därutöver kan det krävas ett anslag för
en viss subvention av avgifterna för hyresförlustgarantin.6
4.2.1

Breddade kreditgarantier

Utredningen föreslår att kreditgaranti ska kunna lämnas för lån till
renovering och för utgifter i projekteringsskedet samt att schablonbeloppet för produktionskostnaden ska höjas. Dessa förändringar
bedöms rymmas inom Boverkets befintliga ram för kreditgarantier.
Avgiften för kreditgarantier ska följa självkostnadsprincipen. Därmed har förslaget inga statsfinansiella konsekvenser.

6

Budgetlagen (2011:203), 3kap. 6 §.
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Statliga topplån

För att kunna genomföra förslaget om statligt topplån behövs både
administrativa resurser och ett särskilt anslag till Almi lånefond.
Kostnader för administration av topplån till bostadsbyggande
Almis organisation är idag anslagsfinansierad. Hur Almi får använda
det statliga anslaget styrs via ägaranvisningen till Almi.7 Anslaget får
användas till drift av verksamheten (personal, hyra m.m.) vid såväl
moderbolaget som dotterbolagen i vilka låneverksamheten bedrivs.
I ägaranvisningen anges inte något om hur ränteintäkter ska användas och därmed finns det inte krav att långivningsverksamheten ska
bäras av ränteintäkter.
För att kunna hantera även statliga topplån till bostadsproduktion
kommer Almi att behöva utveckla sin organisation, inte minst ifråga
om nödvändig kompetens för att kunna bedöma affärs- och kreditrisker som är speciella för utlåning till bostadsprojekt. Utifrån
antaganden om omfattningen av arbetsinsatsen för Almi gör utredningen följande bedömning av kostnaderna för organisationsutveckling och ny infrastruktur:
• Antal personer (kredithandläggare) som behöver kompletterande
utbildning: 150. Kostnad per handläggare: 20 000 kronor. Kostnad
150 x 20 000 = 3 miljoner kronor. Därtill licenser och annan nödvändig infrastruktur: 2 miljoner kronor. Totalt 5 miljoner kronor.
• Antal låneansökningar per år: 100–200, där varje projekt består av
10–20 bostäder.
• Antal nya helårstjänster à 1 miljon kronor: 8–10. Total årlig kostnad: 8–10 miljoner kronor. Behovet av nya tjänster är dock beroende av antal projektansökningar.

7

Relevanta paragrafer i ägaranvisningen är: § 6, § 7 punkt 2 b och § 8.
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Utökade statliga anslag till Almis utlåningsportfölj
För att kunna låna ut pengar till bostadsbyggande behöver Almi även
utökade anslag till låneportföljen. Den nya låneverksamheten bör inte
konkurrera med utlåningen till innovativa små och medelstora företag
utan utredningen föreslår att staten tillskjuter nytt kapital, som öronmärks för marknadskompletterande statliga topplån till bostadsutvecklingsprojekt. Som underlag för bedömningen av behovet av
statligt anslag har följande antaganden gjorts:
• Antal kvadratmeter per lägenhet: 65 kvm.
• Produktionskostnad per kvadratmeter: 30 000 kr/kvm.
• Antal bostäder per år med statligt topplån: 2 000.
• Total produktionskostnad för 2 000 lägenheter: 3,9 miljarder kronor.
• Statligt topplån på 20 procent av produktionskostnaden.
• Hela topplånet används under hela byggtiden.
• Byggtid från beviljat bygglov till inflyttning: 1 år. En genomsnittlig byggtid kan vara 2 år, men då beräkningen förutsätter att
hela beloppet lånas av byggaktören under hela byggtiden – vilket
bör vara en överskattning – kan ett antagande om en byggtid på
1 år neutralisera detta antagande.
Baserat på dessa antaganden föreslår utredningen ett anslag på
780 miljoner kronor för det statliga topplånet. Storleken på det anslag
som bedöms behövas kan bli större med andra antaganden, exempelvis en större andel statligt topplån, reservationer för kreditförluster,
högre produktionskostnader eller större efterfrågan på det statliga
topplånet, men också mindre, med antaganden om färre bostäder
eller mindre lägenhetsstorlekar. Eftersom Almi är ett helägt statligt
bolag och under förutsättning att Almi behåller den nominella lånefonden intakt är utredningens bedömning att förslaget inte har några
statsfinansiella konsekvenser.
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Känslighetsanalys
Budgetkonsekvenserna beror på antalet projektansökningar. Budgetkonsekvenser vid olika antaganden om efterfrågan på topplånet:
• Huvudalternativ: 2 000 bostäder per år, baserat på ett antagande om
20 bostäder per kommun i 100 kommuner. Låneram: 780 miljoner
kronor. Behov av 8–10 handläggare: totalt 8–10 miljoner kronor.
• Minimialternativ: 1 000 bostäder per år, baserat på ett antagande om
10 bostäder per kommun i 100 kommuner. Låneram: 390 miljoner
kronor. Behov av 4–5 handläggare: totalt 4–5 miljoner kronor.
• Maximialternativ: 3 000 bostäder per år baserat på ett antagande om
30 bostäder per kommun i 100 kommuner. Låneram: 1 170 miljoner
kronor. Behov av 12–15 handläggare: totalt 12–15 miljoner kronor.
Kostnaden för administrationen genom Almi ligger i alla tre alternativen på 4 000–5 000 kronor per lägenhet.
4.2.3

Hyresförlustgaranti

Om hyresförlustgarantin lämnas mot en riskavspeglande avgift har
åtgärden inga konsekvenser för statsbudgeten. Om avgifterna däremot behöver subventioneras, för att garantin ska fylla den avsedda
funktionen tillkommer en kostnad för staten. För att kunna göra en
bedömning av hur stor den kostnaden i så fall blir, behöver Boverket
först fastställa hur hög garantiavgift som behöver tas ut för att täcka
statens risk.
Administrativa kostnader för Boverket
Hyresförlustgarantin bör hanteras av Boverket. De administrativa
kostnaderna ska huvudsakligen täckas av garantiavgifter. Förslaget är
dock förenat med vissa startkostnader, som bedöms uppgå till ungefär
2 miljoner kronor, bland annat för information om garantin.
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Startbidrag för byggemenskaper

Utredningen föreslår ett startbidrag om 300 000 kronor per nystartad
byggemenskap. Därmed är de statsfinansiella konsekvenserna direkt
korrelerade till antal byggemenskaper som kommer att söka bidraget.
Det är oklart hur många byggemenskaper som är på gång i Sverige.
Föreningen för byggemenskaper i Sverige har totalt 15 byggemenskaper registrerade som medlemmar. Ytterligare 8 byggemenskaper
befinner sig i planeringsstadiet med oklart eller passerat startår för
byggandet.8
Utredningen bedömer (se avsnitt 11.4.2) att det kan finnas en
efterfrågan på mellan 5 och 15 projekt med mellan 50 och 300 lägenheter per år, vilket skulle motsvara mellan 1,5 miljoner kronor och
4,5 miljoner kronor. Under antagande om 15–20 lägenheter per projekt ligger kostnaderna för startbidraget på 15–20 000 kronor per
lägenhet, förutsatt att alla föreningar får högsta möjliga belopp.
Administrativa kostnader för Boverket
Startbidraget till byggemenskaper bör hanteras av Boverket. Hur stora
de administrativa kostnaderna blir är delvis en funktion av i vilken
utsträckning stödet efterfrågas. Utredningen bedömer att genomförandet av förslaget kommer att kräva ungefär en kvarts helårstjänst,
till en kostnad av cirka 250 000 kronor per år plus löneökningar. Därutöver ett engångsbelopp på cirka 2 miljoner kronor för information,
IT-infrastruktur, framtagande av rutiner m.m.
4.2.5

Översyn av K3-regelverket

Översynen av K3-regelverket föreslås genomföras av Bokföringsnämnden. Utredningen bedömer att det kan göras inom ramen för
myndighetens nuvarande uppdrag.

8

Föreningen för byggemenskapers webbplats, november 2017.
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Tidigare utbetalning av investeringsstödet
till hyresbostäder och studentbostäder

Enligt gällande regler betalas investeringsstödet ut när huset är färdigbyggt. En tidsmässig förskjutning av stödet kan ha en budgeteffekt, framförallt om det innebär att stödet flyttas mellan budgetåren. Detta är dock bara en engångseffekt, förutsatt att det totala
byggandet med investeringsstöd är oförändrat. Stödet kommer –
beroende på byggtiden – att betalas ut ett till två år tidigare än enligt
nuvarande regler. Givet att den avsedda effekten är att öka byggandet av hyresrätter och studentbostäder med investeringsstöd så ökar
belastningen på statsbudgeten i motsvarande grad, men aldrig över
det budgeterade anslaget på 3,2 miljarder kronor per år från 2018.
Förslaget innebär en viss risk att stöd utbetalas till projekt som
inte blir av. Detta kan inte hända vid nuvarande hantering, eftersom
hela bidraget betalas i efterskott. Den nya ordningen kan förväntas
öka de administrativa kostnaderna, genom behov av hantering av två
utbetalningstillfällen i stället för ett samt hantering av ett antal återkrav. Att fler byggaktörer förväntas ansöka om investeringsstöd till
följd av att nyttan av stödet ökar, bör också öka de administrativa
kostnaderna för Boverket och länsstyrelserna. Boverkets och länsstyrelsernas administration av bidraget bedöms dock rymmas inom
det budgeterade anslaget.
4.2.7

Sammanfattning statsfinansiella effekter

De statsfinansiella konsekvenserna uppskattas uppgå till:
• I huvudalternativet 8–10 tjänster på Almi för att bygga upp och
hantera utlåningsverksamheten på Almi. Den beräknade kostnaden ligger på 8–10 mnkr/år, plus årliga löneökningar.
• Initial finansiering motsvarande 5 miljoner kronor för att utveckla Almis organisation och befintliga medarbetares kompetens, samt infrastruktur i form av lokaler, IT-stöd och annat som
behövs för att även kunna erbjuda lån till bostadsprojekt.
• Startkostnader för hyresförlustgarantin på cirka 2 miljoner kronor.
• Kostnader för en eventuell subvention av avgiften för hyresförlustgarantin.
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• En kvarts årstjänst i fem år på Boverket för hantering av startbidraget för byggemenskaper och information till berörda aktörer
i samband med lanseringen av detta tillfälliga stimulansbidrag,
motsvarande 0,25 mnkr/år.
• Ett engångsbelopp till Boverket på cirka 2 miljoner kronor för
information, IT-infrastruktur, framtagande av rutiner i samband
med startbidraget för byggemenskaper.
• Kostnaden för startbidraget för byggemenskaper bör budgeeras
till högst 5 miljoner. Utgifterna beräknas dock hålla sig inom ett
intervall på 1,5 mnkr/år och 4,5 mnkr/år. I huvudalternativet uppskattas utgifterna till 3 mnkr/år.
I tabell 4.4 sammanfattas de statsfinansiella konsekvenserna. Därtill
kommer engångsanslaget på 780 miljoner kronor till Almi.

* Om avgiften skulle behöva subventioneras tillkommer kostnaden för subventionen.

4.3

Ekonomiska konsekvenser för andra aktörer

4.3.1

Ekonomiska konsekvenser för kommuner och landsting

I den mån bostadsbyggandet ökar som en följd av utredningens förslag kommer det indirekt att påverka kommuners ekonomi. Att det
byggs hyreslägenheter i mindre kommuner med svagare bostads-
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marknader kan möjliggöra och främja en befolkningstillväxt, vilket
kan bidra till att upprätthålla serviceunderlaget och därigenom möjligen även ha positiva effekter på sysselsättningen. I den mån ökat
bostadsbyggande leder till att äldre personer kan bo kvar längre inom
det ordinarie bostadsbeståndet, och inte behöver bo i särskilt boende, blir kommunernas kostnader för vårdboenden lägre än de
annars skulle varit. Om äldre personer flyttar från småhus på landsbygden till nybyggda bostäder på centralorten kan kommunens
kostnader för såväl hemtjänst som bostadsanpassning minska. Inget
av utredningens förslag kommer däremot att ha några direkta ekonomiska konsekvenser för kommuner och landsting.
4.3.2

Ekonomiska konsekvenser för företag

Det är främst företag inom byggsektorn som direkt berörs av utredningens förslag. Men att det finns tillgång till bostäder för arbetskraften är också en förutsättning för att företag ska kunna etablera
en verksamhet eller fortsätta sin verksamhet.
Ökat schablonbelopp
I kapitel 11 visas att effekten av ett höjt schablonbelopp i huvudsak
är att projektet helt eller i större utsträckning kan finansieras med
bottenlån, till en lägre ränta, i stället för med topplån till en högre
ränta. Konsekvensen för bostadsutvecklare bör därmed vara en ökad
vinst för de företag som bygger, förutsatt att inte sänkningen av
räntekostnaderna äts upp av avgiften för kreditgarantin.
Kreditgaranti för lån till renovering och ombyggnad
Kreditgaranti för lån till renovering och ombyggnad kan innebära en
tydlig riskbegränsning, framförallt för kreditgivare, men också för
bostadsutvecklare, särskilt när det gäller projekt med hög osäkerhet.
Kreditgarantin kan möjliggöra finansiering på den ordinarie kreditmarknaden av renoveringar och ombyggnader som annars inte hade
kunnat finansieras och som annars möjligtvis inte hade genomförts.
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Kreditgaranti för lån till utgifter i projekteringsskedet
Kreditgaranti för lån till utgifter i projekteringsskedet kan innebära
en tydlig riskbegränsning för projektutvecklaren och i ännu högre
grad för kreditgivaren, för projekt med hög eller oklar risk att fallera.
De positiva effekterna gäller i huvudsak för mindre aktörer. Kreditgarantin kan möjliggöra en finansiering på den ordinarie kreditmarknaden av en projektering som annars inte hade kunnat finansieras. Men kreditgarantin kan också öka den moraliska risken dvs.
locka till affärer som har hög sannolikhet att fallera eller till finansiering av projekt som står på skakig grund.
Statligt topplån till nybyggnad, ombyggnad och renovering
Det statliga topplånet är avsett är täcka det gap som uppstår mellan å
ena sidan eget kapital och tillgänglig finansiering från kreditgivare
och å andra sidan projektkostnaderna, i de fall lånebehovet på den
ordinarie kreditmarknaden inte kan uppnås, även om det rör sig om
ett lönsamt projekt. Projektutvecklaren får tillgång till ett statligt
topplån, som täcker detta gap till en något högre kostnad än det lån
som finns tillgängligt. Effekten av detta blir att projektutvecklaren
kan genomföra projekt som är lönsamma, givet den vägda9 kapitalkostnaden. Eftersom den genomsnittliga vägda kapitalkostnaden av
en finansiering med topplån är högre än motsvarande lånefinansiering med enbart bottenlån, kan vissa projekt som hade varit lönsamma om hela lånet hade haft samma villkor som bottenlånet, bli
olönsamma med topplån
Totalt sett kan alltså fler lönsamma projekt genomföras med än
utan tillgång till statliga topplån, vilket leder till en ökad vinst för
projektutvecklare. Samtidigt ökar det administrativa arbetet något
för projektutvecklaren och hen måste göra två låneansökningar, en
till banken och en till Almi. Mycket av underlaget till banken kan
dock antagligen användas även för Almi, varför den tillkommande
administrationen i huvudsak avser kompletteringar till Almi avseende det befintliga underlaget.
Genomsnittlig vägd kapitalkostnad=andel av bottenlån av den totala finansieringen x ränta
för bottenlånet + andel topplån av finansieringen x ränta topplån + andel eget kapital av den
totala finansieringen x avkastningskrav för eget kapital.
9
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Hyresförlustgaranti
Hyresförlustgarantin begränsar risken för förluster till följd av
vikande efterfrågan och ökar därmed möjligheterna för byggaktörer
att bygga hyresbostäder för egen förvaltning på svagare bostadsmarknader. Det gynnar företag på marknader där det finns en osäkerhet
om framtida efterfrågan. Att staten övertar en del av risken innebär
en moralisk risk, som i möjligaste mån hanteras genom en karenstid
på 6 månader, att garantin inte omfattar mer än hälften av hyresförlusten och att krav ställs på att hyresvärden ska ha gjort vad hen
kan för att få lägenheterna uthyrda.
Startbidrag för byggemenskaper
Utöver byggemenskaperna gynnas i huvudsak konsulter som anlitas av
byggemenskaper genom stödet. Det föreslagna startbidraget beräknas
täcka cirka 300 konsulttimmar per projekt.
4.3.3

Ekonomiska konsekvenser för kreditgivare

De ekonomiska konsekvenserna för kreditgivare av förslagen rörande
kreditgarantierna är sammanfattningsvis neutrala eller positiva, genom
att de stimulerar bankernas utlåning utan ökad risk och därmed ökar
deras vinster i relation till den ökade utlåningen.
Introduktionen av ett statligt topplån kan ha negativa effekter för
bankerna. Har banken gett lån utan kreditgaranti och låntagaren får
ett statligt topplån, efter att banken har beviljat lån utan kunskap om
detta topplån, påverkas projektrisken negativt och därmed bankens
förväntade utfall av lånet. Lånerisken har då ur bankernas perspektiv
prissatts på felaktiga grunder och den förväntade vinsten minskar
eller blir negativ. Problemet är dock mer av teoretisk natur, eftersom
en kreditgivare som överväger att medge ett bottenlån i praktiken
måste vara angelägen om att ha en bild av den totala finansieringen.
Har däremot bankens långivning skett med en kreditgaranti, förändras inte den förväntade ekonomiska effekten för banken av ett
statligt topplån.
Förslaget om att omdefiniera kretsen av långivare som kan komma
i fråga för kreditgarantier bedöms kunna öka konkurrensen på kredit-
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marknaden något i förhållande till nuvarande regler. Förslaget har
positiva effekter för kreditgivare som annars inte hade kunnat få
kreditgaranti. Förslaget kan ha negativa effekter för bankernas marginaler för kreditgivning med garantier till bostadssektorn. Samhällsekonomiskt bör denna förlust för kreditgivarna mer än väl uppvägas
av vinsten för låntagarna.
4.3.4

Ekonomiska konsekvenser för hushåll

De ekonomiska konsekvenserna för hushållen är svåra att kvantifiera. I grunden vinner hushållen på att det byggs fler lägenheter. En
del hushåll kommer att kunna dra nytta av att kunna bo i hus med
rimliga hyror. En del kommer att kunna bo kvar på orter eller i kommundelar där det annars inte skulle byggas, något som i hög grad
gynnar äldre personer.

4.4

Samhällsekonomisk bedömning

De samhällsekonomiska effekterna av utredningens förslag beror
framförallt på vilken effekt de kan få på ny- och ombyggnad av
bostäder. Som framgick i kapitel 11 bedömer utredningen att de föreslagna åtgärderna kommer att ha liten effekt på det totala bostadsbyggandet i närtid. Under antagande om att den totala effekten av
utredningens förslag ligger på 1 000–3 000 lägenheter per år så är
effekten på bostadsbyggandet av utredningen förslag inte särskilt
stor. Det finns andra restriktioner än eventuella finansieringssvårigheter för bostadsbyggandet som utredningen bedömer spelar större
roll, t.ex. arbetskraftsbristen inom byggsektorn10. Däremot kan utredningsförslagen få större effekt på medellång sikt och i en fas av
ekonomisk nedgång eller finansiell kris.
Utredningens förslag måste också ses mot bakgrund av övergripande samhälleliga mål, såsom målet om en levande landsbygd och
delmålet för bostadspolitiken om långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av
bostäder som svarar mot behoven.
10

Boverket, 2017: Boverkets indikatorer november 2017.
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Nollalternativet har beskrivits i avsnitt 4.1.2. Det är utredningens
bedömning att det på svagare marknader finns ett glapp mellan behov
och byggande av bostäder, som utredningen visar beror dels på finansieringsproblem, dels på lönsamhetsproblem. Detta glapp kommer
att bestå i framtiden om inga statliga åtgärder vidtas. Det är utredningens bedömning att den bilden även gäller för renovering och
upprustning.
Utredningen bedömer att effekterna av åtgärder riktade till svagare
marknader, i enlighet med de förslag som utredningen ger, är additionella dvs. att de i olika utsträckning leder till ökat bostadsbyggande eller renoveringar där bostadsbyggande respektive renoveringar
annars inte hade ägt rum. Det innebär dock inte automatiskt att
åtgärderna alltid är kostnadseffektiva. För att kunna bedöma detta
hade det bland annat behövts en kvantifiering eller åtminstone
uppskattning av storleken på de marknadsmisslyckanden som förslagen adresserar.
Utredningsförslagen går att kombinera med varandra, vilket kan
förstärka de positiva samhällsekonomiska effekterna av utredningens
förslag. En fördjupad bedömning av möjliga synergier mellan utredningens förslag har dock inte varit möjlig inom utredningens tidsram.
Breddade kreditgarantier adresserar marknadsmisslyckanden
Förslagen att utveckla och förbättra kreditgarantierna syftar framförallt till att bredda användningsområdet där marknadsmisslyckanden med stor sannolikhet föreligger. Dessutom kan det vara så att
bedömningarna av marknadsvärdet skiljer sig åt mellan kreditgivaren
och bostadsutvecklaren. Effekten blir då att i huvudsak lönsamma
projekt inte blir av. Alternativt ges inte kredit p.g.a. för lågt marknadsvärde, dvs. för lågt pantvärde, eftersom det ökar risken för
kreditgivaren att vid en konkurs bara få tillbaka en del av lånet. Detta
även om projektet uppvisar lönsamhet ur ett företagsekonomiskt
och ett samhälleligt perspektiv. Denna problembild förstärks för
typiska engångsbyggaktörer, såsom kooperativa hyresrättsföreningar
och byggemenskaper, där risktagandet för den enskilde är stort och
gruppens kunskaper kanske inte är tillräckliga för att bedöma och
hantera risken i ett byggprojekt. Förslaget att höja schablonbeloppet
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adresserar marknadsmisslyckanden i form av asymmetrisk information (se avsnitt 5.2.2).
Utredningens bedömning är att förslagen avseende förbättrade
kreditgarantier är samhällsekonomiskt lönsamma på både kort och
lång sikt, eftersom kostnaderna är låga och förslagen i huvudsak
adresserar marknadsmisslyckanden, som hindrar en effektiv finansiering av bostadsbyggandet. De kostnader som uppstår för kreditgarantierna är i huvudsak något ökad administration. Nyttorna är
både att bostäder byggs eller renoveras där det annars inte hade
byggts eller renoverats och en ökad lönsamhet för projektutvecklare
på svaga marknader.
Statliga topplån kompletterar kreditgarantierna
Förslaget om statliga topplån går ett steg längre än kreditgarantier 2.0
och tar vid där kreditgarantiernas verkan slutar, alltså där det inte är
möjligt att få tillräcklig lånefinansiering, i huvudsak p.g.a. osäkerhet i
bedömningen av projektets lönsamhet, marknadsvärdet eller det ekonomiska läget. Statliga topplån och utvecklade kreditgarantier kan
alltså ses som komplement till varandra.
När det gäller de statliga topplånen är det kostnaderna för att
starta verksamheten och kostnaderna för den löpande administrationen som behöver tas hänsyn till. Själva kreditgivningen förväntas
bära sig själv, baserat på ränteintäkterna från långivningen, efter det
initiala anslaget på föreslagna 780 miljoner. I det korta perspektivet
orsakar topplånen kostnader för staten vid starten av verksamheten
och för administrationen. På lite längre sikt förväntas topplånet ha
små budgeteffekter, bara ett mindre anslag till Almi för administrationen av topplånen motsvarande 4 000–5 000 kronor per lägenhet.
De statsfinansiella konsekvenserna av topplånet är alltså begränsade medan en positiv samhällsekonomisk effekt bedöms uppnås
genom att bostadsbyggandet på svaga marknader underlättas. Utredningen bedömer att nyttorna överstiger kostnaderna ännu mer i ett
längre perspektiv, baserat på att statliga topplån kan bidra till att
stabilisera marknaden när tillgången till finansiering blir sämre, vid
en finansiell kris eller en ekonomisk nedgång.
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Hyresförlustgarantin förbättrar marknadens funktionssätt
Hyresförlustgarantin väntas få effekt i huvudsak där de förväntade
framtida kassaflödena och därmed lönsamheten är osäkra p.g.a. att
risken för vakanser bedöms vara högre än den genomsnittliga. Osäkerheten om framtida vakanser beror på osäkerhet om hur mycket av en
snabb befolkningsökning som blir bestående. Hyresförlustgarantin
erbjuder en möjlighet att skydda sig mot denna risk. Ett annat sätt
hade varit att höja hyrorna, men med högre hyror ökar samtidigt
risken för vakanser, inte minst på svaga marknader. Hyresgarantin
erbjuder alltså ett instrument för riskhantering som bostadsmarknaden annars inte tillhandahåller – till skillnad från exempelvis finansiella marknader eller råvarumarknader, där sådana instrument finns.
Frånvaron av ett sådant instrument kan ses som ett marknadsmisslyckande och hyresförlustgarantin kommer att förbättra bostadsmarknaden funktionssätt. Denna effekt borde rimligen vara större i
lågkonjunktur, med ökad arbetslöshet och minskad betalningsförmåga som följd.
Kostnaderna för hyresförlustgarantin är begränsade – ett engångsbelopp på 2 miljoner kronor samt ett eventuellt anslag för att
täcka mellanskillnaden mellan den avgift som kan tas ut av garantitagaren och den riskavspeglande avgiften – medan nyttorna består i
ökat bostadsbyggande, som resultat av en ökad marknadseffektivitet.
Startbidraget för byggemenskaper kan vara lönsamt
När det gäller startbidraget till byggemenskaper får ökade statliga
utgifter budgeterade till som mest 5 miljoner kronor ställas mot den
förväntade effekten på upp till 200 lägenheter. Mot bakgrund av den
bedömda effekten (se avsnitt 11.4.2) ligger kostnaderna på runt
20 000 kr/lägenhet. Om inga andra stöd behövs utöver startbidraget,
kan startbidraget vara lönsamt. Det saknas dock underlag för en mer
konkret bedömning av nyttorna, varför utredningens förslag är att
tidsbegränsa startbidraget och att genomföra en utvärdering efter
stödperioden.
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Tidigare utbetalning av investeringsstöd svårt att värdera
De samhällsekonomiska effekterna av den tidigarelagda utbetalningen av investeringsstödet är oklara. Det finns en risk att samhället
inte får det värde som stödet avser skapa i form av en bostadsfastighet. Så blir fallet om det planerade projektet inte blir färdigställt, t.ex.
som en följd av att projektutvecklaren går i konkurs. Denna risk
måste vägas mot nyttan i form av ökat bostadsbyggande eller bibehållet bostadsbyggande vid konjunkturnedgång.
I händelse av en konkurs kommer statens fordran, som är en
fordran utan säkerhet, att hamna i gruppen oprioriterade fordringar.
Inom den gruppen lägger man samman fordringarna och delar ut
eventuell behållning proportionellt.
För att få en uppfattning om den möjliga kostnaden för samhället
av att genomföra åtgärden har vi försökt ringa in risken för konkurser bland de företag som kan tänkas dra nytta av åtgärderna.
I tabell 4.4 redovisas antalet företag i byggbranschen och antalet
konkurser under de senaste åtta åren.11 Konkurskvoten ligger i ett
spann mellan 1,05 och 1,36 procent.
Exemplet utgår från att 75 procent av investeringsstödet betalas
ut i förskott och att regeringens anslag från 2018 och framåt på
3,2 miljarder kronor per år används fullt ut. Den potentiella förlusten för samhället av en tidigarelagd utbetalning kommer då, vid en
konkursrisk på mellan 1,05 och 1,36 procent, grovt räknat att hamna
mellan 25 och 32 miljoner per år.12 Detta under förutsättning att
projektet vid en konkurs inte blir färdigställt och inte går att använda
eller sälja vidare. Det är emellertid inte säkert att byggprojektet ställs
in för att ett byggföretag, som kanske bara är en underentreprenör,
går i konkurs.

(SNI41-43) respektive (SNI41-43). Konkursstatistiken klumpar ihop SNI 41-43, vilket
utesluter en mer differentierad analys.
12
1,05 % x 75 % x 3,2 miljarder och 1,36 % x 75 % x 3,2 miljarder kronor.
11
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Källa: SCB Företagsdatabas, Tillväxtanalys/SCB Konkursstatistik.

Utredningen har inte kunnat göra en bedömning av hur många fler
lägenheter som skulle byggas till följd av tidigareläggningen. Utredningen konstaterar dock att eftersom investeringsstödet enligt nuvarande rutiner betalas ut först efter att projektet är klart kan det
inte vara till så stor hjälp i finansieringen. Det kan då bara främja
byggaktörer som är tillräckligt starka för att få extern finansiering
och komma igång på egen hand. Med den föreslagna ändringen
borde betydligt fler byggaktörer kunna ha nytta av investeringsstödet. Detta borde möjliggöra ett ökat bostadsbyggande.

4.5

Förslag till finansiering

För att finansiera de åtgärder som har statsfinansiella konsekvenser
föreslår utredningen att medel omfördelas inom utgiftsområde 18
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik. Det föreslås ske på följande sätt.
Statliga topplån och startbidrag till byggemenskaper
Från anslaget Omstrukturering av kommunala bostadsföretag (kommunstödet) förs år 1 cirka 19,25 miljoner kronor och år 2–5 cirka
12,25 mnkr/år, för att täcka kostnader för Almis hantering av de statliga topplånen och för startbidraget för byggemenskaper samt för
administration och information kopplat till startbidraget.
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Anslaget för kommunstödet uppgår för 2017 till 99,5 miljoner kronor.
I budgetpropositionen för 2018 föreslås anslaget vara 94,5 miljoner
kronor årligen för 2018, 2019 och 2020. Stödet ska bidra till att ge de
kommunala bostadsföretagen långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar för en kostnadseffektiv bostadsförvaltning, som är anpassad
efter den förväntade befolkningsutvecklingen i kommunen. Stödet
har sökts av kommuner som har behövt avveckla bostäder och där
kommunen inte har haft möjlighet att ensam bära kostnaderna för
detta. Utnyttjandet av anslaget har under lång tid varit mycket lågt i
relation till anslaget. Idag finns det tre pågående rekonstruktionsavtal kvar, med ett totalt utestående statligt åtagande på 10,6 miljoner kronor. Utredningen EU och kommunernas bostadspolitik föreslog ändringar av stödet. Förslaget har varit på remiss och ärendet
bereds i Regeringskansliet.
Statlig hyresförlustgaranti
Från anslaget Stöd för att underlätta för enskilda att ordna en bostad
(kommunala hyresgarantier) förs 2 miljoner kronor år 1 för att täcka
startkostnaderna för hyresförlustgarantin. Därutöver kommer det
eventuellt att behövas ett anslag för att kunna subventionera garantiavgiften.
Anslaget för kommunala hyresgarantier uppgår för 2017 till
43 miljoner kronor. I budgetpropositionen för 2018 föreslås anslaget
vara 43 miljoner kronor årligen för åren 2018, 2019 och 2020. Stödet
lämnas till kommuner som lämnat hyresgarantier för personer som
har betalningsförmåga men som ändå har svårt att få ett hyreskontrakt med besittningsrätt. Antalet kommuner som använder sig
av stödet är blygsamt, cirka 20 kommuner. Nyttjandet av anslaget har
de tre senaste åren varit lägre än 1 miljon kronor per år. Boverket har
föreslagit att staten ska överta ansvaret för de kommunala hyresgarantierna. Förslaget har varit på remiss och ärendet bereds i
Regeringskansliet.
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Låneram för statliga topplån
Boverket får ställa ut kreditgarantier upp till 10 miljarder kronor. Vid
årsskiftet 2016/2017 var det utestående garantibeloppet cirka 2 miljarder
kronor. Boverket uppskattade den förväntade förlusten till 28 miljoner
kronor, motsvarande 1,4 procent av det garanterade beloppet. Den
förväntade förlusten varierar, bland annat beroende på konjunkturläge. Den statliga garanti- och utlåningsmodellen (se 11.1.3) innebär
bland annat att en avgift ska tas ut som motsvarar statens förväntade
kostnad för garantin och att garantiavgiften till den del den motsvarar förväntad förlust ska föras till en reserv. Då garantier infrias
belastas reserven. Boverkets reserv uppgick vid årsskiftet 2016/2017
till cirka 2,2 miljarder kronor, vilket innebär att reserven var större
än det utestående garantibeloppet.
Boverkets reserv har byggts upp under lång tid men det är inte
enbart garantiavgifter och få infrianden som gjort att reserven växt
sig stor. En betydande del kommer från anslag och ränteintäkter.
Garantireserven infördes år 2000 och till reserven fördes årligen anslagsmedel, vars syfte var att täcka förluster för kreditgarantier som
utfärdats t.o.m. 1996 samt omfördelningsgarantier. Detta upphörde
2007. Det utestående garantibeloppet för dessa garantier uppgick
den 30 juni 2017 till 241,5 miljoner kronor. Enligt den statliga garantioch utlåningsmodellen ska garantireserven på 2,2 miljarder kronor
användas för att täcka infrianden. Utredningen menar dock att det
finns anledning att se över möjligheten att använda del av garantireserven till en låneram för de statliga topplånen, eftersom Boverkets
garantireserv till viss del består av tillförda medel i form av anslag –
anslag som skulle användas för en typ av garantier som numera
uppgår till ett mindre belopp som dessutom är i avtagande.

4.6

Andra konsekvenser

Betydelse för jämställdheten mellan kvinnor och män
Bygg- och fastighetsbranschen är starkt mansdominerad och de
flesta som söker finansiering för ny- eller ombyggnad av bostäder är
män. Det är ändå svårt att se några tydliga jämställdhetsaspekter när
det gäller finansiering av bostäder. Möjligheterna att få statliga lån
eller kreditgarantier för bostadsbyggande ska självfallet inte påverkas
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av om det är män eller kvinnor som står bakom de företag eller andra
aktörer som ansöker om statliga lån eller garantier.
Byggaktörer hellre än byggherrar
Att utredningen i möjligaste mån har valt att använda uttrycket
byggaktör i stället för byggherre är uttryck för en medveten strävan
att där det är möjligt använda könsneutrala yrkesbeteckningar. Vi
menar att detta är särskilt angeläget i en så mansdominerad bransch
som byggbranschen. Det är i och för sig inget som säger att en byggherre i praktiken inte skulle kunna vara – eller företrädas av – en
kvinna, men vi menar att det är onödigt att använda ett begrepp som
är så tydligt manligt signalerande, när det numera finns ett alternativ.
Inte minst som tonvikten här ligger på små och medelstora aktörer,
där byggherren ofta uppträder i egen person i förhållande till bank,
kommun och statliga myndigheter.
I engelskspråkiga sammanhang används begreppet ”developer”,
och detta uttryck syns allt oftare översatt till projektutvecklare eller
bostadsutvecklare, även det begrepp som utredningen menar är bättre
än byggherre. De flyttar fokus en aning – från att vara herre över
byggprocessen till att utveckla bostadskoncept.
Utredningen menar att begreppet byggherre borde bytas ut även i
lagtext, men det ligger inte inom utredningens mandat att lägga förslag om det. Det kräver också en djupare analys, där även andra alternativa begrepp, som byggansvarig, och projektägare, övervägs. Men ett
första steg är att påverka ordvalet i normalt språkbruk, vilket vi
strävar efter genom att i detta betänkande så långt möjligt välja
begreppet byggaktör och, för variationens skull, ibland projektutvecklare eller bostadsutvecklare.
Betydelse för möjligheten att nå de integrationspolitiska målen
Förslagen till utveckling av de statliga kreditgarantierna och införande
av statliga lån syftar till att underlätta finansieringen av såväl nyproduktion som renovering av bostäder på orter och i bostadsområden där detta inte låter sig göras på marknadens villkor. Åtgärderna kan därmed ha positiv betydelse för integrationen av nyanlända, som kan ha svårare än andra att hävda sig på bostadsmark-

84

171

SOU 2017:108

Konsekvensbedömningar

naden. Framförallt bör åtgärder som bidrar till ökat bostadsbyggande
och därigenom ökad rörlighet i det befintliga bostadsbeståndet underlätta för nyanlända på bostadsmarknaden. Därmed kan utredningen i
någon mån främja integrationspolitikens mål om lika rättigheter och
möjligheter för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund, samt om
en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund.
Betydelse för sysselsättning och offentlig service
i olika delar av landet
Föreslagna åtgärder har ingen konkret sysselsättningspolitisk ansats
och förväntas inte få någon betydande effekt på näringslivet. Åtgärderna förväntas dock underlätta för mindre byggaktörer och för
byggaktörer på svagare bostadsmarknader, vilket i någon mån kan
främja såväl sysselsättning som service i olika delar av landet. Där
åtgärderna får genomslag skapas temporärt arbetstillfällen inom
byggsektorn. Avsikten är att förbättrade finansieringsförutsättningar
i mindre kommuner med svagare bostadsmarknader ska bidra till att
det byggs fler bostäder, vilket kan skapa förutsättningar för att behålla befolkningsunderlag för service. En förutsättning för att människor ska vilja bo kvar och orten växa är att det finns attraktiva
boendealternativ för människor i olika skeden av livet. De föreslagna
åtgärderna förväntas också motverka stora variationer i tillgången till
finansiering och därmed bidra till att kunna upprätthålla en viss
bostadsproduktion även i tider av ekonomisk instabilitet.
Betydelse för små företags arbetsförutsättningar, konkurrenskraft
eller villkor i övrigt i förhållande till större företags
Åtgärderna är särskilt avsedda att underlätta främst för mindre projektutvecklare, dvs. fastighetsägare som bygger bostäder i egen regi eller
för egen förvaltning. I den mån det leder till ett ökat bostadsbyggande
kan det även öppna möjligheter för andra mindre aktörer inom byggbranschen. Utredningen kan inte se att något av åtgärdsförslagen skulle
kunna vara till nackdel för små företags arbetsförutsättningar, konkurrenskraft eller villkor i övrigt i förhållande till större företags.
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Betydelse för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet
De åtgärder som utredningen föreslår bedöms inte har någon direkt
inverkan på brottsligheten eller det brottsförebyggande arbetet.
Lokalt kan dock möjliggörandet av mindre bostadsprojekt ha en
betydelse för social stabilitet och integration och därmed ha en viss
brottsförebyggande effekt. Främjande av initiativ från civilsamhället
kan generellt höja känslan av delaktighet och öka graden av informell
social kontroll i lokalsamhället, vilket brukar tillmätas betydelse för
att motverka skadegörelse. Vi kan inte se att något av utredningens
förslag skulle kunna ha någon negativ betydelse för brottsligheten
eller det brottsförebyggande arbetet.
Betydelse för den kommunala självstyrelsen
Utredningens förslag innebär inget ökat åtagande för kommunerna
och påverkar inte uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun.
Enligt utredningens bedömning inverkar inte någon av de föreslagna
åtgärderna på den kommunala självstyrelsen.
Prövning av det offentliga åtagandet
Samhällets övergripande ansvar för bostadsförsörjningen framgår av
regeringsformen, där det slås fast att det allmänna särskilt ska trygga
rätten till bostad. Där sägs också att den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den
offentliga verksamheten. På den lokala nivån är det kommunerna
som har ansvaret för bostadsförsörjningen, vilket följer av lagen om
kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Några av utredningens förslag innebär nya uppgifter för staten: en
ny modell för statlig långivning, införandet av en statlig hyresförlustgaranti och ett stimulansbidrag för byggemenskaper. Utredningen
bedömer att dessa åtgärder ryms inom det offentliga åtagandet enligt
ovan. Motiveringen finns i kapitel 11 och i avsnitt 4.4 och de ekonomiska konsekvenserna för staten och för andra aktörer beskrivs i
avsnitt 4.1–3.
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Förenlighet med EU:s statsstödsregler

Den modell för statliga topplån som föreslås utgör inte statsstöd i EU-rättslig bemärkelse och innebär inte någon otillbörlig
konkurrens från offentlig verksamhet. Utredningen bedömer att
startbidrag för byggemenskaper kan lämnas som stöd av mindre
betydelse och att en statlig hyresförlustgaranti i kommuner där
det råder osäkerhet om framtida efterfrågan kan lämnas som ett
stöd av mindre betydelse till tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.
Därmed behövs ingen anmälan till EU-kommissionen.
Som huvudregel är statsstöd inte tillåtet och nya stöd ska anmälas till
EU-kommissionen för godkännande innan de får träda i kraft. För
att en åtgärd ska betraktas som statsstöd i EU-rättslig bemärkelse
krävs att följande fyra kriterier är uppfyllda:
1. Offentliga medel kanaliseras till offentliga eller privata företag.
2. Det är fråga om en selektiv fördel, dvs. endast ett visst företag
eller en viss sektor gynnas.
3. Åtgärden snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen
genom att gynna stödmottagaren.
4. Åtgärden har en inverkan på handeln mellan medlemsstater.
Det finns dock undantag från skyldigheten att anmäla stöd till kommissionen. Det gäller t.ex. stöd av mindre betydelse, så kallade de
minimis-stöd, samt under vissa bestämda förutsättningar stöd till
tjänster av allmänt intresse. Med stöd av mindre betydelse avses belopp om högst 200 000 euro per stödmottagare under det berörda
beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren. Om det är
fråga om stöd till en tjänst av allmänt intresse är beloppet 500 000 euro.
En del av de åtgärdsförslag som utredningen lägger behöver granskas
utifrån om de är förenliga med EU:s statsstödsregler och EU:s regler
om otillbörlig konkurrens från offentlig verksamhet. Det gäller
• statliga lån för ny- och ombyggnad av bostäder
• statlig garanti för hyresförluster till följd av vakanser
• startbidrag till byggemenskaper.
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Statliga marknadskompletterande topplån – inget statsstöd
Utredningen föreslår ingen subvention förbunden med de statliga
topplånen utan de avses erbjudas till en marknadsmässig ränta och
som en kompletterande finansiering i förhållande till de lånemöjligheter som erbjuds av kreditgivare på den ordinarie kreditmarknaden.
Almis verksamhet utgör idag inte till någon del statsstöd i EU-rättslig bemärkelse och utredningen utgår från att hanteringen av de
statliga topplånen för bostadsbyggande kan inlemmas i Almis verksamhet under samma förutsättningar i förhållande till EU:s konkurrens- och statsstödsregler.
Hyresförlustgaranti – stöd av mindre betydelse till tjänst
av allmänt ekonomiskt intresse
Den föreslagna hyresförlustgarantin ska kunna lämnas för hälften av
framtida hyresförluster i händelse av vakanser till följd av vikande
efterfrågan. En förutsättning ska vara att bostäderna byggs i en kommun där befolkningen de senaste tre åren ökat med minst 2 procent,
men dessförinnan minskat under minst fem av tio år.
När det gäller hyresförlustgarantier får det garanterade beloppet
antas kunna jämställas med ett garanterat lånebelopp i EU:s bestämmelser om statligt stöd i form av garantier. Utredningen bedömer att
den föreslagna garantiordningen i princip är förenlig med dessa
bestämmelser. Det förutsätter dock att garantin har ett marknadsmässigt pris, vilket kanske inte blir fallet.13
Garantin ska enligt förslaget erbjudas mot en avgift som fastställs
av Boverket. Avgiften ska fastställas med utgångspunkt i en värdering
av statens risk och i förhållande till det totala garanterade beloppet.
Utredningen anser att Boverket bör överväga om det är möjligt att
betrakta dessa garantier som en grupp och sätta en enhetlig avgift, i
så fall en viss procentsats i förhållande till det garanterade beloppet.
Detta är också förenligt med EU:s bestämmelser för statligt stöd i
form av garantier.
Utredningen menar dock att det eventuellt kommer att behövas
ett inslag av subvention, vilket i så fall kan innebära att garantin
Kommissionens tillkännagivande om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på
statligt stöd i form av garantier (2008/C 1555/02), särskilt punkt 1.2 och artikel 3.4 och 3.5.
13
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utgör statligt stöd i EU-rättslig bemärkelse. Utredningen föreslår
därför att den föreslagna hyresförlustgarantin lämnas som ett stöd av
mindre betydelse till tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, enligt
kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012
om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag
som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Enligt denna
förordning ska ett stöd som ges inom ramen för en garantiordning behandlas som ett genomsynligt stöd av mindre betydelse om det garanterade lånebeloppet inte överstiger överskrider 3 750 000 euro per företag. Utredningen föreslår att en hyresförlustgaranti ska kunna omfatta
högst 15 miljoner kronor, alltså väl under maxbeloppet enligt förordningen.14 Den nya garantiordningen behöver då inte anmälas till
kommissionen.
Startbidrag till byggemenskaper – stöd av mindre betydelse
Utredningen föreslår ett statligt startbidrag till byggemenskaper
under en femårsperiod, i syfte att underlätta finansieringen av initiala
projektkostnader. Bidrag ska kunna sökas för budgeterade utgifter på
upp till 300 000 kronor. Förslaget lämnades ursprungligen av utredningen om bostäder för äldre, som gjorde bedömningen att ett startbidrag för byggemenskaper utgör statligt stöd, men kan lämnas som
stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU)
nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på
stöd av mindre betydelse.15 Den här utredningen gör samma bedömning. Det behövs då inte någon anmälan till EU-kommissionen.
I förordningen finns bestämmelser om stödmyndighetens skyldighet att kontrollera att stödet inte överstiger den tillåtna gränsen om
200 000 euro under tre beskattningsår.

Artikel 2 punkt 4 d i Kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om
tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
(EUF-fördraget) på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse.
15
SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer.
14
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5

Bostadspolitiska interventioner
– teoretisk översikt

Detta kapitel ger en teoretisk bakgrund i form av en översikt över
bostadspolitiska interventioner, med tonvikt på statliga subventioner
som syftar till att öka investeringstakten i ny- och ombyggnad av
bostäder. Först presenteras en översikt över vad som brukar avses
med subventioner, hur de kan kategoriseras och exempel på olika
former av statliga subventioner. Därefter ges en genomgång av vad
som kan utgöra motiv för statliga subventioner på bostadsmarknaden
och vilka argument som brukar anföras mot. (Se kapitel 10 för exempel på subventioner i andra länder).

5.1

Olika typer av offentliga interventioner

Det finns tre huvudkategorier av interventioner:1
• Regleringar, förordningar och andra bestämmelser, t.ex. hyressättningssystem, byggregler, plan- och bygglagen, bostadsförsörjningslagen, finansiella regleringar.
• Skatter, t.ex. fastighetsskatt, reavinstskatt, moms på nyproduktion, skattesubventioner som avdragsrätt för räntekostnader och
skattebefriat bostadssparande.
• Subventioner, t.ex. skattesubventioner, räntestöd, investeringsstöd, bostadsbidrag och vissa former av kreditgarantier.

1

Andersson, K, von Essen, E och Turner, B, 2004: Bostadspolitiska förändringar i Europa.
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Den offentliga sektorn kan även intervenera på bostadsmarknaden
genom att erbjuda olika former av tjänster, som t.ex. kommunala
bostadsförmedlingar. Även centralbankers penningpolitiska åtgärder
kan ses som offentliga interventioner som påverkar bostadsmarknaden, även om syftet med dessa inte är att uppnå bostadspolitiska mål.2
5.1.1

Definitioner av begreppet subvention

Subventioner kan förekomma i olika former och det finns ett flertal
definitoner av begreppet subvention. Följande breda definition används ofta i policysammanhang: Ett resultat av en offentlig insats som
ger en fördel för konsumenter eller producenter, för att komplettera
deras inkomster eller sänka deras kostnader.3 Denna breda definition
inkluderar utöver direkta utbetalningar även indirekta subventioner, som skattelättnader och olika regelverk som kan gynna vissa
producent- och konsumentgrupper.
En snäv definition av subventioner innefattar endast så kallade
direkta eller budgetrelaterade subventioner, med vilka avses monetära
utbetalningar från olika myndigheter till företag, individer, organisationer, kommuner eller landsting i syfte att främja en viss typ av konsumtion eller produktion.4 Här ingår enbart direkta stöd som registreras på statens budget. Även statliga lån med kreditrisk och
liknande åtaganden, såsom kreditgarantier, kan innefatta en direkt
subvention, om räntan eller avgiften sätts lägre än vad som motsvarar statens förväntade kostnad. Enligt budgetlagen (2011:203)
ska regeringen då föreslå riksdagen hur subventionen, dvs. mellanskillnaden mellan räntan eller avgiften och den förväntade kostnaden,
ska finansieras, vilket innebär att den behöver anslagsfinansieras.
Eftersom även skattelättnader och gynnande regler används som
medel för bostadspolitiska interventioner bör en analys och genomgång av subventioner på bostadsmarknaden i första hand utgå ifrån den
bredare definitionen. Följande definition fokuserar på just bostadssubventioner:

Boverket, 2007: Bostadspolitiken – Svensk politik för boende, planering och byggande under 130 år.
OECD, 2005: Environmentally Harmful Subsidies: Challenges for Reform.
4
Naturvårdsverket, 2014: Kartläggning av potentiellt miljöskadliga subventioner.
2
3
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An explicit or implicit flow of funds initiated by government activity
which reduces the relative cost of housing production or consumption
below what it otherwise would have been.5

Denna definition är användbar utifrån åtminstone tre aspekter. För
det första är den neutral i förhållande till upplåtelseform. I många
länder skiljer man annars mellan den privata bostadssektorn och den
sociala bostadssektorn. För det andra avser den inte enbart stöd med
monetära medel. Uttrycket ”implicit flow of funds” inbegriper
exempelvis även effekterna av hyresregleringar som syftar till att
göra det möjligt även för hushåll med lägre inkomster att hyra en
bostad i attraktiva lägen, eftersom sådana regleringar kan innebära att
vissa hyresvärdar indirekt subventionerar hyresgäster som bor i
attraktiva bostäder. För det tredje uttrycker denna definition att
subventioner kan användas för att ge stöd till såväl produktion som
konsumtion av bostäder. Denna definition kan därmed sägas inbegripa ett stort antal offentliga interventioner på bostadsmarknaden, alltifrån investeringsbidrag för nyproduktion till bolånetagares
avdragsrätt för räntekostnader i kapitalinkomstbeskattningen. 6
Den sistnämnda definitionen antyder att det i praktiken är mycket
svårt att mäta den offentliga sektorns utgifter för, samt värdet och
effekterna av olika subventioner. För det första medför inte alla subventioner en ökning av offentliga utgifter (alternativt ett intäktsbortfall), vissa subventioner står enligt den definitionen helt utanför
de offentliga finanserna. För det andra innebär lydelsen “below what
it otherwise would have been” att en jämförelse av kostnader med
och utan subventioner måste utgå från ett relevant utgångsläge,
vilket i praktiken kan vara mycket svårt att fastställa.
5.1.2

Kategorisering av subventioner för bostadsmarknaden

Subventioner för bostadsmarknaden kan grovt klassificeras som
utbudssubventioner eller efterfrågesubventioner. Med utbudssubventioner avses subventioner som riktar sig till aktörer som investerar i
eller finansierar ny- och ombyggnad av bostäder. Efterfrågesubventioner riktar sig till konsumenter av bostäder, dvs. hushållen.
5
6

Oxley, M & Smith, J, 1996: Housing policy and rented housing in Europe. (S. 40–41).
King, P, 2016: The principles of housing.
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I många sammanhang gör man en åtskillnad mellan direkta och
indirekta subventioner. Investeringsbidrag, lägre markpris och driftsstöd är exempel på direkta subventioner, medan statliga lån till förmånlig ränta, kreditgarantier och skattelättnader betraktas som indirekta stödformer.7 8 9
Det är också vanligt att subventioner delas in i generella och
selektiva eller riktade subventioner. En generell subvention riktar sig
till en bred målgrupp av byggaktörer eller konsumenter medan en
selektiv subvention enbart avser dem som uppfyller särskilda, mer
eller mindre restriktiva kriterier.
Generella utbudssubventioner avser stöd som syftar till att öka
utbudet av bostäder i stort, oavsett typ av bostäder, var de byggs och
av vem eller för vilken målgrupp, t.ex. förmånliga lån eller räntestöd
som kan sökas av alla byggaktörer.
Vid selektiva utbudssubventioner däremot, är kriterierna för att
erhålla stöd mer eller mindre snävt definierade. Inte sällan handlar
det om bostäder för specifika hushållskategorier, t.ex. äldre personer
eller studenter. Selektiva utbudssubventioner kan också lämnas för
att stimulera byggandet av bostäder med särskilda egenskaper eller
riktas till orter eller bostadsområden som uppfyller vissa kriterier.
Även typ av byggaktör kan ligga till grund för avgränsningen av selektiva utbudsubventioner.
Skillnaden är delvis en gradfråga – en subvention betraktas ofta
som generell om den riktar sig till alla typer av byggaktörer, även om
den bara gäller hyresrätt eller enbart vissa regioner, t.ex. statliga
investeringsstöd till byggande av hyresbostäder.

5.2

Motiv för bostadspolitiska interventioner

I den internationella litteraturen, inklusive den svenska, framförs
flera tänkbara motiv för varför samhället på olika sätt ska intervenera
på bostadsmarknaden med regleringar, skatter och subventioner.
Argumenten kan grundas på sådant som

OECD:s landsrapporter i serien OECD Economic Surveys.
Boverket, 2017: Den sociala bostadssektorn i Europa. Jämförelser mellan sex EU-länder.
9
Åtgärder som innebär minskade inkomster för staten betraktas dock i vissa sammanhang
som en direkt subvention.
7
8
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• övergripande bostadspolitiska mål
• förekomst av marknadsmisslyckanden
• stabiliserings- och tillväxtpolitiska skäl
• regionalpolitiska skäl.
5.2.1

Övergripande bostadspolitiska mål

I flera internationella deklarationer framhålls bostad som ett grundläggande mänskligt behov och tillgången till bostäder identifieras
som en grundläggande mänsklig rättighet.10
I Sveriges grundlagar uttrycks att det allmänna ska trygga rätten
till arbete, bostad och utbildning.11 Regeringens övergripande mål för
samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö, där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk
utveckling underlättas. Delmålet för bostadspolitiken är långsiktigt väl
fungerande bostadsmarknader, där konsumenternas efterfrågan möter
ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.12
I andra länder riktas offentliga subventioner vanligen helt eller
huvudsakligen till den sociala bostadssektorn (social housing) och till
marknaden för bostäder till överkomliga priser (affordable housing).
Bostadspolitiska mål och indikatorer
Hur långt från övergripande bostadspolitiska mål som bostadsmarknaden befinner sig kan uppskattas med hjälp av olika indikatorer.
Målet om ett utbud av bostäder som svarar mot behoven kan t.ex.
diskuteras utifrån

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 25.1, Konventionen om ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter artikel 11.1 samt Europeiska Unionens stadga om de grundläggande mänskliga rättigheterna Charter artikel 34.3.
11
Regeringsformen, 1 kap. 2 §.
12
Regeringens webbplats november 2017.
10
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• prisutvecklingstakt för bostäder och mark, i förhållande till andra
ekonomiska nyckeltal, som BNP-utveckling eller utvecklingen av
hushållens disponibla inkomster
• nyproduktionskostnader i förhållande till bostadspriser, mätt som
Tobins Q
• hushållens skuldsättning och skuldsättningskvoten (skuldsättningen i förhållande till disponibla inkomster)
• hyresutvecklingen på andrahandsmarknaden för hyresbostäder
• hur lång tid det tar att på en viss bostadsmarknad hitta en bostad
på rimligt pendlingsavstånd som inte är för dyr
• hur tillgången till bostäder påverkar företags möjligheter att rekrytera personal.
Det kan också finnas faktorer som ligger utanför bostadsmarknaden
som driver på prisutvecklingen och skuldsättningen på bostadsmarknaden. Riksgälden menar t.ex. att ökningen av bostadspriserna
och av hushållens skuldkvot inte enbart beror på att utbudet av
bostäder inte har lyckats möta den ökande efterfrågan. Makroekonomiska faktorer som sjunkande realräntor och en kraftig ökning av
hushållens disponibla inkomster de senaste decennierna anses ha
varit centrala drivkrafter. Vidare anser Riksgälden att bankernas goda
tillgång till marknadsfinansiering till låga räntor och de sjunkande
kapitalkraven innan finanskrisen också har bidragit till den ökande
skuldsättningen.
Hushåll med lägre inkomster eller som är resurssvaga på annat
sätt löper större risk än andra att hamna i bostäder som inte uppfyller aktuella normer för standard, utrustning eller utrymme13, och
att ändå ha bostadsutgifter som utgör en oproportionerligt stor andel
den disponibla inkomsten.14 Sådana förhållanden kan ge signaler om
att bostadsmarknaden inte fungerar tillfredsställande med avseende
på övergripande mål om god livsmiljö och rimliga boendekostnader.
Andra indikatorer kan vara

Boverket, 2016: Trångboddheten i storstadsregionerna.
Boverket, 2016: Boende till rimlig kostnad. Hushållens boendeutgiftsprocent och konsumtionsutrymme.
13
14
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• socio-ekonomisk och etnisk boendesegration
• att många unga vuxna saknar egna bostadskontrakt
• trångboddhet och hemlöshet.
5.2.2

Förekomst av marknadsmisslyckanden

Förekomst av marknadsmisslyckanden utgör ett vanligt argument
för offentliga interventioner. Generellt kan marknadsmisslyckaden
sägas uppstå om den fria marknaden, via prismekanismen, misslyckas
med att fördela begränsade resurser på ett effektivt sätt. Det kan
resultera i såväl över- som underproduktion av varor och tjänster och
i såväl över- och underkonsumtion av varor och tjänster – jämfört
med vad som kan anses utgöra samhällsekonomiskt optimala nivåer.
Att fastställa graden av marknadsmisslyckade är komplicerat. Det
finns såväl teoretiska som empiriska svårigheter med att observera,
mäta och kvantifiera hur stora eventuella effektivitetsförluster är.
Det förutsätter också att man har lyckats bestämma en utgångspunkt
som bedöms vara samhällsekonomiskt optimal.
Marknadsmisslyckanden kan bland annat bero på förekomsten av
externa effekter och informationsasymmetrier.
Externa effekter
Externa effekter uppträder frekvent på bostadsmarknaden och kan
vara en förklaring till att marknadsmisslyckanden uppstår.15 Externa
effekter förekommer när hushålls och organisationers konsumtion
och produktion av varor och tjänster påverkar en tredje part, dvs.
aktörer, som inte är direkt involverade i aktiviteterna. Resultatet blir
att det konsumeras eller produceras för lite eller för mycket i förhållande till vad som anses vara samhällsekonomiskt optimalt.
Externa effekter kan vara både positiva och negativa. Konsumenter och producenter som skapar positiva externa effekter genererar
positiva nyttor för tredje part. Vid positiva externa effekter blir
konsumtionen eller produktionen för låg, eftersom de som fattar
Rossi-Hansberg, E och Sarte, P-D, 2012: Economics of housing externalities. International
Encyclopaedia of Housing and Home.
15
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konsumtions- och produktionsbesluten inte tar hänsyn till den positiva nytta som andra får. Exempelvis kan nyproduktion av bostäder i
ett mindre attraktivt område leda till förbättrad framtidstro om
områdets utveckling hos de boende i området, vilket i sin tur kan
göra att fler hushåll väljer att stanna kvar och göra boendekarriär i
området. Kompletteringsbebyggelse i resurssvaga och nedslitna bostadsområden kan ha flera positiva externa effekter, som t.ex. att
status, stabilitet och trygghet ökar för boende i sådana områden.
Förekomsten av positiva externa effekter kan i sin tur leda till att
olika typer av affärsrisker för hyresvärdarna minskar, vilket i sin tur
kan leda till lägre avkastningskrav och därmed högre marknadsvärderingar.16
På motsvarande sätt innebär negativa externa effekter att det
konsumeras eller produceras för mycket av varor och tjänster som
påverkar tredje part negativt, eftersom de fulla kostnaderna inte bärs
av konsumenter respektive producenter. Nyproduktion kan t.ex.
kräva att attraktiva gröna ytor behöver tas i anspråk eller att buller
och miljöföroreningar ökar, vilket i sin tur kan leda till att värdet på
befintliga bostäder sjunker.
”Merit goods”
Att bostäder anses vara merit goods utgör ett traditionellt motiv för
att subventionera bostadmarknaden. Med ”merit goods” avses varor
eller tjänster som vid konsumtion inte bara gynnar enskilda individer
och hushåll utan även samhället i stort.17 Andra vanliga exempel på
merit goods är sjukvård och utbildning. Konsumtion av merit goods
skapar positiva externa effekter.
”Paternalism”
Med paternalism avses åtgärder från den offentliga sektorns sida i syfte
att påverka olika aktörers beslut för deras eget bästa. Paternalism anses
vara berättigad om individer förmodas sakna viktig information och
Lind, H och Nordlund, B; 2016: Rapport med vägledning avseende tänkbara synergieffekter
vid nyproduktion av bostäder.
17
Även i den svenska litteraturen används normalt begreppen ”merit goods” eller ”merit
wants”. En möjlig svensk översättning är ” förtjänstfulla varor”.
16
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kunskap om den egna och samhällets nytta av att konsumera merit
goods. Offentliga ingripanden motiveras då av att de gynnar både
hushållens och samhällets välfärd. Men det finns också de som framhåller att den offentliga sektorn inte bör sätta sina egna behov över
enskilda aktörers och att offentliga interventioner många gånger
inskränker på individers frihet och självbestämmande.
Offentliga interventioner kan beskrivas utifrån tre varianter av
paternalism:18
• Stark paternalism. Den offentliga sektorn intervenerar genom
regleringar och förbud. Exempel är byggregler, bullernormer och
hyresregleringar.
• Medelstark paternalism. Den offentliga sektorn intervenerar
genom subventioner och skatter. Exempel är investeringsbidrag
och miljö- och energiskatter.
• Mjuk paternalism. Den offentliga sektorn intervenerar genom
information, utbildning eller föreskrifter om att det ska finnas
information som kan influera individers beslutsfattande. Exempel
är krav på att fastighetsmäklare ska tillhandahålla en potentiell
bostadsköpare med objektsbeskrivning och skriftlig boendekostnadskalkyl.
Exempel på positiva externa effekter
Den internationella litteraturen har identifierat flera positiva externa
effekter av att alla hushåll har tillgång till bostäder av rimlig storlek
och med acceptabel standard i trevliga bostadsområden. Det finns
t.ex. forskning som pekar på att förhållandet att hushåll bor i sämre
bostäder i mindre attraktiva områden inte bara innebär sämre levnadsförhållanden för enskilda hushåll utan även medför större kostnader
för samhället, till exempel på grund av problem med hälsa, utbildning, säkerhet och trygghet.19 Utifrån ett merit good-resonemang
bör den offentliga sektorn på olika sätt subventionera vissa bostadssegment, eftersom det annars finns en risk att vissa hushållsgrupper
Kirchgässner, G, 2017: Soft paternalism, merit goods, and normative individualism. European Journal of Law and Economics, 43(1), s. 125–152.
19
Se exempelvis Barnes, M, Cullinane, C, Scott, S, & Silvester, S, 2013: People living in bad
housing: Numbers and health impacts.
18
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inte i tillräckligt stor utsträckning kommer att bo i bra bostäder i
attraktiva bostadsområden.20
Förbättrad folkhälsa
Förbättrad folkhälsa har historiskt varit ett viktigt skäl för offentliga
ingripanden på bostadsmarknaden.21 Till exempel kan minskad trångboddhet resultera i bättre hygieniska förhållanden och förbättrade
möjligheter till sociala aktiviteter i den egna bostaden. Vidare är folkhälsa relaterad till känslan av att bo i tryggt bostadsområde med tillgång till gemensamma utrymmen av god standard. Förbättrad folkhälsa kan i sin tur gynna produktiviteten i ett samhälle.
Förbättrade skolresultat
Förbättrade skolresultat för barn och ungdomar är ett annat område
som den internationella forskningen betonar som skäl för en aktiv
bostadspolitik. Förbättrade skolresultat förknippas ofta med bättre
möjligheter att erhålla attraktiva arbeten.
Socialt stabila bostadsområden
Social och samhällelig stabilitet kan utgöra mål i sig för subventioner,
då kostnaderna för förekomsten av socialt instabila områden kan bli
stora både för dem som bor i sådana områden och för samhället i
stort.22
I en aktuell rapport från OECD framhävs just bostadspolitiska
åtgärder som viktiga för att uppnå övergripande socialpolitiska mål,
som att förebygga fattigdom, motverka social exkludering samt
främja allas lika möjligheter.23

King, P, 2015: The principles of housing.
Se t.ex. Boverket, 2016: Trångboddheten i storstadsregionerna (och de referenser som hänvisas till där).
22
Hoek-Smit, Marya C, 2009: Housing Finance Subsidies. In Housing Finance Policy for
Emerging Markets, edited by Loic Chiquier and Michael Lea, pp. 417–461. World Bank.
Washington, D.C.
23
OECD, 2016: Policies to promote access to good-quality affordable housing in OECD countries.
20
21

100

187

SOU 2017:108

Bostadspolitiska interventioner – teoretisk översikt

Informationsasymmetri och finansiellt gap
Marknadsmisslyckanden kan även bero på informationsasymmetrier.
När parter som planerar en ekonomisk transaktion, exempelvis en
affärsuppgörelse, inte har tillgång till samma information, som är
viktig för transaktionen och inblandade parter, förekommer asymmetrisk information. Informationsasymmetrier är vanligt förekommande vid transaktioner. Asymmetrisk information kan leda till att
transaktioner inte genomförs, vilket i sin tur kan leda till att projekt
som är samhällsekonomiskt lönsamma inte blir av. Det kan motivera
ett offentligt ingripande.
Att omvandla sparande till finansiering utgör ett av det finansiella
systements viktigaste uppgifter. En effektiv finansmarknad ska t.ex.
kunna allokera sparande till finansiering av lönsamma byggprojekt.
I de fall som företag inte får extern finansiering, efter att en eller flera
potentiella finansiärer med god tillgång till relevant information har
gjort noggranna analyser av lönsamhet och återbetalningsförmåga,
anses inga problem föreligga. Om däremot ett kreditvärdigt företag på
grund av informationsproblem inte erhåller finansiering för ett samhällsekonomiskt lönsamt projekt föreligger ett marknadsmisslyckande.
Finansiellt gap innebär att företag och hushåll inte kan erhålla
extern finansiering med rimliga villkor för sina lönsamma investeringar och projekt. Storleken på det finansiella gapet speglar skillnaden mellan hur mycket finansiellt kapital ett företag efterfrågar
och den mängd kapital företaget har möjlighet att erhålla. Det här
problemet är särskilt påtagligt när det gäller mindre och medelstora
företags förutsättningar att erhålla extern finansiering.24
Ett närliggande problem är kreditransonering som kan förekomma
på marknaden för banklån och andra krediter. När kreditgivare
tillämpar kreditransonering kommer låneansökningar från några av
en grupp synbarligen identiska företag att avslås, trots att dessa företag är beredda att betala en ränta som är lika hög eller högre än den
ränta som betalas av de företag som får sina låneansökningar beviljade. Kreditransonering innebär med andra ord att kreditgivare,
trots att efterfrågan på krediter överstiger utbudet vid rådande
marknadsräntor, avstår från att höja utlåningsräntan till dess att
Se exempelvis den Europeiska kommissionens webbplats om ”Access to finance for
SMEs”.
24
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efterfrågan matchar utbudet.25 Förekomsten av kreditransonering är
väl dokumenterad och det grundläggande problemet är asymmetrisk
information.26 I en marknadssituation utan imperfektioner borde även
låntagare och projekt med högre risk kunna erbjudas krediter, om än
till en högre ränta.
Enligt dåvarande Bostadskreditnämnden fanns det tydliga tecken
på kreditransonering i det svenska finansiella systemet under finanskrisen 2008.27 Speciellt små företag med kortare historik och företag
som har otillräckliga materiella tillgångar eller helt saknar säkerhet
har svårt att få krediter.28
Förekomsten av marknadsmisslyckanden som beror på asymmetrisk information mellan finansiärer och byggaktörer kan utgöra motiv
för staten att spela en kompletterande roll på finansmarknaden.29 Det
kan t.ex. ske genom statliga kreditgarantier eller statliga topplån.
En orsak till brister i information för att bedöma ett företags
kreditvärdighet kan vara att antalet lokala bankkontor blivit färre.
Den parlamentariska landsbygdskommittén framför just att minskningen av antalet bankkontor i Sverige speciellt har skett i landsbygder och på småorter och att bristen på lokala bankkontor särskilt
missgynnar unga företagare. 30
5.2.3

Stabiliserings- och tillväxtpolitiska skäl

Statliga stöd för att stimulera investeringar i bostäder har i olika
länder och tidsperioder använts för att uppnå makroekonomiska mål
som tillväxt och hög sysselsättning. Ökade statliga investeringar i
bostadssektorn kan användas som en stabiliseringspolitisk åtgärd, för
att öka den ekonomiska aktiviteten vid en lågkonjunktur. Ett annat
argument för offentliga stöd i en lågkonjunktur är att upprätthålla
kunskapsnivån i byggbranschen, eftersom en utdragen och kraftigt
För en utförligare förklaring av kreditransonering, se t.ex. Bornefalk, A, 2014: Kapital på
krita? En ESO-rapport om företags finansiering.
26
SOU 2007:55 Betalningstider i näringslivet.
27
Bostadskreditnämnden, 2008: Privat/offentliga garantiorganisationer för finansiering inom byggoch bostadssektorn.
28
Tillväxtanalys, 2017: Perspektiv på kapitalförsörjning. En antologi om företagens finansiering
och statens roll.
29
Tillväxtanalys, 2017: Firms’ responses to private- and government-sponsored venture capital.
30
SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt
och välfärd.
25
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försämrad byggmarknad annars kan leda till förlorad kompetens,
vilket i sin tur kan medföra brist på viktig kompetens när behovet av
nyproduktion ökar.
Investeringar i bostäder och infrastruktur kompletterar varandra.
Argument för statliga infrastrukturinvesteringar framförs utifrån
såväl tillväxtekonomiska som bostadspolitiska skäl. I den makroekonomiska litteraturen framhålls att investeringar i infrastruktur,
som vägar, järnvägar och flyg, bidrar till ett lands ekonomiska tillväxt. Infrastrukturinvesteringar kan i sin tur öka incitamenten för
nyproduktion av bostäder.
5.2.4

Regionalpolitiska skäl

Regionalpolitiska skäl åberopas i flera länder för att med offentliga
medel stimulera bostadsproduktion. Den sedan flera decennier tillbaka starka urbaniseringstrenden medför att vissa orter och regioner
utvecklas och blir alltmer attraktiva för hushåll och företag, medan
andra orter och regioner inte lyckas behålla befolkning och företag.
Denna polarisering har medfört att den bostadspolitiska debatten
delvis handlar om hur offentliga interventioner ska kunna bidra till
att lösa problem på bostadsmarknader med helt olika grundförutsättningar.
Även på orter med en svag ekonomisk bas, minskande befolkning
i arbetsför ålder och svag utveckling av hyror och bostadspriser kan
det finnas ett behov av nyproduktion av vissa typer av bostäder. Ett
regionalpolitiskt skäl för offentliga interventioner kan vara att upprätthålla en viss miniminivå på bostadsbyggande, särskilt anpassat för
de kategorier av hushåll som förväntas bo kvar.
På tillväxtorter kan motiv för offentliga interventioner i syfte att
öka bostadsbyggandet vara att underlätta för företag att attrahera
arbetskraft. Generellt anses en god tillgång till bostäder utgöra en
viktig faktor för en regions konkurrenskraft.
Även statliga infrastruktursatsningar kan motiveras utifrån
regionalpolitiska skäl. Tillgång till god infrastruktur kan underlätta
för mindre orter att behålla och attrahera nya hushåll och företag,
vilket i sin tur bör öka byggaktörers incitament att bygga bostäder.
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Subventioners effekter och effektivitet

Effekten av en statlig subvention påverkas av aktuella ekonomiska och
andra förutsättningar, t.ex. priselasticiteter. Statliga stöd måste alltid
utformas så att förekomsten av snedvridningseffekter minimeras.
5.3.1

Priselasticiteter

Utbudssubventioner och efterfrågans priselasticitet
Syftet med utbudssubventioner är att sänka byggaktörernas kostnader för att bygga bostäder, vilket i sin tur ska leda till dels ett ökat
utbud av bostäder, dels lägre marknadspriser. Men hur stora pris- och
utbudsförändringarna blir av ett statligt stöd beror bland annat på hur
stor bostadsefterfrågans priselasticitet är. Om efterfrågan på bostäder
är elastisk kommer utbudssubventionen att ge en relativt stor ökning
av nya bostäder, samtidigt som priserna enbart faller marginellt. Om
bostadsefterfrågan däremot inte är elastisk resulterar utbudssubventionen främst i fallande priser, medan utbudet inte ökar särskilt
mycket. Att skatta efterfrågans priselasticitet är krångligt men flera
studier pekar på att bostadsefterfrågan är förhållandevis oelastisk.31
Efterfrågesubventioner och utbudets priselasticitet
Även efterfrågesubventioner kan syfta till att öka utbudet av bostäder. Genom att införa eller öka ekonomiska stöd till hushållen, t.ex.
bostadsbidrag, kan man få efterfrågan på bostäder att öka. Den ökade
efterfrågan kommer i sin tur att leda till dels ett ökat utbud av bostäder, dels högre marknadspriser. Hur stora utbuds- och prisökningarna blir beror på utbudets priselasticitet. Om utbudets priselasticitet är hög kommer den högre efterfrågan leda till en stor
ökning av nya bostäder samtidigt som priserna stiger marginellt. Om
utbudets priselasticitet däremot är låg, så kommer utbudet att öka
endast marginellt och priserna öka desto mer. Flera studier har visat
att utbudselasticiteten på kort sikt är låg.

31

Se t.ex. Riksbanken, 2011: Riksbankens utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden.

104

191

SOU 2017:108

Bostadspolitiska interventioner – teoretisk översikt

Några skäl som vanligen framförs för den låga utbudselasticiteten är
begränsningar i tillgänglig produktionskapacitet och tröghet i planeringsprocessen. Sådana hinder leder till begränsad tillgång till byggbar
mark, även då efterfrågan på mark och bostäder är hög.32 En hög
efterfrågan i kombination med ett oelastiskt utbud leder främst till
stigande markpriser i stället för ökat byggande.
5.3.2

Snedvridningseffekter

När bostadsmarknadens aktörer optimerar sitt beteende – baserat på
sina egna rationella kalkyler – kan oönskade effekter, så kallade snedvridningseffekter, uppstå av en subvention. Förekomsten av snedvridningseffekter gör att interventioner ofta ifrågasätts, trots att det
finns många argument för. Snedvridningseffekter innebär också att
det är svårt att prognostisera effekten av olika interventioner. Subventioner kan leda till att olika aktörers riskmedvetande och rationella riskbedömningar av nybyggnadsprojekt ersätts med spekulativa
ageranden, med allvarliga samhällsekonomiska konsekvenser. Den
svenska bank- och fastighetskrisen på 1990-talet33 och den amerikanska bolånekrisen34, med efterföljande effekter på samhällsekonomin är exempel på detta. I detta avsnitt beskrivs och diskuteras
olika snedvridningseffekter.
Kapitaliseringseffekter
Kapitaliseringseffekter innebär att subventioner som syftar till att
fler bostäder ska byggas i stället främst leder till högre priser och
därmed högre produktionskostnader eller boendekostnader. T.ex.
kan subventioner i form av investeringsstöd och subventionerade
räntor medföra att byggaktörer får möjlighet att betala högre priser
för mark och entreprenadtjänster, vilket gör det möjligt för markägare
och entreprenadföretag att berika sig på subventionerna. När prisFör en vidare diskussion av olika faktorer som kan förklara varför mark inte frigörs för
byggande, se Bilaga 3 till Långtidsutredningen 2015, SOU 2015:48 Bostadsmarknaden och
den ekonomiska utvecklingen.
33
Rönnberg, M, 2002: Den offentliga sektorn fick Svarte Petter: en ESO-rapport om bostadsfinansieringen 1985-1993.
34
Shiller, R J, 2012: The subprime solution: how today's global financial crisis happened, and
what to do about it.
32

105

192

Bostadspolitiska interventioner – teoretisk översikt

SOU 2017:108

effekten av en subvention är stor uppstår med andra ord oönskade
inkomst- och förmögenhetsomfördelningar.
Additionalitetseffekter och undanträngningseffekter
Med additionalitetseffekt avses hur mycket en offentlig intervention
påverkar bostadsbyggandet totalt sett. Ett statligt stöd till bostadsbyggande som medför att fler bostäder byggs, jämfört med om stödet inte hade lämnats, resulterar i en positiv additionalitetseffekt. Ju
större den positiva additionalitetseffekten är, desto fler bostäder
byggs tack vare det offentliga stödet.35
Statligt stöd till bostadsbyggande kan även leda till undanträngningseffekter. Villkorade eller riktade offentliga stöd till vissa marknadssegment kan tränga undan nyproduktion inom andra marknadssegment.36 Undanträngningseffekter kan också leda till att mindre
effektiva byggaktörer, som får stöd, slår ut effektiva företag, som
inte har tillgång till interventionerna.
Om målet är att det ska byggas fler bostäder på svagare marknader
eller för hushåll med lägre inkomster kan de positiva additionalitetseffekterna av fler överkomliga bostäder bedömas överstiga den negativa effekten att bostadsbyggande inom andra marknadssegment
trängs undan.
Minskat incitament för effektivisering
Subventioner kan också minska incitamentet för aktörer som
erhåller subventioner att bli mer effektiva och ekonomiskt starka.
Om interventionerna upphör eller minskar riskerar då de mindre
effektiva och svagare aktörerna att slås ut. Dessutom kan aktuella och
förväntade subventioner som sänker produktionskostnaden minska
byggaktörers incitament att driva på utvecklingen av produkt- och
processinnovationer, som kan ge sänkta produktionskostnader eller
Positiva eller negativa additionalitetseffekter (undanträngningseffekter) diskuteras bland annat i
utredningar som rör statliga stöd till små- och medelstora företag. Se t.ex. Daunfeldt,S-O,
Gustavsson Tingvall, P, och Halvarsson, 2016, Statliga innovationsstöd till små och medelstora
företag – har de någon effekt? Ekonomisk Debatt. Se även Tillväxtanalys, 2016: Perspektiv på
kapitalförsörjning. En antologi om företagens finansiering och statens roll.
36
Kostnaderna för den offentliga sektorns stöd för nyproduktion kan även tränga undan
annan statlig verksamhet.
35
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högre kvalitet i nyproduktionen, speciellt om aktörerna har förväntningar om att stödet ska vara permanent. En subvention kan alltså
bidra till svagt omvandlingstryck och låg produktivitetsutveckling.
Tröskeleffekter och marginaleffekter
Subventioner som är riktade till vissa marknadssegment eller inkomstsegment eller är förenade med vissa villkor kan genom höga tröskeloch marginaleffekter få oönskade konsekvenser, som motverkar det
ursprungliga syftet.
Exempel på tröskeleffekt är hur ett byggprojekts lönsamhet förändras när man går från att inte utnyttja en subvention till att utnyttja den. En lönsamhetskalkyl kan visa att ett projekt som byggs
med investeringsstöd som är förenat med hyrestak blir mindre lönsamt än om det byggs utan stödet.
Marginaleffekter förekommer t.ex. vid inkomstprövade bidrag till
hushåll. Efterfrågesubventioner som bostadsbidrag kan minska hushållets incitament att öka sin inkomst, eftersom effekten av en högre
inkomst inte neutraliserar effekten av ett lägre bidrag.
Förekomsten av tröskel- och marginaleffekter kan leda till att subventioner överutnyttjas eller underutnyttjas. T.ex. kan statliga kreditgarantier underutnyttjas, om kreditgivaren eller låntagaren bedömer att avgiften för tjänsten är för dyr.
Moralisk risk och effekter på risktagande
Det finns en fara att en byggaktör eller kreditgivare agerar mer riskfyllt med en offentlig subvention, jämfört med en situation utan
subvention. När aktören till följd av en viss subvention ökar sitt risktagande uppstår problem med moralisk risk (eng. ”moral hazard”).
Uttrycket syftar på att aktören inte själv behöver bära hela ansvaret
för sitt agerande utan kan förlita sig på att staten kommer att bära en
del av kostnaden för ett misslyckat projekt.
Ett exempel på när en byggaktör kan ha incitament att ta onödigt
stora risker i samband med en nyproduktion är om staten erbjuder
topplån, eventuellt med subventionerade räntor. Om projektet visar
sig framgångsrikt får byggaktören en hög avkastning på eget kapital.
Staten och banken får tillbaka sina utlånade pengar med ränta. Om
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projektet däremot blir helt misslyckat förlorar byggaktören i första
hand sin kapitalinsats, vilken tack vare det statliga topplånet är liten.
Om långivarna, inklusive staten, inte lyckas återfå hela eller delar av
det utlånade beloppet drabbas de av kreditförluster. Även om långivarna med tiden kan återfå det utlånade kapitalet, kan processen ta
tid och vara resurskrävande.
Genom en lämplig riskdelning mellan låntagare, långivare och
staten i form av långivare eller utställare av en kreditgaranti, går det
att minimera moralisk risk.37
Ogynnsamt urval
Problem med ogynnsamt urval (eng. adverse selection) innebär att det
främst är aktörer som med stora risker som väljer att utnyttja en
tjänst eller subvention. Det finns t.ex. en risk att en avgiftsbelagd
kreditgaranti främst efterfrågas av aktörer som tar de högsta riskerna,
medan de byggaktörer som investerar i mindre riskfyllda projekt inte
utnyttjar kreditgarantin. Det gäller i synnerhet om avgiften är lika
stor för alla. En fast avgift som motsvarar den genomsnittliga kreditrisken kommer inte att accepteras av byggaktörer med låga kreditrisker. I stället kommer främst byggaktörer med högre risk att använda kreditgarantin. Detta kan i förlängningen leda till att avgiften
hela tiden måste höjas för att spegla den ökande kreditrisken bland
dem som väljer att använda kreditgarantin.
Förväntningar, kontinuitetseffekter och målkonflikter
Det finns en risk att byggaktörer agerar utifrån förväntningar om
subventioner. Förväntningar om nya investeringsstöd för bostadsbyggande kan skjuta upp byggande av bostäder, även om det finns
ett stort behov av fler bostäder. Alternativt kan förväntningar om en
snar avveckling av subventioner påskynda produktionen av bostäder,
även om behovet inte är så stort. Samtidigt som många aktörer vill se
tydliga och varaktiga spelregler, t.ex. med avseende på statliga stöd, är
det vanligt att staten ser behov av att ändra existerande spelregler och
t.ex. införa tillfälliga stöd för att hantera olika former av störningar.
37

OECD, 2010: Facilitating Access to Finance: Discussion Paper on Credit Guarantee Schemes.
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Problem med kontinuitetseffekter uppstår när marknaden har vant
sig vid och anpassat sig till olika subventioner. Det gör det svårt för
den offentliga sektorn att upphöra med en subvention, även om den
inte längre fyller något syfte. Å andra sidan kan upprepade förändringar av förutsättningarna för statliga stöd leda till pedagogiska problem och göra det svårt att analysera effekterna av olika stöd, som har
adderats till varandra.
Ett annat problem avser målkonflikter mellan olika offentliga interventioner. Det finns t.ex. en inneboende konflikt mellan interventioner som stimulerar till bättre finansieringsförutsättningar och
interventioner som ska resultera i lägre skuldsättning, för att nå ökad
finansiell stabilitet. Interventioner som underlättar för låntagare att
öka sin skuldsättning i samband med nyproduktion av bostäder kan
leda till ett högre finansiellt risktagande och i förlängningen öka
risken för finansiella kriser. Målkonflikter kan ytterligare öka osäkerheten om framtida interventioner och om nettoeffekten av olika
existerande och förväntade interventioner.
5.3.3

Utbudssubventioner eller efterfrågesubventioner?

Forskning visar att det förekommer snedvridningseffekter av såväl
utbuds- som efterfrågesubventioner och att fördelar med en viss typ
av subvention kan motsvaras av nackdelar, som i olika grad neutraliserar den positiva effekten.38 En ofta framförd fördel med bostadsbidrag är att det överlåter till det enskilda hushållet att välja bostad
och bostadsort utifrån sina preferenser och budgetram. Å andra
sidan finns det forskning som visar att bostadsbidrag leder till kapitaliseringseffekter i form av högre hyror. Och hur snabbt nyproduktionen reagerar på högre hyror beror på utbudets priselasticitet,
och som nämnts ovan kan den vara låg.
En framförd fördel med riktade utbudssubventioner, i form av
stöd till nyproduktion av bostäder för hushåll med lägre inkomster,
är att det möjliggör för byggaktörer att producera bostäder av god
kvalitet i efterfrågade lägen för hushåll med lägre inkomster, vilket
inte skulle ske på marknadens villkor. Men, som beskrivits ovan,
Se bl.a. litteraturöversikten i Chapelle, G, 2014: Does Social Housing Crowd Out Private
Construction? SciencesPo.
38
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förekommer det att produktionsstöd ger upphov till snedvridningseffekter, som kapitaliseringseffekter och undanträngningseffekter.

5.4

Avslutande reflektioner

Den centrala slutsatsen av detta kapitel är att forskningen ger argument såväl för som mot subventioner och att det i praktiken är
mycket svårt att kvantifiera de slutliga ekonomiska nettoeffekterna
av subventioner. Subventioner i form av utbetalningar av bidrag avspeglas oftast inte fullt ut i skillnaden i priser på produktion respektive konsumtion av bostäder med och utan stöd. Den avsedda effekten av subventioner kan försvagas, dels på grund av låga efterfrågeoch utbudselasticiteter och dels genom snedvridande mekanismer
som kapitaliserings- och undanträngningseffekter.
Behov av mer forskning, uppföljning och effektstudier
Utredningen konstaterar att det saknas empirisk forskning som ger
entydiga svar om effekter och effektivitet av bostadssubventioner i
allmänhet och av effekterna av olika former av statliga kreditgarantier i
synnerhet. Vissa menar att det är vanskligt att överhuvudtaget försöka
göra en mål-medel-analys av bostadspolitiska interventioner.39
För att övertygande kunna svara på frågor som rör effekten av
olika subventioner behövs en djupare förståelse för hur bostadsmarknadens aktörer fattar sina beslut, god tillgång till en stor mängd
information samt empiriska studier för att på ett trovärdigt sätt
estimera samband. Eftersom marknadsförutsättningarna förändras
kontinuerligt, behöver samband som har estimerats med hjälp av
historiska data inte gälla i framtiden. Effekten av en viss typ av subvention kan förändras över tid till följd av prisförändringar, preferensförskjutningar, demografiska förändringar, eller förändrade makroekonomiska och institutionella förhållanden.
Det finns ett behov av fortsatt forskning, som kan ge underlag
för beslut om hur utbuds- och efterfrågesubventioner ska användas

39

Se t.ex. Meyerson P-M, Ståhl, I och Wickman, K, 1990: Makten över bostaden.

110

197

SOU 2017:108

Bostadspolitiska interventioner – teoretisk översikt

och hur de ska utformas för att bidra till uppnåendet av politiska
mål, samtidigt som snedvridningseffekter minimeras.
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6

Nuvarande förutsättningar för
finansiering av bostadsbyggande

Detta kapitel ger en övergripande beskrivning av de grundläggande
förutsättningarna för finansiering av ny- och ombyggnad av bostäder
i Sverige idag – vilka alternativ som finns för olika byggaktörer och
även vilka det är som bygger bostäder idag. Eftersom uppdraget avser
ny- och ombyggnad går vi inte in på finansiering av köp av befintliga
bostadsfastigheter. Kapitlet avslutas med en genomgång av hur bedömning av marknadsvärden på bostadsfastigheter går till (6.6) och
vad reglerna om nedskrivning innebär (6.7).

6.1

Vem bygger bostäder – var och vad?

Här ges en översikt över bostadsbyggandet – utvecklingen på senare
år, vad som byggs och var samt vilka aktörer som bygger bostäder
och behöver ha tillgång till extern finansiering. Vilka problem och
svårigheter dessa aktörer kan stöta på återkommer vi till i kapitel 7.
6.1.1

Ökat byggande av såväl hyres- som bostadsrätter

Efter puckeln runt 1991 föll bostadsbyggandet dramatiskt, ner till
historiskt låga nivåer och hämtade sig sedan först bara långsamt, men
så småningom lite bättre, fram till den ekonomiska krisen 2008 (se
figur 6.1). I förhållande till tidigare volymer var det hyresrättsbyggandet som återhämtade sig sämst. 2008 gick luften åter ur bostadsbyggandet men från 2010 vände det igen och till skillnad från tidigare
ökade såväl hyres- som bostadsrättsbyggandet kraftigt.
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Källa: SCB, Statistikdatabasen, egen bearbetning.

Medan det längre tillbaka i tiden vanligen har byggts betydligt fler
hyresrätter än bostadsrätter har fördelningen hyresrätt/bostadsrätt
under 2000-talet hittills, som framgår av diagrammet ovan, varit
ganska jämn.
Rekordhöga nivåer men inte tillräckligt
Bostadsbyggandet har ökat kraftigt de senaste åren. 2016 påbörjades
cirka 64 600 bostäder. Cirka 47 400 var lägenheter i flerbostadshus,
ganska jämt fördelat över hyresrätt och bostadsrätt, cirka 13 500 småhus och ytterligare 3 700 lägenheter avsåg tillskott genom ombyggnadsprojekt. Boverket bedömer att bostadsbyggandet avtar något
efter 2017 men förväntade nivåer är fortsatt höga. Boverkets prognos
är att det påbörjas 76 000 bostäder år 2017 och 73 500 bostäder år
2018. Byggandet av hyresrätter väntas framöver öka mer än byggandet av bostadsrätter och byggandet av studentbostäder förväntas öka
allra mest.1
1

Boverket, 2017: Boverkets indikatorer november 2017.
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Även om det här är nivåer som inte setts på över tjugo år räcker det
inte för att täcka bedömt behov till följd av den prognostiserade
befolkningsökningen. Boverket bedömer att det behöver tillkomma
600 000 bostäder under perioden 2017–2025. Eftersom en större
del av behovet väntas infalla under periodens första del behöver
årstakten enligt Boverkets bedömning uppgå till cirka 80 000 bostäder under de fyra första åren.2
Fler bostäder för särskilda grupper
Byggandet av studentbostäder varierar starkt men har ökat kraftigt
sedan 2011 (se figur 6.2). År 2016 färdigställdes 3 500 studentbostäder i hela landet. Det var mycket jämfört med åren innan men inte
lika mycket som under 2002, då över 4 000 studentbostäder blev inflyttningsklara. Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät kan cirka
5 500 studentbostäder komma att påbörjas under 2017, varav närmare
hälften i Stockholm och i övrigt fördelat på bortåt 40 kommuner.3
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Källa: SCB, Statistikdatabasen, egen bearbetning.
Specialbostäder för äldre/funktionshindrade avser särskilda boendeformer, dvs. bostäder som fördelas
efter biståndsbeslut.

2
3

Boverket 2017: Beräkning av behovet av nya bostäder till 2025.
Boverket, 2017: Boverkets indikatorer maj 2017.
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Som framgår av figur 6.2 byggs det även en del specialbostäder för
äldre och för personer med funktionsnedsättningar. Volymerna är
små, om än något större på senare år – runt 1 500 lägenheter årligen.
Den demografiska utvecklingen i kombination med att ett stort antal
lägenheter i äldre vårdboenden har avvecklats gör att det sannolikt
kommer att behöva byggas fler bostäder i särskilt boende för äldre
framöver. Men huvuddelen av efterfrågan från de äldre generationerna
kommer att riktats mot det ordinarie bostadsbeståndet, inklusive olika
typer av seniorboenden och trygghetsbostäder och andra boendeformer som vänder sig särskilt till seniorer. De ingår inte i SCB:s
statistik över specialbostäder utan räknas som vanliga bostäder.
6.1.2

Koncentration till storstadsregioner och större städer

Bostadsbyggandet är ojämnt fördelat över landet och mellan olika
typer av kommuner. De tre storstadsregionerna och andra större
städer med förorter dominerar starkt, medan övriga kommungrupper
står för en begränsad del av bostadsbyggandet. De senare har också
haft en blygsam ökning sedan bottennoteringen på 1990talet (se
figur 6.3).
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Källa: SCB, Statistikdatabasen, egen bearbetning.
*) SKL:s indelning 2011 med vissa hopslagningar.
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Lågt och ojämnt fördelat bostadsbyggande
Som framgår av diagrammen i figurerna 6.1 och 6.3 har det varit
ganska kraftiga svängningar i bostadsbyggandet sedan puckeln 1991,
även de senaste tio åren (perioden är avgränsad med ett lodrätt
streck i figuren). Under 2007–2016 byggdes det – med stora årliga
variationer – i genomsnitt 3 bostäder per tusen invånare och år i riket
som helhet, beräknat på medelfolkmängden under perioden. I bara
11 av 70 A-regioner4 låg bostadsbyggandet över genomsnittet den
här tioårsperioden. Mest byggdes det i Uppsala A-region – i genomsnitt 5,6 bostäder per tusen invånare och år, följt av Umeå, Falkenberg/Varberg och först på tredje plats Stockholm/Södertälje, med
4,5 bostäder per tusen invånare. Också dessa nivåer är låga, vilket har
bidragit till ett uppdämt behov av fler bostäder. Man kan jämföra
med Boverkets prognos för 2018, enligt vilken det kommer att byggas
mellan 8,5 och 10 bostäder per tusen invånare år 2018 i storstadsregionerna och så även i gruppen större kommuner utanför storstadsregionerna. I den stora gruppen kommuner med mindre än 75 000 invånare förväntas en nivå på närmare 4 bostäder per tusen invånare
och år.5 Frågan är om dessa nivåer kommer att kunna upprätthållas
så länge som det behövs för att hålla jämna steg med den förväntade
folkökningen.
Många nya invånare per nybyggd bostad även på svagare marknader
Bostadsbyggandet hänger i hög grad samman med befolkningsutvecklingen. De regioner där det byggdes mest i förhållande till folkmängden hör också till dem som ökade sin befolkning mest under
perioden. Och i de 15 A-regioner som krympte befolkningsmässigt
under den här tioårsperioden var bostadsbyggandet generellt sett lågt
i förhållande till folkmängden. Minst byggdes det i Sollefteå A-region
samt i Härnösand/Kramfors, Fagersta, Karlskoga, Avesta/Hedemora
och Hudiksvall/Ljusdals A-regioner.
Om man i stället jämför antalet nya bostäder med antal nya invånare framträder en delvis annan bild. Stockholms/Södertälje AA-regionerna var då de avgränsades på 1960-talet näringsgeografiskt sammanhängande enheter. Indelningen har kvarstått oförändrad.
5
Boverkets webbplats september 2017.
4
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region och Malmö/Lund/Trelleborgs A-regioner, återfinns bland de
tio regioner där antalet nya invånare var högst i förhållande till
antalet färdigställda bostäder. Där gick det 3,4 respektive 3,2 nya
invånare per nybyggd bostad under den här tioårsperioden – vilket
tyder på att det byggdes allt för få bostäder i förhållande till befolkningsökningen, och är en del av förklaringen till dagens bostadsbrist.
Men i flera mindre regioner med svaga bostadsmarknader var det ännu
sämre matchning mellan folkökning och nyproduktion. I Fagersta Aregion gick det t.ex. nästan 10 nya invånare per nybyggd bostad.
I tabell 6.1 listas de tio A-regioner där antalet nya invånare per nybyggd bostad var som högst. De kommuner som ingår i dessa regioner har idag inte oväntat underskott på bostäder, samtidigt som
bostadsmarknaden i en hel del av dem bedöms som svag. I kapitel 7
går vi närmare in på förutsättningarna för bostadsbyggande på svagare
bostadsmarknader.

Källa: SCB, Statistikdatabasen, egen bearbetning.
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Olika kategorier av byggaktörer

Vilka som har rollen som byggaktör6 varierar. Det kan vara privata
respektive kommunala bostadsutvecklare, bostadsrättsföreningar och
enskilda hushåll eller de mindre vanliga kooperativa hyresrättsföreningarna. En annan indelning är i små och medelstora, respektive
större projektutvecklare.
Allmännyttans marknadsandel har minskat
Det finns cirka 300 kommunala bostadsföretag, varav de allra flesta
är allmännyttiga aktiebolag, och lyder under den så kallade allmännyttelagen.7 De bygger huvudsakligen hyreslägenheter i flerbostadshus.8 Mellan 2008 och 2016 pendlade deras sammanlagda marknadsandel mellan 17 och 23 procent av flerbostadshusbyggandet i landet
(se figur 6.4). Det ger ett genomsnitt på strax under 20 procent, vilket
är betydligt mindre än under 1991–2007, då marknadsandelen för de
allmännyttiga bostadsföretagen var närmare 30 procent i genomsnitt.

Begreppen byggaktör, projektutvecklare eller bostadsutvecklare används här synonymt med
”byggherre”. Se avsnitt 2.1.6.
7
Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
8
Under ett par år i början av 90-talet byggdes en hel del allmännyttiga lägenheter i småhusform, men 1993-2016 var i genomsnitt 95 procent lägenheter i flerbostadshus.
6
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Efter den ekonomiska krisen 2008–2009 har privata fastighetsägares
andel på riksnivå av nyproduktionen av flerbostadshus ökat successivt.
År 2016 stod dessa för 34 procent av nybyggda lägenheter i flerbostadshus i hela landet, medan de kommunala bolagens andel bara
var hälften så stor. Bostadsrättsföreningarnas andel var 55 procent
direkt efter krisen men bara 46 procent 2016.
Bostadsrätt mer sällsynt i mindre kommuner
Fördelningen kan se helt annorlunda ut lokalt. I en stor del av Sveriges
kommuner dominerar egnahem, såväl i nyproduktionen som i beståndet. I mindre kommuner byggs det mer sällan bostadsrätter. Allmännyttans andel av nybyggda hyresrätter är generellt högre utanför
storstadsregionerna, men även privata aktörer bygger hyresbostäder
för egen förvaltning utanför storstadsregionerna. Figur 6.5 visar de
senaste fem årens bostadsbyggande fördelat på upplåtelseformer och
ägarkategorier i de olika typer av kommuner som SKL:s kommungruppsindelning utgår från. Det är ytterst små volymer det handlar
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om i alla kommungrupper utom storstäderna och deras förorter samt
andra större städer. I de 20 kommuner som betecknas som glesbygdskommuner byggdes färre än 400 bostäder under dessa fem år,
därav över hälften egnahem och 150 allmännyttiga hyresrätter.
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Källa: SCB, Statistikdatabasen, egen bearbetning, *SKL:s indelning 2011.

Fler småhus med bostadsrätt i nyproduktionen
Den absoluta merparten av nyproduktionen av småhus registreras på
”övriga enskilda ägare”, vilket i de allra flesta fall innebär att huset
byggts med ett enskilt hushåll som slutkund – antingen på beställning av hushållet självt eller av ett byggbolag som bygger grupphus
för försäljning. Mer sällan är det fråga om ett privat fastighetsbolag
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som byggt småhus – t.ex. i form av radhus – och behåller dem i egen
förvaltning för uthyrning. De senaste åren har en ökande andel av de
nybyggda småhusen varit bostadsrätter. År 2016 gällde det nästan
vart femte småhus.
Flergångsbyggare, sällanbyggare och engångsbyggare
Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande9
beskriver byggsektorn som fragmentiserad och karakteriserad dels av
ett fåtal stora rikstäckande byggentreprenadföretag och dels ett stort
antal mindre företag, som är verksamma lokalt och regionalt. De tio
största byggaktörerna hade år 2013 nästan hälften av marknaden för
byggande av flerbostadshus. Störst var PEAB, JM och Skanska.
Marknadskoncentrationen var högre för bostadsrättsbyggande, där
de sex största – ovan nämnda plus NCC, HSB och Riksbyggen –
tillsammans hade över 70 procent av marknaden.10
Ovan nämnda utredning skiljer mellan flergångsbyggare, sällanbyggare och engångsbyggare. Flergångsbyggare är de som ofta bedriver
nyproduktion och större ombyggnader. Till dem hör delar av allmännyttan, HSB, Riksbyggen, större och medelstora privata fastighetsbolag samt de största byggbolagen (nämnda ovan). Sällanbyggare
bygger någon gång under en tioårsperiod, vilket gäller för många
mindre allmännyttiga bolag och privata fastighetsbolag. Som engångsbyggare räknar nämnda utredning dels privata bostadsrättsföreningar,
dels enskilda som låter bygga ett småhus för eget bruk.11
Till engångsbyggare skulle man även kunna föra kooperativa
hyresrättsföreningar och byggemenskaper. De olika kategorierna av
byggaktörer har olika konkurrensförutsättningar och deras möjligheter att finansiera nyproduktion skiljer sig också åt. I kapitel 7 går
vi närmare in på hur situationen kan se ut för mindre byggaktörer,
vilka kan vara såväl sällanbyggare som engångsbyggare.

Dir. 2014:75 Bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande.
SOU 2015:105 Plats för fler som bygger mer.
11
Ibid.
9

10
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För förvaltning eller försäljning
Vissa byggaktörer bygger för egen förvaltning, medan andra, t.ex. de
stora byggbolagen, bygger för att direkt överlåta förvaltningen åt en
annan aktör. Exempel på sådana ”försäljarbyggaktörer” är byggbolag
som bygger bostadsrätter och småhusfabrikanter, som bygger för
försäljning till enskilda hushåll.
Typiska ”förvaltarbyggaktörer” är de allmännyttiga bostadsföretagen samt en hel del små och medelstora privata, lokalt verksamma
fastighetsägare. Det finns också en del stora privata förvaltarbyggaktörer, som Wallenstam, Rikshem och Einar Mattsson. På svagare
marknader kan problemet vara att det inte finns någon utöver det
kommunala bostadsföretaget som är beredd att investera i hyresbostäder för egen förvaltning.

6.2

Finansiering av bostadsbyggande principiellt sett

Nyproduktion av bostäder sker vanligen med någon form av extern
lånefinansiering i kombination med eget kapital från byggaktören,
vanligen fastighetsägaren eller den som har ett tomträttsavtal på
fastigheten. Lånet utgörs av en byggkredit för löpande utgifter under
byggtiden, vilken sedan läggs om till en slutfinansiering i form av ett
fastighetslån eller bostadslån när bygget är klart. För byggherren
gäller det att kunna finansiera tre skeden – projektering, byggtid och
förvaltningsskede – medan lånemöjligheterna vanligen är begränsade
till de två senare skedena. Förutsättningarna för extern finansiering
ser lite olika ut beroende på aktör och upplåtelseform.
Hyresrätt
Kommunala bostadsbolag har genom sin ägare möjlighet att få lån
från Kommuninvest. Det finns olika modeller för detta: En är att
kommunen lånar till låg ränta av Kommuninvest och bostadsbolaget
i sin tur lånar av kommunen, till marknadsmässig ränta. Kommuninvest lägger sig inte i vilka lånevillkor som kommunen ger sitt bolag.
De kommunala bolagen skulle alltså i princip kunna lånefinansiera
hela produktionskostnaden. En annan modell är att det kommunala
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bostadsbolaget lånar från Kommuninvest direkt, utan att gå via kommunen. Kommunen ställer då ut borgen för lånet.
Privata fastighetsägare som vill bygga hyresbostäder vänder sig till
aktörer på den öppna kreditmarknaden, oftast någon bank. De kan,
beroende på kreditvärdighet och förutsatt att banken tror på projektet, beviljas en byggkredit på t.ex. 75 procent av det bedömda
marknadsvärdet för det planerade hyreshuset. Byggkrediten är ett lån
som lyfts stegvis, enligt en lyftplan för att klara kostnaderna efter
hand som de uppstår. När huset väl står klart läggs ett fastighetslån
upp, baserat på det då bedömda marknadsvärdet.
För såväl allmännyttiga som privata fastighetsägare som bygger för
egen förvaltning gäller att fastigheten måste ge långsiktiga intäkter i
form av hyresuttag, som i kombination med bedömd värdeutveckling
på fastigheten täcker drifts- och underhållskostnader, kapitalkostnader
och krav på avkastning.
Bostadsrätt
När det gäller bostadsrätt behövs, precis som för hyresrätt, en byggkredit under byggtiden. En bostadsrättsförening får, efter tillstånd
från Bolagsverket, ta emot förskott på insatsen, dvs. det belopp som
bostadsrättsinnehavaren betalar till bostadsrättsföreningen när bostadsrätten upplåts för första gången. Förskottet får uppgå till ett
belopp som högst motsvarar den beräknade insatsen.12 Dessa förskott kan i princip användas som eget kapital under byggtiden. Det
krävs dock att föreningen ställt betryggande säkerhet hos Bolagsverket för återbetalning av förskotten. Säkerheten ska täcka det sammanlagda beloppet av förskotten, och bestå av en bankgaranti eller
annan likvärdig säkerhet.13 Kravet på säkerhet kan innebära en restriktion för mindre aktörer, inte minst för en bostadsrättsförening som
bygger i egen regi.
För den slutliga finansieringen behöver föreningen ett fastighetslån men en betydande del av finansieringen sker genom eget kapital i
form av medlemmarnas insatser. I bostadsrättsföreningen kommer
insatserna att bokföras som eget kapital och lånen som skulder.
12
13

Bostadsrättlagen (1991:614), 5 kap. 2 §.
Bostadsrättsförordningen (1991:630), 13–14 §§.
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Medlemmarnas insatser finansieras i sin tur normalt sett genom
bostadslån, med den egna lägenheten som säkerhet.
Vid nyproduktion av bostadsrättslägenheter är det idag i allmänhet så att projekterings- och byggtiden kontrolleras av det byggeller projektutvecklingsbolag som initierat projektet. Finansieringen
sker genom byggbolagets insats av eget kapital, banklån i form av
byggkredit samt förskott på medlemmarnas insatser. Eftersom det i
det läget inte finns något färdigt bostadshus ställs normalt kompletterande säkerhet till banken, ofta i form av moderbolagsborgen.
Bankens utgångspunkt vid värderingen är att om föreningen skulle
gå i konkurs så ska huset kunna säljas som en hyresfastighet, och
banken värderar därför bostadsrättsfastigheter som om de vore
hyresfastigheter. Produktionskostnaden överstiger ofta marknadsvärdet för den färdiga bostadsrättsfastigheten.
Kooperativ hyresrätt
Även i kooperativ hyresrätt betalar medlemmarna en insats, här
kallad upplåtelseinsats14, till föreningen i samband med upplåtelse av
en lägenhet. Föreningen har rätt att ta emot förskott på upplåtelseinsatsen.15 På samma sätt som för bostadsrätter måste Bolagsverket
ha lämnat sitt tillstånd och föreningen ha ställt ut betryggande säkerhet hos Bolagsverket för återbetalning av förskotten.16 En kooperativ
hyresrättsförening som bygger i egen regi kan ha svårt att ställa ut en
sådan säkerhet, medan en professionell aktör, som har andra tillgångar
att använda som säkerhet, kan ha större möjligheter att använda förskott på upplåtelseinsatserna som eget kapital under byggtiden.
En kooperativ hyresrättsförening som äger fastigheten själv (ägarmodellen) har inför slutfinansieringen i princip samma förutsättningar som en bostadsrättsförening eller en hyresfastighetsägare att
få ett fastighetslån. Bankens utgångspunkt vid värderingen är att
fastigheten i händelse av likviditetskris ska kunna säljas som ett vanligt
hyreshus. Vid den slutliga finansieringen kan de sammanlagda upplåtelseinsatserna användas som eget kapital, men lånebehovet blir större
Eller mer formellt ”medlemsinsats av särskilt slag.”
Lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt, 2 kap. 12 §.
16
Förordningen (2002:106) om kooperativa hyresrätter, 11 §.
14
15
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än för en motsvarande bostadsrätt, eftersom upplåtelseinsatserna är
lägre.
I de fall den kooperativa hyresrättsföreningen hyr fastigheten
(hyresmodellen) är det vanligt att föreningen ger fastighetsägaren ett
ränte- och amorteringsfritt lån motsvarande upplåtelseinsatserna. På
så sätt minskar fastighetsägarens kapitalkostnader. Föreningens
blockhyra blir därmed lägre, vilket i sin tur innebär att bostadshyrorna
kan hållas på en lägre nivå än för en jämförbar hyresrätt.
Till skillnad mot i bostadsrätt kan hushåll i kooperativ hyresrätt
inte använda lägenheten som säkerhet för lån till upplåtelseinsatsen.
Egnahem
Egnahem byggs antingen av enskilda hushåll eller av ett byggbolag,
t.ex. en småhusfabrikant, för försäljning till slutkunden. Den slutliga
finansieringen blir ett bostadslån, även kallat bolån.

6.3

Tillgång till kapital

Byggaktörer finansierar bostadsprojekt med eget kapital, lån och
hybridkapital17. Det finns flera typer av kreditgivare som kan ge lån
till ny- och ombyggnad av bostäder. Detta avsnitt innehåller en
genomgång av relevanta förekommande finansieringskällor men börjar
med en översikt över aktuella trender på finansmarknaden som påverkar finansieringsförutsättningarna för ny- och ombyggnad av
bostäder.
6.3.1

Trender på finansmarknaden

Bygg- och fastighetsmarknaden är idag starkt integrerad med de
finansiella marknaderna. Samtidigt utvecklas den finansiella marknaden kontinuerligt, vilket påverkar byggaktörernas möjligheter att
finansiera bostadsbyggande.

17

Mellanform av eget kapital och lån.
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Trendmässigt sjunkande räntor
En av de faktorer som påverkar fastighetsmarknaden och dess aktörer
mest är ränteläget. Såväl nominella som reala räntor har i Sverige och
i många andra länder sjunkit trendmässigt under många år och är
sedan flera år tillbaka på mycket låga nivåer. Denna utveckling har
bidragit till högre fastighetspriser. Lägre räntor påverkar både likviditeten och lönsamheten i fastighetsinvesteringar, då sjunkande räntor bidrar till högre betalnetton18 och lägre avkastningskrav.
Då det finns en stor osäkerhet om den framtida ränteutvecklingen, samtidigt som en ränteuppgång kan slå hårt mot speciellt högt
belånade aktörer, analyserar både Finansinspektionen19 och Riksbanken20 hushållens och fastighetsbolagens räntekänslighet. Sedan
1990-talet är det allt fler svenska hushåll som väljer rörlig bolåneränta.21 Många bostadsrättsföreningar har också lån med korta räntebindningstider.22 Även många kommersiella fastighetsbolag lånar till
rörlig ränta, men de ingår samtidigt så kallade derivatavtal, som omvandlar den rörliga räntekostnaden till en fast ränta, i syfte att minska
de effekter som förändrade marknadsräntor kan få på finansieringskostnaderna.23
Nya finansiella regleringar
Reglering och tillsyn av finansiella tjänster i Sverige och globalt har
fått stor uppmärksamhet efter den senaste finanskrisen. Bara inom EU
har mer än 40 nya åtgärder föreslagits för att återställa stabiliteten på
och förtroendet för det finansiella systemet.24 Reformen av finanssektorn är en kontinuerlig process vilket även innebär att förutsättningarna för utlåning till bostadsmarknaden är under ständig förändring.

Betalnetto=driftnetto minus utbetalningar av räntor och amorteringar.
Finansinspektionen, 2017: Den svenska bolånemarknaden.
20
Sveriges riksbank, 2015, Ekonomiska kommentarer (juni).
21
Rörlig ränta definieras här som bolån med en räntebindningstid på 3 månader eller kortare.
22
SBAB, 2017, Bostadsrättsföreningarna blandar räntebindningstider, Pressmeddelande.
23
Sveriges riksbank, 2017, Fördjupning – Kommersiella fastigheter och finansiell stabilitet. Finansiell
stabilitet 1/2017.
24
Europeiska kommissionen, 2017: Finansiella tjänster: den viktigaste lagstiftningen. Faktablad om
EU – 2017. Se även Europeiska kommissionens webbplats för frågor som rör Banking and Finance.
18
19
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Ökade kapitaltäckningskrav hos banker är ett område som sedan
finanskrisen står i fokus. Under finanskrisen visade det sig att
bankerna hade för lite eget kapital i verksamheten. Regelverk som har
uppkommit efter finanskrisen, som t.ex. Basel III, syftar bland annat
till att öka bankernas motståndskraft vid en ekonomisk nedgång,
genom högre kapitaltäckningskrav och genom att bankers kapitaltäckningskrav bättre ska reflektera kreditrisker i deras utlåningsverksamhet. De hårdare nya kapitaltäckningskraven som infördes med
Basel III, innebär att bankernas incitament att låna ut pengar till
fastighetssektorn minskar, vilket drabbar kapitaltunga sektorer som
fastighetsbranschen. Dock har flera stora fastighetsbolag möjligheter
att ersätta banklån med finansiering från kapitalmarknaden genom att
t.ex. emittera företagsobligationer och preferensaktier.25 Däremot
finns en risk att mindre och medelstora företag kan få svårare att få
banklån på grund av de nya regelverken samtidigt som de inte har
samma möjligheter som stora bolag att finansiera sig via kapitalmarknaden.
Idag menar många att Basel III har modifierats såpass mycket att
de uppdaterade reglerna nu bör kallas Basel IV. I Basel IV finns
förslag till modifieringar av riskvikter för fastighetsrelaterade lån där
belåningsgraden ska utgöra den viktigaste påverkande variabeln.26
Hur Basel IV kommer att påverka finansieringsförutsättningarna för
ny- och ombyggnad av bostäder är dock ännu för tidigt att uttala om.
Även försäkringbolagens kapitaltäckningskrav är föremål får
ständiga justeringar genom regelverket Solvency II. Försäkringsbolag tillhör kategorin institutionella investerare och är genom sin
storlek viktiga investerare på aktie- obligations- och fastighetsmarknader. För närvarande pågår en dialog mellan myndigheter och aktörer i fastighetsbranschen om lägre riskviktskrav för försäkringsbolags
fastighetsinnehav, vilket skulle kunna ge ökade incitament för försäkringsbolagen att allokera mer kapital till fastighetsektorn.27 28
Hushållens skuldsättning och bostadsrelaterade lån är också föremål för finansiella regleringar. Finansinspektionen införde ett bolånetak 2010 som innebär att bostadslån högst får uppgå till 85 procent
Sveriges riksbank, 2016: Basel III – vad och varför? Penning- och valutapolitik 2016:1.
PWC, 2017: Focus Basel IV - Capital requirements.
27
Financial Times, 2017-09-03: European property companies want to attract more insurers.
28
MSCI, 2017: EU Solvency Standards for Real Estate: Time for a Fresh Look.
25
26
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av bostadens värde.29 År 2016 införde Finansinspektionen ett amorteringskrav som innebär att nya bolån ska amorteras ned till 50 procent av bostadens värde.30 Nyproducerade bostäder omfattas däremot inte av amorteringskravet under de första fem åren. Nyligen
(2017-11-14) presenterade Finansinspektionen ett förslag på förstärkt amorteringskrav. Förslaget innebär att hushåll som lånar mer
än 4,5 gånger sin bruttoinkomst ska amortera 1 procentenhet mer av
bolånet per år än vad de skulle behövt göra idag. Detta gäller utöver
redan befintliga amorteringsregler.31
Nya tekniska plattformar för gräsrotsfinansiering
Gräsrotsfinansiering (eng. crowdfunding) är en modern form av
finansiering där projekt kan få kapital från ett stort antal investerare
och privatpersoner. Den snabba tekniska utvecklingen har en stor
betydelse för utvecklingen av IT-baserade lösningar som drastiskt
minskar transaktionskostnaderna för gräsrotsfinansiering. Inom
fastighetsbranschen finns flera exempel på innovativa gräsrotsfinansieringslösningar som kan öka möjligheten för byggprojekt att söka
finansiering.32 33
6.3.2

Banksektorn

Även om andra former för finansiering förekommer oftare nu än
tidigare, är lån i bank det absolut vanligaste sättet att finansiera
bostadsbyggande i Sverige. Banksektorn står för drygt 80 procent av
den totala kreditgivningen till den reala sektorn, dvs. hushållen och
de icke-finansiella företagen.34
Det svenska banksystemet är alltså mycket stort och domineras
av de fyra storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Det finns även ett stort antal medelstora och mindre banker
Finansinspektionen, 2014: Den svenska bolånemarknaden 2014.
Finansinspektionen, 2016: Amorteringskrav på nya bolån. Pressmeddelande 2016-04-20.
31
Finansinspektionen, 2017: Frågor och svar om skärpt amorteringskrav för hushåll med stora
skulder.
32
Byggindustrin, 2015-06-17: Byggprojekt finansierade genom crowdfunding.
33
SVD Näringsliv, 2017-06-19: Nytt fenomen ger byggbranschen miljardlyft.
34
Konkurrensverket. 2016: Storbankskoncernernas olika verksamheter – en översiktlig beskrivning av
olika delmarknader.
29
30
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med stora skillnader i affärsmodeller, exempelvis värdepappersbanker
och mer privatkundinriktade banker, så kallade retailbanker, konsumentkreditinstitut samt sparbanker.35
Finansinspektionen, som har tillsyn över bankerna, har i en aktuell
rapport pekat på att banksystemet är känsligt för störningar, eftersom
skulderna är likvida medan tillgångarna, främst utlåningen, ofta är
illikvida. Dessutom är bankerna nära sammanlänkade, vilket betyder
att problem snabbt kan sprida sig. Bankerna har dagligen många
transaktioner med varandra och det finns också indirekta kopplingar,
till exempel genom att banker äger obligationer emitterade av andra
banker. Sammanlänkningen mellan aktörerna på de finansiella marknaderna utgör enligt Finansinspektionen en stor risk för den finansiella stabiliteten och kan medföra att det finansiella systemets funktionssätt försämras vid marknadspåfrestningar.36
Bankerna blir färre
Enligt Bankföreningen fanns det i december 2016 totalt 117 banker i
Sverige, jämfört med 126 tio år tidigare. En del nya aktörer har tillkommit genom att kreditmarknadsbolag har ombildats till bankaktiebolag. I tabell 6.1 ser det ut som om antalet sparbanker minskat
från 68 till 47. Det stämmer inte riktigt, eftersom det därutöver finns
13 stiftelseägda bankaktiebolag, som redovisas under rubriken bankaktiebolag här, trots att de fortfarande är sparbanker.37 Hur många av
bankerna som finansierar bostadsbyggande har utredningen inte
lyckats få någon uppgift om.

Finansinspektionen 2017: Tillsynen över bankerna.
Ibid.
37
Bankföreningen 2017: Bankerna i Sverige.
35
36
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Källa: Finansinspektionen via Bankföreningen 2017: Bankerna i Sverige.
* Dessa är fortfarande lokala sparbanker.
**Därutöver finns 13 sparbanksaktiebolag som ägs av lokala stiftelser, här förda till bankaktiebolag .

Antalet bankkontor minskar
En studie från 2013 visar att Sverige har en låg bankkontorstäthet, i
jämförelse med andra europeiska länder. Antalet bankkontor i
Sverige minskade under perioden 1993 till 2010 med 40 procent, från
över 3 000 till cirka 1 800 kontor. Det är framför allt på landsbygden
som bankkontor försvunnit – där halverades antalet bankkontor
under perioden. Även i storstäderna och i övriga städer minskade
antalet kontor men det skedde huvudsakligen i början av den studerade perioden, fram till slutet av 1990-talet. I storstäderna ökade
antalet kontor något mot slutet av perioden.38
I nämnda studie konstaterades att alla kommuner i Sverige år
2010 ändå hade minst ett bankkontor. Så är det inte längre. Antalet
svenska bankkontor fortsätter att minska. Vid årsskiftet 2016/2017
var antalet nere på 1 514 bankkontor, enligt statistik från Bankföreningen.39

Backman, M, 2013: Nyföretagande och närhet till finansiellt kapital. Policysammanfattning
från Entreprenörsforum.
39
DN Ekonomi webbartikel, 2017-05-15.
38
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– Det är svårt att veta i detalj varför de minskar eftersom det är upp till
varje bank att bestämma över sin verksamhet. Men en sak vi vet är att
flera av de större bankerna slår samman flera mindre kontor till ett större
i vissa orter, säger Johan Hansing, chefsekonom på Bankföreningen. –
Sen har vi den allmänna trenden att folk inte använder bankkontor på
samma sätt som förut. Uttag och betalningar görs i större utsträckning
elektroniskt i dag, säger han.40
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Källa: Bankföreningen: Bank- och finansstatistik 2010, 2012, 2014 respektive 2016.

Affärsbanker
Bland affärsbankerna dominerar de fyra storbankskoncernerna
Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Handelsbanken och
Swedbank. Deras ställning är mycket stark på kreditmarknaden, såväl
vad gäller lån till hushåll – mestadels bolån – som företagsutlåning.
Den sammanlagda marknadsandelen är cirka 70 procent och det var
in- och utlåningen som under 2015 genererade de största intäkterna
till de fyra storbankerna.41 Nordea, Swedbank och Handelsbanken
har egna bolåneinstitut (hypotek) i form av dotterbolag, medan
SEB:s motsvarande verksamhet bedrivs i banken. Handelsbanken har
DN Ekonomi webbartikel, 2017-05-15.
Konkurrensverket, 2016: Storbankskoncernernas olika verksamheter – en översiktlig beskrivning av
olika delmarknader.
40
41
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flest kontor – 463 stycken år 2014, följt av Swedbank med 275 kontor och Nordea med 231 kontor i Sverige, medan SEB hade 160 kontor 2014.42 43
De så kallade retailbankerna har sin kärnverksamhet inriktad mot
lån med säkerhet och är liksom storbankerna exponerade mot fastighetsmarknaden. Exempel på sådana banker är Skandiabanken, SBAB
Bank och Länsförsäkringar Bank.44
Utländska banker
Utländska banker började etablera sig i Sverige 1986, då det blev
tillåtet för utländska banker att starta dotterbolag här. Från 1990
blev det tillåtet för utländska banker att öppna filialkontor här och
sedan dess har antalet stigit. I december 2016 hade ett trettiotal
utländska banker filialer i Sverige. De flesta är inriktade på företagsmarknaden och på värdepappersmarknaden. Den största utländska
banken i Sverige, Danske Bank, är den femte största banken i
Sverige. Danske Bank har 35 kontor i Sverige.45
Lokala sparbanker
Det finns sammanlagt cirka 60 lokala sparbanker, företrädesvis i
glesbygd och i mindre samhällen. Av dem är 13 stiftelseägda bankaktiebolag. Den geografiska fördelningen över landet är ojämn – 44
av sparbankerna ligger i Götaland och norr om Dalarna finns det
bara tre lokala sparbanker. Det finns ingen lokal sparbank alls i
Västerbottens eller Jämtlands län och inte heller i Jönköpings län.46
De flesta lokala sparbanker är knutna till en enskild kommun, i
vissa fall bara en del av kommunen. Men många har kontor på flera
orter – tillsammans nästan 250 kontor. Sparbanken Nord och Sparbanken Skåne omfattar dock flera kommuner.47
Konkurrensverket 2016: Storbankskoncernernas olika verksamheter – en översiktlig beskrivning av
olika delmarknader.
43
Finansinspektionen 2017: Tillsynen över bankerna.
44
Ibid.
45
Bankföreningen 2017: Bankerna i Sverige.
46
Sparbankernas Riksförbunds webbplats, april 2017, egen bearbetning.
47
Muntlig information från Sparbankernas Riksförbund.
42
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Sparbanken är en egen associationsform som regleras i en särskild lag,
Sparbankslagen.48 Verksamheten ska bedrivas affärsmässigt men utan
enskilt vinstintresse och överskottet kan delvis gå till samhällsnyttiga
verksamheter. Sparbankerna har alltså ett annat syfte och en annan
roll än de stora bankerna – all vinst ska på ett eller annat sätt gå
tillbaka till lokalsamhället. En annan skillnad är att Sparbankerna inte
har något eget aktiekapital utan måste generera vinst för att kunna
låna ut. Och att hela processen med bedömning av ansökan och
beslut om långivning hanteras lokalt. En hel del sparbanker utnyttjar
den statliga kreditgarantin i samband med byggkrediter.49 Flertalet
sparbanker har ett omfattande samarbete med Swedbank.50
Medlemsbanker
En medlemsbank är en ekonomisk förening som har som ändamål
att bedriva bankverksamhet åt medlemmarna. Det finns två medlemsbanker i Sverige – Ekobanken och JAK. Ekobanken är huvudsakligen inriktad på lån till verksamheter som skapar ett socialt,
miljömässigt eller kulturellt mervärde. Ekobanken har finansierat
flera bostadsprojekt, bland annat kooperativa hyresrättsföreningar,
och även använt de statliga kreditgarantierna för lån till bostadsbyggande. Större delen av JAK:s utlåning går till privatpersoner,
främst till bostad och renovering.51 52
6.3.3

Kommuninvest

Investeringar i allmännyttiga bostäder finansieras till övervägande del
genom kommunernas lån från Kommuninvest, ett kreditmarknadsbolag som ägs av sina medlemmar – kommuner, landsting och regioner
i Sverige. Medlemskapet är frivilligt men anslutningsgraden är hög:
277 av 290 kommuner. Samtliga medlemmar har tecknat en obegränsad, solidarisk borgen. Det finns inget enskilt vinstsyfte utan KomDet gäller även sparbanksaktiebolagen men dessa lyder även under aktiebolagslagen.
Sparbankernas Riksförbunds webbplats, april 2017 samt muntlig information från Sparbankernas Riksförbund.
50
Bankföreningen 2017: Bankerna i Sverige.
51
Ekobankens webbplats maj 2017.
52
JAK:s webbplats september 2017.
48
49
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muninvest har som syfte att erbjuda medlemmarna de långsiktigt
bästa villkoren för finansiering. Huvuddelen av upplåningen sker i
form av emitterade obligationer och certifikat. Kommuninvest lånar
ut till kommuner, landsting och regioner samt med kommunal borgen till helägda kommunala bolag.53
Den låga ränta som Kommuninvest kan erbjuda svenska kommuner kommer inte de kommunala bostadsbolagen till del. Dessa
ska enligt allmännyttelagen bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer och får inte erhålla några särskilda förmåner jämfört med privata konkurrenter. De måste därför antingen betala en
marknadsmässig ränta till sin kommun eller, om lånet görs direkt
hos Kommuninvest, betala en marknadsmässig avgift för en kommunal borgen.
Lånetak som sällan nås
Kommuninvests kreditbedömning vid utlåning till kommuner avser
inte enskilda projekt eller verksamheter utan det är kommunens
finansiella bärkraft totalt sett som är avgörande för Kommuninvests
prövning av hur mycket kommunen kan få låna. På basis av en riskklassificering sätter Kommuninvest ett tak för den enskilda kommunens låneutrymme, uttryckt som en maximal nivå för kommunens
eller kommunkoncernens nettoskuld per invånare. Lånetaket – eller
limiten – kan sänkas om kommunens ekonomi är ansträngd. Några
kommuner är nära sitt lånetak men alla har ett låneutrymme idag. Det
har i undantagsfall hänt att Kommuninvest kommit fram till att kommunen inte bör låna mer.54
Utgångspunkten i Kommuninvests prissättning är att man vid
varje tidpunkt ska erbjuda sina medlemmar lån till likvärdiga villkor.
Det finns dock en möjlighet att i begränsad utsträckning differentiera prissättningen, när det är motiverat ur marknadssynpunkt,
utifrån medlemmars bidrag till föreningens kapitalisering, om utlåning avser tydligt definierade hållbara ändamål eller om det finns
skillnader i Kommuninvests kostnader för olika lån. I praktiken innebär detta att låneräntan kan skilja sig något åt mellan olika kom53
54

Kommuninvests webbplats samt muntlig information från Kommuninvest.
Muntlig information från Kommuninvest.
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muner. Kommunerna kan inte förhandla om räntan. Många kommuner väljer rörlig ränta. Med nuvarande extrema ränteläge kan det
innebära negativ ränta. Detta eftersom det annars skulle uppstå en
övervinst, som ändå skulle delas ut till medlemmarna.55
6.3.4

Institutionellt kapital

De senaste åren har uttrycket ”The great wall of money” florerat på
de finansiella marknaderna. Med uttrycket avses att det finns ett
mycket stort utbud av pengar som söker investeringar, vilket bland
annat har påverkat tillflödet av kapital till fastighetsmarknader världen runt och trissat upp värderingarna av fastigheter.56 Det stora
utbudet av pengar speglar bland annat ett högt globalt sparande, som
in sin tur påverkar både realräntans utveckling57 och mängden kapital
som allokeras till fastighetsmarknaden. Denna utveckling har också
inneburit att en allt större mängd institutionellt kapital58 allokeras till
investeringar fastighetssektorn. Investeringarna avser såväl direkt
och indirekt ägande av fastigheter som direkta och indirekta skuldinvesteringar.
Institutionella fastighetsinvesteringar: direkta och indirekta
Det finns många fastighetsrelaterade investeringsalternativ för en
institutionell investerare och utbudet av fastighetsrelaterade investeringsprodukter växer.59 Utöver direktägande i fastigheter kan så
kallade indirekta investeringar i fastigheter ske genom investeringar i
fastighetsfonder och i såväl noterade som onoterade fastighetsbolags
aktier.60
En aktuell belysning av 14 stora svenska pensions- och försäkringsbolag visar att fastigheters andel av den totala portföljens
Muntlig information från Kommuninvest.
Cushman & Wakefield, 2016: The Great Wall of Money 2016.
57
För en fördjupad diskussion om den låga realräntan, se Holston, K, Laubacet, T & Williams, J,
2017, Measuring the natural rate of interest: International trends and determinant, Journal of
International Economics.
58
Institutionella investerare som pensionsfonder, nationella fonder, försäkringsbolag med flera
förvaltar mycket stora värden i sina tillgångsportföljer och är idag viktiga finansmarknadsaktörer.
59
PWC & ULI, 2017: Emerging Trends in Real Estate, The global outlook for 2017.
60
För- och nackdelar med olika alternativ diskuteras i flera rapporter: se t.ex. rapporten The
diversification potential of real estate av Norges Bank, 2015.
55
56
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värde trendmässigt har ökat sedan 2008/2009 och idag har bolagen
investerat cirka 9,6 procent av kapitalet i fastigheter.61 Investeringarna avser både direktägande och indirekt ägande via aktieinnehav
i fastighetsbolag. Bland annat har de svenska AP-fonderna och AMF
via sina aktieinnehav i fastighetsbolag som Rikshem och Wilhelm
indirekt investerat i bostadsfastigheter i så kallade miljonprogramsområden.62
På grund av denna utveckling har finansmarknaden på senare tid
börjat betrakta fastigheter som den fjärde tillgångsklassen utöver de
tre traditionella tillgångsslagen – aktier, obligationer och kontanter.
Det finns flera motiv för institutionella investerare att öka andelen
fastigheter i sina tillgångsportföljer. I ett PM från Norges centralbank
framförs bland annat följande:63
• En större andel fastigheter förbättrar risk-och avkastningsprofilerna i tillgångsportföljerna.
• Avkastningen på fastigheter har historiskt haft en låg korrelation
med avkastningen på aktier och obligationer, vilket innebär positiva
diversifieringseffekter. Detta gäller speciellt direkta investeringar i
fastigheter, i motsats till t.ex. investeringar i marknadsnoterade
fastighetsaktier.
• Investeringar i hyresgenererande fastigheter anses utgöra ett
skydd mot oförväntade ökningar i inflationstakten, eftersom
många hyreskontrakt är kopplade till utvecklingen av konsumentprisindex. Detta gäller dock inte bostadshyror i Sverige.
Utöver dessa strukturellt betingade argument anses dagens mycket
låga avkastning på investeringar i statsobligationer i förhållande till
avkastningen på fastighetsinvesteringar utgöra ett viktigt incitament
för att flytta kapital från obligationer till fastigheter. Om denna
premie, dvs. skillnaden mellan direktavkastningen på fastighetsinvesteringar och avkastningen på statsobligationer minskar i framtiden, eller blir negativ, kan fastighetsinvesteringar bli mindre attraktiva som investeringsobjekt.

Fastighetsnytt, 2017: Institutionernas fastighetsägande.
Fastighetsnytt, 2014: Miljonprogram allt hetare som investeringsobjekt.
63
Norges Bank, 2015: The diversification potential of real estate.
61
62
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Direkta och indirekta skuldinvesteringar i fastighetsbranschen
De institutionella investerarna är stora skuldinvesterare och erbjuder
lånefinansiering till fastighetsbranschen både direkt och indirekt.
Institutionella investerare lånar ut pengar direkt till byggaktörer och
fastighetsbolag, genom att köpa företagsobligationer direkt av de
emitterande bolagen. Denna utveckling har varit stark sedan finanskrisen och idag är det vanligt att större byggaktörer emitterar fastighetsobligationer.64 Den årliga volymen av nyemissioner av obligationer från fastighetsbolag har stigit från knappt 10 miljarder kronor
år 2011 till cirka 50 miljarder kronor år 2016.65
Institutionella investerare har möjlighet att göra indirekta skuldinvesteringar genom att investera i skuldfonder som i sin tur lånar ut
pengar till fastighetsaktörer, vilket har ökat möjligheterna för många
byggaktörer att lånefinansiera bostadsprojekt.66 67
Mindre bankfinansiering och mer marknadsfinansiering
Sverige har historiskt betraktats som ett land med ett typiskt bankorienterat system, då bankerna har stått för en mycket stor andel av
den totala utlåningen. Men det svenska finansiella systemet genomgår sedan flera år tillbaka en strukturomvandling. En viktig strukturomvandling är att banklånen minskar i betydelse för icke-finansiella
företag, t.ex. bostadsutvecklare.68
Fler skuldfonder och ”bond aggregators”
Mindre och medelstora bygg- och fastighetsbolag som inte har möjlighet att i eget namn på ett kostnadseffektivt sätt emittera obligationer
kan indirekt låna pengar från obligationsmarknaden via så kallade
skuldfonder och obligationsaggregatorer ”bond aggregators”.

Fastighetsnytt, 2014-09-08: Företagsobligationer för minst 76 miljarder.
Fastighetsnytt, 2017-03-14: Obligationer, En allt viktigare finansieringskälla, Krönika av
Louis Landeman.
66
IPE, 2016: Debt Funds: The rise of real-assets lending.
67
IPF, 2015: Prospects for Institutional Investment in Social Housing (January 2015) Summary
Report. Se även Cuffelinks, 2017: Institutional investment in affordable housing one step closer.
68
Sveriges riksbank, 2015: Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet.
64
65
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En ”bond aggregator” kan liknas vid en skuldfond som är en finansiell
intermediär, som först emitterar obligationer i volymer som är tillräckligt stora för att vara attraktiva på obligationsmarknaden och
därefter lånar ut det upplånade kapitalet till flera små- och medelstora
bygg- och fastighetsbolag. Även Kommuninvest kan betraktas som
en obligationsaggregator. Kommuninvest finansierar sin utlåning till
kommuner och kommunägda företag genom obligationsemissioner,
som med kommunernas beskattningsrätt som garanti gentemot
obligationsinvesterare får en hög kreditranking.
Skuldfonder har i Europa fått en allt större betydelse efter finanskrisen 2008–2009 och lånefinansiering via skuldfonder utgör idag ett
alternativ eller komplement till traditionell bankfinansiering, bland
annat för fastighetsbranschen.69 Vissa skuldfonder fokuserar på
bottenlån medan andra arbetar med en blandning av bottenlån och
olika former av topplån som fyller gapet mellan bottenlån och eget
kapital, som t.ex. efterställda lån och mezzaninelån.70 Skuldfonderna
utgör en betydande del av den så kallade skuggbankssektorn, vars
betydelse för fastighetsmarknaden har uppmärksammats de senaste
åren. 71 72
Utveckling mot mer skräddarsydda obligationer
En utveckling är att obligationsinstrument skräddarsys för att matcha
fastighetsbolags finansieringsbehov med investerares preferenser vad
gäller risk- och avkastning. Det innebär nya lånelösningar, som kan
vara intressanta för att attrahera kapital till byggprojekt.
Gröna obligationer
Grön obligation (green bond) är ingen skyddad beteckning men avser obligationer där kapitalet används för att finansiera verksamheter
med miljöprofil, framförallt genom mindre energianvändning och
Inrev, 2017: European Real Estate Debt Funds Universe.
Mezzaninelån är en finansieringsform som kan betraktas som ett hybrid mellan eget
kapital och lån. Finansiären kan t.ex. utöver ränteintäkter få en avkastning som är kopplad
till ett projekts värdestegring.
71
Sveriges riksbank, 2014: Skuggbanker ur ett svenskt perspektiv.
72
Schwarcz, S L, 2012-2013: Shadow banking, financial markets, and the real estate sector.
69
70
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lägre klimatpåverkan. Institutionella placerare kan se en fördel i att
investera i gröna obligationer, förutsatt att de har hög säkerhet.
Kommuninvest är aktiv på marknaden för gröna obligationer och har
gett ut de tre största gröna obligationerna hittills i Sverige73. Kommuninvest har åtta kategorier av gröna investeringar, varav en är
”Gröna byggnader”, där nyproduktion av bostäder utgör en del. Lån
villkoras då med att energianvändningen ska vara minst 25 procent
lägre än vad som krävs enligt byggreglerna. Andra exempel på aktörer som ger ut gröna obligationer är SBAB, Swedbank, Vasakronan
och Göteborg stad.
Sociala obligationer
Med sociala obligationer (social impact bonds) avses obligationer
som förutom en rimlig avkastning förväntas leda till investeringar
med positiva sociala konsekvenser. På samma sätt som gröna obligationer har blivit ett attraktivt investeringsalternativ, finns det sedan
några år tillbaka flera exempel på att sociala obligationer kan vara
attraktiva för obligationsutgivare och institutionella investerare. Tillväxten av marknaden för sociala obligationer anses vara en innovativ
finansiell respons på offentliga budgetåtstramningar.74 Kapital som
erhålls från utgivning av sociala obligationer används i andra länder
bland annat för finansiering av bostadsprojekt som riktar sig till hushåll med låga inkomster.
Hybridobligationer
Hybridobligationer har finansiella egenskaper som påminner om både
lån och eget kapital. Ett aktuellt exempel är Samhällsbyggnadsbolagets (SBB) emission av en hybridobligation.75 Med hybridobligationer kan fastighetsbolag som SBB attrahera riskvilligt kapital till bostadsutvecklingsprojekt från finansiärer som är villiga att ta en högre
risk än bottenlångivare, men mindre risk än de som investerar i
ägarkapital.
Den senaste i maj 2017 om USD 500 miljoner.
Social finance, 2016: Social impact bonds – the early years.
75
Fastighetsverige, 2017-09-18: SBB emitterar hybridobligationer.
73
74
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Statliga kreditgarantier

Genom Boverket lämnas under vissa förutsättningar statliga kreditgarantier för lån till bostadsbyggande. Vi analyserar dessa garantier
närmare i kapitel 8. I kapitel 11 redogörs för det övergripande regelverk som sätter ramarna för statliga lån och garantier. Här ges en
kort information om hur kreditgarantierna fungerar och vilken roll de
kan spela när det gäller förutsättningarna för bostadsfinansiering.76
Avtalet om kreditgaranti tecknas mellan Boverket och kreditgivaren och skyddar banken mot en eventuell kreditförlust om låntagaren inte kan fullgöra sina åtaganden och fastigheten måste säljas.
Boverket har regressrätt gentemot låntagaren, vilket innebär att
skulden inte förfaller om garantin skulle behöva infrias, utan då tar
Boverket över denna fordran gentemot låntagaren.
Kreditgarantin kan underlätta finansieringen på flera sätt. Den
kan göra det möjligt för låntagaren att få bättre villkor för räntor och
amorteringar eller öka låneutrymmet och därmed minska behovet av
eget kapital eller topplån. För mindre byggaktörer och för aktörer
som är nya på marknaden eller i den aktuella banken kan kreditgarantin vara en förutsättning för att överhuvudtaget få finansiering.
Kreditgarantin kan också underlätta för byggaktörer att ha flera projekt igång samtidigt. Genom att behovet av eget kapital i varje projekt minskar, kan byggaktören öka sin byggtakt.
Garantin kan avse lån till ny- eller ombyggnad, oavsett upplåtelseform, ombyggnad av lokaler till ägarlägenheter och förvärv av hus för
ombildning till kooperativ hyresrätt. Nybildade kooperativa hyresrättsföreningar kan även få en garanti för att kunna köpa en befintlig
fastighet. Däremot lämnas inte kreditgaranti till enskilda hushåll som
vill köpa sin egen lägenhet vid en ombildning till bostadsrätt. När det
gäller lån till ombyggnad krävs att åtgärderna ger en påtaglig förnyelse,
t.ex. fler bostäder, för att en kreditgaranti ska kunna lämnas.
Villkor för och omfattning av garantin
Grundläggande i Boverkets prövning av ansökan om en kreditgaranti
är att bedöma dels marknadsvärdet på objektet, dels om låntagaren
Informationen i detta avsnitt är hämtad från Boverkets webbplats våren 2017 samt de
förordningar som reglerar verksamheten.
76
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har en tillräcklig betalningsförmåga. Det innebär bland annat att projektets kassaflöde ska tåla normala drifts- och underhållskostnader
samt ha marginal för höjda räntor och eventuella vakanser. Pantbrev
eller någon annan form av säkerhet ska finnas för det garanterade
lånet. Kreditgarantin får avse högst 90 procent av fastighetens marknadsvärde när projektet är klart. Om det gäller kooperativ hyresrätt
kan en garanti dock lämnas för upp till 95 procent av marknadsvärdet. I områden med låga marknadsvärden får kreditgarantin i stället
motsvara 90 procent av produktionskostnaden, dock aldrig mer än
16 000 kronor per kvadratmeter uppvärmd boarea. På svaga marknader fungerar detta som ett schablonbelopp.
Garantiverksamheten ska vara självfinansierande genom garantiavgifterna och dessa baseras på Boverkets riskbedömning för det enskilda projektet. Mer om avgiftssättning och användning av garantierna finns i kapitel 8.

6.5

Aktuella statliga stöd som kan påverka
finansieringen

Finansieringen av ett bostadsprojekt kan underlättas genom ett
statligt stöd. Förutsättningen är att stödet på något sätt förbättrar
investeringskalkylen, t.ex. genom att minska lånebehovet eller öka
låntagarens kreditvärdighet. Vilket inte är självklart, eftersom stödvillkoren kan verka i motsatt riktning. Särskilda krav på utformningen
av bostäderna kan t.ex. medföra extra kostnader och avkastningsmöjligheterna kan begränsas genom tak för hyresuttaget. I detta avsnitt beskrivs de statliga stöd som för närvarande finns att söka i
samband med bostadsbyggande. I kapitel 8 återkommer vi till investeringsstödet till hyresbostäder, med en uppföljning av utnyttjandet
och en analys av nyttan i finansieringshänseende.
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Investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande
Sedan hösten 2016 går det att ansöka om investeringsstöd för byggande av hyresbostäder och studentbostäder.77 Regeringen anslår tills
vidare 3,2 miljarder per år, vilket bedöms kunna räcka till cirka
15 000 bostäder årligen. Syftet med stödet är att det ska byggas fler
hyresrätter och fler bostäder för studerande. Bostäderna ska ha
rimliga hyror och låg energianvändning. Stödet avser huvudsakligen
områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist men kan även
lämnas i kommuner som inte har befolkningstillväxt, om det är brist
på en viss typ av bostäder och behovet inte kan tillgodoses på annat
sätt. Stödnivåerna varierar regionalt: I Stockholmsregionen lämnas
6 600 kr/m2, i vissa andra tillväxtregioner är beloppet 5 300 kronor
och i övriga landet 3 800 kronor. För studentbostäder gäller stödnivån 5 300 kr/m2 i hela landet utom Stockholmsregionen.
Stödet är villkorat med att hyrorna inte får överstiga en viss normhyra, som varierar beroende på region: 1 450 kronor per kvadratmeter
och år i Stockholmsregionen, 1 350 kronor i andra tillväxtregioner
och 1 300 kronor utanför tillväxtregionerna. För studentbostäder
gäller nivån 1 350 överallt utanför Stockholmsregionen. Stödet styr
också mot mindre bostäder: Fullt stöd ges bara för max 35 m2 per
lägenhet, för ytor därutöver ges halvt stödbelopp men för ytor över
70 m2 lämnas inget stöd alls. Det finns även en rad andra villkor, bl.a.
kring hur lägenheterna ska förmedlas och att fastighetsägaren inte får
ställa orimliga inkomstkrav.
Investeringsstöd för bostäder till äldre personer
Ett nytt statligt stöd för att stimulera byggandet av bostäder för
äldre personer infördes i november 2016.78 Stödet syftar till att öka
antalet bostäder för äldre och förbättra tillgängligheten i befintliga
bostäder samt öka möjligheterna till gemenskap och trygghet för
äldre personer. Regeringen avsatte 150 miljoner för år 2016, ett
Förordning (2016:880) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder
och bostäder för studerande och förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för
hyresbostäder och bostäder för studerande.
78
Förordning (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för
äldre personer, samt Boverket: Information om statligt stöd till bostäder för äldre personer.
77
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belopp som beräknas öka successivt till 400 miljoner 2018.79 Stödet
går till nyproduktion av såväl särskilda boendeformer som vanliga
hyresbostäder med inriktning på personer över 65 år, t.ex. trygghetsbostäder och seniorboende.
Ett krav för stöd till nyproduktion av bostäder för äldre är att
gemenskap och trygghet främjas genom tillgång till gemensamma
utrymmen för gemensamma måltider, samvaro, hobby och rekreation. Det ska antingen finnas personal dagligen, som på olika sätt kan
stödja de boende, eller tillgång till andra gemensamma tjänster. Typ
av personal eller vilka tjänster det kan röra sig om specificeras inte.
Villkoren för stöd gäller i åtta år. Det går även att få stöd för ombyggnad, under förutsättning att ombyggnaden ger ett tillskott av
hyresbostäder för äldre personer.
Stödet kan även sökas för anpassning av gemensamma utrymmen
i flerbostadshus, oavsett upplåtelseform. Bostäderna behöver i det
fallet inte vara reserverade för äldre personer men syftet med anpassningen ska vara att främja kvarboende för äldre personer genom
ökad tillgänglighet och trygghet.
Stödbeloppen är 3 600 kronor per m2 för nyproduktion och
3 200 kronor per m2 för ombyggnad. För anpassning av gemensamma utrymmen lämnas stöd till en fjärdedel av kostnaden upp till
200 000 kronor.
Även detta stöd är inriktat på mindre lägenheter. För bostäder
tänkta för en person utgår stöd till 35 m2 bostadsyta samt till ytterligare 15 m2 per lägenhet för del i utrymmen för gemenskap. För
bostäder avsedda för två personer utgår stöd till som mest 50 m2
bostadsyta, plus 20 m2 i gemenskapsutrymmen. Om det finns personal
dagligen, som på olika sätt kan stödja de boende, görs ett påslag med
10 procent av hela stödbeloppet.
Stöd för renovering och energieffektivisering
i vissa bostadsområden
Under 2017 har regeringen avsatt 778 miljoner kronor för att stimulera
renovering och energieffektivisering av hyresbostäder i vissa bostadsområden. Stödet är reserverat för bostadsområden med socioekono79

Regeringskansliets webbplats. Pressmeddelande 2016-07-28.
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miska utmaningar, definierat som att mer än 50 procent av hushållen
har låg köpkraft. På Boverkets webbplats finns en sökfunktion där
fastighetsägaren kan se om det hus som ska renoveras ligger inom ett
sådant område.80 81
Stödet lämnas för kostnader för att renovera och energieffektivisera en byggnad. Det kan gälla t.ex. byte av stammar, byte av badrums- eller köksinredning, målning/tapetsering, byte av tak, ventilation eller bullerdämpning. Projektet måste omfatta både renovering
och energieffektivisering och stödet är uppdelat på en renoveringsdel
och en del som avser rena energiåtgärder.
För renovering lämnas stöd med 20 procent av kostnaderna, dock
högst 1 000 kronor per m2 och den delen av stödet ska användas för
hyresrabatter till de boende under de närmaste sju åren efter renoveringen. För energieffektivisering utgår stöd med upp till 500 kronor
per m2, dock högst 5 procent av kostnaden. En förutsättning är att
energiförbrukningen sänks med minst 20 procent och stödets storlek
beror på hur mycket energiprestandan förbättras.
Statsbidrag för ökat bostadsbyggande
Kommuner som tagit emot nyanlända invandrare och som bygger
bostäder kan ansöka om Statsbidrag till kommuner för att öka
bostadsbyggandet – den så kallade kommunbonusen.82 Bidraget infördes 2016 för att öka bostadsbyggandet i kommunerna, mot bakgrund
av befolkningsökningen och det ökade behovet av bostäder, bl.a. till
följd av invandringen. Under 2016 fördelades cirka 1,85 miljarder
kronor till 111 kommuner. Anslaget för 2017 är 1,8 miljarder och därefter 1,3 miljarder årligen.
Kommunerna söker stöd för det antal bostäder som byggs och
delvis i förhållande till antalet nyanlända som bosatt sig i kommunen. Vid ansökningstillfället går det inte att beräkna hur stort bidrag
en kommun kan komma att få utan det beror på söktrycket och
avgörs efter att den årliga ansökningstiden har gått ut. Hur mycket
Förordning (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden.
81
Boverket (broschyr): Information om stöd till renovering och energieffektivisering i vissa
bostadsområden.
82
Förordning (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande.
80
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varje sökande får beror på hur många bostäder i hela landet som de
anslagna medlen ska fördelas på. Ett villkor för stöd är att kommunen
har en aktuell översiktsplan och har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen.
Stödet är avsett att stimulera bostadsbyggandet men det finns
inga krav när det gäller vad stödet ska användas till. Kommunerna
har t.ex. möjlighet att använda stödet till att finansiera kommunala
följdinvesteringar i samband med bostadsbyggandet.

6.6

Bedömning av marknadsvärden
på bostadsfastigheter

En fastighets marknadsvärde utgör en central storhet som styrs av
utbud och efterfrågan. Aktörer som byggaktörer, privata och kommunägda fastighetsbolag, utställare av kreditgarantier, långivare och
andra av investerare och finansiärer, liksom revisorer, använder bedömda marknadsvärden. En fastighets marknadsvärde definieras som
det mest sannolika priset vid försäljning av fastigheten vid en viss
angiven tidpunkt under normala förhållanden på en fri och öppen
marknad, med tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationer
och utan tvång.83
Att bedöma en fastighets värde är dock inte någon exakt vetenskap utan bedömningen ska snarare ses som en uppskattning av
marknadsvärdet utifrån mer eller mindre osäkra bedömningar och
antaganden om aktuell och framtida marknadssituation. På marknader med få transaktioner med jämförbara fastigheter eller där osäkerheten om den framtida ekonomiska utvecklingen är stor, blir de
bedömda marknadsvärdena osäkra.
Detta avsnitt belyser dels hur bedömda marknadsvärden varierar
mellan orter och mellan olika lägen inom en ort, dels hur känslig en
värdebedömning är med avseende på små variationer i antaganden
om ekonomiska variabler som påverkar en fastighets värde.

Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2010: Fastighetsvärdering, Grundläggande teori och
praktisk värdering.
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Vanliga metoder för fastighetsvärdering

Det finns flera värderingsmetoder som kan tillämpas för att bedöma
marknadsvärdet av en bostadsfastighet. Värderingsmetoder delas
traditionellt in i ortsprismetoder och kassaflödesmetoder.84
Ortsprismetoder
Ortsprismetoder bygger på att den fastighet som ska värderas jämförs med andra fastighetstransaktioner. Jämförelsen görs med olika
ekonomiska nyckeltal eller värderingsmultiplar. Tre vanliga nyckeltal
som används för att göra jämförelser är (1) betalt pris per kvadratmeter,85 (2) bruttohyra per kvadratmeter86 och (3) driftnetto i förhållande till betalt pris. Den tredje varianten är en vanligen förekommande värderingsmetod och benämns nettokapitaliseringsmetoden.
En viktig förutsättning för att osäkerheten i värdebedömningen
ska bli så låg som möjligt är att de fastigheter som ingår som jämförelseobjekt har så likartade egenskaper som möjligt, jämfört med
den fastighet som ska värderas, med avseende på exempelvis fastigheternas tekniska skick samt olika läges- och ortsegenskaper. Ju större
skillnader det finns mellan t.ex. fastigheternas aktuella och prognosticerade hyresnivåer, vakansrisker samt drift- och underhållskostnader, desto mer ökar värderingens osäkerhet. Osäkerheten ökar
också om det finns få transaktioner som har gjorts i närtid. Speciellt
på marknader med främst äldre hyresfastigheter och där få eller inga
nyproducerade bostadsfastigheter har sålts finns problem att finna
lämpliga jämförelseobjekt.
Avkastningsmetoder
Fastighetsvärden kan också beräknas med avkastningsmetoder som i
princip går ut på att beräkna nuvärdet av framtida kassaflöden. Två
vanligen förekommande kassaflödesmetoder är direktavkastningsmetoden och kassaflödesmetoden. Båda metoderna beräknar ett
bedömt marknadsvärde, som avser spegla marknadens förväntningar
En tredje kategori är produktionskostnadsmetoder.
Värderingsmetoden kallas areametoden.
86
Värderingsmetoden kallas bruttokapitaliseringsmetoden.
84
85
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om storleken på framtida kassaflöden och marknadens totalavkastnings- och direktavkastningskrav. Framtida kassaflöden består
främst av framtida hyresintäkter samt drift- och underhållskostnader. Totalavkastningskravet, som motsvarar alternativkostnaden för
kapital, ska reflektera avkastningskravet på en riskfri tillgång plus en
riskpremie, som ska spegla marknadens bedömning av risken i den
aktuella fastighetsinvesteringen.
Antagandet om direktavkastningskravet påverkar värdebedömningen
Direktavkastningskravet kan beräknas som avkastningskravet på
fastigheten minus den förväntade tillväxttakten i framtida driftnetton.87 Antaganden om hur stort direktavkastningskrav som ska
tillämpas vid fastighetsvärdering kan ha en stor påverkan på värdebedömningen, oavsett om värderingen görs med en direktavkastningsmetod eller en kassaflödesmetod. Skälet till detta är att antagande om
direktavkastningens storlek görs i båda metoderna. Med direktavkastningsmetoden erhålls ett uppskattat värde genom att dividera
kommande års driftnetto med direktavkastningskravet. Vid kassaflödesvärdering är det vanligt att man antar att fastigheten ska säljas i
en framtida tidpunkt, t.ex. om 5 eller 10 år. För att beräkna det uppskattade värdet vid den framtida tidpunkten används direktavkastningsmetoden igen, fast med antaganden om framtida driftnetton
och direktavkastningskrav.
6.6.2

Betydande skillnader i bedömningarna
av direktavkastningskrav

Bedömningen av marknadsvärdena har som framgått en avgörande
betydelse för möjligheterna att investera i nyproduktion på svagare
marknader. Samtidigt finns det inget givet och entydigt sätt att
fastställa marknadsvärden på utan det måste i varje enskilt fall bygga
på en bedömning, där ortsspecifika och lägesspecifika direktavkastningskrav är en avgörande parameter.

Direktavkastningskrav = nominell avkastning på riskfri tillgång + riskpremie – tillväxttakt
i framtida driftnetton.
87
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Underlag för bedömning av direktavkastningskrav levereras typiskt
sett av kommersiella aktörer, av företag som Newsec och Forum,
vilka kan göra sinsemellan olika bedömningar. Dessa företag levererar marknadsinformation88 på basis av genomsnitt för genomförda
försäljningar, oftast differentierat mellan olika lägen inom kommunen. För mindre kommuner, där tillgången till jämförelsematerial
i form av genomförda transaktioner är begränsad, anges bara ett så
kallat oklassat värde, en bedömning som gäller för hela kommunen.
Det är sådana oklassade värden som redovisas i tabellen nedan och i
de här exemplen skiljer det 0,25–0,75 procentenheter mellan de olika
leverantörernas värderingar. Oklassade värden kan även omfatta en
grupp av kommuner och i praktiken har de flesta av kommunerna i
landet oklassade värden, vilket måste anses tyda på att det finns en
betydande osäkerhet kring marknadsvärderingen.

Källa: Boverket.

Skillnader på 0,25–0,75 procentenheter kan tyckas marginella, men
även små skillnader får genomslag i kalkylen och kan betyda att ett
projekt inte bedöms som genomförbart.
Känslighetsanalys direktavkastningskrav
Tabell 6.4 visar hur kraftigt variationer i antaganden om direktavkastningskrav påverkar bedömningen av ett marknadsvärde. Direktavkastningskravet beräknas som differensen mellan totalavkastningskravet
och förväntad tillväxttakt i driftnetton. Det bedömda marknadsvärdet
Ofta via exempelvis. Datscha, som sammanställer de olika leverantörernas värderingar och
säljer vidare till olika aktörer som kan ha nytta av sådana samanställningar i sina bedömningar.
88
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beräknas med direktavkastningsmetoden, dvs. driftnettot år 1 dividerat med direktavkastningskravet. Av tabellen framgår tydligt hur små
variationer i direktavkastningskravet kan ge stora skillnader i bedömda
fastighetsvärden.

Följande exempel återkopplar till tabell 6.3 och visar hur stor
variationen i det bedömda fastighetsvärdet kan bli i en mindre ort
som Krokom, där osäkerheten om hur högt direktavkastningskravet
bör vara är stor: – Anta att en bostadsfastighet med 15 lägenheter
à 70 kvm ska värderas och att driftnettot uppgår till 1 000 kronor per
kvm. Med dessa antaganden uppgår fastighetens driftnetto till
1 050 000 kronor. Med ett direktavkastningskrav på 5,50 procent blir
det bedömda marknadsvärdet 19 090 000 kronor. Om direktavkastningskravet däremot antas vara 6,25 procent blir det bedömda marknadsvärdet 16 800 000 kronor. Med andra ord innebär ett 0,75 procentenheters högre antagande om direktavkastningskrav till att
marknadsvärdet blir nästan 2 300 000 kronor lägre, vilket motsvarar
12 procents lägre värde. Detta exempel visar tydligt hur till synes
relativt små skillnader i direktavkastningskrav kan leda till stora skillnader i bedömda marknadsvärden.
150
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Tabell 6.5 visar hur hyresfastigheters direktavkastningskrav och driftnetton inte bara uppvisar variationer mellan olika lägen (A-, B- och
C-lägen) inom en ort men också hur dessa storheter varierar inom
en viss lägeskategori i en ort.

Källa: NAI Svefa/fasticon/SENSA, (2017). Svensk Fastighetsmarknad. Fokus 24 orter.

6.7

Nedskrivningskrav i redovisningsreglerna

Vid utredningens kontakter med mindre kommuner och deras
allmännyttiga bostadsbolag har man speciellt lyft fram de nya redovisningsreglerna som ett hinder för bostadsbyggande. Mer specifikt
är problemet de krav på omedelbar nedskrivning av nybyggda bostadsfastigheter som man menar har blivit följden av regelverket. Vid
en närmare titt på det regelverk som styr redovisningen, och som av
många upplevs som ”boven i dramat”, kan man konstatera att det å
ena sidan nog föreligger en del missuppfattningar om vad som gäller
men att reglerna å andra sidan ger utrymme för olika tolkningar.89

Källor för detta avsnitt är förutom angivna publikationer muntlig information från erfarna
revisorer samt Sabo, Bokföringsnämnden och FAR.
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Grundläggande principer för nedskrivning

De redovisningsregler som gäller från 2014 går under beteckningen
K3-regelverket.90 Det ska följas av större företag, medan mindre företag kan välja att gå efter K2-reglerna i stället.91 Den grundläggande
principen är att en nedskrivning ska göras om det så kallade återvinningsvärdet är lägre än det redovisade värdet, vilket när det gäller
nyproduktion blir lika med investeringskostnaden. Återvinningsvärdet är det högsta av nettoförsäljningsvärdet (marknadsvärde
minus försäljningskostnader) och nyttjandevärde (nuvärdet av framtida kassaflöden). Återvinningsvärdet är med andra ord det kassaflöde
som tillgången kan generera, där en rationell aktör förutsätts välja det
som är mest lönsamt – försäljning eller att behålla tillgången.92
Ofta ingen skillnad mellan nyttjandevärde och nettoförsäljningsvärde
Det ser alltså i förstone ut som om en aktör som ser långsiktigt på sitt
ägande, t.ex. ett allmännyttigt bostadsbolag, kan undgå nedskrivning
genom att utgå från nyttjandevärdet i stället för nettoförsäljningsvärdet. Att beräkna nyttjandevärdet kräver emellertid subjektiva
bedömningar, dels av framtida kassaflöden och dels av en diskonteringsränta, och i slutänden blir det ofta ingen skillnad.
I praktiken spelar diskonteringsräntan en avgörande roll i
bedömningen. Den används för en beräkning av nuvärdet av framtida
kassaflöden och ska återspegla marknadsmässiga avkastningskrav.
I diskonteringsräntan ska ingå en riskpremie. Ju högre diskonteringsränta, desto lägre blir nuvärdet av ett framtida kassaflöde.
Detta resulterar i ett cirkelresonemang. Eftersom ett tänkt framtida försäljningspris utgör en viktig del av framtida kassaflöden,
innebär det i praktiken att man även i bedömningen av nyttjandevärdet tvingas resonera utifrån ett hypotetiskt försäljningsvärde, vars
storlek är beroende av vilket direktavkastningskrav som värderaren
antar kommer att gälla vid den tänkta fiktiva försäljningstidpunkten.
BFNAR 2012:1, Bokföringsnämndens allmänna råd om Årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning.
91
Större företag = minst två av kriterierna mer än 50 anställda, mer än 40 miljoner kronor i
balansomslutning eller mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning.
92
Lind, H och Nordlund, B, 2016: Rapport med vägledning avseende tänkbara synergieffekter
vid nyproduktion av bostäder.
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En kombination av ett högt direktavkastningskrav vid den tänkta
framtida försäljningstidpunkten och en hög diskonteringsränta kan
medföra mycket låga nyttjandevärden. Eftersom riskpremien är en
viktig komponent i både direktavkastningskravet och diskonteringsräntan, kan onödigt höga bedömda riskpremier medföra omotiverat
låga värderingar.
Andra faktorer kan vägas in i nyttjandevärdet
Nyttjandevärdet kan enligt regelverket även inrymma företagsspecifika faktorer, som inte skulle prissättas av marknadens aktörer
och som gör att nyttjandevärdet för det aktuella bostadsföretaget av
en ny bostadsfastighet faktiskt kan skilja sig från nettoförsäljningsvärdet. Det kan t.ex. finnas ett mervärde på grund av att fastigheten
ingår i en portfölj av förvaltningsfastigheter. Eller synergieffekter
mellan den värderade fastigheten och andra fastigheter, t.ex. i samband med en kompletteringsbebyggelse. Samtidigt finns det regler
som gör ett sådant synsätt svårt att hävda i praktiken, åtminstone när
det gäller bostadsfastigheter. Dels att det i princip inte är tillåtet att
hänvisa till stordriftsfördelar när det gäller kostnader för administration, dels att de intilliggande hus som man hänvisar till måste tillhöra
samma kassagenererande enhet, vilket kan vara svårt att hävda. Det
blir alltså i praktiken ändå svårt att undgå en nedskrivning.93
6.7.2

Det kan finnas sätt att hantera frågan

De problem som kommuner och kommunala bostadsbolag tar upp
verkar delvis ligga i att regelverket tolkas olika, att tillämpningen
varierar över landet, mellan olika kommuner och mellan olika revisorer.
Många revisorer menar t.ex. att 5–10 procent är normal värderingsosäkerhet och att därför skillnad mellan investeringskostnad och
marknadsvärde ligger då inom felmarginalen och alltså inte bör innebära någon nedskrivning.
I en aktuell ESO-rapport görs bedömningen att det inte finns
anledning att ändra i grundläggande redovisningsprinciper. Där
Lind, H och Nordlund, B, 2016: Rapport med vägledning avseende tänkbara synergieffekter
vid nyproduktion av bostäder.
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hävdas att det finns metoder för att hantera problemet. Det kan ske
antingen genom att bygga och göra nedskrivningen eller genom att
ifrågasätta nedskrivningsbehovet, med hänsyn till osäkerheten i bedömningen av marknadsvärdet.94
Sabo rekommenderar sina medlemmar att i ett tidigt skede i
nyproduktionsprocessen ta hjälp av externa värderare och förankra
investeringskalkylen med revisorerna.95 Som exempel kan nämnas ett
mindre kommunalt bostadsbolag som beviljades statligt investeringsstöd för ett projekt med hyresbostäder i ett centralt läge. Kravet på
en lägre hyresnivå för att få stödet försämrade kalkylen och skulle
enligt en första bedömning leda till krav på en kraftig nedskrivning,
trots positiva kassaflöden. Men bostadsbolaget undvek detta genom
att hävda att den lägre hyran bedömdes ge en lägre omsättning på
hyresgäster och en lägre vakansrisk och därmed ett lägre direktavkastningskrav.96
Ett projekt kan bedömas som lönsamt trots nedskrivning
Ett konstaterat behov av omedelbar nedskrivning behöver inte vara
detsamma som att en tänkt investering inte är affärsmässigt motiverad. Det kan finnas positiva sidoeffekter i bostadsområdet eller för
företaget som gör att projektet bedöms som lönsamt ändå. Bedömningen av nedskrivningsbehovet enligt redovisningsreglerna kan,
men behöver inte sammanfalla med bedömningen av lönsamheten
eller affärsmässigheten i en viss nyproduktion.97

Kalbro, T och Lind, H, 2017: Bygg mer för fler! Rapport till ESO, Expertgruppen för
studier i offentlig ekonomi.
95
Sabo 2017: Nedskrivning av fastighetsvärden. En analys av K3-regelverket.
96
Information från det aktuella bostadsbolaget.
97
Lind, H och Nordlund, B, 2016: Rapport med vägledning avseende tänkbara synergieffekter
vid nyproduktion av bostäder.
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6.7.3

Nuvarande förutsättningar för finansiering av bostadsbyggande

Finns det anledning att justera regelverket?

Frågan är om regelverket skulle kunna ändras för att bättre spegla
den situation som bostadsbolag i mindre kommuner befinner sig i.
Reglerna om nedskrivning i K3 avses visserligen motsvara det synsätt
som finns i det internationella regelverket, IFRS, men K3 är ett
svenskt regelverk, som faktiskt går att ändra.
I debatten har framförts förslag om att i princip tillåta bostadsföretag att redovisa sina fastighetsvärden för nybyggda hus till
anskaffningsvärde, dvs. utgå från investeringskostnaden och sedan
göra avskrivningar löpande. Om hyresintäkterna täcker räntor och
amorteringar och ger en rimlig avkastning på det egna kapitalet samt
utrymme för rimliga avskrivningar, skulle ingen nedskrivning behöva
göras – så länge inga uthyrningssvårigheter uppstår.98 Detta skulle
kräva ändringar i årsredovisningslagen och behöver i så fall föregås av
en övergripande översyn.
Utredningen är tveksam till om det behövs så genomgripande
förändringar. Något som däremot skulle kunna övervägas är en omprövning av hur nyttjandevärdet ska beräknas. Det är inte självklart
att diskonteringsräntan vid beräkning av nyttjandevärdet ska baseras
på en marknadsmässig bedömning. Den skulle i stället kunna utgå
från den faktiska finansieringskostnaden. För att uppnå en sådan förändring behövs en översyn av K3-regelverket, med inriktning på en
övergång till att definiera diskonteringsräntan utifrån faktiska finansieringsförhållanden. Det kunde underlätta för mindre byggaktörer
och på svagare bostadsmarknader.

Bl.a. Kalbro, T och Lind, H, 2017: Bygg mer för fler! Rapport till ESO, Expertgruppen för
studier i offentlig ekonomi.
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Problem och svårigheter vid
finansiering av bostadsbyggande

Utredningens uppdrag är att analysera om och i så fall hur man skulle
kunna underlätta finansieringen av ny- och ombyggnad av bostäder –
nu och på sikt. Som framgick i kapitel 6 är takten i bostadsbyggandet
idag högre än på mycket länge. Inte sedan miljonprogrammet genomfördes har det byggts så många bostäder i Sverige. Ändå bedömer de
flesta kommuner att det är underskott på bostäder på den lokala
bostadsmarknaden. Utredningen konstaterar att det finns några bostadsförsörjningsfrågor som ofta är svåra att lösa och som vi ser som
övergripande i förhållande till uppdraget:
• Trots att det finns ett behov av fler bostäder i många små kommuner utanför storstadsregionerna är det ofta svårt att få igång en
nyproduktion där.
• Det är brist på bostäder med god tillgänglighet i beståndet.
• Det finns ett behov av upprustning och renovering i delar av
beståndet.
• De bostäder som byggs är i liten utsträckning ekonomiskt överkomliga bostäder, som kan efterfrågas av hushåll med låga eller
medelhöga inkomster.
• Det finns risk att den höga byggtakten inte kommer att kunna
upprätthållas i tillväxtregionerna.
Tillgång till finansiering är grundläggande för möjligheterna att bygga
bostäder, liksom för att kunna genomföra mer omfattande ombyggnad eller upprustning av det befintliga beståndet. Men utredningen
finner inte stöd för att svårigheter med finansieringen generellt sett
skulle vara ett hinder för att komma upp i de volymer, som bedöms
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behöva byggas framöver. Tvärtom är, som framgick i kapitel 6, tillgången på kapital och intresset för att investera i fastigheter ovanligt
god. Det hindrar inte att villkoren för finansiering kan göra att
investeringskalkylen inte går ihop och att de krav som ställs för lån
kan utgöra ett hinder för angelägna projekt. En konjunkturnedgång
kan dessutom snabbt minska tillgången på kapital.
Huvudsakligen andra orsaker när det inte byggs tillräckligt
Boverket redovisar vad som enligt olika källor kan tänkas utgöra
hinder för bostadsbyggande. Många byggaktörer framhåller svårigheterna att få in anbud. Brist på arbetskraft har sedan 2015 varit det
största hindret enligt Konjunkturinstitutets barometer och i mars
2017 uppgav 56 procent av husbyggarna detta som främsta hinder.
Samtidigt uppgav var femte byggare att det inte fanns några hinder
alls.1 I november 2017 bedömer Boverket att det är kapaciteten inom
byggsektorn och troligen även inom kommunerna som utgör det
främsta hindret för byggandet. Den höga aktiviteten driver upp byggpriserna, vilket kan hålla tillbaka byggandet av hyresrätter. I Konjunkturinstitutets barometer uppges finansieringshinder inte vara
något större bekymmer för husbyggare. Även enligt Sveriges Byggindustrier är det bristen på arbetskraft, och inte finansieringen, som
upplevs som det stora problemet bland medlemmarna.
När Boverket ber kommunerna ange de främsta hindren för bostadsbyggande är höga produktionskostnader det som absolut flest,
161 stycken, tar upp, följt av brist på detaljplan på attraktiv mark och
svårigheter för privatpersoner att få lån/hårda lånevillkor. Det är
78 kommuner som uppger att det är svårt för privatpersoner att få
lån för att köpa sig en bostad.2
I debatten brukar även utdragen plan- och byggprocess samt
hyressättningssystemet lyftas fram som hinder för ett ökat bostadsbyggande.
Fastighetsägarnas så kallade Sverigebarometer är en webbaserad
enkät som varje år går ut till cirka 500 fastighetsägare i 28 städer.
Hela 95 procent av de fastighetsägare som deltar i Sverigebarometern
1
2

Boverket, 2017: Boverkets indikatorer maj 2017.
Boverket, 2017: Bostadsmarknadsenkäten 2017.
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uppger att tillgången till bankfinansiering är god eller mycket god.3
Men urvalet är inte representativt för alla fastighetsägare utan undersökningen riktar sig enbart till 28 städer och främst till de större
företagen.
Problem med finansieringen förekommer främst i mindre
kommuner utanför tillväxtregionerna
Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät 2017 bedömer 16 procent
av kommunerna (46 kommuner) att ”svårigheter för byggaktörer att
få långivare och/eller hårda lånevillkor” hör till de tre främsta faktorerna som för närvarande begränsar bostadsbyggandet i kommunen.
Ett fyrtiotal kommuner uppger att kommunen och/eller det allmännyttiga bostadsbolaget saknar ekonomiska resurser för bostadsbyggande. Det här gäller huvudsakligen i mindre kommuner utanför
tillväxtregionerna. Den absoluta merparten av de kommuner som
lyfter fram finansieringssvårigheter som ett av de tre största hindren
har färre än 25 000 invånare, har ingen högskola och ingår inte i
någon storstadsregion.4
Utredningens slutsats är att finansieringen för närvarande generellt sett inte är något avgörande problem. Där behovet av att bygga
bostäder volymmässigt är som störst idag, är det oftast inte finansieringen som är den största svårigheten när det gäller att få igång ett
ökat bostadsbyggande. Men på vissa orter och i vissa lägen, främst i
mindre kommuner utanför storstadsregionerna, kan svårigheter att
få extern finansiering utgöra ett hinder. Det gäller inte minst för
mindre aktörer, som kanske dessutom är nya på den lokala marknaden. Det kan också se lite olika ut beroende på upplåtelseform.
I avsnitt 7.2–7.4 belyser vi hur sådana svårigheter kan gestalta sig. En
angelägen fråga är också hur förutsättningarna för finansiering av
bostadsbyggande skulle kunna förändras vid en eventuell finansiell
kris. Det diskuteras i det avsnitt 7.5.

3
4

Fastighetsägarna Sverige 2017: Sverigebarometern. Februari 2017.
Boverket, 2017: Bostadsmarknadsenkäten 2017.
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Begreppet svag marknad

Olika aktörer har definierat begreppet svaga regioner eller svaga
(bostads)marknader på olika sätt, utifrån olika utgångspunkter.
Svag marknad ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv
Flera definitioner av svag bostadsmarknad bygger på företags- eller
fastighetsekonomiska överväganden, ytterst bedömningar av marknadsvärde på fastigheter.5
Tobins Q beskriver nyproduktionskostnaden i förhållande till
marknadsvärdet för befintliga bostäder. Syftet är att kunna göra en
bedömning av om det är lönsamt att bygga nya bostäder, vilket det
inte är om det kostar mer att bygga ett nytt hus än vad man får betala
för ett motsvarande befintligt. Tobins Q definieras som kvoten
mellan marknadsvärdet på befintliga bostäder och nyproduktionskostnaden och måste överstiga 1 för att det ska vara lönsamt med
nyproduktion. Med den definitionen är det väldigt många kommuner som är svaga marknader. Enligt Institutet för bostadsforskning (IBF) var det år 2006 över 200 kommuner som hade ett Tobins
Q-värde under 1 för egnahem.6 Boverket konstaterade 2012 att var
tredje av de kommuner som bedömer att de har brist på bostäder har
ett värde på Tobins Q som understeg 0,8.7
Värderingsföretagens kalkylmodeller för avkastningskrav i samband med nyproduktion har samma syfte men utgår från den
planerade fastighetens marknadsvärde8. Ju lägre värdet bedöms vara,
desto större risk att det inte går att få ihop kalkylen för ett planerat
projekt och desto svårare blir det att få lån.
Dåvarande Bostadskreditnämnden lät 2005 göra en analys av
svaga bostadsmarknader. Konsultföretaget Evidens fick uppdraget
och identifierade då 108 kommuner med ”mycket svaga marknader”,
en lista som har hänvisats till i flera sammanhang. Avgränsningen
där är ytterligare en variant av att utgå från marknadsvärden, men
omsatt i boendekostnader. Man jämför boendekostnaderna i en
Se avsnitt 6.6 för en genomgång av olika metoder för marknadsvärdering av fastigheter.
Bostadskreditnämnden 2008: Kreditgarantier till byggande av egnahem i glesbygd.
7
Boverket 2011: Bostadsmarknaden 2011-2012. Med slutsatser från Bostadsmarknadsenkäten
2011.
8
Se avsnitt 6.6 för en genomgång av olika metoder för att bedöma marknadsvärdet.
5
6
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hyreslägenhet med vad det kostar att bo i eget hus. Gränsvärdet för
”mycket svag bostadsmarknad” sätts vid att boendeutgiften i kronor
per kvadratmeter är ungefär likvärdig mellan egnahem och hyreslägenheter. Tanken är att om genomsnittlig hyresnivå per kvadratmeter är likvärdig eller högre än motsvarande kostnad för att bo i
egnahem, utsätts hyresboendet för stark konkurrens från småhusmarknaden, vilket man menar är tecken på en svag marknad. Vid en
uppdatering 2012 gällde detta i 105 kommuner.
Svag marknad utifrån befolkning och befolkningsökning
På uppdrag av den statliga utredningen EU och kommunernas bostadspolitik tog Evidens fram en modell för att kunna bedöma utvecklingen av mycket svaga bostadsmarknader framöver. Den grundläggande hypotesen var att bostadsefterfrågan och därmed betalningsviljan för bostäder framförallt beror på den lokala marknadens
storlek, mätt i antal invånare. Modellen kompletterades med viktade
mått på tillgång till arbetsplatser, närhet till den lokala arbetsmarknadens kärna, befolkningsutvecklingen samt nivå på och utveckling
av inkomster och lönesummor. De kom fram till att det 2012 fanns
105 kommuner som hade en mycket svag bostadsmarknad och ytterligare 52 som kunde betecknas som svaga. Slutsatsen var också att
antalet kommuner som kan karaktäriseras som mycket svaga minskar,
såväl fram till 2020 som mellan 2020 och 2025. Men de identifierade
också en grupp om knappt 40 kommuner med de svagaste bostadsmarknaderna, där bostadsmarknaden sannolikt kommer att förbli
mycket svag under överskådlig tid.9 Till saken hör att denna studie
gjordes 2012 och sedan dess har befolkningen ökat markant snabbare
och mer spritt över landet. Det kan innebära att antalet svaga bostadsmarknader mätt på detta sätt har minskat i snabbare takt.
Fortsatt ökande koncentration av befolkningen
I rapporten Regional tillväxt 2015 utgår Tillväxtanalys från att flyttströmmar och boendepreferenser kan ses som en indikator på en
regions attraktivitet. Rapporten lyfter fram att det bara är 9 av 60 så
9

SOU 2015:58 EU och kommunernas bostadspolitik. Bilaga 2 Svaga bostadsmarknader.
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kallade funktionella arbetsmarknadsregioner, FA-regioner,10 som har
ett positivt inrikes flyttnetto. Den omfattande invandringen de
senaste åren har visserligen skapat ett befolkningstillskott i samtliga
FA-regioner, men invandrarnas senare omflyttning bidrar även till
större flyttunderskott i många mindre, avlägset belägna regioner.
Tillväxtanalys noterar också en fortsatt ökande koncentration av
befolkningen, dels till vissa FA-regioner och dels inom nästan samtliga dessa regioner. En slutsats Tillväxtanalys drar är att befolkningstillväxten samvarierar med storleken på FA-regionen – ju större
regionen är från början, desto mer växer den.11
Samtidigt ser vi idag att befolkningen växer i större delen av
landet och att många mindre kommuner relativt sett växer mer än
genomsnittet.
Skillnader mellan de nordiska länderna
Utvecklingen i ekonomiskt starka och svaga regioner är ingen naturnödvändighet. Tillväxtanalys jämför i en studie 2012 befolkningstillväxten i tre av de nordiska länderna och finner avsevärda skillnader mellan länderna: Under 2011 var det 29 procent av Finlands och
50 procent av Sveriges kommuner som hade en befolkningstillväxt,
medan hela 72 procent av de norska kommunernas befolkning ökade.
Studien visar att även i ett längre perspektiv, 2000–2010, och fördelat
på tiokilometersrutor i stället för kommunvis, så är befolkningstillväxten mest spridd över landet i Norge, där det var betydligt färre
områden än i Sverige och Finland som hade en minskande befolkning.12
Utredningen menar att en intressant fråga är i vilken utsträckning
som dessa skillnader beror på skillnader i förutsättningar som skapas
genom politiskt beslutade åtgärder. Och i vilken mån som just
bostadspolitiska stöd och andra åtgärder haft betydelse, eller om det
är åtgärder inom andra politikområden som förbättrat förutsättningarna att bo kvar och att bosätta sig utanför de största tillväxtregionerna. I ett PM beställt av Parlamentariska landsbygdskomFunktionella arbetsmarknadsregioner.
Tillväxtanalys 2016:01: Regional tillväxt 2015 – trender och analyser om hållbar regional
tillväxt och attraktionskraft.
12
Tillväxtanalys 2012: Rural Housing – landsbygdsboende i Norge, Sverige och Finland.
10
11
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mittén13 visas hur några andra länder arbetar tvärsektoriellt med
landsbygdspolitik. Det gäller bland annat Norge och Finland.14
Svag marknad utifrån definitioner som siktar på att avgränsa
stödområden
En annan utgångspunkt för definition av svaga marknader, regioner
eller områden kan vara att regeringen vill föreslå särskilda satsningar
riktade till utpekade geografiska områden, som sägs vara i särskilt
behov av stöd.
Parlamentariska landsbygdskommittén identifierar 23 kommuner
”med särskilt stora utmaningar” – alltså betydligt färre än de 105
”mycket svaga marknader” som Evidens identifierade år 2012. Det
gäller samtliga kommuner i kategorin ”mycket glesa landsbygder”
och några ”glesa landsbygder”, enligt Tillväxtanalys kommunklassificering, som i sin tur utgår från befolkningsstorlek och befolkningstäthet samt närhet till större städer. Landsbygdskommittén
föreslår olika stödåtgärder riktade till näringslivet i dessa 23 kommuner. Man föreslår även åtgärder för att få till stånd ett ökat bostadsbyggande, genom införandet vad man kallar ”landsbygdslån”. Det är
dock oklart om Landsbygdskommittén menar att dessa lån enbart
ska kunna sökas av aktörer i de utpekade 23 kommunerna.15
Till skillnad från i regionalpolitiska satsningar har indelningen i
olika stödområden inom bostadspolitiken vanligen gått ut på att
stödet ska utgå med högre belopp på de starkaste marknaderna. Det
nuvarande investeringsstödet till hyresbostäder lämnas med olika
belopp i tre ”regioner”, varav Stockholmsregionen utgör en, andra
större städer och tillväxtkommuner en annan och övriga landet en
tredje. Det högsta stödbeloppet avser Stockholmsregionen. I syfte
att underlätta för Kiruna och Gällivare att bygga hyresbostäder i
samband med den omfattande stadsomvandling som de står inför har
dock avgränsningen i efterhand ändrats, så att den högsta stödnivån
SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt
och välfärd.
14
Tillväxtanalys 2016: Landsbygdspolitik och landsbygdssäkring – Finland, Norge, Storbritannien och Kanada.
15
SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt
och välfärd.
13
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även gäller för kommuner som står inför omfattande fysiska förändringar, som står utanför kommunens kontroll.16
Bostadsmarknader kan vara svaga på olika sätt
I en rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO)
görs ett försök att bygga en flerdimensionell modell för att beskriva
förutsättningar för planering och byggande i olika kommuntyper
utifrån hur bostadsmarknader kan vara starka eller svaga på olika
sätt. Syftet är att diskutera vad detta innebär för möjligheterna att
öka bostadsbyggandet genom olika typer av statliga åtgärder. Utgångspunkt tas i fyra faktorer: efterfrågan på bostäder, tillgång på
mark, kommunens ekonomiska förutsättningar och den politiska
viljan lokalt.
Om det finns gott om mark och en politisk vilja att bygga bostäder, men är osäkert om det finns något intresse från presumtiva
byggaktörer, så kan ekonomiska garantier eller ekonomiskt stöd till
byggaktörer vara framgångsrika medel, hävdas i rapporten. Där det
snarare är kommunens oro för behovet av följdinvesteringar – i
sådant som gatunät, skolor och förskolor – som är problemet kan
det i stället hjälpa med ekonomiskt stöd till kommunen.
En kommuntyp betecknas som ”svaga kommuner” och omfattar
enligt författarna en majoritet av landets kommuner utanför tillväxtregionerna – alltså en betydligt vidare avgränsning än de andra vi
beskrivit här. I alla dessa kommuner är marknadsförutsättningarna
sämre än i andra identifierade kommuntyper; det har tills nyligen
funnits ett bostadsöverskott och framtidsutsikterna är så osäkra att
det inte hjälper med låga markpriser för att få privata aktörer
intresserade. Även här kan subventioner till byggaktörer fungera
genom att det blir mindre kapital att förränta, men till följd av höga
direktavkastningskrav kan det krävas höga hyror. Man kan också
tänka sig, menar författarna till rapporten, att staten går in och tar en
del av risken genom någon form av garantier, och/eller underlättar
uthyrning av privatbostäder.17
Mer om investeringsstöden i avsnitt 8.7.
Kalbro, T och Lind, H 2017: Bygg mer för fler! En ESO-rapport om staten, kommunerna
och bostadsbyggandet.
16
17
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Utredningens definition av svaga marknader

Utredningens syfte med att här försöka ringa in begreppet svag
marknad är i första hand att etablera ett förhållningssätt till uppdraget att särskilt belysa finansieringsförutsättningarna på svagare
marknader. Om föreslagna stöd eller särskilda regler ska riktas
särskilt till svaga bostadsmarknader behövs en precisering av var eller
under vilka förutsättningar som sådana stöd eller regler ska vara
tillämpliga, bland annat för att säkra att åtgärderna är förenliga med
EU:s statsstödsregler.
Utredningens ambition är att undvika en statisk geografisk avgränsning av svaga marknader, dit eventuella stöd eller andra förmåner ska kanaliseras. Varje sådan avgränsning kan ifrågasättas utifrån tröskeleffekter och rättviseaspekter och löper också risk att
förlora sin legitimitet med tiden. Utredningen menar att det bästa är
om ett stöd kan konstrueras så att det är användbart eller attraktivt
endast där och när det behövs. Villkoren bör vara satta så att de inte
accepteras av aktörer som inte är i behov av stöd.
Utredningen väljer att här definiera svaga bostadsmarknader som
kommuner, orter, stadsdelar eller bostadsområden där det inte byggs –
eller byggs om – i tillräcklig omfattning och där detta beror på att det
inte går att få nödvändiga lån på marknadens villkor. Svaga marknader
kan finnas såväl i kommuner med svag befolkningsutveckling som i
storstädernas tätbefolkade ytterområden.
7.1.2

Varför bygga bostäder på svaga marknader?

Ur ett ekonomiskt perspektiv kan det vara svårt att försvara nyproduktion av bostäder där marknaden bedöms som svag. Men kommunerna har ansvar för bostadsförsörjningen och de allra flesta kommuner bedömer nu att det är underskott på bostäder på den lokala
bostadsmarknaden. Det gäller även utanför storstadsregionerna och
högskolekommunerna. Gruppen ”övriga kommuner med mindre än
25 000 invånare” omfattar 174 kommuner. Bland dem finns det ett
trettiotal som menar att det är i stort sett balans på bostadsmarknaden, medan 145 av dem bedömer att det är underskott på bostäder.18
18

Boverket, 2017: Boverkets bostadsmarknadsenkät 2017.
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Högre befolkningsökning än prognosticerat
Främsta skälet att bygga fler bostäder är att möta en befolkningsökning och de senaste årens befolkningsökning har vida överträffat
den av SCB prognosticerade. Malmberg m.fl. (2017) visar att såväl
barnafödande som invandring underskattades i SCB:s prognoser
över befolkningsutvecklingen 2000–2014 och att Sveriges befolkning
växte med 600 000 personer fler än väntat.19
Även Boverket har analyserat befolkningsprognoser mot utfall
och konstaterar att prognoserna är säkrare på kortare sikt men att på
tre års sikt (2000–2013) underskattades befolkningsökningen med
mer än 11 000 personer per år. I förhållande till befolkningen som
helhet är det kanske inte mycket men om det handlar om att bedöma
behovet av bostäder är det just förändringen i befolkningen som är
relevant. Enligt Boverket är en enkel tumregel att 30 000 nya invånare
genererar ett behov av cirka 18 000 fler bostäder.20 En tumregel som
kan behöva modifieras utifrån hur den förväntade ökningen av befolkningen är fördelad på åldersgrupper och hushåll jämfört med befolkningen i övrigt. Men som framgick i kapitel 6 har bostadsbyggandet
inte ökat i en omfattning som motsvarar befolkningsökningen. Och
det finns skäl att tro att systematiska underskattningar av befolkningstillväxten kan ha betydelse för hur fastighetsvärdena bedöms.
Befolkningsökning i de flesta kommuner
År 2016 ökade befolkningen i 271 av 290 kommuner i landet och
261 kommuner har haft en befolkningsökning under de senaste tre
åren, 2014–2016. Det är framförallt invandringen som gör att vi fått
en så spridd befolkningsökning. En hel del av de mindre kommunerna har ett negativt flyttnetto i förhållande till riket i övrigt och
skulle haft en minskande och kraftigt åldrande befolkning om det
inte vore för inflyttningen från utlandet.
I en forskarrapport från Delegationen för migrationsstudier konstateras att den nya befolkningsstrukturen får betydelse inte bara för
Sverige i stort utan också för de enskilda kommunerna. Av särskilt
Malmberg, B, 2016: Invandringens effekter på Sveriges ekonomiska utveckling. Delegationen
för migrationsstudier (Delmi)2016:8.
20
Boverket, 2016: En metod för bedömning av bostadsbyggandet.
19
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intresse menar man det är att också glesbygdskommunerna får ett
rejält tillskott av unga människor, vilket ökar den arbetsföra befolkningen och ger förutsättningar för tillväxt, även om det också innebär utmaningar när det gäller att integrera de nyanlända, inte minst
på arbetsmarknaden.21
Det hindrar inte att en hel del kommuner, som tidigare fått se
befolkningen minska år från år, nu är osäkra på om ökningen fortsätter och om den nya nivån blir bestående. Särskilt tydlig blir denna
problematik för kommuner som tagit emot många nyanlända22 i förhållande till sin befolkning under de senaste åren. Av landets 290 kommuner bedömer 250 att det är underskott på bostäder för nyanlända
på marknaden. 23
Som exempel kan nämnas att under de senaste tre åren (2014–
2016) har 11 av landets kommuner haft en nettoinflyttning från
utlandet motsvarande 10 procent av befolkningen eller mer. De är
alla små kommuner, hälften av dem har färre än 10 000 invånare. De
hade en nettoutflyttning till övriga landet men nettoinflyttningen
från utlandet medförde att befolkningen ökade mellan 2014 och
2016 i alla kommunerna, i de flesta mer än riksgenomsnittet. Som
framgår av tabell 7.1 är det betydande befolkningsförändringar som
dessa kommuner har att hantera.

Malmberg, B, 2016: Invandringens effekter på Sveriges ekonomiska utveckling. Delegationen
för migrationsstudier (Delmi)2016:8.
22
En nyanländ person är enligt Migrationsverket någon som är mottagen i en kommun och
har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl.
Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden
som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år.
23
Boverket, 2017: Boverkets bostadsmarknadsenkät 2017.
21
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Sysselsättningen en nyckelfaktor
Arbetsförmedlingens statistik visar att arbetslösheten bland utrikesfödda överstiger 30 procent i 123 av landets 290 kommuner och i
flera av dem är fler än hälften av de utlandsfödda arbetslösa. Det rör
sig ofta om små landsbygdskommuner, där man sett flyktingmottagandet som ett sätt att bryta den nedåtgående befolkningsutvecklingen.24 Om det saknas lämpliga arbetstillfällen inom pendlingsavstånd kommer troligen många nyanlända som bosatt sig på mindre
orter runt om i landet så småningom att flytta till tillväxtregionerna.
Men sysselsättningsgraden bland nyanlända är inte alltid lägre på
svagare bostadsmarknader. I Vaggeryd och Kiruna är sysselsättningen
bland utrikes födda ca 70 procent jämfört med runt 60 procent i
Stockholm, Göteborg, Södertälje och Västerås. Bland dem som bott
i landet 4–10 år kan kommuner som Härjedalen, Krokom och
Storuman väl mäta sig med exv. Stockholm och Södertälje.25
DN 2017-05-11: Att få nyanlända i arbete svårt för fler kommuner.
Delegationen för migrationsstudier (Delmi) Migration i siffror. Webbaserad statistik för
2016.
24
25
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Attraktiva bostäder kan få människor att bo kvar
Ett varierat utbud av attraktiva bostäder kan vara en förutsättning
för att människor ska vilja bo kvar i en mindre kommun – eller välja
att flytta dit. Bostaden i sig betyder mycket för valet av bosättningsort och det är inte för inte som många kommuner lyfter fram tillgången på attraktiva boendemiljöer för att stärka sitt varumärke.
Attraktiva bostäder kan också stimulera till inflyttning och i förlängningen utgöra en tillväxtfaktor. Omvänt kan brist på attraktiva
bostäder hindra en positiv befolkningsutveckling och försvåra företagens kompetensförsörjning och därmed den ekonomiska tillväxten. Parlamentariska landsbygdskommittén lyfter fram behovet
av ett tillskott av bostäder på landsbygden:
Efterfrågan på bostäder i landsbygderna behöver tillgodoses. Det gäller
inte minst hyresrätter för unga, nyanlända och äldre. Det finns också
attraktiva boendemiljöer i många landsbygder, vilka i ökad grad bör
kunna erbjudas den som vill bosätta sig i kommunen eller besöka den
som turist. Kommittén anser att bostadsbyggandet i landsbygderna och
de täta miljöerna i anslutning till dessa bör underlättas.26

Utbudet matchar inte efterfrågan
Vid sidan om koncentrationen till storstadsområdena pågår en inomkommunal urbanisering, som ofta är mer påtaglig för de svagare
kommunerna än utflyttningen till de större städerna. Det gör att det
kan behövas ett nytillskott av bostäder för att möta efterfrågan på
centralorten, även om det finns ett bostadsöverskott i mindre samhällen och på landsbygden. Problemet kan också vara att det befintliga utbudet inte längre matchar efterfrågan. Äldre flerbostadshus
behöver renoveras och rustas upp men det kanske ändå inte finns
förutsättningar att göra dem riktigt attraktiva och lämpliga för
aktuella målgrupper. Det förekommer att man från kommunens sida
bedömer att det parallellt med nyproduktion behöver rivas en del
bostäder. En annan typ av matchningsproblem finns i storstadsområdena, där bostadsbristen bidrar till en utveckling med kraftiga
hyreshöjningar efter ombyggnad, vilket gör att många hushåll tvingas
flytta. En studie av Boverket tyder på att de med lägst inkomst flyttar
SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt
och välfärd.
26
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i högre omfattning än andra hushåll och att dessa flyttningar bidrar
till segregationen.27
Med en åldrande befolkning krävs fler bostäder
Den stora frågan för många kommuner idag är hur man ska klara
bostadsförsörjningen för en åldrande befolkning. Det slår särskilt hårt
mot mindre kommuner med en nettoutflyttning av personer i arbetsför ålder. Kostnaderna ökar för hemtjänst, färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag och många kommuner önskar att de kunde erbjuda
alternativ på bostadsmarknaden för äldre personer som bor långt
från service eller i en bostad som fungerar dåligt att bo i för den som
har nedsatt rörlighet.
Utredningen om bostäder för äldre visade att hälften av de ålderspensionärer som bor i flerbostadshus saknar hiss och att av dem som
bor i hus med hiss är det över hälften som ändå måste passera trappsteg för att nå sin lägenhet. Statistiskt sett ser det inte bättre ut med
tillgängligheten för dem som bor i småhus. Att ha trappor som enda
väg till entrén är ännu vanligare i småhus än i flerbostadshus och
även inomhus är tillgänglighetsproblemen ofta större i småhus.28
En studie från Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms
universitet tyder på att det kan finnas ett större behov av bostäder
med god tillgänglighet för den äldre delen av befolkningen än vad
som kommer till uttryck i kommunernas bedömningar av efterfrågan:
Kombohusprojekten har visat att det går att nyproducera på mindre
orter som inte bedöms ha en brist på bostäder (samt på orter utanför
centralorterna). Det tyder på att äldres bostadsbehov är underskattat
och att tanken om att äldre vill bo kvar i sina nuvarande bostäder inte är
så stark som ofta framkommer i den allmänna debatten.29

Kommunerna beviljar sammanlagt över 70 000 bostadsanpassningsbidrag till en sammanlagd kostnad av en dryg miljard varje år för
åtgärder i befintliga bostäder för att de som bor där ska kunna bo
kvar. Sju av tio ärenden gäller personer över 70 år. Åtgärder i småhus
Boverket, 2014: Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar.
SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer.
29
Andersson, E och Wimark, T, 2015: Kombohusprojektens påverkan på de lokala bostadsmarknaderna Stockholms Universitet.
27
28
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är i genomsnitt dyrare än åtgärder i lägenheter i flerbostadshus.30 Det
är kommunerna som enligt lag står för dessa kostnader. Bostadsanpassningsbidraget är en sedan länge etablerad rättighet och ofta i
det enskilda fallet ett kostnadseffektivt sätt att möjliggöra för en
äldre person att kunna bo kvar i sin invanda miljö. Men många
gånger skulle en nybyggd lägenhet eller en lägenhet i en äldre fastighet som byggts om och försetts med hiss vara ett bättre alternativ
för såväl den enskilde som kommunen.
Andelen äldre varierar men ökar överallt
Andelen äldre ökar i alla kommuntyper om än från olika nivåer.
Skillnaderna är betydande. Medan andelen invånare över 65 år är
mindre än 16 procent i storstäderna och ett tiotal andra kommuner i
Storstockholm, finns det över 100 kommuner där andelen är större
än 25 procent. Ett dussin små kommuner har mer än 30 procent
äldre i befolkningen.31 I sin analys av byggbehovet fram till 2025 konstaterar Boverket att även antalet äldrehushåll växer i samtliga FAregioner32, även där befolkningsutvecklingen i stort är negativ och där
behovet av nya bostäder är ringa eller obefintligt. En konkret bostadsförsörjningsfråga i många kommuner är också behovet av attraktiva
och ekonomiskt överkomliga bostäder för den personal som kommer att behövas inom vården och omsorgen framöver.
Befintliga egnahem kommer inte ut på marknaden
För att öka rörligheten och få till stånd ett bättre utnyttjande av
bostadsbeståndet på svagare marknader kan det behövas ett tillskott
av nya lägenheter i attraktiva lägen, med inriktning på pensionärshushåll som idag bor i äldre småhus.
Tyvärr är det inte säkert att de småhus som frigörs när äldre personer flyttar ligger där efterfrågan finns. Och i natursköna områden, där
det kanske finns en efterfrågan, är det många som avstår från att sälja
ett barndomshem som gått i arv för att i stället använda det som
Boverket, 2016: Bostadsanpassningsbidragen 2015.
SCB, Statistikdatabasen, folkmängden den 1 november 2016. Egen bearbetning.
32
Funktionella arbetsmarknadsregioner, 72 stycken.
30
31
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fritidshus. Kostnaden för att behålla huset upplevs som låg i förhållande till det pris man kan få ut.33
Där det finns en efterfrågan borde småhuspriserna gå upp och så
sker idag på många håll. Men marknadspriserna är inte alltid följsamma
mot efterfrågetrycket. Det hänger delvis samman med begränsningar i
lånemöjligheterna. Att en enskild familj är beredd att betala ett
ganska högt belopp hjälper inte om banken bedömer marknadsvärdet
som lägre. Enligt de regelverk bankerna har att följa, ska bankerna
säkerställa att de inte tar en för stor risk, vilket innebär att de vanligtvis utgår från det lägsta av köpeskillingen och marknadsvärdet.
Ett annat problem är att äldre personer tenderar att bo kvar i
villan även om de inte längre orkar med underhållet. När huset till
sist kommer ut på marknaden är renoveringsbehovet stort, vilket kan
minska attraktiviteten.
Det här bidrar sammantaget till att befintliga småhus inte alltid
räcker för att möta efterfrågan, inte ens om nyproduktion av
hyreslägenheter ger en ökad rörlighet i beståndet. Det kan därför
finnas en efterfrågan även på nya småhus på svaga marknader.
Brist på överkomliga bostäder för ungdomar
Ungdomar tillhör dem som har svårast att hävda sig på bostadsmarknaden. I Boverkets bostadsmarknadsenkät 2017 uppger 87 procent av
kommunerna att det saknas bostäder för ungdomar. Vanligen beror
det på att det generellt sett finns för få lediga bostäder, men ofta
också på att det är brist på smålägenheter eller att de lediga lägenheter som eventuellt finns är för dyra för ungdomarna. Det här gäller
inte bara i större städer. Av de 174 kommuner som har färre än
25 000 invånare och som inte tillhör storstadsregionerna eller högskoleorterna uppger 140 att de har för få bostäder för ungdomar.34
Samtidigt kan konstateras att åldersgruppen 19–24 år är den enda
åldersgrupp som minskar, totalt sett i befolkningen. De var som flest
år 2013 och kommer enligt SCB:s prognos att fortsätta minska i
antal till efter 2020.

33
34

Tillväxtanalys 2015-12-03: Remissvar på betänkandet EU och kommunernas bostadspolitik.
Boverkets webbplats juli 2017: Bostadsmarknaden för olika grupper.
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Hinder och svårigheter på svaga marknader

Vår genomgång ovan visar på flera orsaker till att det kan behövas ett
tillskott av bostäder även där marknadsförutsättningar saknas.
Här går vi närmare in på de finansieringssvårigheter som utredningen har sett där bostadsmarknaden bedöms som svag.
7.2.1

Svårare att få lån och hårdare lånevillkor
på svagare marknader

En del aktörer på svaga marknader uppger att bankerna inte är
intresserade av att finansiera bostadsbyggande på svagare marknader.
Frågan är i vilken utsträckning det är så att banken inte är beredd att
ens överväga ett åtagande eller om det handlar om att banken inte tror
på projektet eller är tveksam till låntagarens återbetalningsförmåga.
I Bostadsmarknadsenkäten 2017 uppger som nämnts 46 kommuner
att svårigheter för byggaktörer att få långivare eller hårda lånevillkor
utgör en av de tre främsta faktorerna som begränsar bostadsbyggandet i kommunen för närvarande. Det rör sig genomgående om kommuner utanför storstadsregionerna, med färre än 25 000 invånare.35
Att finansieringssvårigheter kan utgöra ett hinder för bostadsbyggande i den typen av kommuner är en bild som har bekräftats i
utredningens kontakter med berörda aktörer i mindre kommuner
ute i landet.
Lättare i Norge än i andra nordiska länder?
En genomgång som Tillväxtanalys gjorde 2012 av bostadsförsörjningen på landsbygden i tre av de nordiska länderna, visar på finansieringssvårigheter vid nyproduktion av bostadshus i glesbygd och
landsbygd i såväl Finland som i Sverige. Bankerna ställer sig enligt
rapporten generellt sett negativa till att finansiera nyproduktion i
områden med låga marknadsvärden, även om låntagaren bedöms
kreditvärdig. I Norge ser det något bättre ut, genom tillgång till

35

Boverket, 2017: Bostadsmarknadsenkäten 2017.

173

260

Problem och svårigheter vid finansiering av bostadsbyggande

SOU 2017:108

”grunnlån” och eventuell kommunal medverkan med ”startlån”.36 (Se
vidare i kapitel 10.)
Höga krav på eget kapital
Belåningsgraden beräknas inte på investeringskostnaden utan på
bedömt marknadsvärde för det planerade huset. Det innebär att den
faktiska belåningsgraden för ett byggprojekt, beräknad som lånets
storlek i förhållande till investeringskostnaden, kan bli betydligt
lägre på den svagare marknaden än för motsvarande projekt på en
starkare marknad. Dessutom kan banken till följd av den högre
risken begära en högre andel eget kapital även i förhållande till marknadsvärdet på en svagare än på en starkare marknad. Varje bank har sin
egen kreditpolicy och syn på kreditrisker. Bestämmelserna kring
säkerställda obligationer sätter också begränsningar för hur högt upp i
belåningsgrad en bank får gå i samband med fastighetsfinansiering.37
Visst stöd i en enkät till fastighetsägare
När utredningen i en enkät frågar privata fastighetsägare vad de tror
skulle kunna underlätta för dem att finansiera bostadsbyggande,
svarar mer än var tredje bättre lånevillkor.38 Lika många tror att en
statlig kreditgaranti skulle underlätta. Ungefär var tredje uppger att
en möjlighet till högre belåning skulle underlätta och nästan lika
många anger statligt topplån som något som skulle underlätta finansieringen för dem (figur 7.1). Det går inte att bedöma hur pass representativa dessa svar är för små och medelstora privata byggaktörer
men det visar i alla fall att det finns fler än dem utredningen varit i
kontakt med som menar att den här typen av åtgärder skulle underlätta finansieringen av bostadsbyggande.

Tillväxtanalys 2012: Rural Housing – landsbygdsboende i Norge, Sverige och Finland.
Av 3 kap. 3 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer framgår att när
en hypotekskredit lämnas för fast egendom, tomträtt och bostadsrätt som är avsedd för
bostadsändamål, får krediten ingå i säkerhetsmassan till den del krediten i förhållande till
säkerheten ligger inom 75 procent av marknadsvärdet.
38
Enkäten finns i bilaga 2 och beskrivs i avsnitt 7.3.
36
37
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Källa: Utredningens egen enkät (Antal svar 172) Text som inte syns ovan: Alt. 5: … nuvarande regler.
Alt. 6: … nedan. Alt. 8: … underlätta finansieringen.

7.2.2

Avsaknad av lokal bank kan ha negativa effekter

Avsaknad av bank på orten kan inverka negativt på möjligheterna till
finansiering, dels genom att bankerna inte har kvalitativ information
om potentiella låntagare, dels genom att konkurrensen mellan kreditgivare försämras.39
En forskare vid Jönköpings Universitet, som studerat vikten av
närhet till bank för nya företag, menar att det krävs att entreprenören
och banken träffas minst en gång och bygger upp ett ömsesidigt förtroende vid låneförfrågningar. Studien visar att antalet bankkontor på
landsbygden halverades under perioden 1993–2010 (se även avsnitt 6.3.2) och pekar på flera problem med denna utveckling:

39

Tillväxtanalys 2012: Rural Housing – landsbygdsboende i Norge, Sverige och Finland.
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Vid avveckling av ett bankkontor försvinner dess kunskap om den lokala
marknaden, personlig kunskap om entreprenörers tidigare historia samt
bankens upparbetade nätverk. Detta ökar den asymmetriska informationen – informationsbarriären – mellan entreprenören och banken och
kan innebära att färre entreprenörer med potentiellt lönsamma projekt
får beviljat lån.40

Att närvaron av en lokal sparbank – eller ett lokalkontor av en affärsbank – på orten kan ha stor betydelse bekräftas av utredningens
kontakter med projektutvecklare på svaga marknader. Drygt hälften
av de byggande fastighetsägare som besvarade utredningens enkät
ansåg att det var mycket viktigt att det fanns ett lokalt bankkontor på
orten och sammanlagt 8 av 10 ansåg att det var ganska eller mycket
viktigt. Ungefär lika många ansåg det vara ganska eller mycket viktigt
att det fanns flera konkurrerande kreditgivare på orten.
Är metoden för riskbedömning utformad för staden?
Utredningen har stött på en frustration över vad som uppfattas som
en bristande förståelse för och hänsyn till lokala förhållanden. Den
problematiken tas upp i en rapport av Tillväxtanalys, där man skiljer
mellan subjektsbedömning, dvs. bedömningen av låntagarens återbetalningsförmåga respektive objektsbedömning, som handlar om
vilket värde huset kan ha för någon annan än låntagaren. Subjektsbedömningen måste göras lika för alla, oavsett bostadsobjekt och
geografiskt läge, medan däremot objektsbedömningen kan behöva
diskuteras och problematiseras. I ett inledande avsnitt konstateras att
när det gäller olika typer av risker skiljer sig landsbygdens bostadsmarknad väsentligt från storstadens. Ett marknadsvärde kanske inte
kan bedömas på samma sätt i en landsbygd, där det är ytterst få försäljningar att jämföra med, som i städer, där man kan utgå från ett
stort antal transaktioner av objekt, som är jämförbara i fråga om
ålder, storlek, standard och läge. Trots detta är de institutionella
systemen likartade och ofta tankemässigt utformade för stadens förhållanden. Det kan vara relevant, hävdas i rapporten, att lägga till en
geografisk dimension. På landsbygden är det oftare så att varje
objekt är speciellt, t.ex. när det gäller teknisk utformning, kommuniBackman, M, 2013: Nyföretagande och närhet till finansiellt kapital. Policysammanfattning
från Entreprenörsforum.
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kationer, tomtstorlek, läge, ålder, standard, jakt- och fiskemöjligheter, etc. samt även känslomässiga bindningar till platsen.41
Det här är argument som har kommit igen i diskussioner utredningen haft med berörda aktörer på svagare marknader. Det är naturligtvis svårt för en kreditgivare att väga in aspekter som ”jakt- och
fiskemöjligheter” och ”känslomässiga aspekter” i sin värdering men
sådana faktorer kan sannolikt ha viss betydelse för den ekonomiska
bärkraften i ett bostadsprojekt när det rör sig om enskilda egnahem
eller lokala initiativ från grupper av hushåll.
Svårt få lån till egnahemsbygge på svagare marknader
Hushåll som vill bygga sig ett hus där marknadsvärdena är låga får
räkna med en hög egeninsats, om de kan få något lån över huvud
taget. Det räcker inte med en sund hushållsekonomi och att hushållet
kan visa att man hittills klarat motsvarande eller t.o.m. högre utgifter
för boendet. Finansinspektionens bolånetak, på 85 procent av marknadsvärdet, och bankens värdering av objektet, varvid banken i normalfallet i sin riskbedömning väljer det lägsta av marknadsvärdet och
köpeskillingen/produktionskostnaden, innebär också en begränsning.
7.2.3

Låg marknadsvärdering innebär krav på nedskrivning

Kommunala bostadsföretag har sällan några svårigheter att få lån,
eftersom de har tillgång till finansiering genom Kommuninvest och
kommunal borgen (se avsnitt 6.3.3). Det som däremot framstår som
ett problem när det gäller att bygga bostäder på svagare marknader är
att marknadsvärdet på den fastighet som ska byggas ofta bedöms
som så lågt att det inte räcker för att täcka investeringskostnaden,
vilket utlöser ett krav på nedskrivning av fastighetsvärdena. Något
som i sin tur påverkar bostadsföretagets ekonomiska resultat och
soliditet. Det här upplevs av berörda kommuner och allmännyttiga
bostadsföretag som ett av de största hindren för att bygga hyresrätter
på svagare marknader. Samma problem kan uppstå även på andra
platser, t.ex. i C-lägen i större städer, som visas i tabell 6.5.
41
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Kommuner och kommunala bostadsbolag som utredningen varit i
kontakt med har hävdat att svårigheterna åtminstone delvis är en
följd av de redovisningsregler som infördes 2014, det så kallade K3regelverket, vilket majoriteten av de kommunala bostadsföretagen
följer42. I avsnitt 6.7 redogör vi för hur detta regelverk fungerar.
Här redovisar vi svårigheter som utredningen uppmärksammats på.
Kommuner och kommunala bostadsföretag har framfört följande:
• Många menar att marknadsvärdena i avsaknad av referensobjekt
sätts för lågt. När det finns olika värderingar att utgå från tenderar revisorerna att välja den lägsta värderingen, eftersom de anser
sig tvungna att minimera risken.
• Marknadsvärderingarna upplevs som godtyckliga. I en kommun
hade en del av beståndet inför en eventuell försäljning värderats
till mellan 70 och 80 miljoner kronor, men sedan fick kommunen
ett anbud på 140 miljoner kronor på samma bestånd.
• Redovisningsreglerna tillåter inte att bostadsföretag jämnar ut
kostnader över tid och över beståndet, vilket många vill göra.
Redovisningen ska göras per kassagenererande enhet, dvs. vanligen den enskilda byggnaden.
• Revisorerna kan ställa krav på betydligt högre avkastning från det
kommunala bostadsbolaget än vad ägaren, dvs. kommunen, gör.
• En mindre kommun ifrågasatte att direktavkastningskravet vid
bostadsbyggande där sattes dubbelt så högt som i närmaste stad,
trots mycket goda kommunikationer dit. Det gjorde det mycket
svårt att möta efterfrågan på bostäder för pendlare.
• Krav på nedskrivning ger en hävstångseffekt i förhållande till
möjligheterna att få extern finansiering för nya projekt. Om t.ex.
kravet på eget kapital normalt sett är 20 procent, så medför varje
miljon i nedskrivning 5 miljoner kronor mindre att investera i nya
projekt – dels genom att man har 1 miljoner kronor mindre att
sätta in som eget kapital, dels genom att låneutrymmet därigenom
minskar med 4 miljoner kronor.

Sabo har 305 medlemsföretag och av de 213 som har lämnat uppgifter om detta är det
33 företag som redovisar enligt K2 och resterande 180 enligt K3.
42
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Utredningen har inte haft möjlighet att närmare analysera de här
beskrivna situationerna och de svårigheter som lyfts fram, men det
står klart att en hel del kommuner och allmännyttiga bostadsbolag
på svagare marknader upplever nedskrivningskraven som ett hinder
för bostadsbyggande.
Missnöje även från privata aktörer
Privata fastighetsägare avstår normalt sett från att bygga nya bostäder
där och när det skulle medföra ett omedelbart krav på nedskrivning.
Men även privata fastighetsägare på svagare marknader har inför
utredningen uttryckt missnöje över vad man uppfattar som godtycke
i marknadsvärderingarna och orimligt höga direktavkastningskrav
från bankens sida, i samband med kreditprövning. Ett byggföretag i
en mindre kommun i norra Sverige hade inför ett nybyggnadsprojekt
fått ett avkastningskrav från sin bank på 8 procent, medan de själva
ville räkna på 5,5 procent. Skillnaden berodde enligt byggföretaget på
att man dels ville utgå från faktiska driftskostnader, inte bankens
schablonmässiga, och dels såg mer långsiktigt på investeringen.
Utredningen kan inte värdera signifikansen av detta enskilda
exempel, som kanske snarare belyser vikten av kännedom om lokala
förutsättningar. Banker och även Boverket har anfört att kostnader
för drift och underhåll ofta underskattas, inte minst i de ekonomiska
kalkylerna för nybildade bostadsrättsföreningar.
Krav på nedskrivning trots positivt kassaflöde
Många av dem som utredningen mött menar att marknadsvärderingar inte tar hänsyn till att det inte är aktuellt med försäljning av
objektet. På mindre orter och svagare bostadsmarknader sker sällan
några försäljningar av hyresfastigheter, i synnerhet inte av nybyggda
sådana och därför saknas relevanta referensobjekt. Då kan det bli så
att försäljningar av främst äldre hyreshus med stora renoveringsbehov och låga marknadsvärden får utgöra referensobjekt, vilket kan
resultera i för låga värderingar av nya hyreshus. Det kan också hända
att det inte finns några försäljningar alls att jämföra med på orten.
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Höga avkastningskrav medför krav på högre hyror

Lönsamheten i projekt på svagare marknader kan inte, som på tillväxtmarknader, bygga på en framtida värdestegring utan dessa projekt måste ha en hög direktavkastning. Det innebär att det allt annat
lika krävs högre hyror i förhållande till byggkostnaden på svaga
marknader än på starka marknader. Ett lägre markpris gör visserligen
att den totala investeringskostnaden blir lägre än i tillväxtregionerna
men de högre direktavkastningskraven medför att hyrorna ändå
behöver vara betydligt högre än i det befintliga beståndet. Det förutsätter att det finns en betalningsvilja på orten för högre hyror, se
avsnitt 7.2.5.
Sänkta hyresnivåer utanför storstadsregioner och större städer
I kommuner utanför storstadsområdena med färre än 75 000 invånare
var den genomsnittliga månadshyran i nyproduktionen 2016 cirka
4 900 kronor i månaden för en etta, cirka 7 200 kronor för en tvåa
och cirka 8 900 kronor i månaden för en trea (tabell 7.2). Det är
betydligt högre än i det befintliga beståndet, men något lägre än i
nyproduktionen året innan. Genomsnittliga årshyror per kvadratmeter i nyproduktionen ökade med i genomsnitt 1,7 procent mellan
2015 och 2016 men i de här kommunerna minskade ändå genomsnittliga månadshyror i nybyggda hus med 2–5 procent, beroende på
lägenhetstyp.

Källa: SCB, Statistikdatabasen, egen bearbetning.
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Lägre betalningsförmåga och bristande betalningsvilja

De kommunala bolagen på svagare marknader har ofta ett tryck från
sin ägare att bygga hyresbostäder för att möta efterfrågan från äldre
personer som bor i hus utan hiss eller pensionärspar som vill lämna
villan och flytta in till centralorten. Problemet är att hyresnivåerna i
nyproduktion blir mycket högre än vad man är van att betala på
svagare marknader. Närmare två tredjedelar av alla kommuner har
genomsnittliga hyresnivåer i beståndet på under 1 000 kronor per
kvadratmeter och år. – Att jämföra med hyresnivåerna i nybyggda
lägenheter, som 2016 låg runt 1 500 kr/kvm i kategorin övriga kommuner med mindre än 75 000 invånare.43 Med investeringsstöd är
normhyran 1 300 kr/kvm, vilket också det är betydligt högre än
genomsnittet i det befintliga beståndet. I tre av tio kommuner ligger
hyresnivåerna under 900 kr/kvm (se figur 7.2). Det gäller ofta små
kommuner, och de återfinns i nästan hela landet. Dock inte i
Stockholms eller Uppsala län, på Gotland eller i Halland.
Där det byggs bostäder kontinuerligt sker en viss tillvänjning vid
att det kostar mer att bo i nyproduktion. Människor blir medvetna
om att det är fråga om helt andra hyresnivåer – och även en högre
boendekvalitet – i nybyggda lägenheter än i de äldre bostadsområdena. Men på en ort där det inte byggts på länge blir glappet avskräckande stort mellan boendekostnaderna i det befintliga beståndet
och ett nybyggt hus.

I den här kommungruppen var genomsnittlig årshyra i nyproduktionen 2016 för 1 rk
1 586 kr/kvm, för 2 rk 1 531 kr/kvm och för 3 rk 1 447 kr/kvm.
43
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Källa: SCB, statistikdatabasen, egen bearbetning.

Svårt värdera potentiell efterfrågan
I viss utsträckning kan betalningsviljan sannolikt påverkas av information och marknadsföring. Yngre pensionärspar har ofta råd att
efterfråga en nybyggd hyresbostad och kan vara beredda att betala
rätt mycket för något som ger en extra boendekvalitet. Även i kommuner med en totalt sett svag bostadsmarknad kan det i attraktiva
lägen på centralorten finnas en hög betalningsvilja. Det händer att
det är de dyraste lägenheterna som är mest eftertraktade vid nyproduktion och att det är oväntat lätt att få större lägenheter uthyrda, trots för orten mycket höga hyresnivåer. En sådan potentiell
efterfrågan kan vara svår att bedöma, såväl för byggaktören som för
banken.
Hushållens inkomster varierar regionalt och mellan kommuner
Det finns betydande skillnader mellan kommuner när det gäller hushållens inkomster, vilket säger något om hur betalningsförmågan för
nybyggda lägenheter kan variera. I mindre kommuner utanför storstadsregionerna är inkomsterna markant lägre än i de större städerna.
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De disponibla inkomsterna är särskilt låga i de nordligaste länen. De
kommuner där medianinkomsterna är som lägst återfinns i hög utsträckning i Dalsland, Värmland och Norrlands inland. De högsta
inkomsterna finns framförallt i kranskommuner till de tre storstäderna men även inom storstadsregionerna finns sådana geografiska
variationer i hushållens inkomster att det påverkar förutsättningarna
för finansiering.
Möjligt hyresuttag på svagare marknader?
Det går inte att fastställa någon generell smärtgräns vad gäller hyresnivåer utan möjligt hyresuttag måste bedömas utifrån erfarenhet
lokalt, inför varje bostadsprojekt och i dialog aktuella målgrupper.
När Statens bostadsomvandling (Sbo) förvärvar fastigheter på
svaga marknader och bygger om för att kunna rikta sig till en ny
målgrupp, företrädesvis äldre personer, är inriktningen att hyresnivån ska ligga mellan 1 100 och 1 200 kr/kvm efter ombyggnad. Det
är Sbo:s erfarenhet av vad som är möjligt att ta ut – för ombyggda
äldre hyresbostäder.44 Ett par av de minsta kommunala bostadsföretagen hävdar i kontakter med utredningen att det finns en lokal betalningsvilja för nybyggda bostäder med hyror på 1 500–1 600 kr/m2 –
förutsatt att man bygger små treor.
7.2.6

Utredningens bedömning

Svårigheterna att få till stånd ett tillräckligt byggande på svagare
marknader hänger framförallt samman med att det bedömda marknadsvärdet på det nya huset inte räcker för att motivera investeringskostnaden. Låga marknadsvärden reflekterar höga krav på
direktavkastning – och vice versa – samtidigt som hushållens betalningsförmåga ofta är lägre än på de starkare marknaderna. Dessa
mekanismer är i sig snarare ett uttryck för lönsamhetsproblem än för
finansieringssvårigheter och dessutom starkt kopplade till problemet
med höga byggkostnader.
Samtidigt är hur och på vilka grunder som kreditgivare värderar
risk och bedömer marknadsvärden en central förutsättning för att få
44
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extern finansiering, och möjlig belåningsgrad påverkar lönsamheten.
Det går alltså inte att dra en skarp gräns mellan lönsamhetsproblem
och finansieringssvårigheter.
På basis av de kontakter utredningen haft med intresseorganisationer och berörda aktörer runt om i landet bedömer vi att i den
mån det förekommer finansieringssvårigheter på svagare marknader
ligger orsakerna framförallt i att
• låga hyror i det befintliga beståndet, i kombination med att det
inte byggts några nya bostäder på mycket länge, kan bidra till att
kreditgivare bedömer betalningsviljan för nya bostäder som låg
• små projekt på svagare marknader inte prioriteras av bankerna,
även om det finns en återbetalningsförmåga
• det ibland saknas bank med lokal kännedom, vilket leder till
riskpåslag eller nekade lån.
De kommunala bolagen har i regel inga svårigheter att få lån men ställs
desto oftare inför krav på nedskrivning, vilket uppfattas som ett hinder för bostadsbyggande. Här noterar vi att
• i områden med få transaktioner kan de underlag för marknadsvärderingar som levereras av värderingsföretagen vara svagt underbyggda
• nya redovisningsregler från 2014 har påverkat handlingsutrymmet
och att skillnader i tolkning och tillämpning av reglerna är en del
av problemet.

7.3

Hinder och svårigheter för mindre aktörer

I detta avsnitt redogör vi för de hinder och svårigheter som utredningen uppmärksammats på när det gäller mindre aktörer. Vi har
inte funnit det nödvändigt att göra någon skarp avgränsning av vad
som ska räknas som ”mindre aktörer”. Det är också svårt att få fram
någon statistik som belyser hur bostadsutvecklare fördelar sig storleksmässigt. Den statliga Byggkonkurrensutredningen konstaterade
att de tio största byggaktörerna år 2013 hade bortåt hälften av den
totala marknaden för byggande av flerbostadshus. Störst var PEAB,
följt av JM och Skanska. Koncentrationen var ännu större för ny-
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produktion av bostadsrätter. Sett till antalet bostadsrättslägenheter
som påbörjades det året så byggdes 7 av 10 av någon av de sex största
bostadsutvecklarna – de tre nämnda plus NCC, HSB och Riksbyggen.45 Koncentrationen till större företag är alltså stark men
resterande andelar av nyproduktionen är spridd över ett stort antal
medelstora eller mindre, inte sällan lokalt förankrade aktörer.
Bra med fler mindre aktörer på bostadsmarknaden?
Byggkonkurrensutredningen konstaterar att det har skett flera nyetableringar av mindre byggaktörer på marknader med högt bostadsbyggande. En fördel med att få in fler mindre bostadsutvecklare kan
vara att öka prispressen på en lokal eller regional marknad. Byggkonkurrensutredningen hänvisar till en rapport från KTH enligt
vilken små byggaktörer i vissa fall producerar till väsentligt lägre
kostnader, jämfört med stora byggaktörer, samtidigt som de vanligen är mer kreativa och innovativa i utformningen av bostäderna.46
På starkare marknader kan de nya aktörerna enligt uppgift till den
här utredningen vara mer riskbenägna än de större, mer etablerade
byggföretagen och de kan vara beredda att bjuda högt för marken för
att komma in på marknaden.
Enkät till fastighetsägare
Det är alltid svårt att få information om icke-händelser, i det här
fallet bostadsprojekt som inte blir av, och i vilken utsträckning det
kan bero på finansieringssvårigheter. Utredningen har därför via
Fastighetsägarna Sverige gått ut med en enkät, som riktade sig till
”små och medelstora fastighetsägare som bygger eller bygger om
bostäder, eller som skulle vilja göra det”. Det fanns inga möjligheter
att göra ett riktat utskick utifrån företagsstorlek utan de som kände
sig träffade fick besvara enkäten. Vi fick svar från 264 fastighetsägare
från alla delar av landet Av dem som svarade hade cirka 30 procent
färre än 20 lägenheter i egen förvaltning och ytterligare cirka 20 proSOU 2015:105 Plats för fler som bygger mer.
Ibid. Hänvisar till Psilander, K, 2004: Hur små byggherrar lyckas – Arbets- och förhållningssätt.
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cent färre än 50 lägenheter. 35 procent hade mellan 50 och 500 lägenheter. En mindre del hade mer än 500 lägenheter i egen förvaltning.
Enkäten gick ut till alla de cirka 11 000 adressater som prenumererar på Fastighetsägarnas nyhetsbrev. Svarsfrekvensen var alltså
uppenbart låg men inte mätbar, eftersom det inte finns någon uppgift om hur många av dem som fick utskicket som tillhör målgruppen. Det går alltså inte att säga hur pass representativa dessa fastighetsägare är och man kan därför inte dra några långtgående slutsatser
– möjligen att finansieringsfrågan för närvarande inte är tillräckligt
angelägen för att locka fler att besvara en enkät. Svaren kompletterar
ändå det underlag vi har från intresseorganisationer och enstaka
branschföreträdare. En del av resultaten presenteras i detta avsnitt.
Enkäten finns i bilaga 3.
Många upplever att det är svårare för mindre aktörer att få lån
De flesta av dem som besvarade enkäten hade antingen pågående
bostadsprojekt eller projekt på gång de närmaste åren. Men en del av
dem som besvarade enkäten hade inte några planer på nyproduktion
inom de närmaste fem åren. På frågan varför? svarar 6 av 10 att det
inte går att få lönsamhet i det. Betydligt färre uppger svårigheter att
få lån eller orimliga lånevillkor som anledning till att man inte satsar
på nyproduktion (figur 7.3).
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Källa: Utredningens enkät till fastighetsägare.
De svarsalternativ som inte syns helt slutar med ”… beståndet” respektive ”… nedskrivning”.

Av dem som däremot hade planer på egen produktion (172 st) uppger 4 av 10 att det är svårt att klara finansieringen under byggtiden.
Bara 1 av 10 menar att detsamma gäller förvaltningsfasen. 7 av 10 upplever att det är svårare för mindre aktörer att få lån, vilket bekräftar
den bild utredningen fått genom andra kanaler.
Nedskrivningskrav ses som hinder för små kommunala bolag
Utredningen har mött ett antal av de minsta kommunala bostadsbolagen. De flesta av dem ser ett behov av att bygga fler bostäder
men de nya redovisningsreglerna framhålls som ett hinder. Bedömda
marknadsvärden blir ofta låga, vilket medför krav på nedskrivning.
De nya redovisningsreglerna verkar påverka de mindre företagen
mest – trots att K3-reglerna inte är obligatoriska för små företag. (Se
även avsnitt 7.2.3.)
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Varje projekt får stor effekt på ekonomin

För en mindre aktör, t.ex. en fastighetsägare med ett begränsat
bostadsbestånd, får varje enskilt projekt stort genomslag i företagets
ekonomi och balansräkning. Mindre fastighetsägare kan efter även
ett mindre nyproduktionsprojekt behöva flera år för att återuppbygga soliditeten innan det går att satsa på ett nytt projekt – även om
det finns en efterfrågan på fler nybyggda bostäder. Om det finns
många lokala fastighetsägare eller andra aktörer som är intresserade
av att bygga bostäder, så är detta inget problem i relation till behovet
av bostäder. Men om det bara finns en eller ett par presumtiva byggaktörer blir dessa aktörers behov av att konsolidera sig under flera år
efter varje projekt en starkt begränsande faktor i bostadsförsörjningen.
Krav på positivt kassaflöde från början
Medan större fastighetsbolag inte alltid behöver ha ett positivt kassaflöde redan från år 1, saknar mindre aktörer ofta utrymme att ta inledande förluster i ett projekt. Det finns inga andra delar av verksamheten som kan bära företagets ekonomi.
7.3.2

All risk knuten till en plats

De stora aktörerna är sällan aktiva på svagare marknader. Där är det
vanligen de kommunala bolagen som kan tänkas bygga eller små,
lokala fastighetsägare och byggföretag som är verksamma på sin
hemmaplan. För små, lokalt verksamma fastighetsägare, är all risk
förbunden med en och samma plats. Det geografiska området för riskspridningen är ytterst begränsat, vilket ökar sårbarheten för strukturella samhällsförändringar, som t.ex. en arbetsplatsnedläggelse. Detta
gäller i viss mån även alla kommunala bostadsföretag, eftersom de
inte kan vara aktiva utanför sin kommun.

188

275

SOU 2017:108

7.3.3

Problem och svårigheter vid finansiering av bostadsbyggande

Högre krav på eget kapital

Av de fastighetsägare som i utredningens enkät uppgav finansieringssvårigheter som anledning till att man inte satsade på nyproduktion pekade merparten på höga krav på eget kapital. Fastighetsägarna
Sverige har uppfattningen att bankerna regelmässigt ställer krav på en
egen kapitalinsats motsvarande 30 procent när det gäller mindre
byggaktörer.
Utredningens enkät bekräftar att banken ganska ofta kräver minst
30 procent eget kapital men svaren är spridda (figur 7.4). Merparten
uppger dock att det krävs 25 procent eget kapital eller mer. Det finns
också de som hävdar att egeninsatsen behöver uppgå till 40 procent
eller mer. (Frågan avsåg ett specifikt pågående eller planerat projekt.)
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Källa: Utredningens enkät till fastighetsägare (Antal svar 172).

Vi frågade också hur hög belåning man hade behov av, utifrån sin
ekonomiska situation. Även där var spännvidden stor. Medan en del
skulle behöva låna till 85 procent av investeringskostnaden fanns andra
som skulle klara sig med mindre än 50 procent. Ungefär var fjärde
fastighetsägare svarar att de behöver lånefinansiera 70–80 procent av
investeringskostnaden och något fler svarar 80–85 procent.
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Källa: Utredningens enkät till fastighetsägare (Antal svar 172).

7.3.4

Investeringsstödet kommer sent i processen

Det statliga investeringsstödet kan ha avgörande betydelse för mindre
projektutvecklare när det gäller att nå lönsamhet i nyproduktion av
hyresbostäder. Men stödet utbetalas sent i processen, först efter
slutbesiktning, och bidrar därför inte till finansieringen under byggtiden. Det kan t.o.m. ha motsatt effekt. Investeringsstödet medför
krav på lägre hyror, vilket minskar inkomsterna och stödet kan därigenom bidra till en lägre marknadsvärdering. Det i sin tur kan medföra att banken ställer större krav på eget kapital, vilket kan försvåra
för en mindre aktör. Vi återkommer till detta i kapitel 8.7.2, där vi
tittar på investeringsstödet utifrån hur det kan samverka med de
statliga kreditgarantierna.
7.3.5

Svårt klara finansieringen i projekteringsskedet

Ett byggprojekt kan principiellt sägas omfatta tre skeden: projekterings- eller markköpsskedet, byggtiden respektive förvaltningsskedet. Det är vanligen de två sistnämnda skedena som avses när
man diskuterar finansieringslösningar. Utredningens enkät bekräftar
att det oftast är byggtiden som är svårast att klara finansieringen för.
Under byggtiden behöver projektutvecklaren vanligen en byggkredit
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och när sedan huset är färdigställt och kan värderas läggs byggkrediten om till ett fastighetslån, med fastigheten som säkerhet. Men
byggkrediten kan inte lyftas förrän spaden är i jorden och innan dess
ska planering, projektering, eventuell marksanering, marknadsföring
och ibland även markköp göras. I det skedet är möjligheterna små att
lånefinansiera utgifterna. Av de fastighetsägare som besvarade utredningens enkät uppger 3 av 10 att är det är särskilt svårt att klara
finansieringen i projekteringsfasen (figur 7.6).
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Källa: Utredningens enkät till fastighetsägare(172 svar).

Svårigheterna att klara finansieringen i det inledande skedet accentueras ytterligare om planprocessen drar ut på tiden. De mindre
byggaktörerna har ofta inte den ekonomiska buffert som krävs för
att vara med och driva detaljplanen, vilket inte sällan förväntas från
kommunens sida. Markanvisningen som sådan är inte något värd i
finansieringssammanhang. Kommunen tar normalt sett inte någon
del av den ekonomiska risken, för den händelse detaljplanearbetet
skulle dra ut på tiden eller byggrätten skäras ned. Det gäller för byggaktören att klara sina kostnader i det inledande skedet, för att hålla
personal och anlita arkitekter, markundersökningar m.m.
Själva markköpet genomförs normalt sett inte förrän i samband
med exploateringsavtalet, som träffas när detaljplanen vunnit laga
kraft. Men byggstart kan av olika skäl ske senare, och i så fall måste
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byggaktören ligga ute med ett mycket stort belopp innan byggkrediten kan lyftas. I det skedet kan marken visserligen användas som
säkerhet för ett banklån, men då till högre ränta än byggkrediten. Den
statliga kreditgarantin avser i de allra flesta fall byggtiden. Garantin
kan omfatta även markköpet men den kostnaden måste i så fall bakas
in i byggkrediten och garantin kan inte börja gälla förrän bygget har
påbörjats.
Som konstaterades i kapitel 6 är det i princip tillåtet att använda
förskott på insatserna i bostadsrätt respektive upplåtelseinsatserna i
kooperativ hyresrätt till kostnader under byggtiden, men det krävs
då en säkerhet för hela beloppet, t.ex. en bankgaranti från den bank
som ställer ut byggkrediten. Det är förstås ännu svårare att kunna
ställa säkerhet och ta ut och börja använda förskott på insatserna
redan under projekteringen. När det gäller bostadsrätt finns dessutom ett uttryckligt lagkrav på att det ska finnas en kostnadskalkyl
innan man kan ta ut förskott.
Byggemenskaper och kooperativa hyresrättsföreningar kan
ha särskilt svårt att klara finansieringen av projekteringsskedet
Byggemenskaper är exempel på icke-kommersiella mindre aktörer,
som också karakteriseras av att de aldrig har drivit ett byggprojekt
förut och förmodligen inte kommer att göra det fler gånger heller.
De är typiska ”engångsbyggare” för att återkoppla till Byggkonkurrensutredningens indelning (avsnitt 6.1.3). I likhet med kooperativa
hyresrättsföreningar som bygger i egen regi har de ingen stark ekonomisk aktör som backar upp dem och har en särskild utmaning i att
klara ekonomin under de inledande skedena.
Föreningen Byggemenskaper i Sverige har tagit fram en definition
av begreppet byggemenskap: ”En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter
bygga och senare använder en byggnad”. Här utgår vi från att det är
bostäder det handlar om och innebörden av byggemenskap ligger då
mycket nära tanken med kooperativ hyresrätt (se 7.4.4), men bygggemenskaper kan även välja en annan upplåtelseform än kooperativ
hyresrätt.
Byggemenskapen består alltså av enskilda hushåll som går samman och är beredda att lägga tid och engagemang på att tillsammans
utforma sitt framtida boende. Genom samarbetet skapas en gemen192
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skap, som typiskt sett återspeglas i boendet. I Tyskland, där den här
planeringsformen är betydligt vanligare, säger man att byggemenskapen övergår i en bogemenskap. Erfarenheterna från Tyskland är
att byggemenskaper bidrar till social stabilitet, högre kvalitet, större
mångfald och intressantare arkitektur. Delegationen för hållbara
städer pekade bl.a. på möjligheterna att få ett breddat utbud på
bostadsmarknaden och menade att fördelarna för de boende framförallt låg i möjligheterna att påverka sitt boende, lära känna sina grannar
och få rimliga boendekostnader. Utredningen om bostäder för äldre
fann att byggemenskaper som planeringsform kan vara ett alternativ i
en strategi för att lösa bostadsbehovet för äldre framöver, genom att ta
tillvara initiativ och engagemang från nyblivna pensionärer.47
Utredningen bedömer att byggemenskaper, liksom kooperativa
hyresrättsföreningar, även skulle kunna bidra till att få till stånd
minde bostadsprojekt där kommersiella projektutvecklare tvekar om
marknadsförutsättningarna.
7.3.6

Kommun och bank kan föredra större objekt

Mindre byggaktörer kan uppfatta ett ointresse från bankernas sida
när det gäller att finansiera mindre projekt. Det gäller inte bara i de
fall risken bedöms som hög utan uppfattas bottna i en tveksamhet
till att över huvud taget lägga kraft på mindre projekt, som inte har
så stor ekonomisk betydelse för banken. Den som dessutom är ny
kund i banken har en extra resa att göra. Det är en nackdel att inte ha
någon historik i förhållande till banken att falla tillbaka på.
Även kommuner kan föredra större aktörer. Det kan handla om
att man är angelägen om att nå stora volymer i bostadsbyggandet,
inte minst i tider av bostadsbrist, då de politiska målen handlar om
kvantitet och snabb utbyggnad. I städerna tenderar kommunernas
organisation att vara bättre ägnad att möta större och etablerade
byggaktörer än småskaliga fastighetsägare och nya aktörer, som
kanske bara bygger enstaka projekt. Eller för den delen ”engångsbyggare”, som byggemenskaper och kooperativa hyresrättsföreningar.
Samtidigt finns det kommuner som har en uttalat målsättning att
främja och underlätta för mindre aktörer.
47

SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer.
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Mindre aktörer går samman
Det finns flera exempel på att mindre projektutvecklare tacklar de
problem som de upplever med att vara en liten aktör genom att gå
samman under det inledande skedet. Ett 20-tal mindre fastighetsägare i Stockholmsregionen har bildat den ekonomiska föreningen
Fastsam. Bakgrunden är att de upplever att de små aktörerna stängs
ute från nyproduktionen genom att detaljplaner bara tas fram för
projekt med flera hundra lägenheter. Tanken är att man, genom att
gå samman i projektgrupper, ska kunna uppvakta kommuner om
markområden som annars skulle gå till stora byggbolag. Markanvisning, planprocess och upphandling av entreprenad sker samordnat
och med gemensam finansiering.48
7.3.7

Utredningens bedömning

Utredningen har sett att mindre fastighetsägare och projektutvecklare kan ha svårt att få lån till bostadsbyggande, inte minst om de
samtidigt är nya aktörer i förhållande till kommunen eller hos banken
ifråga. Vi ser följande möjliga orsaker till svårigheter förknippade med
finansieringen för de mindre byggaktörerna:
• Baselreglerna medför att bankerna behöver ha högre kapitaltäckning för små och medelstora företag (se avsnitt 6.3.1).
• Bankerna är mer försiktiga i sina bedömningar av återbetalningsförmåga när det gäller mindre aktörer.
• Brist på eget kapital – även efter en mindre nyproduktion kan det
ta flera år att återuppbygga soliditeten innan det går att satsa på
ett nytt projekt.
• De statliga kreditgarantierna är dåligt kända. De kan möjligen
också vara krångliga att använda, dyra eller på annat sätt otillräckliga, något vi tittar närmare på i kapitel 8.
• Lånemöjligheterna inskränker sig till byggkredit och fastighetslån, medan mindre aktörer, t.ex. byggemenskaper och koopera-

48

Fastsams webbplats 2017-04-10 samt muntlig information.
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tiva hyresrättsföreningar som bygger i egen regi, kan behöva viss
extern finansiering även under projekteringsskedet.

7.4

Förutsättningar för hyresrätt jämfört
med andra upplåtelseformer

Den främsta skillnaden i förutsättningarna för att bygga hyresrätt
jämfört med att bygga bostadsrätter eller egnahem är att den som
bygger hyresrätter för egen förvaltning måste utgå från ett långsiktigt
avkastningskrav, medan den som bygger för försäljning får sin avkastning på insatt kapital direkt vid färdigställandet, när bostäderna
säljs. Ett projekt med hyresrätt har därigenom en större sårbarhet
inför en eventuellt minskad framtida efterfrågan, vilket vägs in i
marknadsvärderingen och kan göra det svårare att få finansiering.
När det gäller bostadsrätt måste banken visserligen i sitt kreditbeslut
väga in risken för att det inte ska gå att sälja alla lägenheter men den
risken hanteras ofta genom att ställa krav på att en stor del av lägenheterna ska vara tecknade49 innan projektet påbörjas. (Se även avsnitt 6.1.)
Den som bygger hyresbostäder behöver inte bara en byggkredit
utan även, när huset är klart, ett fastighetslån på i stort sett samma
belopp. Vid bostadsrättsproduktion löses en stor del av slutfinansieringen genom medlemmarnas insatser.
För kommunerna visar sig dessa skillnader i förutsättningarna i
att det ofta är svårt att få privata aktörer intresserade av att bygga
hyresrätter för egen förvaltning. Det gäller framförallt på svagare
marknader.
7.4.1

Några kommuner närmar sig lånetaket

För de kommunala bostadsbolagen är finansieringen i sig oftast inget
problem, eftersom de flesta finansierar sin verksamhet genom Kommuninvest. Men det finns en restriktion: Kommunens samlade
belåning får inte överstiga ett visst belopp per invånare och kommunen kan behöva prioritera finansiering av kärnverksamheter som
Det vill säga en kund ska ha tecknat sig för att köpa lägenheten och betalat en bokningsavgift.
49
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äldreboenden och skolor. Detta lånetak varierar från kommun till
kommun, beroende på kommunens finansiella styrka (se avsnitt 6.3.3).
Ett antal kommuner – kanske 10–15 stycken – börjar närma sig lånetaket. Till skillnad från tidigare, då de kommuner som lånat mycket
och därför närmat sig lånetaket, oftast haft god ekonomi och egna
tillgångar, handlar det nu om kommuner med svagare ekonomiska
förutsättningar.50
7.4.2

Lönsamhetsproblem vid ombyggnad av hyresrätter

I många kommuner finns ett stort renoveringsbehov i det befintliga
bostadsbeståndet. Det gäller inte minst hyreshusen från 1960- och
70-talet. De allmännyttiga bostadsföretagen kan finansiera en ombyggnad och upprustning genom Kommuninvest men har svårt att
nå lönsamhet i en ombyggnad, något som gäller såväl privata som
kommunala fastighetsägare. De hyror som behöver tas ut efter ombyggnaden blir ofta väsentligt högre än innan ombyggnaden och
hushållens betalningsförmåga kan vara begränsad. Ett problem ur ett
finansieringsperspektiv är också att många av de åtgärder som behöver genomföras inte är bruksvärdehöjande och därför inte får ligga
till grund för en hyreshöjning. Det har lett till att flera fastighetsägare gått över till att renovera lägenheter en och en, efter hand som
de blir lediga, utan att åtgärda sådant som stammar, fönster och tak,
medan det ur ett bostadsförsörjningsperspektiv skulle behövas mer
långtgående insatser.
7.4.3

Besvärligare att värdera studentbostäder

I 2017 års bostadsmarknadsenkät bedömer 23 av landets 40 högskolekommuner att de har ett underskott på studentbostäder. Det gäller
såväl små som stora högskolekommuner. Orsakerna är desamma som
när det gäller bristen på bostäder för ungdomar – de lediga lägenheter som eventuellt finns är för stora och för dyra. Enligt kommunerna kommer dock sammanlagt över 6 200 studentbostäder att
påbörjas under 2017, en fördubbling jämfört med året innan. Under
2018 förväntas sammanlagt cirka 5 000 studentbostäder påbörjas
50

Muntlig information från SKL.
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runt om i landet. En mycket stor del av planerade nya studentbostäder byggs i Stockholmsregionen men sammanlagt ett 40-tal
kommuner har någon del i tillskottet. De som bygger studentbostäder
är framförallt privata aktörer, som står för över hälften av antalet
bostäder, men även allmännyttiga bostadsbolag och stiftelser.51
Generellt sett verkar det inte vara några svårigheter med finansieringen vid byggande av studentbostäder. En del studentbostadsföretag är kommunägda bolag och kan därmed få finansiering via sin
ägare från Kommuninvest. Det kan möjligen vara svårt för nya
studentbostadsbyggare att komma in i kommunerna – ungefär på
samma sätt som det är svårt för andra mindre aktörer som är nya på
marknaden.
Studentbostäder avviker dock i viss mån från annan hyresrättsproduktion, vilket kan utgöra en utmaning även i finansieringshänseende. Produktionskostnaderna per kvadratmeter blir normalt
sett högre för små lägenhetsstorlekar, där badrum och kök utgör en
större andel av boytan. Driftskostnaderna är väsentligt högre för
studentbostäder än för vanliga hyresbostäder, till följd av högre
omsättning på lägenheterna och hög boendetäthet. Enligt Studentbostadsföretagen är kunskapen om studentbostäder ofta låg hos
kreditgivarna, som finner det svårare att bedöma marknadsvärdet för
studentbostäder, jämfört med vanliga hyresfastigheter. Bankföreningen bekräftar att studentbostäder kan vara besvärligare än andra
objekt att värdera, speciellt om de avviker från vad som kan betraktas
som en normal utformning av ett hyreshus, t.ex. består av moduler.
Det är i sammanhanget också svårt att bedöma det långsiktiga behovet av bostäder som är byggda på ett sätt som kanske passar framförallt yngre personer. Den dag då behovet upphör kan det vara svårt
att hitta en alternativ användning för dessa bostäder.

51

Boverkets webbplats, juli 2017: Bostadsmarknaden för olika grupper.
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Tveksamhet inför kooperativ hyresrätt

Kooperativ hyresrätt är en upplåtelseform som har drag av såväl hyresrätt som bostadsrätt, en upplåtelseform som på många sätt liknar
bostadsrätten såsom den ursprungligen fungerade. Den ger de boende
betydligt större inflytande än i en vanlig hyresrätt men kräver inte att
man riskerar ett stort kapital, som för en nybyggd bostadsrätt. Kooperativ hyresrätt lyder under en egen lag.52 Kooperativ hyresrätt är i det
här sammanhanget intressant som ett alternativt sätt att lägga upp
finansieringen av ett bostadsprojekt, i synnerhet på marknader där intresset för att bygga bostäder är svagt från andra aktörer.
Fastigheten kan ägas av föreningen eller blockhyras
En kooperativ hyresrättsförening är en ekonomisk förening, som har
till ändamål att upplåta bostäder med hyresrätt till sina medlemmar.
Vid nyproduktion uppförs bostäderna antingen av föreningen, som
bygger i egen regi – ”ägarmodellen” – eller i samarbete med en professionell fastighetsägare, som föreningen sedan blockhyr huset av –
”hyresmodellen”. Genom att de som ska bo i huset är beställare och
medverkar i planeringen främjas ett livscykelperspektiv och en effektiv förvaltning.
Med ägarmodellen av kooperativ hyresrätt uppstår inget enskilt
vinstintresse, vilket gör att månadshyran kan bli lägre än i nyproducerade hyresrätter – i synnerhet på sikt. Även med hyresmodellen
finns förutsättningar att hålla nere hyrorna genom medlemmars egna
insatser i förvaltningen och genom att föreningen själv håller i budget
och hyressättning enligt självkostnadsprincipen. Ägarmodellen av
kooperativ hyresrätt har mycket gemensamt med planeringsformen
byggemenskap, som dock även kan ha annan upplåtelseform (se avsnitt 7.3.5).

Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt. Denna lag innebar ett permanentande av en försökslagstiftning som pågått sedan 1986.
52
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Upplåtelseinsatserna kan fungera som toppfinansiering
Medlemmarna i den kooperativa hyresrättsföreningen betalar en årlig
medlemsavgift, som ofta ger en köplats i en intern bostadskö. Föreningen kan alltså, till skillnad från en bostadsrättsförening ha fler
medlemmar än det finns lägenheter, vilket minskar risken för framtida vakanser. Vid inflyttning betalas en upplåtelseinsats, som normalt
sett är väsentligt lägre än för jämförbara bostadsrätter. Lägenheten får
inte säljas men upplåtelseinsatsen återfås normalt sett vid avflyttning.
Inför avflyttning sägs hyreskontraktet upp och lägenheten återgår till
föreningen, för att hyras ut till en annan medlem – som får erlägga
samma upplåtelseinsats till föreningen.
För föreningen fungerar de sammanlagda medlemsinsatserna som
en ränte- och amorteringsfri toppfinansiering och bidrar på så sätt
till att hålla nere ingångshyrorna och till föreningens soliditet.
Bankerna fortfarande tveksamma
Det förefaller fortfarande finnas en tveksamhet från bankernas sida
gentemot kooperativ hyresrätt, vilket sannolikt åtminstone delvis
bottnar i en osäkerhet om premisserna för den här upplåtelseformen.
Det verkar också vara dåligt känt att det går att få en statlig kreditgaranti via Boverket, och att den kan medges för upp till 95 procent
av marknadsvärdet när det gäller kooperativ hyresrätt, vilket är mer
än för andra upplåtelseformer, där gränsen är 90 procent.
Svårt få lån till upplåtelseinsatsen i kooperativ hyresrätt
Liksom upplåtelseformen bostadsrätt bygger kooperativ hyresrätt på
att de boendes insatser är en del i slutfinansieringen av projektet. För
hushåll i kooperativ hyresrätt är det dock svårare att få lån till upplåtelseinsatsen. Eftersom det rör sig om en form av hyresrätt går det
inte att använda lägenheten som säkerhet för lån. Å andra sidan är
insatsbeloppet betydligt lägre och hushållet förlorar normalt sett inte
sitt insatta kapital även om värdet skulle sjunka, vilket är en av poängerna med denna upplåtelseform. Dessutom finns det numera även
en möjlighet att värdesäkra upplåtelseinsatserna. Föreningen kan
enligt en ny bestämmelse i lagen om kooperativ hyresrätt bestämma
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att en medlem som flyttar ut ska få tillbaka ett högre belopp än insatsen, t.ex. genom en indexuppräkning.53 Tidigare var det bara möjligt
att få tillbaka upplåtelseinsatsen till det nominella beloppet, vilket
gjorde att värdet urholkades med inflationen.
Viss risk förbunden med upplåtelseinsatsen
Medlem har som framgått rätt att få tillbaka sin upplåtelseinsats vid
avflyttning. Det belopp som utbetalas till en avgående medlem får
emellertid inte överstiga medlemmens andel av föreningens eget
kapital.54 Det finns alltså en viss risk att medlemmen förlorar hela
eller delar av sin insats. Även om risken är liten, kan detta medföra
en tveksamhet inför upplåtelseformen.
7.4.5

Bristande neutralitet mellan hyrt och ägt boende

Beskattningen av byggande och boende kan, liksom olika former av
subventioner, bidra till skillnader mellan upplåtelseformerna ifråga
om förutsättningarna för finansiering. När räntebidragen återinfördes 1975 var ett av syftena att utjämna skillnaden till följd av inkomstbeskattningens effekt för olika upplåtelseformer. När räntebidragen sedan togs bort för egnahem på nittiotalet behölls de ett tag
för hyresbostäder just för att väga upp fördelen av skatteavdragen i ägt
boende och därmed utjämna de ekonomiska villkoren mellan upplåtelseformerna. Det så kallade neutralitetsmålet i svensk bostadspolitik
innebär att de skattemässiga förutsättningarna ska vara likvärdiga för de
olika upplåtelseformerna.55 (Se avsnitt 9.2.) Räntebidragen avvecklades
så småningom helt, även för hyresrätt, och därmed även den utjämnande effekt de haft på villkoren mellan hyrt och ägt boende.56
Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sabo hävdar att det
råder bristande balans i de ekonomiska villkoren mellan upplåtelseformerna både i nyproduktionen och i förvaltningsskedet. De kommer fram till att de nuvarande skatte- och subventionsreglerna bidrar
Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt, 2 kap. 9 a § första stycket.
Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt 2 kap. 9 a § andra stycket.
55
SOU 2000:34 Del III Skattemässig neutralitet mellan upplåtelseformerna.
56
Boverket, 2005: Många mål få medel. Boverkets utvärdering av statliga stöd till bostadsbyggande 1993-2004.
53
54
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till att det är cirka 2 400 kronor dyrare per månad att bo i en nybyggd
hyresrätt jämfört med att bo i ett nybyggt småhus med äganderätt
eller i en bostadsrätt. Den enskilt största förklaringen till skillnaden i
skatteutfallet är privatpersoners avdragsrätt för ränteutgifter. För att
på sikt uppnå en rimlig balans föreslår dessa aktörer att en låg moms
läggs på bostadshyror, att fastighetsavgiften på hyresrätter avskaffas
och att skattereglerna ändras för att underlätta underhåll av bostadshyreshus. Eftersom en momssänkning kan ta många år att genomföra föreslår de ett tillfälligt ROT-stöd för hyresrätt och att någon
form av balanserande villkor införs för nyproduktion av hyresrätter.57
Utredningen har inte haft skattefrågorna på sitt bord och har därför inte gjort någon egen motsvarande analys, men håller för troligt
att organisationernas förslag skulle öka möjligheterna att nå lönsamhet i hyresrättsproduktion och därmed förbättra förutsättningarna
för finansiering av hyresrättsprojekt.
Högre stämpelskatt för kooperativ hyresrätt
Vid analysen av förutsättningarna för kooperativ hyresrätt dyker en
annan skattefråga upp. Vid köp av fastighet betalas en stämpelskatt,
som beräknas på antingen köpeskillingen eller taxeringsvärdet – det
högsta värdet av de två. För juridiska personer, som aktiebolag och
ekonomiska föreningar är stämpelskatten 4,25 procent medan privatpersoner och ideella föreningar betalar 1,5 procent. Genom ett undantag gäller den lägre procentsatsen även för bostadsrättsföreningar.58 Bostadsrättsföreningar har alltså, trots att de är ekonomiska
föreningar, den lägre stämpelskatten. Det har däremot inte kooperativa hyresrättsföreningar.
Bestämmelserna om hur hög stämpelskatten ska vara finns i en lag
från 1984 om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Bestämmelserna ändrades inte när upplåtelseformen kooperativ hyresrätt permanentades 2002. Skillnaden mellan bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar uppmärksammades av Bostadsbeskattningskommittén, som konstaterade att det inte finns sakliga skäl för att
Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sabo 2017: Balanserade villkor (reviderad).
Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, 8 § samt Lantmäteriets webbplats, juli 2017.
57
58

201

288

Problem och svårigheter vid finansiering av bostadsbyggande

SOU 2017:108

bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar ska behandlas olika. Kommitténs slutsats blev att de kooperativa hyresrättföreningarna också borde betala stämpelskatt enligt den lägre skattesatsen, dvs. 1,5 procent.59 Men någon sådan ändring har inte genomförts.
Vi noterar att Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och
stämpelskatteområdet föreslår en generell sänkning av skattesatsen för
juridiska personer, från 4,25 procent till 2 procent.60 Även om en sådan sänkning skulle vara till fördel för kooperativa hyresrättsföreningar jämfört med idag, skulle bostadsrättsföreningar och kooperativa
hyresrättsföreningar alltjämt behandlas olika utan synbar anledning.
7.4.6

Utredningens bedömning

Förutsättningarna för bostadsproduktion ser olika ut beroende på
vilken upplåtelseform det rör sig om. Utredningen bedömer att skillnader mellan upplåtelseformerna när det gäller finansieringsförutsättningarna till stor del uppstår genom att skillnader i beskattningen
påverkar lönsamheten. Tittar man bara snävt på möjligheterna att få
extern finansiering ser utredningen inga principiella skillnader mellan
å ena sidan hyresrätt och kooperativ hyresrätt och å andra sidan
bostadsrätter men noterar följande:
• Det finns en tveksamhet från en del banker till att finansiera byggande av bostäder med kooperativ hyresrätt, möjligen beroende
på okunskap om hur upplåtelseformen fungerar.
• Eftersom det inte går att pantsätta en kooperativ hyresrätt får
hushållen en högre ränta på eventuella lån till upplåtelseinsatsen.

7.5

Finansiering av bostadsbyggande vid finansiell kris

Problem som uppstod på finansmarknaden under den globala finanskrisen 2007–200961 ledde till svårigheter för fastighetsutvecklare att
få lån för att finansiera ny- och ombyggnadsprojekt. Syftet med
SOU 2014:1 Vissa bostadsbeskattningsfrågor.
SOU 2017:27 Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet.
61
Ibland anges årtalen 2007–2008 och 2008–2009.
59
60
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detta avsnitt är att visa på åtgärder som staten vidtog under finanskrisen för att mildra eventuella svårigheter för bostadsutvecklare att
få lån under en finansiell kris. Avsnittet inleds med en sammanfattning över hur finanskrisen påverkade bostadsbyggandet i Sverige.
7.5.1

Finanskrisens påverkan på bostadsbyggandet

Eftersom en betydande del av ny- och ombyggnadsprojekts finansieringsbehov normalt kommer från banker och andra kreditinstitut,
skulle en utdragen kris i det finansiella systemet leda till stora svårigheter för byggaktörer att finansiera bostadsbyggande. När den
globala finanskrisen nådde Sverige hösten 2008 steg interbankräntorna kraftigt även i Sverige, och precis som i omvärlden kunde de
svenska bankernas finansiering på interbankmarknaden bara ske till
allt kortare löptider. Samtidigt, upphörde i stort sett bankernas möjlighet till långsiktig finansiering via bankobligationer.62 Utvecklingen
ledde till både högre räntor och sämre likviditet i det finansiella
systemet, vilket även påverkade finansieringsförutsättningarna för
bostadsbyggande.
Finanskrisen innebar att bostadsinvesteringarna minskade kraftigt i
många länder, däribland i Sverige.63 Cirka 30 000 bostäder färdigställdes 2008 men under finanskrisen sjönk byggandet kraftigt 2009 till
runt 20 000 bostäder. Minskningen avsåg såväl hyresrätter som bostadsrätter och småhus. I jämförelse med andra länder i Europa drabbades dock bostadsbyggandet i Sverige i liten utsträckning.64
Den finansiella krisen lämnade dock inte några spår efter sig avseende utlåningen till svenska hushåll. Tvärtom ökade utlåningen till
hushåll i Sverige under finanskrisen trots att banker och bolåneinstitut hade stora problem världen över.65

SOU 2013:6 Att förebygga och hantera finansiella kriser.
Persson, K, 2011: Utredning till Statens Bostadskreditnämnd. Finanskrisens påverkan på
bostadsbyggandet i Europa. Se även skriften SCB-indikatorer juni 2012.
64
SOU 2015:105 Plats för fler som bygger mer.
65
Bostadskreditnämnden, 2009: Varifrån kommer pengarna? Marknadsrapport maj 2009.
62
63
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Statliga kreditgarantier även under byggtiden

En anledning till det minskade byggandet var att bankerna blev mer
restriktiva i utlåning i allmänhet vilket även drabbade möjligheterna
för byggprojekt att få lån. Av denna anledning beslutade regeringen
maj 2009 att kreditgarantierna även skulle gälla under byggtiden och
skulle kunna lämnas upp till 90 procent av marknadsvärdet för en
färdigställd fastighet, fram till dess kunde kreditgarantier enbart avse
färdigställda bostäder.66 Dessutom infördes en regel att garantin även
skulle gälla ägarlägenheter.
7.5.3

Generella åtgärder under finanskrisen

En allvarlig och utdragen kris i det finansiella systemet skulle kunna
leda till höga räntor och brist på kapital som skulle försvåra ny- och
ombyggnadsprojekts finansieringsförutsättningar och lönsamhet. Av
denna anledning vidtog staten ett stort antal och kraftfulla åtgärder
för att hantera finanskrisen och stabilisera finansieringsförutsättningarna. Den statliga Finanskriskommittén drar i sitt betänkande67
slutsatsen att genom kombination av relativt gynnsamma förutsättningar och relevanta åtgärder blev krishanteringen i Sverige framgångsrik.68 Viktiga åtgärder infördes av bland annat Riksgälden69 och
Riksbanken70.
Almis roll under finanskrisen
Enligt Almi blev deras roll tydlig under finanskrisen, då Almis lånefond utökades med två miljarder kronor, vilket skapade förutsättningar för staten att hjälpa ett antal bolag från obefogade konkurser i
samband med att bankernas utlåningsverksamhet drogs in. T.ex.
ökade andelen krediter till större och etablerade företag kraftigt och
Dagens Juridik, 2009-05-25: Regeringen inför kreditgarantier under byggtiden.
SOU 2013:6 Att förebygga och hantera finanskriser.
68
Utöver olika former av åtgärder för att värna om den finansiella stabiliteten infördes ett
stort antal andra former av stöd till olika branscher och regioner. Se t.ex. Tillväxtanalys,
2013: Kartläggning av politiska insatser under finanskrisen 2008-2009.
69
Riksgälden, 2017:Stödåtgärder under finanskrisen 2008–2009.
70
Sveriges riksbank, 2012: Riksbankens penningpolitiska åtgärder under finanskrisen – utvärdering
och lärdomar, penning- och valutapolitik 2012:3.
66
67
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Almi menar att deras insatser under 2009 var mycket viktiga flera
företags överlevnad och fortsatta utveckling.71
7.5.4

Nya och förstärkta regelverk efter finanskrisen

För att dels minska risken för att framtida allvarliga finansiella kriser
uppstår, och dels hantera finansiella kriser när de uppstår, pågår sedan
finanskrisen ett intensivt och omfattande arbete, i Sverige och internationellt, med att utveckla och implementera nya finansmarknadsregler samt utveckla och bygga upp nya myndighetsfunktioner (Se
även avsnitt 6.3.1.)72
Samspel mellan kapitaltäckningskrav och krishantering
I den av Finansinspektionen och Riksgälden relativt nyligen (april
2017) gemensamt framtagna rapporten ”Samspel mellan regelverket
om kapitaltäckning och krishantering”73 framkommer att Finansinspektionen och Riksgälden samarbetar för att värna om den finansiella stabiliteten.
Finansinspektionen ska i första hand säkerställa att banker och
andra kreditmarknadsföretag bygger upp en tillräcklig motståndskraft
för att undvika att finansiella kriser uppkommer. Här spelar ökade
kapitalkrav en central roll. Vidare ställer Finansinspektionen från och
med den 1 januari 2017 krav på att alla kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha upprättat återhämtningsplaner, som beskriver hur
de avser att hantera en situation under svår finansiell stress.74
Riksgäldens huvudsakliga uppgift är att handskas med de finansiella kriser som ändå skulle kunna uppstå. I detta uppdrag ingår att
säkerställa att banker och andra kreditgivare är resolutionsbara i
enlighet med resolutionsregelverket, som har sin bas i EU:s så kallade
Almi, 2015: Remissvar till Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64.
Bland annat har EU gjort en omfattande översyn av politiken på området finansiella
tjänster för att återställa stabiliteten på och förtroendet för det finansiella systemet. Mer än
40 nya åtgärder har föreslagits sedan finanskrisen genom initiativ såsom bankunionen och
kapitalmarknadsunionen. (Information från Europarlamentets webbplats ”Till din tjänst”:
Faktablad om Europeiska unionen, Finansiella tjänster, den viktigaste lagstiftningen”.
73
Finansinspektionen och Riksgälden (Gemensam regeringsrapport), 2017: Samspel mellan
regelverket om kapitaltäckning och krishantering.
74
Finansinspektionen, 2016-09-27: Presentation Krishanteringsdirektivet och återhämtningsplaner.
Se även prop. 2015/16:5 Genomförande av krishanteringsdirektivet.
71
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krishanteringsdirektiv. Krishanterings-direktivet baseras på internationella samarbeten.75 Förfarandet med resolution innebär att
staten kan ta kontroll över långivare och hålla i gång hela eller delar
av verksamheten om det krävs för att bevara den finansiella stabiliteten. En viktig komponent i resolutionsregelverket är att ägare till
banker och andra kreditgivare och de långivare som har lånat ut
pengar till dessa ska få bära förlusterna på samma sätt som i en vanlig
konkurs. Därigenom ska skattebetalarna skyddas.
7.5.5

Utredningens bedömning

Utredningen bedömer att staten vid en framtida finansiell kris, som
drabbar långivares förutsättningar att bedriva utlåningsverksamhet,
t.ex. vid en likviditets- och förtroendekris i banksystemet, kommer
att behöva ingripa med den typ av åtgärder som användes under den
förra finanskrisen, jämte de åtgärder som är förenliga med det nya
krishanteringsdirektivet (med resolutions-förfarandet).76
En angelägen fråga är hur ett någorlunda kontinuerligt bostadsbyggande ska kunna upprätthållas i händelse av en finansiell kris.
Och om det går att genom statliga åtgärder undvika en svacka i form
av en lång period av produktionsbortfall under och även i sviterna av
en kris. Särskild uppmärksamhet kan behöva riktas mot svagare
bostadsmarknader.
Utredningen bedömer att det vid en finansiell kris kan uppstå
hinder för banker och andra långivare att bedriva en normal utlåningsverksamhet. Det kan därför komma att behövas statliga åtgärder för
att säkerställa utlåning till lönsamma ny- och ombyggnadsprojekt.
Det kan ske genom att:
• Boverket får utökade möjligheter att kunna erbjuda fler projekt
statliga kreditgarantier.
• Almi får tillskott till lånefonden och en ny roll att kunna erbjuda
statliga lån även för bostadsproduktion.

Se t.ex. Riksgälden, 2013-10-07: Presentation Krishantering av banker. Se även Riksgäldens
information om bankkrishantering (resolution).
76
Dock kan en sänkning av reporäntan bli svår att genomföra om en finansiell kris skulle
inträffa i närtid då reporäntan redan befinner sig på en extremt låg nivå.
75
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Utvärdering av nuvarande
bostadskreditgarantier

I avsnitt 6.4 redogjordes för hur de nuvarande statliga kreditgarantierna för lån till bostadsbyggande fungerar och vilken roll de kan
spela när det gäller förutsättningarna för finansiering. I detta kapitel
görs en utvärdering och analys av kreditgarantierna med inriktning på
hur de skulle kunna utvecklas för att bidra till en bättre fungerande
bostadsfinansiering och till att säkerställa en långsiktig beredskap
inför perioder med ekonomisk instabilitet.1 Utredningen har i detta
sammanhang även tittat på hur aktuella statliga investeringsstöd till
hyresbostäder och studentbostäder kan påverka möjligheterna att få
finansiering och därmed samverka med kreditgarantierna.

8.1

De statliga kreditgarantiernas syfte och funktion

De statliga kreditgarantierna för lån till bostadsbyggande infördes
1992, som en ersättning för de statliga lånen, som då avvecklades.
Varken i den ursprungliga2 eller i den nuvarande kreditgarantiförordningen3 anges något bostadspolitiskt syfte med bestämmelserna. Det finns inte heller några förarbeten att luta sig mot. Så är det
ofta när det gäller förordningar, till skillnad mot lagar. Det finns
dock några senare källor som tar upp garantigivningens utgångspunkter och syfte. I en utredning om statsgarantier år 2000 anges att
de statliga kreditgarantierna är en del av statens insatser för att främja
bostadsförsörjningen och att de syftar till att skydda långivaren från

Det övergripande regelverket för statlig garantigivning redovisas i avsnitt 11.1.3.
Förordning (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder.
3
Förordning (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.
1
2
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att inte få betalt från låntagaren.4 Utredningen anför också att det
främst är bostadspolitiska men också regionalpolitiska argument
som talar för att behålla kreditgarantierna. I propositionen återfinns
sedan förslagen om att förändra kreditgarantierna under rubriken
Åtgärder för att främja ökat bostadsbyggande och man knyter an till
uttalandet om såväl bostadspolitiska som regionalpolitiska argument
för att behålla garantierna5. I en senare utredning anförs följande:
Det finns inga särskilda målsättningar för de statliga kreditgarantierna.
I stället gäller bostadspolitikens allmänna mål bl. a. att medverka till att
underlätta ny- och ombyggnader av efterfrågade bostäder, att hålla nere
boendekostnaderna och att främja konkurrensen på kreditmarknaden
m.m. /…/ Statliga kreditgarantier lämnas för den del av lånefinansieringen där kreditgivaren inte är beredd att ge kredit enbart mot pantbrev i
fastigheten. Kreditgarantierna förväntas därför leda till att institutens
begränsningar vid medverkan i toppbelåningen av bostäder reduceras
eller faller bort och att de därmed medverkar vid sådan finansiering.
Garantierna skall sålunda medverka till att fler bostäder byggs. Möjligheterna till att få statlig kreditgaranti motiveras också av regionalpolitiska skäl.”6

Dåvarande Bostadskreditnämnden hävdade i en utredning 2006 att
kreditgarantierna kan fylla två syften: 1) att kompensera för brister i
marknaden för bostadsfinansiering och 2) att nå prioriterade bostadspolitiska mål. Det första syftet kan t.ex. avse brister i tillgång till
krediter till rimliga kostnader för vissa grupper, brister i tillgång på
låneprodukter och riskavtäckning eller särskilda hinder för nya
aktörer att etablera sig. Det andra syftet, att nå politiska mål, kan
handla om att stödja någon viss grupp utan att det bottnar i brister i
marknadens funktionssätt, t.ex. stöd för etablering i glesbygd.7
Det finns alltså inga fastlagda, konkreta bostadspolitiska mål att
utvärdera kreditgarantierna mot. Med utgångspunkt i ovan sagda
utgår utredningen från att bostadskreditgarantiernas främsta syfte är
att möjliggöra finansiering av ny- och ombyggnad av bostäder på
platser och i lägen där det finns en långsiktig efterfrågan på nya
bostäder men där det ändå är svårt att få finansiering via kreditmarknaden. Mot bakgrund av denna utrednings direktiv utgår vi från
att de bostadspolitiska mål som betonas idag när det gäller kreditStatsgarantier för investeringar i bostäder – en utvärdering (SOU 2000:13).
Bostadsförsörjningsfrågor m.m. (prop. 2000/01:26).
6
Ds 2005:39 Bostadsfinansiering.
7
Bostadskreditnämnden, 2006: Statliga bostadskreditgarantier i framtiden.
4
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garantierna är att dessa ska främja bostadsförsörjningen genom att
underlätta finansiering på svagare bostadsmarknader och för mindre
aktörer, speciellt när det gäller om- och nybyggnad av hyresbostäder,
samt att kreditgarantierna i synnerhet ska kunna fylla en funktion
vid tider av ekonomisk instabilitet.
Analysen här syftar till att bedöma om nuvarande utformning av
kreditgarantierna är adekvat i förhållande till syftet att underlätta
bostadsfinansiering, och om det går att justera regelverket för att
bättre nå de bostadspolitiska mål som vi uppfattar betonas idag.

8.2

Användningen av kreditgarantierna

Kreditgarantierna används idag nästan uteslutande vid nyproduktion,
och då för lån under byggtiden. Det händer också att kreditgarantier
ställs ut för lån till ombyggnad av kontorslokaler och liknande till
bostäder. Garantierna används enbart för lån till privata aktörer. De
kommunala bolagen har inte något behov av kreditgarantier. De flesta
finansierar sig via Kommuninvest och övriga hävdar sig av egen kraft
på finansmarknaden.
8.2.1

Ökat intresse men fortfarande lågt

Efter att ha legat på en ytterst blygsam nivå ökade verksamheten
med kreditgarantier påtagligt under 2016. Det gällde i synnerhet
antalet ansökningar om förhandsbesked, från såväl banker som byggaktörer. Även antalet ansökningar om nya ramavtal och nya kreditgarantier ökade. Det är inte längre enbart de stora bankerna som
söker utan det har tillkommit en del nya mindre banker och andra
kreditgivare. Dessa har framför allt tecknat ramavtal men även några
garantiavtal har träffats. Boverket har (november 2017) ramavtal med
knappt 40 kreditinstitut, varav cirka hälften är lokala sparbanker.
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Källa: Boverket.

Antalet gällande garantiavtal uppgår per 2017-06-30 till 423 stycken,
med ett sammanlagt garanterat belopp på 2,6 miljarder kronor.8 Merparten av garantierna gäller flerbostadshus. Som framgår av figur 8.1
kan man se en tendens till ökning av antalet årligen nytecknade
kreditgarantiavtal sedan 2010.9
Under 2016 tillkom 42 garantiavtal, varav de flesta avsåg garantier
under byggtiden. Bara fem gällde fastighetslånet.10 Sammanlagt rörde
det sig i dessa 42 byggprojekt om 1 534 lägenheter och det garanterade beloppet var totalt drygt 2,2 miljarder kronor. Det innebar en
ökning men beloppet låg fortfarande långt under den ram på 10 miljarder för beviljanden av garantier som Boverket hade under 2016.
Boverkets bild utifrån kontakter med dem som utnyttjat kreditgarantierna – såväl kreditinstitut som projektutvecklare – är att dessa
är nöjda och att beviljad kreditgaranti i många fall haft stor betydelse
för finansieringen.

Inklusive ersättningsgarantier för äldre garantier, som fanns innan den senaste garantiförordningen kom till (242 miljoner kronor) och avlösen av kommunala borgensåtaganden
för bostadsrätter (447 miljoner kronor).
9
Boverket, 2017: Boverkets årsredovisning 2016, samt muntliga källor på Boverket.
10
Siffran 42 avser antal undertecknade avtal. Boverkets årsredovisning redovisar registrerade
avtal, 48 stycken för 2016.
8
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Ojämnt fördelat över landet
Intresset för kreditgarantierna är ojämnt fördelat över landet. Som
framgår av kartorna på följande sidor utnyttjas de ytterst sparsamt i
norra halvan av landet och inte alls i t.ex. Dalarna eller på Gotland.
Under 2009–2011 rörde det sig bara om enstaka projekt och bara i
ungefär hälften av länen, något fler i Stockholms län. Sedan 2012 har
användningen ökat, i synnerhet i Skåne, Stockholms och Södermanlands län. Även i Hallands, Östergötlands län och Örebro län har
ganska många garantier tecknats, säkert delvis en effekt av ett ökat
bostadsbyggande generellt. I viss mån är det ojämna användandet av
kreditgarantier sannolikt en följd av mer slumpartade och personberoende faktorer. Vissa enskilda lokala banker eller bankkontor väljer att
utnyttja möjligheten till kreditgaranti för så gott som alla bostadsprojekt de finansierar. Om byggaktören i fråga sedan satsar i någon
annan kommun och fortsätter samarbeta med samma bank följer
användandet av kreditgarantierna med.11

11

Boverket, muntlig information.
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Sammantaget har statlig kreditgaranti sedan 2012 förekommit vid bostadsbyggande vid minst ett tillfälle i 76 kommuner (per 2017-10-31).
Efter att ha varit i kontakt med såväl låntagare som kreditgivare som
använt de statliga kreditgarantierna menar utredningen att det finns
skäl att tro att garantierna skulle kunna användas betydligt mer. En
anledning till det låga utnyttjandet är sannolikt att kännedomen om
kreditgarantierna hittills varit låg hos såväl byggaktörer som banker.
Andra anledningar kan vara att reglerna är onödig krångliga, att vissa
kreditgivare inte kan komma i fråga för kreditgarantier, att avgifterna
upplevs som höga eller att det godkända lånebeloppet inte räcker.
Utredningen har också uppmärksammats på att det råder oklarhet
kring hur garantin ska värderas vid kreditgivningen.
8.2.2

Ett informationsproblem?

Boverket har utvidgat och förbättrat sin information om kreditgarantierna och den information som nu finns på Boverkets webbplats är enligt utredningens bedömning tillräcklig för att både väcka
intresse och skapa förståelse för hur kreditgarantisystemet fungerar.
Utöver information om hur garantin fungerar utifrån byggaktörens
respektive bankens perspektiv, finns en film med vittnesmål om
positiva erfarenheter från såväl bank som byggare och en broschyr
att ladda ner. Under 2016 genomförde Boverket en omfattande informationskampanj, vilket också kan ha bidragit till att antalet ansökningar om kreditgarantier ökade jämfört med tidigare år.
Problemet verkar snarare vara att de aktörer som borde känna sig
berörda inte hittar fram till den här informationen. Det krävs ju att
man vet vad man ska leta efter – och var. Boverket erbjuder sig via
webbplatsen att på begäran hålla möten för att informera om och
diskutera kreditgarantierna, men det efterfrågas inte i någon större
utsträckning. Boverket har vidare bjudit in banker, kommuner, länsstyrelser, byggaktörer med flera till informationsträffar. Då intresset
inte varit så stort för det heller har Boverket i stället valt att delta i
arrangemang som ordnas av andra aktörer, t.ex. banker, länsstyrelser
och byggnätverk. Men en enkät12 som utredningen genomfört tyder

12

Enkäten finns i bilaga 3 och resultaten i övrigt beskrivs i kapitel 7.
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på att kreditgarantierna fortfarande inte är särskilt väl kända bland
mindre fastighetsägare ute i landet (se figur 8.3).
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Källa: utredningens enkät till fastighetsägare (172 svar).

Utredningen bedömer att det skulle behövas mer uppsökande verksamhet, riktad till aktörer som kan agera budbärare och sprida kunskapen vidare. Det gäller dels berörda intresseorganisationer för såväl
byggaktörer som kreditgivare, dels kommuner och länsstyrelser.
Många av de kommuner och länsstyrelser som utredningen varit i
kontakt med har haft ganska vag uppfattning om de statliga kreditgarantierna. Det är olyckligt om kommunerna inte har klart för sig
vilken roll kreditgarantierna kan spela i bostadsförsörjningen, utan
enbart ser det som en sak mellan byggaktören och banken. Vi menar
också att länsstyrelsen, som statens representant regionalt, borde
kunna ha en uttalad roll att föra ut information om kreditgarantierna.
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Otydliga och onödigt krångliga regler

Statlig garantigivning lyder under budgetlagen13 och förordningen
om utlåning och garantier14. Vi redogör för detta övergripande regelverk i avsnitt 11.1.3. Boverkets kreditgarantiverksamhet styrs därutöver av en särskild förordning.15
Boverket informerar enligt utredningens bedömning på ett tydligt
sätt om hur det är tänkt att kreditgarantisystemet ska fungera. Själva
kreditgarantiförordningen är däremot onödigt krånglig och inte helt
logiskt uppbyggd. En bakgrund till detta är att den ändrats många
gånger och ursprungligen inte ens gällde permanent. Den skulle enligt
övergångsbestämmelserna till förordningen egentligen ha upphört att
gälla den 31 december 2006. Att den fortfarande gäller framgår av förordning (2007:626) om fortsatt giltighet av förordningen (2004:105)
om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.16
Ett sätt att underlätta och förbättra informationen om kreditgarantierna kan därför vara att förenkla formuleringen av reglerna, så
att de blir tydligare och mer begripliga. Utredningen menar att det
skulle gå att förenkla förordningen för bostadskreditgarantier såväl
språkligt som i sak. Det senare för att de ska framstå som mer logiska i
förhållande till sitt syfte och de bostadspolitiska mål som utredningen identifierar i avsnitt 8.1.
Enligt den nuvarande förordningen får kreditgarantin avse lån till
1. ny- eller ombyggnad av hyres- eller bostadsrättshus
2. ny- eller ombyggnad av egnahem eller ägarlägenheter
3. sådan ombyggnad av lokal, byggnad eller annan anläggning som
innebär nytillskott av ägarlägenheter
4. förvärv av hus för ombildning till kooperativ hyresrätt.

Budgetlag (2011:203).
Förordning (2011:211) om utlåning och garantier.
15
Förordning (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.
16
Det finns dessutom ytterligare en förordning för tidsperioden den 1 januari 2007–31 december
2008, förordning (2005:869) om fortsatt giltighet av förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.
13
14
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Till punkt 1 räknas även kooperativ hyresrätt, vilket inte framgår av
förordningstexten. Ett enklare sätt att uttrycka punkt 1 och 2 är att
garanti får lämnas för lån till ny- och ombyggnad, oavsett upplåtelseform.
Det är också svårt att se varför ombyggnad av lokaler enligt
punkt 3 behöver inskränkas till de fall där upplåtelseformen blir ägarlägenheter, vilket är en ytterligt sällsynt upplåtelseform. Avgränsningen till ägarlägenheter är inte heller adekvat i förhållande till syftet
och knappast motiverad utifrån budgetekonomiska skäl.
Formuleringen ”byggnad eller annan anläggning” i samma punkt
är dessutom onödigt kryptisk. Vad kan det röra sig om, som varken
är lokal eller (annan) byggnad och som skulle kunna byggas om till
bostäder utan att det räknas som nyproduktion. Hellre då poängtera
att det handlar om att bygga om något till bostäder? Och varför
”nytillskott” och inte bara ”tillskott”?
Det finns även andra oklarheter i de nuvarande bestämmelserna.
Det framgår t.ex. inte på ett tydligt sätt i förordningen vilka kreditgivare som kan komma i fråga.

8.3

Garantins värde och funktion

Ett generellt problem i tillämpningen av kreditgarantierna är att det
finns en osäkerhet hos såväl låntagare som bankerna själva om hur
närvaron av en statlig garanti kan inverka på långivningen och vilket
värde den ska tillmätas vid kreditprövningen.
8.3.1

Oklarhet kring garantins värde

Långivaren ska alltid göra en egen bedömning av projektets lönsamhet och låntagarens återbetalningsförmåga. Om banken tror på
projektet och bedömer att det finns en återbetalningsförmåga, avgör
den sedan själv vilken roll en garanti kan spela och på vilket sätt
garantin kan påverka lånevillkoren. Det här gör att en del byggaktörer uppfattar det som meningslöst med en statlig kreditgaranti, eftersom den ändå inte är något värd vid bankens bedömning av återbetalningsförmågan. Det upplevs som ologiskt att en garanti från
staten inte ska ha någon betydelse vid prövningen av återbetalningsförmågan. För att Boverket ska kunna bevilja en kreditgaranti krävs
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att kreditinstitutet i fråga har träffat ett ramavtal med Boverket om
formerna för kreditprövning och låneförvaltning i fråga om lån med
kreditgaranti. Enligt detta ramavtal ska banken göra kreditprövningen som om garantin inte fanns. Det står uttryckligen att banken
vid prövningen av återbetalningsförmågan ska bortse från kreditgarantins värde som säkerhet för lånet:
Kreditinstitutet åtar sig att pröva kreditansökan i enlighet med vad som
följer av gällande lagstiftning samt Finansinspektionens allmänna råd om
kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersinstitut och de för kreditinstitutets verksamhet gällande interna reglerna om kreditprövning. Vid
prövningen av låntagarens återbetalningsförmåga [vår kursivering] ska
kreditinstitutet bortse från kreditgarantins värde som säkerhet för lån.17

Tanken är att banken måste tro på projektet, dvs. bedöma att det
finns en lönsamhet i att bygga huset och att låntagaren har möjlighet
att fullgöra låneförbindelsen. Därvidlag ska kreditgarantin inte göra
någon skillnad. Men om banken kommer fram till att projektet håller
och låntagaren har återbetalningsförmåga, så bör närvaron av en
statlig garanti kunna påverka lånevillkoren – möjlig belåningsgrad,
ränta och amorteringsplan. Tyvärr verkar det råda tveksamheter även
kring detta. Inte alla banker är beredda att låta en statlig garanti få
genomslag i villkoren. Något som kan ligga bakom denna inställning
är att i de ursprungliga ramavtalen mellan Boverket och kreditgivare
fanns inte den i citatet ovan kursiverade passusen med. Det stod
alltså ”vid prövningen ska kreditinstitutet bortse från kreditgarantins
värde som säkerhet för lån” och så står det i några av de nu gällande avtalen, som långivaren inte har förnyat sedan Boverket gjorde tillägget
att detta avsåg prövningen av återbetalningsförmågan. Utredningen
tror att det behöver framgå på ett tydligare sätt i ramavtalet hur det är
tänkt att garantin ska få genomslag i lånevillkoren.
Proprieborgen hade varit smidigare för banken
Kreditgarantin i sin nuvarande utformning är en enkel borgen, eller
en efterborgen, vilket innebär att garantin inte infrias förrän panten
och eventuella övriga säkerheter realiseras, dvs. när fastigheten säljs.18
Utdrag ur ramavtal.
När det gäller Boverkets kreditgarantier finns ett utrymme för Boverket att i stället medverka i en rekonstruktion.
17
18
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Om det i stället hade rört sig om en proprieborgen hade banken
kunnat vända sig till Boverket så snart låntagaren inte kunnat fullgöra sina åtaganden gentemot banken. Nu måste banken försätta
låntagaren i konkurs eller driva frågan om realisering av panten och
avvakta tills det går att se hur mycket som fattas för att banken ska
bli fullt kompenserad. Förutom tidsutdräkten innebär detta förfarande mer administration för banken än om det varit en proprieborgen. Enligt en del långivare som arbetat med kreditgarantierna
skulle en övergång till proprieborgen öka intresset för garantierna och
tydliggöra att garantin befriar långivaren från kapitaltäckningskravet.
Oklart om kapitaltäckningskraven påverkas
Bankerna gör sinsemellan olika tolkningar när det gäller om garantin
påverkar kapitaltäckningskraven eller inte. En anledning kan möjligen
vara att det rör sig om en enkel borgen, vilket innebär att alla andra
säkerheter måste uttömmas, innan garantin kan infrias. Boverket
skriver i sin broschyr om kreditgarantierna att ”När bankerna tecknar
statliga garantier för lånen så sänks ribban för deras kapitaltäckningskrav. Med en statlig kreditgaranti öppnas därför nya möjligheter upp”.19
Men bankerna har olika uppfattning om detta. En del banker menar
att det ändå krävs full kapitaltäckning.
Kapitaltäckningsförordningen (CRR)20 syftar till att förbättra bankernas riskhanteringsförmåga genom att stärka bankernas kapitaltäckningsgrad. De statliga kreditgarantierna omfattas av artiklarna 213
(Gemensamma krav för garantier och kreditderivat) och 215 (Ytterligare krav på garantier). Av respektive artikel framgår att samtliga
krav i dessa artiklar måste vara uppfyllda för att en garanti ska kunna
betecknas som ett godtagbart kreditriskskydd.21 Av artikel 215
punkt 1 a framgår att en enkel borgen inte är tillräckligt för att den
Boverket 2016: ”Ibland räcker inte ens de här. Läs mer om Kreditgaranti från Boverket – för
ökad trygghet vid byggprojekt”.
20
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om
tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU)
nr 648/2012. Förordningen är tillämplig som nationell lagstiftning och kompletteras av lag
(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.
21
Här avses ett så kallat obetalt kreditriskskydd, dvs. en teknik för kreditriskskydd, där
minskningen av kreditrisken för ett instituts exponering följer av att tredje part åtagit sig att
betala ett belopp om en låntagare fallerar, eller om andra särskilt angivna utlösande händelser
inträffar (Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd [FFS 2007:1] om kapitaltäckning och stora exponeringar).
19
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statliga kreditgarantin ska kunna betecknas som ett godtagbart
kreditskydd. Detta eftersom långivaren först måste kräva låntagaren
på det förfallna beloppet, innan långivaren kan vända sig till garantigivaren.
Det kan således vara svårt att hävda att kapitaltäckningskravet
bortfaller i samband med tecknandet av en kreditgaranti. Samtidigt
är det rimligt att anse att kravet påverkas på så sätt att det inte krävs
samma kapitaltäckning som om garantin inte hade funnits.
8.3.2

Sent besked om priset på garantin

Det är alltid garantitagaren, dvs. banken, som betalar garantiavgiften.
Banken får i sin tur antas belasta låneavtalet med motsvarande belopp. På vilket sätt detta sker varierar. En del banker har ett helt
transparent förfarande, kopplar in byggaktören i diskussionen med
Boverket och redovisar avgiften tydligt i låneavtalet. I andra fall
kanske inte byggaktören ens vet om att det finns en garanti utan det
är en sak mellan Boverket och banken. Det är fråga om civilrättsliga
avtal och Boverket lämnar aldrig utan medgivande ut uppgifter om
förhållanden som rör garantin till någon av parterna.
Praktiskt kan garantigivningen gå till så att låntagaren ansöker om
en preliminär bedömning av möjligheten att få teckna en kreditgaranti
för sitt projekt och använder denna bedömning vid diskussionen med
en eller flera tänkbara långivare. Boverket tar utan avgift fram ett
sådant förhandsbesked på 1–3 veckor. Det kan också vara banken
som vänder sig till Boverket angående möjligheterna att få en garanti
för ett begärt lån. Långivaren gör alltid en självständig prövning av
låntagarens kreditvärdighet. Utredningen har inte uppfattat annat än
att denna hantering är funktionell och att Boverkets handläggning är
snabb och smidig.
Något som däremot har förts fram som ett problem är att priset
på garantin inte framgår av förhandsbeskedet. Den sökande får
visserligen en avgiftsindikation men den slutliga avgiften avgörs först
i ett sent skede. För låntagaren kan det innebära att avgiften kommer
som en överraskning i samband med bankens slutliga erbjudande om
låneupplägg. Det hade varit en fördel om priset på garantin kunde
meddelas i ett tidigare skede, åtminstone i de fall det är projekt-
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utvecklaren själv som kontaktat Boverket och bett om ett förhandsbesked.
8.3.3

Lågt schablonbelopp för produktionskostnad

Kreditgaranti kan medges för upp till 90 procent av marknadsvärdet
på fastigheten – förutsatt att det finns en bank som medger så hög
belåning. Om det gäller kooperativ hyresrätt kan garantin avse upp
till 95 procent av marknadsvärdet. Vad som utgör marknadsvärdet är
en bedömningsfråga och olika aktörer kan göra olika bedömningar.
På svaga marknader, där marknadsvärdet bedöms som lågt, finns
möjligheten att i stället utgå från produktionskostnaden. Då kan
Boverket i princip bevilja en garanti för 90 procent22 av produktionskostnaden, även om detta belopp skulle överstiga marknadsvärdet,
fortfarande under förutsättning att det går att få ett så stort lån. Men
det finns en spärr: Kreditgarantin kan i dessa fall dessa fall ändå aldrig
beräknas på ett högre belopp än ett schablonvärde, som är bestämt till
16 000 kronor per kvadratmeter uppvärmd boarea. Schablonvärdet
16 000 kronor är lågt i förhållande till aktuella byggkostnader vid
nyproduktion. Beloppet har inte höjts sedan möjligheten infördes
2012 och har alltså inte följt med i kostnadsutvecklingen, vilket skulle
motivera en höjning.

8.4

Tillämpningen av kreditgarantisystemet

8.4.1

Snäv tillämpning vid ombyggnad

Ombyggnad i förordningens punkt 1 och 2 hänför sig enligt praxis
till ombyggnadsbegreppet i plan- och bygglagen, dvs. avser endast
ombyggnad som ger en påtaglig förnyelse av hela eller del av byggnaden.23 Enligt definitionen i PBL avses med ombyggnad ändring av en
byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och
Såsom bestämmelsen är utformad i förordningen, 4 §, omfattas inte den kooperativa hyresrätten av möjligheten att använda produktionskostnaden, om denna överstiger marknadsvärdet. Det finns dock inte några sakliga skäl för att denna möjlighet inte också ska omfatta
den kooperativa hyresrätten avseende ny- och ombyggnad. Det gör att Boverket lämnas att
bedöma vilken procentsats som är tillämplig för kooperativ hyresrätt i den här typen av
situationer.
23
Plan- och bygglagen (2011:900), 1 kap. 4 §.
22
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avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.24 Det finns dock ingen
entydig definition av ombyggnad. I samband med Boverkets kreditgarantigivning har avgränsningen till påtaglig förnyelse inneburit att
det i princip krävts ett tillskott av bostäder för att garantin ska kunna
tillhandahållas för lån till ombyggnad.
Utifrån de mål som identifieras inledningsvis i avsnitt 8.1 menar
utredningen att det här är en onödigt snäv tillämpning av regelverket. Möjligheten till en statlig kreditgaranti borde även omfatta lån
till ombyggnad som syftar till att göra bostäder användbara och
attraktiva för en ny målgrupp. Särskilt angeläget uppfattar vi det vara
att staten kan garantera lån till ombyggnad av vanliga bostäder till
trygghetsbostäder samt lån till upprustning och förbättring av bostäder så att de blir lämpliga för äldre personer att bo i.25 Statlig
kreditgaranti borde t.ex. kunna ges för lån till installation av hiss i
befintliga hus, i synnerhet om det sker i kombination med andra
åtgärder som gör att det befintliga beståndet bättre möter efterfrågan
från en åldrande befolkning.
En förutsättning för att en sådan ändring av tillämpningen ska få
effekt är förstås att det finns kreditgivare som är beredda att över
huvudtaget bevilja lån till åtgärderna. Utredningen bedömer att den
möjligheten ökar om kreditgarantin vidgas till att kunna avse viss
procent av hela lånet vid renovering, alltså inte enbart åtgärder som
förbättrar tillgängligheten, och oavsett om det blir fler lägenheter
eller inte.
Det kan invändas att möjligheten till en kreditgaranti troligen inte
i sig är avgörande för om en renovering ska bli av. Men tillsammans
med ett eventuellt investeringsstöd,26 som sänker lånebehovet, bedömer utredningen att en kreditgaranti skulle kunna underlätta finansieringen.
Sedan 2014 kan kreditgaranti även medges för lån till ombyggnad
av egnahem. Utredningen föreslår ingen ändring i den delen. Möjligheten har aldrig utnyttjats men med en något vidare tillämpning av
ombyggnadsbegreppet kan efterfrågan på garantin komma att öka.

Boverkets webbplats juli 2017.
Se avsnitt 7.1.2 om behovet av bostäder för att möta efterfrågan från ett ökat antal äldre.
26
Exv. nuvarande stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden.
24
25
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Garantin kan behövas i ett tidigare skede

Kreditgarantier lämnas nästan uteslutande för lån under byggtiden,
som garanti för byggkrediten, en möjlighet som infördes den 1 juli
2009. Kreditgaranti kan också ges för fastighetslånet, alltså den slutliga finansieringen av fastigheten, men detta efterfrågas för närvarande ytterst sällan. Kreditinstituten lämnar vanligen hela fastighetslånet utan garanti.
Reglerna medger däremot inte att kreditgaranti lämnas för eventuella lån som tas för att finansiera skedet innan byggprojektet har
påbörjats. I synnerhet mindre aktörer kan ha problem med att finansiera tiden före byggstart, innan byggkrediten kan börja lyftas. Kreditgarantin kan omfatta markköpet men beloppet måste då läggas in i
byggkrediten och garantin kan alltså inte börja gälla förrän byggkrediten lyfts.
Det är svårt att veta om en möjlighet till statlig garanti skulle
underlätta finansieringen av kostnader under projekteringsskedet.
Utredningen har fått vissa indikationer på att kreditgivare skulle vara
beredda att medge lån under projekteringstiden om det fanns en
möjlighet till statlig kreditgaranti. Risken är dock att den utifrån
bedömd risk satta avgiften för en sådan garanti blir förhållandevis hög.
8.4.3

Vissa kreditgivare uteslutna

Garantin lämnas till kreditinstitut, varmed enligt kreditgarantiförordningen avses:
1. svenska banker, kreditmarknadsföretag och försäkringsföretag
2. utländska bankföretag, kreditföretag och försäkringsgivare, vars
hemland hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och
som är auktoriserade och står under tillsyn i hemlandet
3. andra utländska bankföretag, kreditföretag och försäkringsgivare
som driver verksamhet här i landet genom etablering.
Den här avgränsningen har i praktiken kommit att innebära att det
bara är aktörer som står under en viss typ av tillsyn från Finansinspektionen som kan få en kreditgaranti. Vilket i sin tur innebär att
Boverket utan egna efterforskningar kan lita på kreditgivarens
seriositet och tillförlitlighet. Men det innebär också att vissa nyare
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aktörer på kreditmarknaden, såsom fonder och stiftelser, inte har
tillgång till statliga kreditgarantier, vilket har framförts till utredningen som ett problem. Frågan är om det är rimligt att vidga kretsen
av kreditgivare som har möjlighet att använda kreditgarantierna.
Utredningen har inte hittat mer än enstaka exempel på aktörer
som sagt sig vara beredda att låna ut pengar till bostadsbyggande och
där det stupat på att det inte funnits möjlighet att få en statlig kreditgaranti. Ett mer omvittnat problem är däremot att de traditionella
bankerna inte alltid visar något intresse när det gäller mindre bostadsobjekt utanför tillväxtregionerna. En mer öppen inställning till
vilka kreditgivare som kan komma ifråga för en statlig kreditgaranti
skulle möjligen kunna locka fram fler intresserade kreditgivare på
svagare marknader. En sådan ändring skulle på marginalen kunna
innebära att fler projekt kom igång med hjälp av de statliga kreditgarantierna.
Om man däremot ska ha kvar den avgränsning som är praxis idag
behöver det komma till uttryck på ett tydligare sätt i förordningen
att garantin bara lämnas till ”kreditgivare som står under Finansinspektionens tillsyn”.
8.4.4

Bedömningen av marknadsvärdena ifrågasätts

Boverket prövar ansökan i ett första skede för att avgöra om en
kreditgaranti kan beviljas och i nästa skede för att sätta en avgift som
motsvarar statens risk. I båda skedena har det planerade projektets
marknadsvärde en avgörande betydelse. Bedömningen av marknadsvärdet ska avse det pris som skulle uppnås vid en marknadsmässig
försäljning av det färdigställda huset, efter skälig tid för förhandlingar. Marknadsvärdet ska bedömas utan hänsyn till spekulativa och
tillfälliga förhållanden. Boverket bedömer marknadsvärdet med samma metoder som andra värderare, baserat på marknadskännedom,
erfarenhet av området och data från olika värderingsföretag, inköpta
via Datscha.27 Boverket ska dessutom beakta de krav som följer av
förordningen (2011:211) om utlåning och garantier, framför allt att
statens risk ska bedömas.

27

Datscha är en leverantör av tjänster för information och analys av kommersiella fastigheter.
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Utredningen har noterat en kritik från byggaktörer på svaga marknader mot Boverkets bedömningar av marknadsvärdena. Man menar
att värdena tenderar att hamna på låga nivåer. Det händer att banken
medger lån med utgångspunkt i en högre värdering än Boverkets.
Kreditgarantierna baseras då ändå på det marknadsvärde som Boverket kommit fram till i sin bedömning. I kontakter med utredningen hävdar Boverket att det tillhör ovanligheterna att kreditgivarens bedömda marknadsvärde överstiger det värde som Boverket
kommit fram till. Utredningen menar ändå att i de fall kreditgivaren
medger lån utifrån ett högre marknadsvärde än det Boverkets kommit fram till, så borde Boverket kunna utgå från bankens värdering,
såvida inte särskilda skäl talar emot detta. Det skulle bättre harmoniera med uppdraget att främja bostadsbyggande.
8.4.5

Garantin efterfrågas inte av egnahemsbyggare

Kreditgarantierna används idag inte för lån till hushåll som bygger
egnahem. Efter vad utredningen kunnat utröna fyller kreditgarantierna ingen funktion när det gäller egnahem. Där det bedömda marknadsvärdet är för lågt för att utgöra säkerhet för lånet och det inte
finns någon annan säkerhet kan en garanti inte lämnas, och om det å
andra sidan finns en säkerhet för lånet behövs ingen garanti.
Utredningen EU och kommunernas bostadspolitik gör bedömningen att det inte finns skäl att utvidga tillämpningsområdet eller
ändra villkoren för statliga kreditgarantier för egnahem i syfte att
underlätta byggande av egnahem på landsbygden. Ingen sådan åtgärd
och inte heller lägre avgifter skulle, enligt den utredningen, ge fler
konsumenter möjlighet att få lån för att bygga eller bygga om egnahem på landsbygden. Hushåll som skulle kunna få de mer förmånliga
lånen har redan betalningsförmåga. Även med en garanti skulle en
konsument som bygger ett hus där marknadsvärdena är låga riskera
att förlora en stor del av sin investering vid en eventuell försäljning.28

28

SOU 2015:58 EU och kommunernas bostadspolitik.
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Det alternativ som återstår om det offentliga vill möjliggöra för privatpersoner att bygga egnahem på landsbygden trots att de bedöms sakna
återbetalningsförmåga är att staten eller en kommun övertar risken för
bostadsbyggandet från hushållet genom att utvidgat offentligt åtagande.29

Vi gör samma bedömning – att kreditgarantierna inte kan få någon
effekt när det gäller byggande av egnahem på landsbygden utan att
kombineras med en subvention. Att bara utvidga möjligheterna att få
kreditgaranti och därmed locka hushåll att överbelåna sina hus
riskerar slå tillbaka hårt mot hushåll som av någon anledning måste
flytta från sitt hus och sälja till ett lägre pris än vad huset kostat att
bygga. Genom regressrätten övertas då bankens fordran av staten,
som via Boverket har att driva in beloppet.
Boverket får helt eller delvis efterskänka statens fordran, om låntagaren är på obestånd eller annars saknar utmätningsbara tillgångar
och Boverket bedömer att låntagaren inte kommer att kunna betala
sin skuld i ett senare skede heller.30 Staten är emellertid strikt i sin
indrivning. Alternativet för en låntagare som kommit på obestånd är
därför snarare skuldsanering och då utgör statens skuld en del i
fordringarna. Men att öka möjligheterna för Boverket att efterskänka
regressfordran är en åtgärd som måste vägas mot de risker som är
förbundna med en hög skuldsättning. Vi återkommer till detta i avsnitt 11.2.6.

8.5

Priset på kreditgarantin

I den generella förordningen om utlåning och garantier framgår vilka
principer som gäller för garantiavgifter:
För varje garanti eller särskilt avgränsad grupp av garantier ska en
garantiavgift tas ut som motsvarar statens förväntade förlust. Avgiften
ska tas ut av garantigäldenären eller garantitagaren.31

Det går alltså inte att ha fasta avgifter men förordningen ger utrymme att sätta avgifter för avgränsade grupper av garantier, förutsatt att det handlar om garantier som har likartade kreditrisker. När
det gäller Boverkets kreditgarantier görs bedömningen alltid indiviIbid.
Det sker i så fall enligt 10 § förordningen (2011:211) om utlåning och garantier.
31
Förordning (2011:211) om utlåning och garantier, 14 §. (Se även avsnitt 11.1.3.)
29
30
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duellt, men utifrån ett antal parametrar i en prismodell. Boverkets
kostnader för administrationen av garantierna läggs in i avgiften.
Garantisystemet bygger på en självkostnadsprincip; hela garantistocken ska vara självfinansierande, vilket vilar på antagandet att avvikelser från förväntat utfall tar ut varandra för ett stort antal garantier
och lån och sett över en lång tid.
8.5.1

Höga avgifter på svagare marknader

Avgiften för garantin baseras alltså på Boverkets riskbedömning för
det specifika projektet. I goda lägen på högskoleorter eller större
tillväxtorter kan avgiften – om låntagaren bedöms som stark – sättas
till exempelvis 1,1 procent av det garanterade beloppet. Den lägsta
noteringen är 0,8 procent. Om det däremot rör sig om ett B-läge på
en mindre ort i en svag region och en medelstark låntagare kan
garantin kosta betydligt mer. Det har förekommit avgifter på upp till
2,8 procent av det garanterade beloppet. De aspekter som ingår i
Boverkets avgiftsmodell är det bedömda marknadsvärdet på den
planerade bostadsfastigheten, så kallat inomläge (vilken del av lånet
som garantin avser), region och läge på orten, låntagarens kreditvärdighet, lånets löptid samt säkerhetens kvalitet. Tablån nedan är
den information Boverket lämnar ut om hur avgifterna sätts.
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Källa: Boverkets webbplats oktober 2017.

För garantier under byggtiden, vilket är det vanligaste, erläggs avgiften som ett engångsbelopp i förväg, när kreditgarantin börjar gälla.
Avgiften beror även på hur lång byggtiden är och hur lyftplanen för
byggnadskrediten ser ut, dvs. i vilken takt som pengar betalas ut av
lånet. Avgiften återbetalas inte även om garantin sägs upp i förtid.
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För garantier efter färdigställande betalas avgiften i förskott för ett år
i taget. Om garantin sägs upp i förtid återbetalas avgiften för den tid
som återstår det året.
Eftersom garantiavgiften ska motsvara den förväntade förlusten
och riskbedömningen görs i varje enskilt fall tenderar avgiften att bli
hög där garantin behövs som bäst. Man skulle kunna hävda att denna
modell för prissättning – som följer av regelverket för statliga garantier – i någon mån motverkar kreditgarantins syfte: För mindre
aktörer på svagare marknader, som inte kan få ett lån utan garanti,
kan avgiften vara betungande medan större aktörer och aktörer på
starkare marknader, som skulle kunna få en garanti till betydligt
lägre avgift, inte behöver den.
En annan motsägelsefull del i villkoren för kreditgarantin är att
det helst ska finnas någon form av säkerhet för det garanterade lånet,
t.ex. pantbrev, men även andra former av säkerheter kan godkännas.
Om det inte finns säkerhet blir det svårt att få lån och en eventuell
garanti blir dyr men om det å andra sidan finns säkerhet så kan låntagaren i regel hitta en kreditgivare utan att det behövs någon garanti.
Behöver avgifterna vara så höga?
Boverket redovisar årligen en värdering av den förväntade förlusten
av garantistocken, till följd av infriade garantier. Det gäller alltså inte
årets förlust utan den förväntade totala förlusten till följd av alla utestående garantier. Denna beräknade förväntade förlust har minskat
kraftigt, från nästan 90 miljoner kronor vid värderingen år 2014 till
32,6 miljoner kronor enligt värderingen vid halvårsskiftet 2017. Även
sett som andel av det totala garanterade beloppet har den förväntade
förlusten under samma period minskat. Det här beror till största
delen på att avkastningskraven sjunkit, vilket innebär högre marknadsvärden och därmed lägre risk för förluster. Beroende på ort och
läge minskade direktavkastningskraven i garantistocken med mellan
0,75 och 1,25 procentenheter under 2016. Det har gjort att garantierna till större del hamnat inom marknadsvärdet, vilket medfört en
kraftig minskning av förväntad förlust.32

32

Boverket, 2017: Boverkets årsredovisning 2016.
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Källa: Boverkets årsredovisning 2016.
* Från och med 2016 tas hänsyn till förväntade återvinningar direkt i beräkningen av den förväntade
förlusten, varför förväntad förlust och avsättning uppgår till samma belopp.

Bedömningen av den förväntade förlusten görs enligt en modell för
riskbedömning, där de viktigaste parametrarna är inomläge och låntagarens återbetalningsförmåga, samt på grundval av detaljerade uppgifter från långivarna för de större fastigheterna, de med garanterade
belopp på 1 miljon kronor eller mer. Uppgifterna gäller hyresintäkter
respektive avgifter, kostnader för drift och underhåll, kapitalskuld
m.m. Avdrag görs för förväntade återvinningar, dvs. det belopp som
bedöms möjligt att enligt regressrätten kräva tillbaka från låntagaren.33
Boverket gör en översyn av avgiftssystemet årligen samt vid eventuella kraftiga förändringar på marknaden.
Förväntade förluster har hittills sällan realiserats. Garantier har
inte behövt infrias mer än ett fåtal gånger under de senaste tio åren.
Revideringar av avgiftsmodellen under senare år har inneburit att
avgifterna har höjts, trots att infriade garantier har varit ytterst få
och rört små belopp. Mot bakgrund av att garantierna så sällan
behöver infrias kan det finnas skäl för Boverket att överväga om det
finns möjligheter att sänka avgifterna. Ett annat skäl att ifrågasätta
avgiftshöjningarna är att nuvarande kreditgarantier huvudsakligen
avser byggkrediter, som har korta löptider, och alltså en mer överskådlig risk. Under 1990-talet gjordes visserligen betydande förluster
i spåren av fastighetskrisen men då var garantierna inte kreditprövade
och avgiften sattes av riksdagen.

33

Boverket, 2017: Boverkets årsredovisning 2016.
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Möjlighet att arbeta med avgiftsklasser

Regleringen av garantigivningen ger, som framgick av föregående
avsnitt, möjligheter att sätta avgifter för grupper av garantier, t.ex.
med avseende på region, upplåtelseform, relativt läge eller intervall av
marknadsvärde. Det blir då gruppen av garantier som ska bära sina
egna kostnader. Det är alltså möjligt att redan inom ramen för nuvarande regler i någon mån jämna ut avgifterna mellan aktörer som
kan sägas tillhöra en viss grupp, t.ex. svagare marknader. En svårighet ligger i att det hittills inte har funnits tillräckligt många garantier
som underlag för en sådan kategorisering.
Boverket skulle inom ramen för sitt uppdrag och efter hand som
antalet utställda garantier ökar kunna se över möjligheterna att gruppera dem efter riskklass och sätta enhetliga avgifter för respektive
klass.
8.5.3

Behov av subvention?

De nuvarande statliga kreditgarantierna för bostadsbyggande innehåller inte någon direkt subvention utan garantiavgifterna motsvarar
den förväntade förlusten och betalas i sin helhet av garantitagarna,
dvs. kreditgivarna.
Bostadskreditnämnden hävdade i sin analys av garantisystemet
2006 att statliga garantiprogram som motiveras av marknadsbrister
inte nödvändigtvis kräver direkta subventioner för att fungera,
medan däremot garantiprogram som inte bottnar i marknadsbrister
utan i politiska mål i princip kräver tillförsel av medel för att bli
verkningsfulla.34 Utredningen gör samma bedömning. Där marknadsvärdena är mycket låga används inte kreditgarantierna. Avgifterna
skulle i sådana lägen utan subvention sannolikt bli för höga för att
garantin skulle uppfattas som attraktiv. Frågan är om en subvention
av avgifterna skulle avhjälpa de problem med finansieringen som
finns där marknadsvärdena är betydligt lägre än produktionskostnaden. Vi återkommer till detta i avsnitt 11.2.8.

34

Bostadskreditnämnden, 2006: Statliga bostadskreditgarantier i framtiden.
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Möjligheter att utveckla kreditgarantierna

Avsikten är att den statliga kreditgarantin ska öka möjligheterna att
få lån för bostadsbyggande. Den ska ge banken ett skydd för kreditförluster och minska behovet av egen kapitalinsats eller topplån eller
på annat sätt ge bättre villkor för låntagaren. Kreditgarantierna används bara i begränsad utsträckning och utredningen bedömer att de
skulle kunna användas mer. I detta kapitel har vi redovisat synpunkter som framkommit och diskuterat möjliga förbättringar. Det
som framstår som mest uppenbart är reglerna är otydliga och delvis
ologiska och att kunskapen om kreditgarantierna inte är så spridd
som den borde vara.
Förutom uppsökande informationsinsatser, med särskild inriktning på intresseorganisationer, banker, kommuner och länsstyrelser
bedömer utredningen att följande åtgärder skulle kunna göra de
statliga kreditgarantierna mer efterfrågade och därmed öka effekten
av dem:
• Preciseringen av tillämpningsområdet i förordningen kan ändras
och förenklas så att det blir mer relevant i förhållande till syfte
med garantin.
• Möjligheten till statlig kreditgaranti kan eventuellt öppnas även
för andra än de traditionella kreditgivarna.
• Det är tveksamt om det finns anledning för Boverket att vara
hårdare i sin bedömning av marknadsvärdet på den planerade
bostadsfastigheten än en kreditgivare som är beredd att finansiera
projektet.
• Det skulle underlätta för byggaktörerna om Boverket kunde ge
besked om avgiften i ett tidigare skede, alternativt ge en säkrare
avgiftsindikation.
• Mindre byggaktörer, som byggemenskaper och kooperativa hyresrätter skulle kunna ha användning för en garanti för lån till utgifter i projekteringsskedet.
• Det nuvarande schablonbeloppet för produktionskostnad på
svagare marknader är för lågt i förhållande till aktuella kostnader
för nyproduktion och borde kunna höjas.
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• Oklarheterna kring garantins effekt på kapitaltäckningskraven
och värdet vid kreditprövningen behöver klaras ut.
• Det skulle underlätta för kreditgivare om garantin lämnades som
en proprieborgen i stället för en enkel borgen.
• Boverket skulle i samband med sin årliga översyn av garantiavgifterna kunna överväga möjligheterna att arbeta med avgiftsklasser
och kanske även se över avgiftsmodellen med sikte på att generellt sänka avgifterna.
Sammantaget skulle den här typen av förändringar kunna bredda användningsområdet för kreditgarantierna och vässa instrumentet, så
att det bättre främjar bostadspolitiska mål.

8.7

Investeringsstödet till hyresbostäder

Hösten 2016 infördes ett nytt investeringsstöd till hyresbostäder
och bostäder för studerande.35 Stödets konstruktion redovisades i
avsnitt 6.5.1. Syftet med stödet är inte uttalat i förordningstexten
men rubriken för stödet visar att syftet är att främja utbudet av
hyresbostäder och bostäder för studerande.36 Av utformningen framgår att syftet också är att främja byggandet av hyresbostäder med
överkomliga hyror. Utredningen utgår från att det huvudsakligen är
lönsamhetsproblem som avses lösas med investeringsstödet, men vi
kan se att stödet skulle kunna bidra till att lösa även finansieringsproblem.
8.7.1

Många mindre projekt ute i landet

Med tanke på att möjligheten att söka investeringsstöd för hyresbostäder och studentbostäder infördes först i november 2016 är det
för tidigt än att göra någon utvärdering utifrån utfallet av stödet. Vi
Egentligen två stöd – ett tillfälligt, för bostäder som påbörjats mellan den 25 mars 2015 och
den 28 februari 2016, och ett permanent, för bostäder som byggs från och med januari 2017. Se
förordning (2016:880) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och
bostäder för studerande, respektive förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.
36
Se även Ds 2015:35 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande.
35
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redovisar och kommenterar här utfallet av stödet under de första
10 månaderna.
Per den 23 oktober 2017 hade 207 projekt med sammanlagt cirka
7 300 lägenheter beviljats investeringsstöd för byggande av hyresbostäder, exklusive studentbostäder (tabell 8.4). Det är till största
delen fråga om mindre projekt i små och medelstora städer och även
större städer, med stor spridning över landet. Genomsnittlig projektstorlek är 35 lägenheter och många av projekten har högst 20 lägenheter. Det finns även exempel på projekt i storstäderna som har fått
stöd, särskilt i Malmö och Göteborg. I Stockholms stad är det bara
1 projekt som beviljats stöd.
Investeringsstödet till hyresbostäder lämnas med olika belopp,
enligt en indelning av landet i tre regioner: (1) Stockholmsregionen,
(2) övriga större städer och kommuner med hög och varaktig befolkningstillväxt och (3) övriga landet.37 Av de projekt som hittills
beviljats investeringsstöd till hyresbostäder finns 57 procent i kommuner inom region 3, ”övriga landet”. Eftersom projektens storlek i
genomsnitt är större i tillväxtregionerna är fördelningen av antalet
bostäder lite annorlunda. Av de hyresbostäder som hittills beviljats
stöd byggs nästan hälften inom region 2 och 44 procent i region 3 samt
7 procent i Stockholmsregionen.
Beviljat belopp under samma period uppgår till drygt 1,8 miljarder
kronor för byggande av vanliga hyresbostäder. Av hittills beviljade
stödbelopp har drygt hälften gått till projekt i kommuner inom
region 2 och 40 procent till region 3 samt 6 procent till projekt i
Stockholmsregionen. Projekten har i genomsnitt fått 8,8 miljoner
kronor i bidrag och genomsnittligt belopp per lägenhet har varit cirka
250 000 kronor.

I region 1 ingår 30 kommuner i Stockholms FA-region. I region 2 ingår vissa kommuner i
utkanten av Stockholms FA-region, Göteborgs och Malmös FA-regioner, övriga kommuner
med hög och varaktig befolkningstillväxt samt övriga kommuner med fler än 75 000 invånare,
sammanlagt 74 kommuner. Region 3 är övriga landet, 186 kommuner.
37
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Källa: Boverket, bidragsstatistiken.
* (1) Stockholmsregionen (2) andra större städer och kommuner med befolkningstillväxt (3) övr. landet.

Stödet till studentbostäder lämnas med olika belopp i Stockholmsregionen och övriga landet. Här görs alltså ingen skillnad mellan
region 2 och 3. Hittills (per 2017-10-23) har ett 40-tal studentbostadsprojekt med sammanlagt cirka 1 400 lägenheter beviljats stöd
(tabell 8.5). Endast ett av projekten byggs i Stockholmsregionen men
22 procent av beviljat belopp har gått till detta projekt, som omfattar
18 procent av det sammanlagda antalet studentbostäder som fått stöd.
Studentbostadsprojekten har fått i genomsnitt 7,75 miljoner kronor i
stöd och det genomsnittliga stödbeloppet per studentlägenhet har
varit 218 000 kronor.

Källa: Boverket, bidragsstatistiken.
* (1) Stockholmsregionen (2) övriga landet.

8.7.2

Försämrat driftnetto kan motverka kreditgarantin

De statliga investeringsstöden kan ha motstridiga effekter på finansieringsförutsättningarna. Å ena sidan bör investeringsstödet kunna
bidra till det egna kapitalet, vilket borde ha betydelse inte minst för
mindre aktörer, som har svårt att klara toppfinansieringen. Å andra
sidan medför stödet krav på att hålla nere hyresnivåerna, vilket
försämrar driftnettot och därmed bankens värdering av fastigheten
och lånemöjligheterna. Dessutom finns det ett tidsmässigt problem:
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investeringsstöden utbetalas först efter slutbesiktning, varför byggaktören ändå måste få fram pengar till den egna kapitalinsatsen.
Investeringsstödet påverkar underlaget för kreditgaranti
Att kravet på lägre hyresnivå ger ett lägre marknadsvärde kan även
påverka utrymmet för statlig kreditgaranti. Garantin kan lämnas för
lån upp till 90 procent av marknadsvärdet, och det är i praktiken
Boverkets värdering som begränsar vilket lånebelopp som garantin
kan avse. Framtida hyresintäkter påverkar driftnettot och utgör en
viktig input i Boverkets bedömning av marknadsvärdet. Tabellen
nedan ger exempel på hur utfallet av en ansökan om statlig kreditgaranti kan se ut med respektive utan investeringsstöd.

Källa: Boverket, från en ansökan om statlig kreditgaranti.

Detta innebär dock inte att investeringsstödet inte kan gå att kombinera med en kreditgaranti.
Minskad vakansrisk kan uppväga lägre hyresintäkter
Kravet på lägre hyresnivåer som är en förutsättning för investeringsstödet påverkar driftnettot, se exemplet i tabell 8.6. På starka marknader, där den alternativa hyra som skulle kunna tas ut utan stöd är
betydligt högre än normhyran i stödförordningen, kan det innebära
att lönsamheten totalt sett blir lägre med investeringsstöd än utan.
Trots att stödbeloppen är betydligt högre i region 1 verkar det inte
räcka för att uppväga de lägre hyresintäkterna.
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Utredningen har uppmärksammats på att det även på svaga marknader kan vara så att stödbeloppen – som ju är betydligt lägre där –
inte räcker för att nå lönsamhet i projektet inom ramen för den
förutsatta normhyran.
Investeringsstödet till studentbostäder är enligt Studentbostadsföretagen inte möjligt att utnyttja i Stockholm (vilket trots det skett
i ett fall). Det kan fungera i vissa lägen i Göteborg men annars fungerar det bäst i mindre städer som Karlskrona, Norrtälje och Skövde.
Men utredningen har också sett exempel på att den lägre hyresnivån som blir möjlig att hålla med hjälp av investeringsstödet gör att
fastighetsägaren kan räkna med en lägre vakansrisk, vilket inverkar
positivt på det förväntade driftnettot.
8.7.3

Investeringsstödet kommer för sent

Ett problem ur finansieringshänseende är att investeringsstödet utbetalas först när bostäderna färdigställts. Konstruktionen fungerar
om det enbart är ett lönsamhetsproblem som ska lösas, men inte om
projektutvecklaren har svårt att få finansiering under byggtiden. Med
en annan konstruktion hade stödet kunnat bidra till projektutvecklarens egeninsats under byggtiden och tillsammans med en kreditgaranti förbättra förutsättningarna. I synnerhet på svaga marknader
och för mindre aktörer skulle finansieringen av bostadsprojekt kunna
underlättas om investeringsstödet kunde utgöra en del av byggaktörens kapitalinsats. För att det ska fungera i praktiken krävs att
stödet till någon del betalas ut i ett tidigare skede.
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Det här är inte första gången som sökarljuset riktas mot finansieringen av bostadsbyggandet. Finansieringssystem har ifrågasatts och
ersatts av nya, som i sin tur blivit föremål för omprövning. Här görs
ett försök att sammanfatta hur förutsättningarna för finansiering av
bostadsbyggande har förändrats under de senaste femtio åren.

9.1

Subventionsfria lån till miljonprogrammet

Tvärtemot vad som ibland hörs i debatten var bostadsbyggandet
under miljonprogrammet inte starkt subventionerat, åtminstone inte
efter 1967. Dessförinnan utgick räntesubventioner i form av dels
räntebidrag och dels underränta på statslånen. Men det fanns inga
statliga investeringsstöd till bostadsbyggande under tiden för miljonprogrammet och från slutet av 1960-talet innehöll de statliga lånen
ingen subvention. Det finansieringssystem som beslutades 1967 innefattade inte några subventioner. De statliga lånen skulle återbetalas
och avsikten var att statens kostnader för upplåning och administration på sikt skulle täckas av låneräntorna.1
Miljonprogrammet finansierades med ett räntelånesystem, som
innebar att räntan lades till låneskulden. Efter ett antal år skulle även
den del av låneskulden som utgjordes av tidigare obetald ränta börja
amorteras. Bostadskostnaderna ökade därigenom årligen, vilket var
tänkt att ske i en takt som motsvarade utvecklingen av hushållens
betalningsförmåga. Denna form av finansiering användes för såväl
hyrda som för ägda bostäder.2
1
2

Johansson, R och Karlberg, B, 1979: Bostadspolitiken.
Blücher, Gösta, DN Debatt: Assar Lindbeck har fel om miljonprogrammet, 2013-11-27.
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Låneformen kallades paritetslån, vilket skulle markera att kapitalkostnaderna för de nybyggda bostäderna varje givet år skulle vara
ungefär lika stora som för likvärdiga hus av äldre årgång. Tanken var
att lånen på så sätt skulle utjämna skillnaderna i hyror mellan olika
årgångar.3
Paritetslånen infördes 1968 och avvecklades 1974.4 Genom paritetslånen kunde fastighetsägarna lägga en del av de första årens räntekostnader i en så kallad balanspost och betala dessa under senare år,
när inflationen urholkat värdet på lånen. Riksdagen beslutade varje år
hur stor del som måste betalas direkt.
Finansieringsförutsättningarna skilde sig dock åt mellan upplåtelseformerna: De allmännyttiga bostadsbolagen fick låna upp till
100 procent av bidragsunderlaget, i jämförelse med 95 procent för de
privata fastighetsägarna. Egnahemslån lämnades med en fast ränta på
3 procent i kombination med en räntefri stående del av lånet.
Statlig reglering via andra marknader
Även om miljonprogrammet inte var föremål för direkta statliga
subventioner, styrdes bostadsbyggandet upp av det offentliga genom
statligt reglerad kreditgivning och statligt reglerad tilldelning av
arbetskraft samt kommunalt reglerad tilldelning av mark. Staten hade
helt andra möjligheter än idag att dirigera kapital och arbetskraft till
bostadssektorn. Därtill vidtogs åtgärder för att höja produktiviteten
genom att främja stora industrialiserade byggprojekt.5 6

9.2

Paritetslånen ersattes av räntebidrag 1975

Under 1970-talet ansågs det allt viktigare att samordna skattepolitik
och bostadspolitik. Avdragsrätter och marginalskattesatser tycktes
tillsammans med inflationen leda till oförutsedda och svåröverblickbara förmögenhetsomfördelningar.7
Johansson, R och Karlberg, B 1979: Bostadspolitiken.
Ds 2005:39 Bostadsfinansiering.
5
Boverket, 2007: Bostadspolitiken – Svensk politik för boende, planering och byggande under 130 år.
6
Bengtsson, B, 2015: Subventionerna åter instrument för bostäder. Arkitekten.
7
Boverket, 2007: Bostadspolitiken – Svensk politik för boende, planering och byggande under 130 år.
3
4
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Kraftig subventionering av villaboendet
Underskottsavdragen, dvs. möjligheterna att göra avdrag för ränteutgifterna på bostadslånet, var det som på 1960- och 70-talen gjorde
det möjligt för många barnfamiljer att köpa sig ett egnahem. Denna
skattesubvention var avgörande för att man skulle nå upp till de volymer som var målsättningen för bostadsbyggandet under 1965–74.
Men de höga marginalskatterna ledde till att villabyggandet kom att
skattesubventioneras kraftigt från senare delen av 1960-talet till början
av 1980-talet.8 I samband med skattereformen i början av 1990-talet
gjordes ytterligare begränsningar.
I budgetpropositionen 1975 konstaterades att villabeskattningen
vid dåvarande räntenivåer i praktiken hade kommit att fungera som
ett stöd för boende i egnahem. Samtidigt fastslogs att det med hänsyn till bostadssociala mål inte kunde komma i fråga att låta nominella kapitalkostnader slå igenom i de kostnader de boende skulle
betala för nya bostäder. En avveckling av skatteförmånerna för egnahem framstod som otänkbar med hänsyn till de effekter detta skulle
få för de enskilda hushållens ekonomi och de störningar som skulle
uppträda på fastighetsmarknaden och inom produktionen av småhus. I stället valde man att utöka subventionerna till bostadssektorn
och att utforma dem på ett sätt som skulle undanröja problem med
skuldökning inom lånesystemet och tydligare avspegla verkliga kapitalkostnader.9
Strävan efter neutralitet mellan upplåtelseformerna
genom finansieringsförutsättningarna
Regeringen eftersträvade en ökad likställighet mellan olika besittningsformer i fråga om boendekostnader och att skapa bättre förutsättningar för rimliga boendekostnader i nyare bostäder. Detta skulle
åstadkommas genom att paritetslånen ersattes med subventionerad
ränta – ett finansieringssystem som skulle medföra en kapitalkostnadsnivå på cirka 4 procent för låntagaren. Regeringen skulle garantera en ränta på 3,9 procent i nyproduktion av hyres- och bostadsrättshus och 6,9 procent för egnahem. Om den verkliga räntan var
8
9

Ibid.
Prop. 1974:150 angående riktlinjer för bostadspolitiken m.m.
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högre skulle staten stå för mellanskillnaden. Den garanterade räntan
höjdes sedan årligen för varje låntagare, i en takt som i möjligaste
mån tillgodosåg såväl kraven på kostnadsparitet mellan olika årgångar
av hus som kraven på kostnadsneutralitet mellan olika besittningsformer.10
Anledningen till att den garanterade räntan sattes högre för egnahem var att bostadsfinansieringen skulle bidra till att utjämna skillnader i årskostnader som berodde på inkomstbeskattningen.11
Fyra syften med räntebidragen
Paritetslånesystemet avskaffades alltså och staten återinförde subventioner i form av räntebidrag, vilket innebar en markant ökning av
bostadssubventionerna. Räntebidragen hade fyra huvudsyften:
• Begränsa kapitalkostnaderna i nyproduktionen.
• Utjämna kapitalkostnaderna mellan hus av olika åldrar (paritetsmålet).
• Göra hus med bidrag mindre känsliga för ränteändringar på
kreditmarknaden.
• Utjämna inkomstbeskattningens effekt för olika upplåtelseformer (neutralitetsmålet).12
9.2.1

Staten tog hela ränterisken

De statliga räntebidragen, som infördes efter miljonprogrammet,
gjorde alltså att kapitalkostnaden för lån till bostadsbyggande i princip
inte översteg en viss nivå, den garanterade räntan. Men utgångspunkten var inte faktiska räntekostnader utan ett beräknat låneunderlag,
omfattande bottenlån och statligt topplån. Produktionskostnaden var
normalt sett något högre än låneunderlaget och fastighetsägaren fick
betala full ränta på eventuella lån till överkostnaden. Nivån på den
garanterade räntan varierade som nämnts beroende på ägarkategori
Prop. 1974:150 angående riktlinjer för bostadspolitiken m.m.
Johansson, R och Karlberg, B, 1979: Bostadspolitiken.
12
Webbplatsen Allmännyttan: Vår historia.
10
11
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och trappades upp årsvis, med 0,25 procentenheter för flerbostadshus
och 0,5 procentenheter för småhus, tills räntan hamnade i nivå med
statens självkostnadsränta.13
Räntebidragssystemet gjorde att staten tog hela risken för framtida räntehöjningar. Kostnaderna för staten blev starkt beroende av
inflationstakten och ränteutvecklingen samt av bostadsbyggandets
omfattning.
Systemet med garanterad ränta fanns redan under efterkrigstiden,
men övergavs under åren 1968–74. Regeringen hade efter kriget förväntat sig att räntenivån efter hand skulle stabiliseras kring tre
procent, vilket automatiskt skulle minska subventionen, men så blev
det inte. Inflationsrisk och konkurrens om krediter gjorde att räntenivåerna steg och ökade språngvis kring mitten av 50-talet.14
9.2.2

Stöd till renovering och upprustning

Efter miljonprogrammet och fram till mitten av 1980-talet låg fokus
på att utveckla och förvalta bostadsbeståndet, snarare än att bygga
många nya bostäder. Det fanns på många håll ett överskott av
bostäder.
Staten införde ett ROT-program15 med särskilt statligt räntestöd
och nya lånemöjligheter som gjorde det möjligt att bygga bort en del
av miljonprogrammets tekniska brister. En bakomliggande orsak till
ROT-programmet var också att arbetslösheten bland byggnadsarbetare hade ökat i och med att bostadsbyggandet minskat. Förutom
allmän modernisering av bostäderna syftade programmet till att förbättra husens energiegenskaper, installera hissar och anpassa avfallshanteringen till höjda arbetsmiljökrav. ROT-programmet innebar att
275 000 lägenheter reparerades, byggdes om eller byggdes till mellan
åren 1983 och 1993.16

Turner, B, 1986: Bostadsfinansiering och ombyggnadsverksamhet i ett statsfinansiellt sammanhang, Ekonomisk Debatt 4/86, s. 305–312.
14
Boverket, 2007: Bostadspolitiken – Svensk politik för boende, planering och byggande under 130 år.
15
Reparations-, ombyggnads- och tillbyggnadsåtgärder.
16
Webbplatsen Allmännyttan: Vår historia.
13
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Avreglering av kreditmarknaden på 80-talet

Vid mitten av 1980-talet avreglerades kreditmarknaden, vilket fick
stor betydelse för bostadsfinansieringen. Riksbanken upphävde
gällande lånetak för banker och bostadsinstitut, utlåningen ökade
kraftigt och det svenska folkets skuldkvot steg i takt med att det blev
lättare att få lån från banker och kreditinstitut. Mot slutet av 1980talet ökade statens utgifter för bostadsbyggandet dramatiskt, framförallt genom att kostnaden för räntebidragen sköt i höjden.
9.2.4

Statliga hyresförlustgarantier

På 1980-talet fanns en möjlighet till statlig hyresförlustgaranti i form
av lån. Under de första tre åren efter husets färdigställande fanns
möjlighet att få ett statligt lån för förluster i form av utebliven hyra
för nybyggda bostadslägenheter, om lägenheterna inte gått att hyra
ut. Lån lämnades till 90 procent av hyresförlusterna. För lån till privata
aktörer skulle säkerhet ställas. Dessa hyresförlustgarantier, som alltså
egentligen var statliga lån, hanterades av dåvarande Plan- och bostadsverket, länsbostadsnämnderna samt kommunerna. Möjlighet fanns för
regeringen att efterskänka skulden. Detta reglerades i förordning
(1982:1286) om statlig hyresförlustgaranti, som upphävdes 1992.

9.3

Uppgång och fall i bostadsbyggandet runt 1990

Under andra halvan av 1980-talet ökade statens utgifter för bostadsbyggandet kraftigt. De bostäder som byggdes då hade mycket gynnsamma finansieringsförutsättningar, framförallt genom att staten i
och med den garanterade räntan tog hela ränterisken. Under 1987–
1991 ökade bostadsbyggandet från cirka 30 000 färdigställda bostäder
årligen till cirka 70 000 och under 1985–1993 färdigställdes sammanlagt cirka 400 000 bostäder. En stor skillnad jämfört med idag var
också att bankerna under den här tiden knappast ställde några krav
på eget kapital och att det inte skedde någon egentlig prövning av
återbetalningsförmåga och marknadsrisker. Avregleringen av kreditmarknaden hade lett till en stark konkurrens mellan kreditgivarna
och därmed en nästan obegränsad tillgång på krediter. Tillsammans
med generösa statliga räntesubventioner och statliga topplån stimu-
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lerades en överproduktion av bostäder till kraftigt ökade kostnader
för staten. I början av 1990-talet gick luften ur bostadsmarknaden.
Det blev vakanser i nyproduktionen, vilket man inte hade sett på
länge. Det var främst hyresrättsproduktionen som hade drivits på av
finansieringsförutsättningarna och många privata hyreshusägare gick
i konkurs. Bostadsrättsföreningarna drabbades också, men räddades
ofta genom rekonstruktioner, vilket drabbade kreditgivarna – främst
staten. Staten fick Svarte Petter hävdades i en rapport från expertgruppen för studier i offentlig ekonomi om resultatet av den här
tidens bostadsfinansiering.17
Efter de dramatiskt ökade kostnaderna för räntebidragen ansågs
det nödvändigt att dra ner på att statens stöd till bostadsbyggandet.
9.3.1

Omläggning av bostadspolitiken

Efter ett par statliga utredningar18 mot slutet av 1980-talet genomfördes under 1990-talet en stegvis omläggning av systemet för bostadsfinansiering. De statliga lånen togs bort från och med 1992 och
ersattes med statliga kreditgarantier. En avveckling av räntebidragen
påbörjades.
Parallellt med dessa förändringar av de finansiella förutsättningarna
skedde en avreglering av förutsättningarna i övrigt för bostadsbyggande. De så kallade mark- och konkurrensvillkoren19 slopades, liksom länsbostadsnämndernas produktionskostnadsprövning20 samt
vissa andra villkor. Även möjligheterna att kräva kommunal bostadsanvisningsrätt togs bort.21 Avregleringen motiverades av effektivitetsskäl – man bedömde att krav och villkor gjorde att byggandet tog
längre tid utan att några fördelar uppnåddes för den enskilde eller samhället. 1993 upphävdes även bostadsanvisningslagen (1980:94) och
Rönnberg, M, 2002: Staten fick Svarte Petter – en ESO-rapport om bostadsfinansieringen 1985–1993.
Ds 1989:39 Studier av bostadssektorn. SOU 1989:7 1 Ny bostadsfinansiering.
19
Markvillkoret innebar att statligt stöd för byggande på mark som förvärvats av annan än
kommunen i princip bara lämnades om kommunen medgav det. Konkurrensvillkoret innebar
att ett projekt normalt sett skulle upphandlas genom infordrande av anbud från flera anbudsgivare. Kommunen kunde medge undantag om kostnaderna för projektet inte översteg dem
för ett konkurrensupphandlat projekt.
20
Produktionskostnadsprövningen innebar att länsbostadsnämnden prövade om den beräknade kostnaden för ett projekt var skälig i förhållande till produktionsförhållan dena
och projektets allmänna kvalitet.
21
Prop. 1991/92:56 om bostadsbyggandets finansiering år 1992, m.m.
17
18
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bostadsförsörjningslagen (1947:523)22. I den proposition som föregick 1990-talets avreglering hävdades att:
Det är nödvändigt med en kraftig avreglering så att producenter och
byggherrar kan vända sig till konsumenterna direkt och tillfredsställa
marknadens efterfrågan på bostäder. En avreglering är också nödvändig
för att åstadkomma sänkta byggkostnader.23

9.3.2

Skattereformen ökade boendekostnaderna

Ett led i omläggningen var också att inflationsbekämpningen överordnades andra ekonomisk-politiska mål, och ett led i att dämpa inflationen var den skattereform som genomfördes 1990–1991. Den
fick stor betydelse för bostadssektorn i allmänhet och för hyresrätten i synnerhet. Inkomstskatterna sänktes och de minskade skatteintäkterna kompenserades bland annat med minskade statliga subventioner till bostadsbyggandet, högre fastighetsskatt och vissa nya
skatter. Detta innebar ökade kostnader för boendet. För de allmännyttiga bostadsföretagen innebar reformen att hyrorna höjdes nominellt med 50 procent under tre år i början av 1990-talet. Tanken var
att den sänkta inkomstskatten skulle kompensera för kostnadsökningen men för hushåll med låg beskattningsbar inkomst försämrades
ekonomin.24
9.3.3

Ränterisken förs över till låntagarna

Från 1993 infördes det så kallade Danellsystemet för en successiv avveckling av räntebidragen. Danellsystemet innebar att låntagarna själva
i betydligt högre utsträckning skulle bära ränterisken, till skillnad mot
tidigare, när staten genom den garanterade räntan bar hela risken för
höjda räntor.25
Allmännyttan förlorade sin särställning och de ekonomiska fördelar man tidigare haft, och fick samma finansieringsvillkor som
andra aktörer på bostadsmarknaden.
En ny bostadsförsörjningslag trädde i kraft den 1 januari 2001 – lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
23
Prop. 1991/92:56 om bostadsbyggandets finansiering år 1992, m.m.
24
Webbplatsen Allmännyttan: Vår historia.
25
SOU 1992:24 Avreglerad bostadsmarknad.
22
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Kreditgarantier i stället för statliga lån

För att kompensera för de avvecklade statliga lånen till bostadsbyggandet 1992 infördes statliga kreditgarantier, så att kreditgivare
på den allmänna kreditmarknaden kunde få en statlig kreditgaranti
för fastighetslån och bostadslån. I och med det avvecklades den ensamrätt som Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB) hade
haft på vissa bostadslån och SBAB jämställdes med övriga kreditinstitut ifråga om långivning med statlig kreditgaranti.26
Statens bostadskreditnämnd (BKN) inrättades 1992. Kreditgarantierna var till en början kopplade till att projektet erhöll räntebidrag, och när det gällde egnahem och bostadsrätter i småhusform
krävdes även en kommunal borgen för viss del av lånebeloppet.
En avgift på 0,5 procent av det garanterade beloppet skulle tas ut
och avsikten var att avgifterna på lång sikt skulle täcka kostnaderna
för administration och förluster. Från början var det alltså samma avgift oavsett risk, vilket innebar en viss subvention där risken var
högre än genomsnittet. Det var först 1997 som kreditgarantierna
blev helt självfinansierade.
Riksdagen hade då beslutat om ett tak för den offentliga sektorns
utgifter, vilket innebar ökade krav på utgiftskontroll inom alla
områden. Med anledning av detta infördes en ny modell för garantihanteringen i staten från och med 1997. Modellen innebar bland
annat att garantier för bostadsinvesteringar som utfärdats från och
med detta år skulle finansieras enbart genom garantiavgiften, som
alltså skulle vara kostnadstäckande.27 Äldre garantier finansierades
även fortsättningsvis vid behov delvis med anslag från statsbudgeten.
För dessa garantier var förlusterna betydande, och fonderade avgifter
räckte inte till för att täcka infriandet av garantierna utan medel
behövde anvisas i statsbudgeten.

SOU 2000:13 Statsgarantier för investeringar i bostäder - en utvärdering.
Lag (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning samt lag (1996:1059) om statsbudgeten.
26
27
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Garantin ansågs ta bort kapitaltäckningskraven

Kreditgivningen till bostadsbyggande skedde huvudsakligen via bostadsinstituten, och dessa fick i allmänhet endast ge lån mot säkerhet
inom 70–75 procent av en fastighets värde. Regeringen bedömde att
denna begränsning innebar att finansieringen av nyproduktion av
bostäder försvårades, framförallt för fastigheter med låga marknadsvärden i mindre attraktiva lägen. Det gjorde det motiverat med statliga kreditgarantier, och regeringen framhöll särskilt att det fanns
regionalpolitiska skäl för detta. En statlig kreditgaranti ansågs medföra att kreditinstitutens kostnader blev lägre, eftersom kravet på
kapitaltäckning skulle bortfalla.28
Vidare medför garantierna att kreditinstitutens kostnader blir lägre då
kravet på kapitaltäckning bortfaller för sådan utlåning som sker mot
säkerhet i form av statlig kreditgaranti.29

Även topplånen skulle därmed kunna finansieras med obligationer,
vilket skulle leda till lägre ränta och längre löptider och därmed lägre
amorteringstakt. De lägre lånekostnaderna förväntades överföras till
de boende i form av lägre boendekostnader.30
Idag ser vi att det inte alls uppfattas som självklart att närvaron av
en kreditgaranti påverkar kapitaltäckningskraven. Tvärtom hävdar
vissa banker, med hänvisning till Basel-reglerna, att kreditgarantin inte
har någon betydelse för kapitaltäckningskraven (se avsnitt 8.3.1).
9.4.2

Kreditgarantierna utvärderas

Hösten 1999 tillsatte regeringen en utredning som skulle utvärdera
det så kallade BKN-systemet, dvs. de statliga kreditgarantierna. Särskild tonvikt lades vid om systemet underlättade kreditgivning i
expansiva regioner, minskade kapitalkostnaden och därmed främjade
bostadsförsörjningen och tillväxten. Utredningen om statsgarantier
för investeringar kom fram till att de statliga kreditgarantierna huvudsakligen möjliggjorde bostadsbyggande i tillväxtområdenas ytterområden och andra områden med tillväxt och efterfrågan på bostäder.
Prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling.
Ibid.
30
Ibid.
28
29
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Därmed menade man att de både medverkade till en regional utjämning och stärkte tillväxtområdena. Utredningen såg också att garantierna medverkade till fler byggherrar och fler finansiärer. Det var
framförallt nya mindre och medelstora aktörer som hade kommit
fram. Något som regeringen menade stärkte de bostadspolitiska och
regionalpolitiska argumenten för de statliga kreditgarantierna.31
Enligt ovan nämnda utredning fanns det från början inte några
särskilda bostadspolitiska målsättningar för de statliga kreditgarantierna, men man noterade att vissa syften hade lyfts fram under det
första decenniet. Tanken var att den statliga kreditgarantin skulle
lämnas för den del av låneinansieringen där kreditgivaren inte var
beredd att ge lån mot pantbrev i fastigheten. Bostadsinstituten fick
som nämnts enligt sina regler inte medge lån till mer än 70–75 procent
av fastighetsvärdet – mot säkerhet i fastigheten. Kreditgarantierna
skulle göra det möjligt för dem att medverka i toppbelåningen. Detta
skulle i sin tur medverka till att fler bostäder kunde byggas. Utredningen om statsgarantier hävdade att de statliga kreditgarantierna
skulle betraktas som en komponent i ett större system för statens
stöd för bostadsfinansiering, där även räntebidragen ingick, vars syfte
var att bidra till att nå de grundläggande bostadspolitiska målen.32
Övergång till försäkringsmässiga bedömningar
Utredningen om statsgarantier resulterade i ett par viktiga förändringar i systemet. Från början hade de statliga kreditgarantierna haft
en fast avgift på 0,5 procent av det garanterade beloppet. Nu infördes
i stället ett system med differentierade och riskrelaterade avgifter
och BKN fick ta över ansvaret för avgiftssättningen. Detta presenterades som att BKN skulle gå över till mer försäkringsmässiga bedömningar och värderingar i sin garantigivning. De flesta remissinstanser hade varit positiva till denna förändring, men Svenska Bankföreningen hade påpekat att den varierande avgiftssättningen kunde
motverka uppfyllandet av det regionalpolitiska målet att gynna bostadsbyggande utanför tillväxtområdena.33
Prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m.
SOU 2000:13 Statsgarantier för investeringar i bostäder - en utvärdering.
33
Prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m.
31
32
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Neutralitet mellan upplåtelseformerna en central fråga

I slutet av 1990-talet ansåg man från statens sida att bostaden var en
social rättighet och att bostadspolitiken skulle skapa förutsättningar
för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader.34 Av den anledningen ansågs det krävas en fortsatt statlig medverkan vid finansiering
av nyproduktion och ombyggnader, liksom bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar och bostadstillägg till pensionärer. Neutralitet
i fråga om beskattning m.m. mellan olika upplåtelseformer var också
en central fråga. Regeringen tillsatte en parlamentarisk kommitté för
att göra en allmän översyn av bland annat fastighetsskatten.35
Kommittén får ett brett mandat att pröva olika principfrågor. Neutraliteten mellan olika upplåtelseformer blir en central fråga. I analysen
måste beaktas också inverkan av det bostadspolitiskt motiverade stöd
som lämnas för olika slag av bostäder.36

9.5

Upprustningsbehov åter i fokus

Boverket konstaterade i ett PM år 2003 att det fanns ett stort behov
av upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus.37 Bostadskreditnämnden hänvisade till detta PM i en rapport 2008 och hävdade att även om ansvaret för underhåll och skick primärt ligger på
fastighetsägaren, så har stat och kommun ett gemensamt intresse att
medverka till att bostadsområden som präglas av ett utbrett utanförskap utvecklas positivt. Eftersom upprustningsåtgärder inom dessa
områden kunde vara samhällsekonomiskt men inte företagsekonomiskt motiverade, fanns det skäl för staten att bidra med finansieringslösningar.38
I princip kan den här typen av marknadsförhållanden innebära att stora
upprustningsprojekt kan vara förenade med betydande nytto- eller värdeökningar i en samhällsekonomisk mening, men att de ändå inte blir beslutade och genomförda. /…/ Det centrala motivet för staten att stimuIdag är målet för bostadspolitiken ”långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven”. (Regeringens webbplats
augusti 2017.)
35
Prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling.
36
Ibid.
37
Boverket 2003: PM Flerbostadshusens förnyelse – behov och förutsättningar 2002/03.
38
Bostadskreditnämnden, 2008: Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig
medverkan i finansieringen.
34
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lera investeringsverksamheten med finansiella åtgärder är just att söka
korrigera för de faktorer som hämmar marknadernas funktionssätt –
och därigenom förbättra förutsättningarna för de boende att få en tillfredställande boendekvalitet.39

BKN föreslog ett garantiprogram för upprustningslån till flerbostadshus och att garantiavgifterna skulle subventioneras. Risken skulle delas
mellan stat och kommun, genom att kommunen åtog sig ett betalningsansvar i förhållande till staten för en viss del av statens åtagande
gentemot långivaren.40 Något sådant system infördes dock inte.
9.5.1

Nya förutsättningar för allmännyttan

1 januari 2011 trädde lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i kraft. Bakgrunden till lagen var framförallt ett behov av
att säkerställa att de allmännyttiga bostadsföretagens verksamhet
inte stred mot EU:s statsstödsregler. Det gjordes genom att ställa
krav på att verksamheten bedrivs enligt affärsmässiga principer, med
normala avkastningskrav. Samtidigt gavs en tydligare definition av
begreppet allmännyttigt bostadsföretag och syftet med dessa företag
klargjordes: Ett kommunalt bostadsaktiebolags huvudsakliga uppgift
ska vara att i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter med hyresrätter,
främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda hyresgäster inflytande.41
9.5.2

Kreditrestriktioner inget hinder

Den så kallade Byggkonkurrensutredningen 2015 kom fram till att
kreditrestriktioner då inte utgjorde något direkt hinder för bostadsbyggandet. Utredningen kunde inte se några tecken på att kreditrestriktioner begränsade bostadsbyggandet. Men utredningen gjorde
samtidigt preciseringen att bedömningen gällde de marknader där
det företrädesvis byggs och där Tobins Q är större än ett, det vill

Ibid.
Ibid.
41
Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
39
40
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säga främst i storstadsområden, där efterfrågan är hög och prisutvecklingen på bostäder snabb.42

9.6

Utredningens reflektioner

Frågor om hur bostadsbyggandet ska finansieras, fördelningen av
risk och ansvar och behovet av subventioner, har med jämna mellanrum förts upp till granskning i statliga utredningar, PM och rapporter från myndigheter. Var tid har haft sitt sätt att se på problem och
lösningar, utifrån samtidens värderingar och aktuella förutsättningar i
omvärlden, något som begränsar möjligheterna att återvinna erfarenheter. Även handlingsutrymmet för statliga interventioner varierar
över tid, genom att ramarna i form av regleringar på olika områden
inom samhällsekonomin, även internationellt, förändras.
Syftet med statliga åtgärder för bostadsfinansiering har skiftat.
Under de här femtio åren har fokus varierat mellan att öka bostadsbyggandet generellt, utjämna skillnaderna mellan hus med olika
byggår, likställa förutsättningarna för olika upplåtelseformer, hålla
nere boendekostnaderna, främja förbättring av det befintliga beståndet och att öka möjligheterna att bygga bostäder på svagare marknader. I början av perioden ansågs det viktigt för staten att verka för att
utjämna skillnader i kostnader och därmed hyror mellan olika årgångar, medan de stora volymerna i bostadsbyggandet huvudsakligen
uppnåddes genom regleringar inom andra områden. Senare var det
ökad likställighet mellan olika upplåtelseformer som stod i fokus.
Räntebidragssystemet fick stor effekt på bostadsbyggandet genom
att begränsa kapitalkostnaderna, men fick också, tillsammans med
avregleringen av kreditmarknaden, de mest dramatiska ekonomiska
konsekvenserna, bland annat för statsbudgeten. Sammantaget är det
nog erfarenheterna av de skenande kostnaderna för räntebidragssystemet som påverkat synen på bostadsfinansiering mest under de här
femtio åren, och som ställt begrepp som lönsamhet, kreditprövning,
marknadsvärde och risk i centrum för den fortsatta diskussionen om
förutsättningarna för bostadsfinansiering.

42

SOU 2015:105 Plats för fler som bygger mer.

250

337

10

Aktuella internationella trender
och exempel

Detta kapitel ger en överblick över internationella trender när det
gäller statliga interventioner på bostadsmarknaden och exempel på
utbuds- och efterfrågesubventioner som tillämpas i andra länder.

10.1

Internationella trender

De europeiska länderna har sedan andra världskriget haft likartade
övergripande mål för bostadspolitiken varav det främsta målet har
varit att hjälpa hushållen till ett bra boende till en rimlig kostnad.1
Trots att stora förändringar skett inom bostadspolitiken sedan 1990talet har det övergripande målet inte ändrats nämnvärt.2
Den bostadspolitiska utvecklingen i Europa karakteriseras sedan
1990-talet av en tendens mot mindre av utbudssubventioner och mer
av efterfrågesubventioner. Det finns också en tendens att statliga
subventioner går från att vara generella till att bli mer selektiva. På
senare tid har diskussionen ofta också gällt vilka åtgärder som behövs för att öka nyproduktionen av bostäder i allmänhet och för hushåll med låga inkomster i synnerhet, samt åtgärder för att rusta upp
bostäder och bostadsområden som är i dåligt skick.
Många länder brottas med att få ordning på sina statsfinanser,
samtidigt som behovet av åtgärder för att lösa boendesituationen för
låginkomsthushåll växer. För att undvika ökade statliga utgifter och
högre statsskulder finns en trend mot att attrahera mer privat kapital
till bostadsbyggande, bland annat med hjälp av statliga kreditgarantier,
1
2

Donner, C, 2000: Housing Policies in the European Union.
Andersson, K E, von Essen, E och Turner, B, 2004: Bostadspolitiska förändringar i Europa.
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riktade till institutionella investerare och andra obligationsinvesterare,
för att öka deras incitament att allokera kapital till bostadssektorn.3
Fokus på bostäder för hushåll med låga inkomster
Till skillnad från i Sverige är bostadspolitiken i många länder inriktad
på att identifiera och lösa bostadsproblem för hushåll med lägre
inkomster eller andra särskilda behov, genom subventioner till den
sociala bostadssektorn.4 Det finns ett stort antal rapporter som diskuterar social housing och affordable housing och de utmaningar som
finns inom dessa sektorer.5 OECD har en webbplats som heter
OECD Affordable Housing Database, med information om olika
länders bostadspolitiska åtgärder riktade mot affordable housing och
social housing.6 Den europeiska organisationen Housing Europe har
tagit fram landsrapporter om social housing i olika länder7 och för närvarande arbetar organisationen med att ta fram en så kallad verktygslåda, Toolkit: Affordable housing in Europe, för att informera aktörer
om intressanta lösningar för att öka produktionen av överkomliga
bostäder.8 I detta sammanhang nämns Sabos lösning med Kombohus.9
Boverket har tagit fram en rapport som syftar till att ge en översikt över hur den sociala bostadssektorn fungerar i några andra
europeiska länder, för att på så sätt bidra med kunskapsunderlag inför åtgärder i syfte att bättre tillgodose behovet av bostäder för hushåll som har svårt att efterfråga en bostad på marknadens villkor.10

Efter den senaste finanskrisen har internationella organisationer visat ett ökat intresse för att
hitta lösningar där den offentliga sektorn kan bidra till att öka allokeringen av privat kapital till
investeringar i infrastruktur (där bland annat bostadsbyggande för den sociala bostadssektorn
ingår) i allmänhet och till den sociala bostadssektorn. Se t.ex. OECD 2014: Private financing and
government support to promote long-term investments in infrastructure.
4
Boverket, 2016: Den sociala bostadssektorn i Europa. Jämförelser mellan sex EU-länder.
5
Se t.ex. Scanlon, K, Fernández Arrigoitia, M and Whitehead, C, 2015: Social housing in Europe.
European Policy Analysis.
6
OECD:s webbplats Affordable Housing Database, oktober 2017.
7
Housing Europes webbplats, augusti 2017.
8
Housing Europes webbplats om Toolkit: Affordable housing in Europe, september 2017.
9
Sabos webbplats om Kombohus, augusti 2017.
10
Boverket, 2016: Den sociala bostadssektorn i Europa. Jämförelser mellan sex EU-länder.
3
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10.2

Aktuella internationella trender och exempel

Offentliga interventioner på bostadsmarknaden

I OECD-rapporten Policies to promote access to good-quality affordable
housing in OECD countries11 presenteras sammanställningar över
29 OECD-länders bostadspolitiska interventioner. Sverige ingår inte i
studien. Länderna använder en mix av utbuds- och efterfrågesubventioner, regleringar och skatter som syftar till att förbättra bostadssituationen, främst för hushåll med lägre inkomster. Tabell 10.1 delar
in de bostadspolitiska interventionerna i fyra kategorier:
1. stöd till äganderätt (Homeownership subsidies)
2. bostadsbidrag (Housing allowances)
3. hyresbostäder för den sociala bostadssektorn (Social rental housing)
4. stöd till hyresintäkter och hyresregleringar (Rental support and
regulation).

Källa: Salvi del Pero, Adema, Ferraro, & Frey, 2016.

Figur 10.1 nedan visar hur många OECD-länder som tillämpar en
viss bostadspolitisk intervention. En majoritet av de 29 länder som
ingår i studien använder åtminstone 6 av dessa 14 interventioner.
Interventioner i form av offentliga kreditgarantier syns inte direkt i
Salvi del Pero, Adema, Ferraro, & Frey, 2016: Policies to promote access to good-quality
affordable housing in OECD countries.
11
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vare sig tabell 10.1 eller figur 10.1, men det framkommer i rapporten
att offentliga utbudssubventioner består av bland annat statligt uppbackade garantier, som syftar till att minska finansieringskostnaderna för byggaktörer i den sociala bostadssektorn, utöver investeringsstöd, offentliga lån från offentliga kreditinstitut och räntesubventioner. Därutöver kan byggaktörer i den sociala bostadssektorn få implicita subventioner ifrån lokala myndigheter i form av
t.ex. försäljning av mark under marknadspris, via planeringssystemet
där privata byggaktörer anbefalls att allokera en del av nyproduktionen
till marknaden för åtkomliga bostäder.
Alla länder i OECD-studien ger någon form av stöd till ägande,
t.ex. i form av bidrag eller skattelättnader. Bostadsbidrag förekommer i alla länder utom Sydkorea and Turkiet. Tjugotvå av länderna
ger olika former av stöd till den sociala hyressektorn. Omkring en
tredjedel av länderna ger någon form av investeringsstöd till nyproduktion av hyresrätter. Hyresregleringar tillämpas i drygt hälften av
länderna.

Källa: Salvi del Pero, Adema, Ferraro, & Frey, 2016.

10.3

Exempel på bostadspolitiska interventioner

En svårighet med att presentera kortfattade och översiktliga sammanfattningar av interventioner på bostadsmarknaden i olika länder
är dels att de är stigberoende och föremål för ständiga förändringar,
dels att de ofta ingår i olika övergripande bostadspolitiska program
som i sin tur förändras över tiden. Det är vanligt att olika typer av
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interventioner förekommer samtidigt, vilket kan resultera i komplexa system med svåröverblickbara konsekvenser. Vidare är det ofta
förekommande med detaljerade regelverk och procedurer som är
förknippade med olika subventioner.
10.3.1

Finansieringslösningar uppbackade med olika former
av statliga kreditgarantier

Statliga kreditgarantier för lån till bostadsprojekt
Kreditgarantier för lån till fastighetsutvecklingsprojekt (byggkredit)
eller köp av färdigställda/existerande fastigheter (långfristigt lån) är
en form av försäkring som kan tecknas av en byggaktör eller fastighetsinvesterare. Garantin ger långivaren skydd mot kreditförluster
och avser sänka byggaktörers och fastighetsinvesterares lånekostnader, samt minska deras behov av egen kapitalinsats eller topplån.
Den nuvarande svenska modellen med Boverkets kreditgaranti tillhör denna kategori av kreditgarantier och i de fall den utnyttjas är
det banklån som är föremål för kreditgarantin.
I Storbritannien är obligationsmarknaden för finansiering av
byggaktörer och fastighetsbolag relativt stor. Den brittiska staten
erbjuder kreditgarantier för två utlåningsvarianter:
• Direkt utlåning där institutionella investerare köper obligationer
som emitteras av bygg- och fastighetsbolag. Garantiåtgärden benämns Private Rented Sector Housing Guarantee Scheme.12
• Indirekt utlåning via bolaget Affordable Housing Finance (AHF) som
är en kallad bond aggregator: Garantiåtgärden benämns Affordable
Housing Guarantees Scheme.13

UK Department for Communities and Local Government, 2015: Private Rented Sector
Housing Guarantee Scheme.
13
UK Department for Communities and Local Government, 2016: Housing Guarantee
Scheme Rules, Affordable Housing.
12
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Direkt utlåning: Private Rented Sector Housing Guarantee Scheme
(Storbritannien)
Syftet med den brittiska kreditgarantilösningen Private Rented Sector
Housing Guarantee Scheme är att öka utbudet av bostadshyresfastigheter på den privata bostadshyresmarknaden. Kreditgarantin avser
enbart långfristig finansiering och inte byggkredit. Sålunda är lån
med en kreditgaranti endast tillgängligt från och med den tidpunkt
då bostadsfastigheten är färdigbyggd, alternativt vid den tidpunkt en
fastighetsinvesterare köper en existerande bostadshyresfastighet.
Trots detta kan ett statligt intyg som visar att ett projekt har blivit
godkänt för en kreditgaranti underlätta för en byggaktör att erhålla
byggkredit. Kreditgarantin infördes 2013 och är en av flera statliga
åtgärder som har införts i Storbritannien för att öka utbudet av hyresrätter på den privata hyresmarknaden.14
Meningen är att lån med kreditgarantier ska medföra en lägre
lånekostnad jämfört med lån utan kreditgarantier och därmed göra
det möjligt för byggaktörer och fastighetsägare att investera i fler
projekt. Avgiften för garantin betalas av byggaktören.
För att ett projekt ska vara godkänt för att få lån med kreditgarantier behöver flera villkor och förutsättningar vara uppfyllda.
Bland annat får belåningsgraden vara högst 80 procent (dvs. minst
20 procent eget kapital behövs) och endast projekt vars värde uppgår
till minst 10 miljoner brittiska pund är berättigade att få lån med
kreditgarantier (men projektet kan bestå av mer flera fastigheter eller
byggprojekt, som tillsammans uppfyller kravet).
Att möta institutionella investerares ökande intresse av att allokera
mer kapital till bostadshyresmarknaden direkt, utan att gå via finansiella mellanhänder utgör ett viktigt mål med kreditgarantiprogrammet. Av denna anledning är kreditgarantiprogrammet utformad specifikt för att attrahera investerare som vanligtvis allokerar kapital till
fastförräntade värdepapper att investera i bostadsrelaterade lån.15
Denna utveckling där olika typer av institutionella investerare erbjuder
krediter direkt till låntagare utan att gå via banker är en relativt ny
företeelse som bland annat drivs av ökad reglering av den traditio-

14
15

Bate, A, 2017: Building the new private rented sector: issues and prospects. UK Parliament.
UK Government, 2015: 2010 to 2015 government policy: rented housing sector.
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nella banksektorn och institutionella investerares jakt på avkastning
(se avsnitt 6.3).16
Från denna utrednings perspektiv är det intressant att notera att
den här kreditgarantin enbart avser långfristig finansiering och inte
byggkredit, men att intyg om kreditgaranti för långfristig finansiering kan underlätta för en byggaktör att erhålla byggkredit.
Indirekt utlåning via bolaget Affordable Housing Finance
(Storbritannien)
Den brittiska staten gav 2013 bolaget Affordable Housing Finance Plc
(AHF) en exklusiv licens att till och med mars 2016 erbjuda lån med
statliga garantier till bostadsprojekt för hushåll med lägre inkomster
(affordable homes). AHF kommer dock att fortsätta förvalta den
utestående utlåningsportföljen på drygt 2,5 miljarder brittiska pund
allokerad till cirka 60 housing associations. AHF finansierar sin utlåningsverksamhet genom att emittera obligationer på kapitalmarknaden och genom att låna pengar hos den Europeiska investmentbanken, EIB.
Garantilösningens syftar till att stimulera nyproduktion av bostäder,
både hyresrätt och äganderätt, till hushåll med längre inkomster.
Endast projekt vars lånebehov uppgår till minst 5 miljoner brittiska
pund är berättigade att få lån med kreditgarantier (men projektet kan
bestå av flera byggprojekt, som tillsammans uppfyller kravet). Till
skillnad från i Sverige betalas avgiften för garantin av byggaktören.
Ett alternativ till kreditgarantier som avser lån till enskilda projekt
och byggaktörer/fastighetsägare är kreditgarantier som avser att försäkra skuldinvesterares lån till finansiella intermediärer. Denna typ av
garantier har som mål att öka institutionella investerares och andra
obligationsinvesterares incitament att allokera mer kapital till bostadssektorn till relativt låga avkastningskrav, vilket i sin tur kan öka
möjligheterna för finansiella intermediärer att låna ut pengar till bostadsprojekt till attraktiva räntenivåer.
Det är också möjligt att kombinera garantier för lån till bostadsprojekt med garantier för lån till finansiella intermediärer, vilket innebär att det finns ett dubbelt garantisystem.
16

Bondmason, 2017: Direct lending in the UK.
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Indirekt utlåning med offentliga garantier: Emissionzentrale
für Gemeinnützige Wohnbauträge (Schweiz)
Den Schweiziska obligations- och garantilösningen Emissionzentrale
für Gemeinnützige Wohnbauträger (EGW)17, är också en obligationsaggregator som aggregerar flera bostadsutvecklares lånebehov och
finansierar utlåningen genom obligationsemissioner. EGW är en ickevinstdrivande organisation som ägs av medlemmar. Medlemmarna är
normalt icke-vinstdrivande bostadsföretag och organisationer som
hyr ut bostäder till hushåll med lägre inkomster. Ett stort antal av
medlemmarna är mindre lokala organisationer med cirka 100 bostäder,
samtidigt som det finns ett antal stora regionala bostadsorganisationer. EWG möjliggör för framför allt mindre icke-vinstdrivande
byggaktörer att aggregera deras lånebehov och därmed förbättra deras
tillgång till finansiering med förmånligare villkor.
De obligationer som EWG emitterar är normalt säkerställda där
säkerhetsmassan består av säkerheter i inteckning i bostadsfastigheter. Belåningsgraden ska normalt inte överstiga 70 procent men den
kan gå upp till 80 procent om bostadsföretaget uppfyller vissa krav
avseende amorteringar och säkerheter. Den viktigaste egenskapen hos
EGW-lösningen från obligationsinvesterares perspektiv är den statliga garantin som minskar kreditrisken i obligationsinvesteringarna.
Indirekt utlåning med offentliga garantier: National Housing Finance
and Investment Corporation (Australien)
Australiensiska bostadsforskare har i en utredning studerat offentliga
garantilösningar i ett antal länder som kan ligga till grund för att utveckla den finansiella infrastrukturen för finansiering av bostadsbyggande för hushåll med lägre inkomster (affordable housing).18 Utredningen har resulterat i att landet till den 1 juli 2018 ska ha en finansiell
infrastrukturlösning med offentliga garantier, och obligationsaggregatorn ”National Housing Finance and Investment Corporation”
(NHFIC) för att attrahera och allokera lånat kapital till produktion
EGW benämns ”Swiss bond issuing co-operative with guarantee”. Se även Lawson, J,
Berry, M, Hamilton, C, & Pawson, H, 2014: Enhancing affordable rental housing investment
via an intermediary and guarantee.
18
Lawson, J, 2013: The use of guarantees in affordable housing investment – a selective
international review.
17
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av överkomliga bostäder (not-for-profit community housing providers).19 Den australienska utredningen har hämtat inspiration från
både den schweiziska och brittiska lösningen med obligationsaggregator och offentliga lånegarantier enligt ovan.
NHFIC ska med stöd av offentliga garantier attrahera kapital, via
obligationsemissioner, från institutionella investerare till relativt låga
räntor och därmed möjliggöra utlåning till attraktiva villkor till byggaktörer som är verksamma på marknaden för överkomliga bostäder.
Arbetet med att ta fram det beslutsunderlag som ligger till grund
för igångsättandet av NHFIC har pågått under flera år och sammanfattas i rapport som diskuterar olika alternativ för att öka allokeringen av riskvillig utlåning till byggaktörer som bygger åtkomliga
bostäder.20
Obligationer för finansiering av överkomliga bostäder i Nederländerna
Även i Nederländerna finns en finansiell institution, NWB Bank, som
kan betraktas som en obligationsaggregator som aggregerar lånebehovet hos nederländska bostadsföretag och organisationer som
specialiserar sig på den så kallade sociala bostadssektorn (housing
associations). NWB Bank ägs av flera regionala vattenmyndigheter,
den nederländska staten och landets provinser.21 Utöver utlåning till
den sociala bostadssektorn arrangerar banken lån till offentliga aktörer inom andra områden.22
Nyligen (1 juni 2017) har NWB Bank emitterat en så kallad affordable housing bond. 23 Obligationsemissionen består av en sjuårig
obligation på 1,5 miljarder euro och en femtonårig obligation på
500 miljoner euro. NWB Bank ska använda kapitalet för att finansiera utlåning till så kallade social housing associations i Nederländerna.
Institutionella investerare som pensionsfonder i olika länder utgör exempel på skuldinvesterare (obligationsinvesterare) som har
AHURI Research (Australian Housing and Urban Research Institute), 2017: What is a
bond aggregator and how does it help build affordable housing?
20
Lawson, J, Berry, M, Hamilton, C, & Pawson, H, 2014: Enhancing affordable rental
housing investment via an intermediary and guarantee.
21
NWB Banks webbplats.
22
Ibid.
23
NWB Bank, Pressmeddelande 2017-01-01: NWB Bank launches 7-year €1.5 billion and 15year €500 million inaugural Affordable Housing Bond.
19
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investerat i de emitterade obligationerna. Den svenska Andra APfonden ingår i kretsen av långivare som har investerat i obligationen.24
För att göra det möjligt för NWB Bank att emittera obligationer
till förmånliga villkor (låga kreditrisker för obligationsinvesterare)
samtidigt som risken för den nederländska staten ska minimeras
finns ett garantisystem med tre nivåer.
10.3.2

Andra offentliga finansieringslösningar för nyproduktion

Home building fund (bostadsbyggnadsfond)
Home building fund25 (Bostadsbyggnadsfonden) är en statlig engelsk
fond som administreras av myndigheten Homes and Communities
Agency och fonden förfogar över tre miljarder pund. Huvudsyftet
med fonden är att påskynda produktionen av nya bostäder i England.
Fondens medel ska användas för att tillhandahålla krediter till bostadsutvecklare och till aktörer som investerar i markförädling, inklusive investeringar i infrastruktur, som utgör en viktig del i nyproduktion av bostäder. I princip kan alla privata bostadsutvecklare som
uppfyller vissa krav erhålla lån från fonden. Några av viktigaste
behörighetskriterierna för att få lån är att:
• Bostadsutvecklaren måste kunna styrka att utan krediter från
fonden skulle det aktuella bostads- eller infrastrukturprojektet
inte påbörjas alls eller fördröjas.
• Bostadsutvecklingsprojekt måste avse minst fem nya bostäder.
• Om det är ett infrastrukturprojekt måste projektet leda till att
fler bostäder byggs.
• Storleken på en låneansökan ligger mellan 250 000 och 250 miljoner
brittiska pund.26
• Låntagaren ska vara ett privat företag som äger majoriteten av den
aktuella marken.

Andra AP-fondens webbplats om Andra AP-fonden investerar i social obligation, juni 2017.
UK Government, 2016: An introduction to the Home Building Fund.
26
Motsvararande belopp med växelkursen 11 kronor per brittiskt pund blir 2,75 miljoner
respektive 2,75 miljarder kronor.
24
25
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Fonden vill även uppmuntra till nytänkande och innovationer avseende bostadsproduktion. Projekt som klassificeras som innovativa
kan ansöka om lägre belopp än 250 000 brittiska pund. Med andra
ord riktar sig fonden till både små som stora bostadsutvecklare.
Frånsett att fonden kan erbjuda lånefinansiering av bostadsutvecklingsprojekt som annars har svårigheter att erhålla lån, ska nivån
på fondens utlåningsräntor vara i paritet med de räntenivåer som
kommersiella kreditgivare skulle kräva.
Mer eget kapital till mindre byggaktörer: Housing growth partnership
(England)
För att stärka mindre bostadsutvecklares (small house builders)
möjlighet att erhålla finansiering för bostadsutvecklingsprojekt har
den engelska staten 2015 beslutat att stötta mindre byggaktörer med
eget kapital. Bakgrunden till åtgärden är att antalet företag som
investerar i mindre byggprojekt (från 1 till 100 bostäder) drastiskt
har minskat i England de senaste 25 åren – från över 12 000 till färre
än 3 000, samtidigt som man bedömer att det behövs ett stort antal
mindre bostadsutvecklare för att tillgodose behovet av nya bostäder.
Programmet som kallas Housing Growth Partnership27 baseras på
en allians mellan banken Lloyds Bank och den engelska staten via
Homes and Communities Agency (HCA).28 De två aktörerna har satsat 50 miljoner pund var i samriskprojektet. Medan Home Building
Fund erbjuder krediter till små såväl som stora bostadsutvecklare, investerar Housing Growth Partnership i mindre bostadsutvecklares
projekt genom att bli delägare i projekten eftersom man anser att
bristen på eget kapital är ett av de största hindren för dessa.
Housing Growth Partnership marknadsför sig som en så kallad
social impact investor 29 som avser att investera i projekt som är värda
mellan 750 000 och 12 miljoner pund. Storleken på de investeringar
Housing Growth Partnership gör ska variera mellan 500 000 och
5 miljoner pund per projekt. Housing Growth Partnership har som
Webbplatsen för Housing Growth Partnership Manager Limited.
UK Government, Pressmeddelande 2015-07-06: £100 million boost for small housebuilders.
29
Investeringar som kombinerar finansiell avkastning med investeringar för ett socialt hållbart
samhälle. Uppmärksamheten kring sociala investeringar (social impact investments) och så kallade
”social impact bonds” som syftar till att attrahera privat kapital växer i Sverige och globalt. Se t.ex.
information om ”Social impacts funds” på European Invstment Funds (EIF) webbplats.
27
28
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mål att investera i 50 projekt som tillsammans ska generera 2 000 nya
bostäder.
Housing Growth Partnership avser göra investeringar i nyproduktionsprojekt tillsammans med mindre bostadsutvecklare som har
dokumenterade erfarenheter av att ha producerat och sålt bostäder i
några år.
National Rental Affordability Scheme (Australien)
Programmet National Rental Affordability Scheme (NRAS) introducerades i Australien 2008.30 De tre övergripande mål man önskar
uppnå med NRAS är att:
• minska låg- och medelinkomsthushålls utgifter för hyror
• öka utbudet av så kallade överkomliga hyresrätter (affordable
rental houses)
• uppmuntra storskaliga investeringar och innovativa lösningar för
billiga hyresrätter (affordable rental housing).
Programmet NRAS erbjuder finansiellt stöd, främst i form av direkta
utbetalningar eller skattelättnader, till olika aktörer som bygger och
hyr ut hyresrätter till låg- och medelinkomsthushåll. Ett huvudvillkor för att kunna erhålla finansiellt stöd är att hyran ska vara
minst 20 procent lägre än marknadshyran.31
För att de subventionerade lägenheterna ska erbjudas till avsedda
hushåll finns ett detaljerat regelverk som styr hur stora inkomster
och tillgångar olika typer av hushåll maximalt får ha för att få bo i
subventionerade lägenheter som ingår i NRAS programmet.32
NRAS syftar till att uppmuntra medelstora till stora investeringar
om minst 100 hyresrätter per projekt. Det är dock fortfarande möjligt för mindre aktörer att delta i NRAS genom att vara delägare i
olika fondlösningar eller ingå i olika former av strategiska allianser
som i sin tur kan ansöka om stöd från NRAS programmet.

Se Australian Governments webbplats om “National Rental Affordability Scheme”.
Se Australian Governments webbplats om “NRAS approved participants and tenancy managers”.
32
Se Queenslands Governments webbplats om ”National Rental Affordability Scheme (NRAS)”.
30
31
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Enligt statistik från den australiensiska staten har NRAS mellan
2008 och 2017 subventionerat cirka 40 000 lägenheter som tillhandahålls av cirka 140 aktörer.
10.3.3

Statliga grundlån i Norge

Statligt grunnlån
Den statliga norska Husbanken ansvarar för huvuddelen av de statliga
bostadspolitiska finansieringsverktygen i Norge men implementeringen görs till stor del hos kommunerna. Husbanken erbjuder
grunnlån (eng. basic loan) till hushåll, företag och kommuner. De
flesta grunnlån ges till professionella aktörer på bostadsmarknaden
men de ges även till enskilda hushåll som bygger egnahem. Syftet med
att erbjuda grunnlån är att den norska staten vill bidra till främjandet
av viktiga miljö- och tillgänglighetsrelaterade egenskaper i nya och
befintliga byggnader. Grunnlånet fokuserar, för närvarande på aktörer som ska rusta upp befintliga bostäder men Husbanken erbjuder
även lån för byggande av nya bostäder.
Grunnlånet ska också underlätta finansiering i landsbygdsområden där aktörer kan ha svårt att få lån till ”normala” eller rimliga
villkor. Vidare kan kommuner och hyresvärdar som tillhandahåller
”sociala bostäder” få grunnlån.
Husbankens grunnlån avser att särskilt främja bostadsprojekt
som fokuserar på att nå miljömål och energieffektivitetsmål, men
även projekt som uppmärksammar bostadskvalitet och design/utformning. Husbankens grunnlån främjar även projekt som förbättrar
fysisk tillgänglighet.
Vid nyproduktion kan lån ges upp till 80 procent av byggkostnader/produktionskostnader.33 Lån till reparation, renovering och upprustning kan ges upp till 100 procent av kostnaden.34
Låneräntan differentieras inte efter projektets risk vilket gynnar
de områden där utlåningsrisken kan vara stor, t.ex. om hushållets
ekonomi är svag eller att pantrisken är stor.35

Husbanken, 2017: Veileder for Husbankens grunnlån.
Husbanken, 2016: Oppgradering av bolig med grunnlån fra Husbanken.
35
Tillväxtanalys, 2012: Rural Housing – Landsbygdsboende i Norge, Sverige och Finland.
33
34

263

350

Aktuella internationella trender och exempel

SOU 2017:108

Offentliga startlån
I Norge finns startlån som är ett behovsprövat lån, avsett för hushåll
som behöver stöd med bostadslån för att finansiera köp, uppförande
och renovering av bostad samt för att refinansiera existerande bolån.36 Startlånet är ett offentligt lån som erbjuds och förvaltas av de
flesta kommuner men Husbanken har det övergripande ansvaret.
Eventuella förluster delas mellan staten och kommunerna, där
kommunen tar de första 25 procenten av en förlust och staten tar
resten. Startlånets ränta motsvarar Husbankens generella ränta,
eventuellt med ett tillägg från kommunen på 0,25 procentenheter.37
Offentliga bidrag till köp av egen bostad ”boligtilskudd”
Husbanken erbjuder behovsprövade bidrag (boligtilskudd) för köp,
nybyggnad, tillbyggnad och upprustning av bostäder.38 Hur mycket
bidrag ett hushåll kan få beror på bostadsbehov, hushållets ekonomiska
situation och möjligheter till andra offentliga stödsystem, såsom
bostadsbidrag. Dessa hushåll har i allmänhet även rätt till bostadsbidrag
(bostötte). Med en kombination av startlån och bidraget kan hushåll få
finansiering upp till 100 procent.
10.3.4

Räntestödslån i Finland

Räntestöd för samfund
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) är en
statlig myndighet som lyder under Miljöministeriet. ARA ansvarar
för utförandet av statens bostadspolitik och beviljar understöd,
bidrag och borgen för boende och byggande samt styr och övervakar
användningen av ARA-bostadsbeståndet. ARA kan bevilja räntestödslån för både ny- och ombyggnad samt även andra former av
stöd och bidrag.39
Husbanken, 2010: Start-up loan.
Husbanken, 2014:, Rentesatser og type rente. Se även Tillväxtanalys, 2012: Rural Housing –
Landsbygdsboende i Norge, Sverige och Finland.
38
Husbanken, 2010: Boligtilskudd til etablering i egen bolig.
39
ARA, 2017: Ansökningsanvisningar. ARAs stöd 2017.
36
37
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ARA godkänner räntestödslån för nyproduktion av hyres-, bostadsrätts- och delägarhus för objekt som kommunerna förordar. Ett
räntestödslån är ett lån som beviljas av bank eller annat kreditinstitut
och för vilket Statskontoret betalar en del av räntan med medel från
ARA direkt till långivaren, om låntagarens så kallade bassjälvriskränta
överskrids. Den del av räntan som låntagaren skall betala är bassjälvriskräntan som uppgår till 3,4 procent av räntan på räntestödslån för
hyreshus och 3,5 procent för bostadsrättshus. Räntestödslån som har
beviljats för ombyggnad av hyres- eller bostadsrättsbostäder har
statens fyllnadsborgen. Borgen träder enligt lag i kraft direkt. ARA
beviljar räntestödslån för ombyggnadsprojekt för hyres- och bostadsrättshus.
Kortvarigt räntestödslån
ARA:s kortvariga räntestödslån marknadsförs som en ny stödform
som innebär att även en byggkredit som beviljats för nybyggnad av
ett hyreshus kan godkännas som räntestödslån.40 Som nybyggnad
räknas även renoveringar där användningsändamålet för en byggnad
som inte är ett bostadshus (t.ex. en kontorsbyggnad) ändras till
hyresbostäder. Bostadsproduktion som genomförs med kortvarigt
räntestöd riktas till snabbväxande områden och i synnerhet Helsingforsregionen. För att byggnadslån ska godkännas som räntestödslån
ska flera villkor vara uppfyllda. Bland annat ska nyproduktionen
• vara energieffektiv och ha en fördelaktig livscykelekonomi
• utgöra kompletterande byggande som harmoniserar med den
existerande samhällsstrukturen och stöder sig på spårtrafik
• endast placeras i områden där det länge funnits ett behov av billiga
bostäder
• byggas i tillväxtområden där utbudet av bostäder inte motsvarar
efterfrågan.

40

ARA, 2016: Kortvarigt räntestödslån för byggande av hyreshus. Sökanvisning 2016.
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Räntestödet varar i tio år, men efter ansökan kan ARA förlänga lånetiden med tio år i taget, dock högst två gånger. Räntestödlånets
storlek är minst 80 procent och högst 95 procent av projektets godkända byggnadskostnader.
Investeringsbidrag för hushåll med särskilda behov
ARA beviljar och betalar ut bidrag för att förbättra bostadsförhållandena för personer med särskilda behov, t.ex. för att förbättra boendesituationen för personer med funktionsnedsättningar, äldre,
bostadslösa, flyktingar, studerande samt personer med psykiska problem eller missbruksproblem.
Statsborgen för privatpersoners köp av bostäder
Vid behov kan staten gå i borgen för privatpersoners bostadslån.
Statsborgen (valtiontakaus) för bostadslån kan beviljas privatpersoner som köper minst 50 procent av bostaden och bostaden ska anskaffas för eget bruk eller som familjens huvudsakliga bostad.41 Storleken på ett lån kan normalt sett vara högst 85 procent av bostadens
anskaffningspris.
Borgensåtagandet innebär att staten betalar långivarens förlust
upp till maximibeloppet för borgen samt de räntor och dröjsmålsräntor som hänför sig till denna summa, givet att Statskontoret har
godkänt långivarens ersättningsansökan.
Långivare (t.ex. kreditinstitut, försäkringsbolag och pensionsbolag) ordnar borgen i samband med att beslutet om bostadslån
fattas och låntagaren behöver inte ansöka om borgen separat. En
borgensavgift på 2,5 procent av borgensbeloppet tas ut i samband
med att lånet eller den första låneraten lyfts. Om staten betalar
räntestöd för lånet debiteras ingen borgensavgift.42

41
42

Statskontoret i Finland, 2015: Statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag.
Miljöförvaltningen i Finland, 2016: Information om Statsborgen för bostadslån.
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Realkreditlån i Danmark

I Danmark finns en social bostadssektor där cirka 550 icke-vinstdrivande föreningar (almene boliger) bygger och förvaltar bostadshyresfastigheter.43 Almene boliger ägs av medlemmarna och inte
kommuner eller andra myndigheter. Den sociala bostadssektorn
måste följa strikta regler t.ex. avseende finansiering, lägenhetsstorlekar, bostadsbyggande och vilka aktiviteter som bostadsorganisationen kan engagera sig i.
Vidare agerar kommunerna tillsynsmyndighet för den sociala
bostadssektorn och kommunerna har också rätt att disponera över
var fjärde uthyrd lägenhet.
Stat, kommun och de boende samfinansierar nyproduktionen
enligt följande:44
• kommunalt grundkapital på 10 procent
• hypotekslån (realkreditlån) på 88 procent av produktionskostnaden med statligt räntebidrag (ydelsestötte) till långivarna
• tillskott från boende på 2 procent (beboerinskud).
Det kommunala grundkapitalet består av ett räntefritt lån som är
amorteringsfritt i 50 år, vilket innebär att grundkapitalet i realiteten
fungerar som ett investeringsstöd. Storleken på grundkapitalet kan
justeras utifrån behov och önskvärd inriktning på nyproduktion.
Staten erbjuder dessutom olika former stöd till kommuner för
produktion av almene boliger.
Hypotekslånet (realkreditlånet) ges av realkreditsinstitut i form av
annuitetslån med en maximal amorteringstid på 40 år. Räntan består av
ett belopp som motsvarar 3,4 procent av produktionskostnaden. Det
statliga räntebidraget innebär att den resterande kostnaden för lånet
betalas av staten direkt till realkreditinstituten. Statens räntebidrag
minskar med tiden eftersom lånet är konstruerat som så att låntagarens andel av räntekostnaden ökar med tiden.
Realkreditinstituten fungerar i praktiken som en obligationsaggregator som förmedlar kontakten mellan almene boliger som
Webbplatsen för BL – Danmarks Almene Boliger.
EY, 2014: Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska
länder. En rapport från EY på uppdrag av Hyresgästföreningens riksförbund.
43
44
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behöver lån och obligationsinvesterare som vill investera i de obligationer som realkreditinstituten använder för att finansiera utlåningsverksamheten. Låntagaren lämnar fastigheten som pant för lånet.
Även om både Hyresgästföreningens rapport45 och Finans
Danmark (den danska intresseorganisationen för banker, realkrediter
och kapitalförvaltning) anser att systemet med realkreditlån till almene
boliger är attraktivt för såväl låntagare, realkreditinstituten som
obligationsinvesterare har den danska regeringen i ett aktuellt pressmeddelande (21 juni 2017) föreslagit att staten ska ta över utlåningen
till den allmänna bostadssektorn från realkreditinstuten.46 Övertagandet planeras påbörjas 2019 och förstatligandet av den utestående lånestocken på 180 miljarder danska kronor ska ske gradvis
under en tioårsperiod.
Ett motiv till förslaget är att minska den danska statens utgifter
för räntebidragen. Den lägre kostnaden ska enligt pressmeddelandet
kunna uppnås då räntan på statliga lån förväntas bli lägre än räntan på
realkreditlånen. Staten ska finansiera utlåningsverksamheten genom
emissioner av statsobligationer. Ett annat motiv som framförs för
förstatligandet är att öka statens insyn, kontroll och hantering av
statens ränterisker och därmed förbättra transparensen i aktiviteter
som medför statliga förpliktelser. De statliga lånen till almene boligorganisationer ska administreras av en ekonomiskt självständig enhet.

10.4

Avslutande reflektioner

Den internationella genomgången visar att den offentliga sektorn i
olika länder intervenerar på bostadsmarknaden med ett stort antal
olika typer av utbuds- och efterfrågestimulerande åtgärder. Speciellt
intervenerar den offentliga sektorn genom att dels underlätta för
hushåll att äga en bostad, dels göra det möjligt för aktörer inom den
sociala bostadssektorn att producera fler bostäder för hushåll med
låga inkomster.
Just behovet av stöd för att producera överkomliga bostäder för
hushåll med lägre inkomster är en stor fråga och här skiljer sig
EY, 2014: Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska
länder. En rapport från EY på uppdrag av Hyresgästföreningens riksförbund.
46
Transport-, Bygnings- og Boligministeriets, 2017-06-21: Artikel Regeringen vil benytte
statslån til almene boliger i stedet for realkreditlån.
45
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Sverige mot de många länder som har en avgränsad social bostadssektor. I Sverige förekommer visserligen utbudssubventioner med
villkor avseende en viss högsta hyresnivå men Sverige har inte en så
kallad dualistisk modell, där bostadsmarknaden delas in i en reguljär
bostadsmarknad och en social bostadsmarknad.
Flera länder undviker att öka statsskulden genom att emittera
statsobligationer för att finansiera den sociala bostadssektorn. Samtidigt finns en efterfrågan från obligationsinvesterare, t.ex. pensionsfonder, att investera i obligationer som både kan ge en rimlig riskjusterad avkastning och som syftar till att finansiera investeringar
med en uttalad social dimension.
Flera länder tillämpar lösningar med bond aggregators och statliga
garantier riktade till obligationsinvesterare, för att dessa ska låna ut
pengar till låga räntor. Det kan vara en offentligt ägd fond, eller en
fond ägd av medlemmar, t.ex. byggaktörer som verkar i den sociala
bostadssektorn. Fonden aggregerar byggaktörers lånebehov och
emitterar obligationer på kapitalmarknaden för att finansiera utlåningen. Lösningen med obligationsaggregatorer kan ge obligationsinvesterare möjligheten att kombinera skuldinvesteringar med investeringar i social hållbarhet.
Det är även möjligt att som i Storbritannien ha ett dubbelt
garantisystem som skyddar både obligationsinvesterare (om obligationsaggregatorn inte fullföljer sina åtaganden) och obligationsaggregatorn (om en eller flera av projektutvecklarna inte fullföljer sina
åtaganden).
Även i Danmark finns ett finansieringssystem där hypotekslån till
den sociala bostadsektorn utgör en integrerad del av obligationsmarknaden, med realkreditinstitut som finansierar utlåningen till
almene boligorganisationer, genom att ge ut obligationer. Den danska
staten subventionerar räntekostnaderna med räntebidrag. En aktuell
debatt i Danmark gäller om staten ska ta över realkreditlånen till
almene boligorganisationer, genom att upprätta en ekonomiskt fristående enhet.
I både Finland och Norge finns statliga åtgärder som avser att
främja ägande av bostäder genom att underlätta för yngre hushåll
och förstagångsköpare att finansiera köp av bostäder, t.ex. räntestöd och åtgärder som stimulerar till bosparande.
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Norge har en statlig bank, Husbanken, som erbjuder lån i landsbygdsområden, till hyresvärdar som tillhandahåller sociala bostäder
och till andra aktörer som kan ha svårt att få lån till rimliga villkor.
Utöver offentliga interventioner för att underlätta lånefinansiering satsar Storbritannien på att stärka mindre bostadsutvecklares
möjligheter att bygga bostäder, genom att stötta med eget kapital.
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11

Analys och slutsatser

I detta kapitel slutförs analysen av de behov av åtgärder för att
underlätta bostadsfinansiering, som lyfts i kapitel 7 och 8. Underlag
hämtas även från kapitel 5 och 6 samt 9 och 10. Vi redovisar utredningens slutliga överväganden av såväl förkastade idéer som antagna
förslag till åtgärder, och gör ett försök att bedöma vilken effekt
respektive förslag kan få i förhållande till syftet med åtgärden. En
svårighet när det gäller att bedöma förväntade effekter är att det varit
svårt att få fram ett konkret underlag att utgå från. Det är alltid
problematiskt att mäta förekomsten av icke-händelser, i det här fallet
hur många bostäder som inte byggs, till följd av finansieringssvårigheter. Att svårigheter med finansieringen förekommer går att
visa, men att med någon säkerhet säga i hur stor omfattning, är
knappast möjligt. Det blir därför fråga om bedömningar utifrån
ganska osäkra antaganden. Det gör det extra angeläget att undvika
höga kostnader för staten och att inte öppna för snedvridningseffekter och moralisk risk. Utredningen har i första hand landat i
åtgärder som kan vidtas utan att det belastar statsbudgeten. Tonvikten ligger vid åtgärder som innebär en rimlig riskdelning mellan
stat, kreditgivare och byggaktör.

11.1

Utgångspunkter för analysen

Som utgångspunkt sammanfattas här identifierade orsaker till finansieringssvårigheter och motiv för ingripanden. Vi redogör även för
den statliga garanti- och lånemodellen, som utredningens förslag
behöver förhålla sig till, samt för den avgränsning av begreppet svaga
bostadsmarknader, som utredningen gör. I avsnitt 11.2–11.5 analyseras sedan de förslag till statliga åtgärder för att underlätta bostadsfinansieringen som utredningen har övervägt.
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Identifierade orsaker till finansieringssvårigheter

Det är idag främst i mindre kommuner utanför storstadsregionerna
och för mindre aktörer som svårigheter att få tillräcklig extern finansiering kan utgöra ett hinder för ny- och ombyggnad av bostäder.
Utredningens bedömning är att:
• Låga boendekostnader i det befintliga bostadsbeståndet, i kombination med att det inte byggts några nya bostäder på mycket
länge, kan bidra till att kreditgivare bedömer betalningsviljan för
nya bostäder som låg.
• Det finns en osäkerhet om framtida bostadsefterfrågan på orter
som idag växer men som nyligen haft en minskande befolkning.
• Små projekt på svagare marknader prioriteras inte av bankerna,
även om det finns en återbetalningsförmåga.
• Ibland saknas bank med lokal kännedom, vilket leder till riskpåslag eller nekade lån.
• I områden med få transaktioner kan de underlag för marknadsvärderingar som levereras av värderingsföretagen vara svagt
underbyggda och större osäkerhet leder ofta till ökat riskpåslag.
• Nya redovisningsregler har påverkat handlingsutrymmet och
skillnader i tolkning och tillämpning av regelverket är en del av
problemet.
• Mindre aktörer har ofta brist på eget kapital – även efter en mindre
nyproduktion kan det ta flera år att återuppbygga solidideten innan
det går att satsa på ett nytt projekt.
• Mindre aktörer kan behöva viss extern finansiering även under
projekteringsskedet, vilket är svårt att få. Det kan t.ex. gälla bygggemenskaper och kooperativa hyresrättsföreningar.
• Det finns en tveksamhet från en del banker till att finansiera
byggande av bostäder med kooperativ hyresrätt.
• Baselreglerna medför att bankerna behöver ha högre kapitaltäckning för små och medelstora företag.

272

359

SOU 2017:108

11.1.2

Analys och slutsatser

Övergripande motiv för utredningens förslag

Statens ansvar när det gäller bostadsförsörjningen är att tillhandahålla legala och finansiella förutsättningar, så att kommunerna ska
kunna leva upp till sitt ansvar för planeringen och genomförandet av
bostadsförsörjningen. Att så långt möjligt undanröja hinder för finansieringen av bostadsbyggande är därför ett övergripande motiv för de
åtgärder utredningen föreslår.
Marknadsmisslyckanden
Många av de problem och svårigheter som utredningen har identifierat när det gäller finansiering av bostadsbyggande bottnar i att
byggaktörer och kreditgivare och även kommuner och revisorer gör
sinsemellan olika bedömningar av marknadsvärdet för den planerade
bostadsfastigheten. En del av de förhållanden som listas inledningsvis (se avsnitt 11.1.1) pekar på en risk att bostadsprojekt som skulle
vara lönsamma inte får finansiering på den ordinarie kreditmarknaden – eller inte i tillräcklig omfattning eller till rimliga villkor. Det
innebär att bostäder som efterfrågas lokalt och som det finns en
investeringsvilja för hindras av att det inte går att få lån. Beroende på
vem som har rätt i sin bedömning av lönsamheten i sådana projekt
kan det alltså föreligga ett visst mått av marknadsmisslyckande, t.ex.
till följd av asymmetrisk information, vilket i enlighet med såväl teori
som internationell praktik kan utgöra skäl för statlig intervention (se
kapitel 5 och 10).
Dessa problem hänger delvis samman med reglerna kring nedskrivning av en fastighets värde. Det är dock inget marknadsmisslyckande i egentlig mening, utan ett resultat av skillnader mellan
redovisningsmässiga bedömningar och företagsekonomiska kalkyler.
Bostadspolitiska och regionalpolitiska skäl
När det gäller de mindre kommunerna utanför storstadsregionerna
bottnar skillnaderna ofta i en osäkerhet kring den framtida befolkningsutvecklingen. Det gäller inte minst mindre kommuner som i
förhållande till sin befolkning tagit emot många nyanlända och deras
anhöriga. Statens beslut att sprida ansvaret för bosättningen av dessa
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hushåll över hela landet gör det rimligt att med statliga åtgärder
underlätta bostadsförsörjningen i kommuner, som på kort tid fått en
stor inflyttning och där det kan vara svårt att bedöma hur flyttningar
inom landet kommer att påverka befolkningens framtida storlek och
sammansättning. Här kan alltså insatser för att underlätta bostadsfinansiering vara motiverade av såväl bostadspolitiska som regionalpolitiska skäl.
Beredskap inför konjunkturnedgång
Väl så viktigt som motiv för de statliga åtgärder utredningen föreslår
är att såväl kreditgarantier som statliga lån sannolikt kommer att
efterfrågas mer i tider av finansiell instabilitet, som en följd av att tillgången till krediter minskar och att konkurrensen mellan olika
sektorer om finansiering ökar. Likaså om eller när intresset för
investeringar i fastigheter minskar till följd av att andra tillgångsslag
blir mer lönsamma. Statliga lån och garantier är instrument som
enligt internationell forskning och praktik kan mildra konjunkturella
nedgångar i bostadsbyggandet. Förutsatt att det finns en målsättning
att upprätthålla en viss nivå på bostadsbyggandet även vid en framtida lågkonjunktur kan därför ett led i en ökad beredskap vara att
bredda tillämpningsområdet för de statliga kreditgarantierna och att
införa en möjlighet till marknadskompletterande statliga lån för nyoch ombyggnad av bostäder.
Tillvaratagande av initiativ från civilsamhället
Privata initiativ från lokala grupper av medborgare kan ibland
erbjuda en lösning på behovet av bostäder för en avgränsad målgrupp
på en lokal bostadsmarknad. På orter där det inte byggs varken
hyresrätter eller bostadsrätter på marknadens villkor kan det gå att få
till stånd mindre projekt genom att främja och ta till vara ett engagemang från en grupp av medborgare.
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Svårt att adressera orsakerna till finansieringssvårigheterna
Det finns ofta orsaker till nämnda finansieringssvårigheter som ligger
utanför vad som direkt går att påverka med statliga åtgärder. Staten
har t.ex. små möjligheter att styra bankernas kreditbedömningar och
lånevillkor. Regelverket som styr bankernas kreditbedömningar är
dessutom i allt högre grad europeiskt eller internationellt och därmed svårt att förändra på nationell nivå.
Det kan alltså vara svårt att direkt adressera orsakerna till finansieringssvårigheter. De åtgärder som utredningen föreslår är därför
delvis inriktade på att hitta vägar runt problemen.
Även andra typer av åtgärder skulle kunna övervägas
Utredningen är avgränsad till att gälla finansieringslösningar för nyoch ombyggnad och till produktionsinsriktade – inte efterfrågeinriktade – styrmedel. Det kan finnas andra möjligheter att åtgärda
de bakomliggande orsakerna till finansieringssvårigheterna, genom
helt andra typer av statliga interventioner – åtgärder som ligger utanför vad den här utredningen har mandat att föreslå. Skattemässiga
förändringar för hushållen skulle genom att öka kostnaden för att bo
kvar kunna påverka incitamenten att efterfråga nybyggda bostäder.
Bostadsbidrag och bostadstillägg skulle kunna öka betalningsförmågan för vissa grupper. Ekonomiskt stöd till kommunerna, som den
nuvarande ”Kommunbonusen” (se avsnitt 6.5), kan indirekt hjälpa
kommunerna att klara bostadsförsörjningen, genom att det ekonomiska tillskottet kan användas för följdinvesteringar vid bostadsbyggande, t.ex. infrastruktur och kommunal service.
11.1.3

Den statliga garanti- och utlåningsmodellen

Det övergripande ramverket för statliga garantier och lån med
kreditrisk framgår av budgetlagen (2011:203). Enligt budgetlagen är
det riksdagen som beslutar om ändamål och belopp för lån eller
garantier. Garantimodellen infördes från början i lag (1996:1059) om
statsbudgeten och i garantiförordningen (1997:1006). I den reviderade budgetlagen (2011:203) förtydligades principerna om garantier
och samtidigt fastställdes att motsvarande principer även skulle gälla
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för statlig utlåning. Samtidigt med den reviderade budgetlagen togs
en ny förordning (2011:211) om utlåning och garantier.
I tillägg till vad som framgår av budgetlagen och förordningen om
lån och garantier lyder vissa statliga garanti- och utlåningsmyndigheter under särskilda förordningar. Dessa innehåller kompletterande
reglering, specifik för den egna verksamheten. Ett exempel är förordning (2004:105) om statlig kreditgaranti lån för bostadsbyggande
m.m., som reglerar Boverkets garantiverksamhet.
Därutöver finns bestämmelserna om statsstöd i artikel 107 i fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt. Dessa bestämmelser måste också beaktas vid statlig garantigivning och utlåning till
privata aktörer.
Regler om avgifter, subventioner och reserv i Riksgälden
För statliga lån och garantier ska ränta eller avgift tas ut som motsvarar den förväntade kostnaden för åtagandet. Om det krävs till
följd av bestämmelserna om statsstöd i artikel 107 i fördraget om den
Europeiska unionens funktionssätt, får en högre ränta eller avgift tas
ut. Riksdagen kan besluta om att subventionera garantiavgiften eller
räntan. Men den subvention som då uppstår ska i stället tas från ett av
regeringen anvisat anslag, så att principen om kostnadstäckning
upprätthålls.
Inkomsterna från räntor och garantiavgifter ska till den del de
motsvarar förväntade förluster föras till en reserv i form av ett konto
i Riksgälden. Även anslag för att täcka eventuella subventioner ska
föras till reserven.
Principen om långsiktig kostnadstäckning
En central princip är alltså att en ränta eller avgift ska tas ut som
motsvarar statens förväntade kostnad för garantin eller lånet. Det
förutsätter att kreditrisken kan identifieras och mätas. En modell där
avgifter – inklusive eventuella överföringar av anslagssubventionerade avgifter – sätts för att motsvara statens förväntade kostnad
liknar på många sätt en konventionell försäkringsverksamhet, där
avgifter från ett större antal skadefria engagemang förväntas täcka de
kostnader som ett mindre antal skadefall ger upphov till.
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Staten tar i enlighet med huvudregeln i budgetlagen inte ut någon
riskpremie. Det kan ses som att staten är riskneutral och därför inte
kräver någon avkastning för att bära de risker i form av avvikelser
från förväntat utfall, så kallade oförväntade förluster, som följer med
garantier och utlåning.
Kreditgarantier jämfört med statliga lån
Statliga lån respektive kreditgarantier är olika sätt att uppnå samma
syfte – att underlätta finansiering. De kan alltså fylla samma funktion
och är även i riskhänseende likvärdiga.
I riskhänseende kan statens garantier och krediter likställas, med den
praktiska skillnaden att garantier inte resulterar i upplåning i Riksgälden
när de ställs ut. Förväntad förlust i t.ex. en kreditgaranti är i det närmaste identiskt med en kredit av likartat slag. Valet mellan en kreditgaranti eller en kredit beror således primärt på upplåningskostnaden.
Nästan uteslutande torde upplåning i Riksgälden vara att föredra framför upplåning via andra institut då staten oftast har lägre kostnader för
sin finansiering.1

11.1.4

Avgränsning av svaga bostadsmarknader

Med hänsyn till statsstödsreglerna behöver eventuella bostadspolitiska
åtgärder i form av statliga stöd riktas antingen till vissa preciserade
grupper av hushåll eller till aktörer verksamma i områden där det
utan stöd inte går att upprätthålla ett bostadsbyggande som svarar
mot behoven.
Begreppet tjänster av allmänt ekonomiskt intresse2 är omstritt och
aldrig fullt ut definierat men kommissionen har uttryckt att det rör
sig om ekonomisk verksamhet som inte skulle kunna produceras
enbart av marknadskrafter, eller åtminstone inte i form av en prisvärd tjänst som är tillgänglig för alla, utan åtskillnad.3 Statsstödsreglerna får med andra ord inte stå i vägen om man med offentliga
medel behöver stödja tjänster som är av allmänt intresse men som
Riksgälden 2012: Förslag till ny garanti- och kreditförordning.
Eller ”ekonomiska tjänster av allmänt intresse”, som hade varit en mer lättbegriplig översättning än den gängse.
3
Pressmeddelande från EU-kommissionen 2011-12-20, ur Sabo 2013: Tillåtet statsstöd på
svaga bostadsmarknader.
1
2
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inte kommer till stånd på marknadens villkor – i tillräcklig omfattning eller till ett rimligt pris.
Det är dock problematiskt att omsätta den nyss beskrivna marknadssituationen i en fast geografisk avgränsning. Bostadsmarknader
är sällan homogena och förhållandena kan variera över tid. Erfarenheten visar att även inom starka eller t.o.m. heta bostadsmarknader
kan det finnas sämre lägen där det är svårt att få finansiering för
bostadsproduktion. I de större städerna är detta inte sällan en följd
av en socioekonomisk och etnisk boendesegregation.
Erfarenheten av bostadsmarknadernas heterogenitet jämte statsstödsreglerna talar för att i möjligaste mån undvika statiska, geografiska avgränsningar av stödåtgärder. Utredningen har därför valt
att definiera svaga bostadsmarknader som kommuner, orter, stadsdelar eller bostadsområden där det inte byggs – eller byggs om – i
tillräcklig omfattning och där detta beror på att det inte går att få
nödvändiga lån på marknadens villkor. Svaga bostadsmarknader kan
finnas såväl i kommuner med en historiskt sett svag befolkningsutveckling som i storstädernas tätbefolkade ytterområden.

11.2

Bredda och vässa kreditgarantierna

I kapitel 8 konstaterades bland annat att det inte går att använda de
statliga kreditgarantierna för lån till upprustning och renovering av
befintliga hyreshus och att en del mindre aktörer efterlyser en möjlighet att få statlig kreditgaranti i projekteringsfasen, för att underlätta finansieringen av skedet innan byggkrediten kan lyftas. Kreditgarantier motiveras generellt sett av asymmetrisk information, vilket
är en form av marknadsmisslyckande (se avsnitt 5.2.2.). Utredningen
tror att problem med asymmetrisk information även kan förekomma
i samband med lånebehov för renovering och projektering och bedömer att kreditgarantierna, med vissa ändringar, skulle kunna
minska problemet.
Utredningen konstaterar också att regelverket behöver bli tydligare och mer logiskt uppbyggt. Kreditgarantiförordningen har
ändrats vid ett flertal tillfällen och framstår idag närmast som ett
lappverk. Utredningen har därför kommit fram till att en ny förordning är en bättre lösning än att än en gång införa ändringar i den
nuvarande förordningen. Med en ny och moderniserad förordning
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skulle det också bli lättare att nå ut med information och öka medvetenheten om kreditgarantierna hos berörda aktörer.
Tillämpningen av kreditgarantierna regleras i kreditgarantiförordningen4. Att bredda möjligheterna att få kreditgaranti, så att garantin
kan lämnas för fler åtgärder, i fler sammanhang eller till fler kreditgivare kan göras genom ändringar i kreditgarantiförordningen. Detta
så länge det sker inom ramen för självfinansieringsprincipen, dvs.
utan inslag av subvention. Utredningen analyserar här genomförbarhet och möjliga effekter av att bredda de statliga kreditgarantierna
till att kunna lämnas även för lån till renovering och lån under
projekteringsfasen samt lån till andra kreditgivare än hittills.
11.2.1

Kreditgaranti för lån till renovering

Utredningen menar att tillämpningsområdet för kreditgarantin bör
kunna breddas så att garanti kan ges för lån till renovering och upprustning, alltså inte enbart till ombyggnad som leder till påtaglig förnyelse. Det behöver därför tydliggöras i kreditgarantiförordningen
att begreppet ombyggnad där är vidare än i plan- och bygglagen. Detta
görs genom att innebörden av begreppet definieras.
Som framgick i kapitel 8 har utredningen mot bakgrund av det
ökande antalet äldre personer i befolkningen i första hand övervägt
att vidga tillämpningsområdet för kreditgarantierna till att även
kunna avse lån till ombyggnad som ökar tillgången på bostäder som
är tillgängliga för personer med nedsatt rörlighet. Men utredningen
bedömer att sannolikheten för att en sådan ändring ska få effekt ökar
om möjligheterna till kreditgaranti kan avse hela lånet vid en renovering, och alltså inte enbart åtgärder som förbättrar tillgängligheten.
Något som också talar för det är det omfattande behovet av renovering och upprustning av 1960- och 70-talens flerbostadshus, sammantaget med att betalningsförmågan hos hushållen är låg i många av
bostadsområdena från den här tiden.
Utredningen anser också att avgränsningen till ägarlägenheter när
det gäller ombyggnad av lokaler bör släppas. Enligt den nuvarande
kreditgarantiförordningen får kreditgaranti ges för lån till ombyggnad
av lokaler m.m. som ger ett tillskott av ägarlägenheter. Utredningen
4

Förordning (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.
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kan konstatera att upplåtelseformen ägarlägenheter används ytterst
sällan i Sverige. Om syftet är att få ett tillskott av bostäder, bör möjligheten öppnas för samtliga upplåtelseformer.
Förväntade effekter av att erbjuda kreditgaranti för lån
till renovering
Möjligheten till en garanti för lånet kan antas öka renoveringstakten
särskilt på svaga marknader, genom att skapa möjligheter att få lån
för projekt som bedöms vara lönsamma men som annars inte hade
fått lån. Det förutsätter att kostnaden för garantin är lägre än
projektets nettonuvärde5. Även på starkare marknader bör garantin
kunna få effekt, i synnerhet i tider av ekonomisk nedgång, med mer
begränsad tillgång till finansiering än idag.
Prissättningen av garantin är dock inte enkel, eftersom riskbedömningen är mer osäker vid ombyggnad än vid nybyggnad. Osäkerheten
i bedömningen av ombyggnadsprojekts lönsamhet är antagligen stor
såväl för bank som för fastighetsägare, vilket är grunden för att
kreditgarantier kan minska effekterna av asymmetrisk information.
Det kan också vara så att det inte är finansieringen som är problemet, utan att renoveringsprojektet stupar på bristande lönsamhet,
kanske till följd av att hyrorna inte kan höjas i tillräcklig utsträckning
och möjligtvis för att driftkostnaderna inte alltid sjunker tillräckligt
mycket för att göra projektet lönsamt.

Nettonuvärde = Det beräknade värdet av en investerings framtida kassaflöde diskonterat
med hänsyn till en given kalkylräntesats minus den initiala investeringskostnaden.
5
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Kreditgaranti för lån i projekteringsskedet

I kapitel 8 pekade utredningen på att en kreditgaranti för lån till
kostnader under projekteringen skulle vara värdefull för små aktörer
av karaktären engångsbyggare, t.ex. byggemenskaper och kooperativa hyresrättsföreningar. Det finns dock ingen anledning att begränsa den möjligheten till den typen av aktörer. Så länge kreditgarantin lämnas med en avgift som speglar risken, menar utredningen
att den bör kunna ges även för lån till kostnader under projekteringsskedet, oavsett typ av byggaktör.
I motsats till kreditgarantier för ny- eller ombyggnad saknas i
detta fall dock en tydlig pant som säkrar återbetalningen av lånet.
För att undvika allt för stora genomföranderisker bör en förutsättning därför vara att låntagaren har ett markanvisningsavtal eller egen
mark med byggrätt.
Utredningen har övervägt en begränsning av möjligheten till
kreditgaranti till viss del av projekteringskostnaderna eller till en lägre
del av lånet. Det är dock svårt att avgränsa vad som utgör de totala
projekteringskostnaderna och lånemöjligheterna kommer sannolikt
ändå att vara betydligt lägre under projekteringen, vilket gör det svårt
att avgöra hur stor del av lånet som ska kunna garanteras. Utredningen bedömer att möjligheten till kreditgaranti tillsammans med
lånemöjligheten kommer att vara självreglerande vad gäller omfattning i förhållande till totala kostnader. Bankerna kommer med all
sannolikhet inte att medge lån för mer än en del av projekteringskostnaden. En kreditgaranti för lån till projektering bör, precis som
kreditgarantier i övrigt, kunna medges för upp till 90 respektive
95 procent av finansieringsbehovet.
Förväntade effekter av att erbjuda kreditgaranti
i projekteringsskedet
Utredningen har inget underlag för att bedöma hur svårt det är att få
lån för utgifter under projekteringsskedet eller hur stort behovet är av
att få extern finansiering för projekteringen. Problemet att få finansiering borde rimligen vara störst för mindre aktörer. Åtgärden kan få
positiva effekter på projekteringen av bostäder och därmed i förlängningen på bostadsbyggandet. Utredningen anser därför att det är värt
att prova att införa denna möjlighet, särskilt mot bakgrund av att
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verksamheten är självfinansierande. Åtgärden bör dock utvärderas
efter ett antal år och om efterfrågan saknas bör möjligheten tas bort
igen.
11.2.3

Höja schablonbeloppet

Utredningen menar att det nuvarande schablonbeloppet för högsta
produktionskostnad där marknadsvärdet är lägre än produktionskostnaden bör höjas ifråga om nyproduktion. Schablonbeloppet är nu
16 000 kr/kvm boarea och har legat på denna nivå sedan 2012. Samtidigt har produktionskostnaderna sedan 2012 ökat betydligt mer än
inflationen. Som utredningen visar i avsnitt 6.6 och 7.2.3 ligger marknadsvärdena i delar av landet klart under produktionskostnaderna. För
att kreditgarantierna ska behålla sin funktion bör dessa anpassas till
aktuella nyproduktionskostnader. En höjning kan motiveras av regionalpolitiska skäl och för att minska effekterna av konjunkturnedgång
en finansiell kris.
Vilken nivå är lämplig?
Utgångspunkten är att schablonbeloppet bör vara realistiskt i förhållande till aktuella produktionskostnader men inte prisdrivande.
För att få en uppfattning om vad som kan vara en rimlig nivå på
schablonbeloppet för produktionskostnad vid låga marknadsvärden
har vi tittat på Sabos Kombohus och SKL:s motsvarighet till upphandlade flerbostadshus. Utredningen har också jämfört med redovisade produktionskostnader i projekt som fått investeringsstöd.
SKL:s upphandlade två bostadshus kostar från cirka 16 000 kronor
per kvm respektive från cirka 17 000 kronor per kvm boarea. Till det
kommer kostnad för bland annat markinköp, mark- och trädgårdsarbeten, bygglov, anslutningsavgifter samt eventuella komplementbyggnader, t.ex. carport.6
Sabo har tagit fram en standardiserad upphandlingsprocedur, som
gör det möjligt för kommunala bostadsbolag att göra en lokal upphandling i konkurrens av ett hus motsvarande Kombohus Bas, dvs.
6

SKL:s webbplats juli 2017.
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ett mindre kompletteringshus med 2–4 våningar.7 Det har gjorts ett
antal lokala upphandlingar av ett sådant hus och priset ligger i de
flesta fall på 23 300 kr/kvm boarea. Det avser entreprenadpriset och
inkluderar markplanering, hårdgjorda ytor, grundläggning, pålning
och moms. Det är bara kostnad för finplanering som inte ingår. Även
här tillkommer så kallade byggherrekostnader. Markkostnaderna kan
bedömas vara mycket låga på svagare marknader, medan kommunala
avgifter för detaljplan och bygglov samt anslutningsavgifter är mer
kännbara.
På grundval av dessa jämförelser anser utredningen att nivån på
schablonvärdet, som inkluderar mark och byggherrekostnader, ändras till 22 000 kr/kvm. Projekt med lägre produktionskostnader än så
får garantibeloppet fastställt utifrån faktisk produktionskostnad, inte
utifrån schablonbeloppet.
För att inte hamna i samma läge igen om några år skulle det vara
möjligt att knyta det nya värdet till ett index. Samtidigt finns det skäl
att låta värdet vara stabilt – det blir tydligt för låntagare och kreditgivare, och en enklare hantering för Boverket med ett fast värde. Det
riskerar inte heller att vara prisdrivande. Utredningen menar därför
att en bättre lösning är att Boverket, som inom ramen för sin
instruktion8 följer utvecklingen på bostadsmarknaden, vid behov
fäster regeringens uppmärksamhet på att schablonbeloppet behöver
ändras.9
Det har anförts att en höjning av schablonbeloppet skulle komma
i konflikt med bolånetaket för egnahem. Den konflikten finns redan
med nuvarande garantier, som ju kan medges för 90 procent av
marknadsvärdet, medan bolånetaket är 85 procent. Men garantin kan
aldrig omfatta ett större belopp än lånet, så någon sådan konflikt
uppstår aldrig i praktiken.

Det första huset som Sabo upphandlade i konkurrens och tecknade ramavtal för.
Förordning (2012:546) med instruktion för Boverket.
9
Om en indexberäkning ska göras, bör den ske på ett sätt så att den motsvarar marknadens
prisutveckling utan att vara prisdrivande. Faktorprisindex är ett lämpligt index, eftersom det
inte påverkas av förändringar av vinstmarginaler till följd av ökad efterfrågan, konjunkturläge, konkurrenssituation etc.
7
8
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Förväntade effekter av att höja schablonbeloppet
Med ett schablonbelopp på 22 000 kr/kvm kommer produktionskostnaden att kunna överstiga marknadsvärdet med högre belopp än
idag. Det kan göra att den självkostnadsbestämda avgiften blir hög,
möjligen i vissa fall alltför hög för att en kreditgaranti ska kunna
efterfrågas. Detta beror dock på hur avgiften beräknas och vilka
faktorer som ingår. I Boverkets avgiftsmodell ingår sex faktorer:
region, läge på orten, kreditbedömning av låntagare, säkerheten för
lånet, garantins inomläge samt garantitid/lyftplan. Med en bedömning som mer utgår från själva kreditrisken, ur ett portföljperspektiv,
dvs. om Boverket använde möjligheten att sätta avgifterna för grupper
av garantier, skulle avgiften möjligtvis bli lägre än med den nuvarande
modellen. Det är inte möjligt att förutse i vilken utsträckning det
höjda schablonbeloppet möjliggör att projekt kommer till stånd.
I nuläget bedöms effekterna av en höjning av schablonbeloppet av
olika skäl bli begränsade. Ett av skälen är att byggsektorn befinner sig
i en högkonjunktur, med kapacitetsbegränsningar som följd, vilket i
det korta perspektivet starkt begränsar effekten av ett höjt schablonbelopp. Däremot kan ett höjt schablonbelopp få effekter på några års
sikt, och i en period av svagare konjunktur eller konjunkturnedgång.
Störst effekt bedöms ett höjt schablonbelopp kunna få i tider av
finansiell kris, då osäkerheten är stor, vilket begränsar bankernas vilja
till utlåning, särskilt på svagare marknader.
Hur utfallet blir av ett höjt schablonbelopp för en projektutvecklare beror på
• skillnaden mellan garantiavgiften före och efter höjningen av
schablonbeloppet – högre garantiavgift ger ökad kostnad
• skillnaden mellan den sammanlagda ränteutgiften för bottenlånet
och ett möjligt topplån före och efter höjningen av schablonbeloppet – mindre topplån ger minskad kostnad.
Om utfallet är positivt, är den nya situationen mer attraktiv för
byggaktörer än situationen innan och bör allt annat lika leda till ett
ökat antal nya byggprojekt och en ökad användning av kreditgarantin.
Därutöver kan det ligga ett värde i att över huvud taget kunna externfinansiera en större del av projektet.
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Tabell 11.1 exemplifierar mycket förenklat den närmare effekten av
ett ökat schablonbelopp. Vi utgår från att byggaktören står för
3 000 kr/kvm i eget kapital i ett projekt som kostar 25 000 kr/kvm.
Med nuvarande schablonbelopp på 16 000 kr/kvm behöver
6 000 kr/kvm finansieras med ett topplån. Med ett schablonbelopp på
22 000 kr/kvm täcks hela projektkostnaden av bottenlån tillsammans
med eget kapital och därmed behövs inget topplån. I det valda exemplet får projektet ett positivt nettonuvärde tack vare det höjda
schablonbeloppet och borde genomföras, i motsats till projektet med
ett topplån och det nuvarande schablonbeloppet. För att projektet
verkligen ska genomföras, måste garantiavgiften vara mindre än nettonuvärdet för projektet, i exemplet alltså mindre än 2 769 704 kronor.
Effekten av åtgärden beror på avgiftssättningen för kreditgarantin.

Källa: egna beräkningar.

11.2.4

Vidga kretsen av kreditgivare?

Avgränsningen av vilka kreditgivare som kan komma ifråga för statlig kreditgaranti för lån till bostadsbyggande finns i kreditgarantiförordningen 1–2 §§. Där står att Boverket får lämna kreditgaranti
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till kreditinstitut enligt denna förordning. Den uppräkning som följer i
2 § av vad som avses med ”kreditinstitut” är förordningens egen och
stämmer inte överens med den i närliggande regelverk. Den första
punkten i 2 § avgränsar vilka aktörer som kan komma ifråga inom
Sverige: ”Med kreditinstitut avses i denna förordning 1. svenska banker,
kreditmarknadsföretag och försäkringsföretag”. I banklagen10 är kreditinstitut lika med bank- och kreditmarknadsföretag. I EU:s kapitalkravsförordning definieras kreditinstitut som ett företag vars verksamhet består i att från allmänheten ta emot insättningar eller andra
återbetalbara medel och att bevilja krediter för egen räkning.11
Att det endast är kreditgivare som står under Finansinspektionens tillsyn som kan komma ifråga för en kreditgaranti framgår
inte i kreditgarantiförordningen utan är underförstått genom att de
tre typer av ”kreditinstitut” som nämns i punkt 1 står under Finansinspektionens tillsyn. Men det är fler kreditinstitut som gör det.
Utredningen bedömer att det är fullt möjligt redan inom ramen för
den nuvarande kreditgarantiförordningen att ge även andra kreditgivare möjlighet att få en garanti. För att undvika förvirring i förhållande till annan lagstiftning föreslår utredningen att man använder
begreppet kreditgivare i stället för kreditinstitut och att det i förordningen klargörs tydligare vad som gäller.
Utredningen anser att statlig kreditgaranti ska kunna lämnas till
svenska banker, kreditmarknadsföretag, försäkringsföretag, och andra
företag som erbjuder lån till bostadsbyggande, och som står under
tillsyn av Finansinspektionen. Det behövs däremot inga förändringar
avseende utländska kreditgivare. Åtgärden skulle vidga tillämpningen
något jämfört med idag.
Hög koncentration inom banksektorn
Som framgår i avsnitt 6.3.2 fanns det i slutet av 2016 totalt 117 banker
med tillstånd att bedriva verksamhet i Sverige. Av dessa var 39 svenska
bankaktiebolag, 29 utländska banker och filialer, 47 sparbanker och
2 medlemsbanker. Därtill finns utländska banker som har verksamhet i Sverige. Kreditmarknaden kännetecknas ändå av relativt hög
Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut
och värdepappersföretag (CRR).
10
11
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koncentration, där de fyra storbankerna Swedbank, Handelsbanken,
Skandinaviska Enskilda Banken och Nordea i olika utsträckning är
dominerande på olika delmarknader. Bankmarknaden kännetecknas av
relativt höga inträdesbarriärer, vilket får betydelse för konkurrenssituationen på marknaden. Det handlar bl.a. om stordriftsfördelar,
inlåsningseffekter, infrastruktursamarbeten och regleringar.12
Mot bakgrund av koncentrationen på bankmarknaden och den
potentiellt ökade närvaron av alternativ till bankerna som kreditgivare har utredningen övervägt att slopa kravet på att kreditgivare
ska stå under Finansinspektionens tillsyn. Men detta skulle i stället
lägga ansvaret för bedömningen av kreditgivarna på Boverket, som i
så fall skulle behöva bygga upp en kompetens för att kunna göra
sådana bedömningar. Det skulle medföra en kostsam dubblering av
kompetenser, vilket utredningen inte anser rättfärdigas av de möjliga
nyttorna. Boverket bör dock följa utvecklingen av potentiella kreditgivare och vid behov komma med ett förslag om översyn.
Förväntade effekter av att vidga kretsen av kreditgivare
Syftet med att ändå förorda en annan avgränsning av kretsen av
möjliga kreditgivare, är i första hand att i förordningen tydliggöra
vad som gäller. Antalet kreditgivare som på kort sikt tillkommer i
den härigenom utvidgade kretsen är med all sannolikhet blygsamt.
Utredningen bedömer ändå att den nya avgränsningen i förlängningen kan främja konkurrensen mellan kreditgivare och därigenom
leda till en bättre tillgång till kapital. Utredningen ser inte att förändringen skulle medföra i nämnvärd utsträckning ökad administration för Boverket.
11.2.5

Proprieborgen i stället för en enkel borgen?

Statens åtagande när det gäller bostadskreditgarantierna är en enkel
borgen, vilket framgår av konstruktionen i 7 § kreditgarantiförordningen. Av bestämmelsen framgår att långivarens rätt till ersättning
för förluster i första hand inträder vid försäljning av den belånade
Konkurrensverket, 2016: Storbankskoncernernas olika verksamheter – en översiktlig beskrivning av olika delmarknader.
12
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fastigheten. En förändring till att lämna garantin som proprieborgen,
vilket utredningen diskuterar i kapitel 8, skulle alltså kunna genomföras genom en ändring i kreditgarantiförordningen.
En proprieborgen innebär att garantitagaren, dvs. kreditgivaren
kan begära infriande av garantin så snart låntagaren, dvs. byggaktören fallerar med betalningen av räntor eller amorteringar.13 Det gör
att garantigivaren snabbare och lättare får ut sin garanterade ersättning. Med enkel borgen, vilket gäller idag, måste garantigivaren först
utkräva att panten realiseras, normalt sett att fastigheten säljs. Detta
bör innebära att värdet av garantin för kreditgivaren ökar med en
proprieborgen.
Från banksidan framhålls proprieborgen som ett bättre alternativ
än enkel borgen och en övergång till proprieborgen antas öka
användningen av kreditgarantierna. Ur bankernas perspektiv blir
transaktionskostnaderna mindre med en proprieborgen; banken kan
då omedelbart vända sig till borgenären, i det här fallet Boverket,
i stället för att först kräva gäldenären, dvs. byggaktören, vid sen betalning. Det uppfattas också av en del kreditgivare som att en
proprieborgen minskar kapitaltäckningskravet, vilket inte en enkel
borgen gör, men enligt uppgift till utredningen från Finansinspektionen måste bankerna ha samma kapitaltäckning vid proprieborgen
som vid enkel borgen. I så fall påverkas bankernas utlåningskostnader inte av en övergång från enkel borgen till proprieborgen.
En negativ effekt kan i stället vara att bankens incitament att
bidra till att projekt med temporära betalningssvårigheter fullföljs
minskar. Detta genom att risken överförs till borgenären, dvs.
Boverket, som därmed får ansvaret för att bedöma projektets framtidsutsikter. Särskilt i tider av finansiell kris är det, baserat på tidigare
erfarenheter av snabbt fallande marknad, rimligt att anta att banken
snabbare kommer att kräva ut borgensåtagandet och därigenom
möjligtvis bidra till en nedgång på marknaden.
Situationen för den som bygger är som bäst oförändrad vid en
proprieborgen jämfört med en enkel borgen. För borgenären ökar
däremot risken att banken begär infriande av borgensåtagandet,
vilket är en försämring jämfört med nuvarande situation.

För att vara exakt så skulle långivaren kunna välja att kräva borgensmannen på räntor och
amorteringar redan innan fallissemang skett.
13
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En övergång till proprieborgen kan också förväntas öka de administrativa kostnaderna för Boverket, vilket måste kompenseras via
garantiavgifterna.
Sammantaget gör detta att utredningen inte förordar en övergång
från enkel borgen till proprieborgen.
11.2.6

Bibehållen regressrätt

Avtalet om kreditgaranti tecknas mellan Boverket och banken och
skyddar banken mot en eventuell kreditförlust. Boverket har regressrätt, vilket innebär att Boverket tar över denna fordran gentemot
låntagaren. Utredningen har inte uppfattat att regressrätten ifrågasätts av professionella aktörer, som bygger hyresfastigheter för egen
förvaltning men regressrätten är sannolikt en bidragande orsak till
att kreditgarantin inte utnyttjas av enskilda hushåll som vill bygga sig
ett egnahem på en svagare marknad. Om staten vill främja byggande
av egnahem där marknadsvärdena är låga skulle hushållen behöva
avlastas del av risken. Utredningen har därför analyserat möjligheterna att åstadkomma detta.
Regressrätten regleras generellt i förordningen om utlåning och
garantier. Av denna följer att en myndighet som utfärdat en garanti
ska säkerställa att kreditgivarens rätt mot låntagaren överlåts till
staten för den händelse garantin infrias och ersättning betalas ut. Det
är alltså inte möjligt att ta bort regressrätten i sig. Av kreditgarantiförordningen framgår sedan att staten helt eller delvis kan efterskänka en regressfordran om låntagaren är på obestånd eller annars
saknar utmätningsbara tillgångar. Boverket ska bedöma om låntagaren inte heller senare kommer att kunna betala fordran. Detta
görs dock alltid individuellt, inte för särskild upplåtelseform eller
utifrån ”svag marknad”. En annan lösning i det enskilda fallet är att
hushållet ansöker om skuldsanering.
Utredningen anser att det inte är lämpligt att staten medverkar till
överbelåning av bostad för enskilda hushåll. Om staten vill främja
byggandet av egnahem på landsbygden behöver det göras genom att
i stället minska lånebehovet, vilket skulle kunna åstadkommas med
ett investeringsstöd. Utredningen bedömer att det vore en tydligare
och mer effektiv åtgärd i förhållande till syftet. De ekonomiska
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effekterna blir mer överblickbara i tid och till omfattning med ett
kontant stöd, såväl för det enskilda hushållet som för staten.
11.2.7

Möjligheter att förbättra kreditgarantierna inom ramen
för nuvarande förordning

Utredningen ser även möjligheter att förbättra kreditgarantierna
inom ramen för nuvarande förordning Vi menar t.ex. att Boverket
bör överväga om det går att ge besked om avgiften i ett tidigare
skede, något som skulle underlätta för projektutvecklare med små
marginaler. Boverket skulle kunna se över avgiftsmodellen för att
eventuellt kunna hålla lägre avgifter. Förutsatt att omfattningen av
garantigivningen ökar bör man också överväga att införa avgiftsklasser, vilket även det skulle öka förutsägbarheten och möjligheterna för mindre aktörer att räkna på garantins effekt. Utredningen
menar också att om inte särskilda skäl talar emot bör Boverket
kunna utgå från bankens bedömning av marknadsvärdet, om banken
kommer fram till ett högre värde än Boverket. Ytterligare ett problem är den oklarhet som råder kring värdet av garantin vid kreditprövningen. Här borde ramavtalen kunna bli mer klargörande. Utredningen menar slutligen att Finansinspektionen borde kunna
skingra oklarheten kring garantins effekt på kapitaltäckningskraven.
11.2.8

Subventionering av garantiavgifterna?

Avgifterna för kreditgarantierna ska enligt den statliga garanti- och
utlåningsmodellen motsvara den förväntade förlusten. Bedömningen
av vilken avgift som behöver tas ut görs huvudsakligen för varje
enskilt garantiavtal. Det gör att avgiften blir hög där projektrisken är
hög. Detta avspeglas i att där marknadsvärdena är mycket låga
används inte kreditgarantierna, och utredningen har därför övervägt
en subvention av garantiavgiften i lägen där en riskavspeglande avgift
skulle överstiga en viss nivå. Men det är tveksamt om en subvention av
garantiavgifterna i sig skulle avhjälpa de problem med finansieringen
som finns där marknadsvärdena är betydligt lägre än produktionskostnaden. Kreditgivaren måste ju ändå göra en självständig bedömning av återbetalningsförmågan.
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Dessutom finns en komplikation. Avgiften betalas i sin helhet av
garantitagaren, dvs. kreditgivaren, medan en subvention skulle behöva
riktas till låntagaren, dvs. byggaktören. Eftersom det inte finns någon
garanterad transparens mellan kreditgivaren och byggaktören blir det
svårt att säkra att subventionen verkligen når byggaktören, vilket
torde vara nödvändigt för att stödet ska vara förenligt med statsstödsreglerna. Det kan också bli komplicerat om garantitagaren skulle
vilja kombinera en statlig kreditgaranti som innehåller en subvention
med t.ex. ett investeringsstöd.
Av dessa skäl avstår utredningen från att föreslå en subvention av
kreditgarantiavgifterna.

11.3

Statliga marknadskompletterande topplån

I utredningens uppdrag ingår att lämna förslag på ett system med
förmånliga statliga topplån för att underlätta finansieringen av nyproduktion av hyresbostäder och bostäder för studerande.
Utredningen har fått bekräftat att även om det för närvarande
generellt sett är god tillgång på kapital så är det inte sällan svårt att få
lån till bostadsbyggande på svagare marknader. Det gäller framförallt
under byggtiden. De kontakter utredningen har haft visar att såväl
mindre aktörer som aktörer på svaga bostadsmarknader kan ha problem att klara bankens krav på eget kapital. Statliga topplån skulle ge
möjlighet till en högre sammanlagd belåningsgrad och möjliggöra
bostadsprojekt som annars skulle stupa på att det inte gick att få
tillräcklig finansiering. Utredningen har övervägt olika alternativ till
avgränsning av och förutsättningar för statliga topplån för bostadsbyggande. Utredningen har även övervägt olika sätt att allokera medel
för statliga topplån och vilken instans som ska hantera en sådan
kreditgivning.
Statliga lån kan främja bostadsutveckling på svagare marknader
Utredningen ser flera ändamål med statliga topplån för bostadsbyggande, framförallt under byggtiden. De kan ha betydelse för att
lösa bland annat följande bostadsförsörjningsfrågor:

291

378

Analys och slutsatser

SOU 2017:108

• Nyproduktion av hyresrätter på svagare marknader, där det finns
ett behov av nya bostäder men inte går att få tillräcklig belåning på
rimliga villkor.
• Renovering och upprustning av hyresbostäder i socioekonomiskt
svaga bostadsområden.
• Tillgång till finansiering för bostadsbyggande vid lågkonjunktur
och finansiella kriser.
Den lösning utredningen har landat i innebär marknadskompletterande topplån utan inslag av subvention, som ska komplettera bottenlån som tas på den ordinarie kreditmarknaden, samt en rimlig insats
eget kapital. För att säkerställa att lånet är marknadskompletterande
behöver räntan ligga något högre än bottenlånet. Upplägget innebär
att det alltid kommer att vara mer fördelaktigt att lösa finansieringen
med bottenlån på den ordinarie kreditmarknaden, vilket gör att det
inte föreligger någon risk för överutnyttjande utan de statliga topplånen kommer enbart att efterfrågas av byggaktörer som saknar
möjlighet att få finansiering på annat sätt. Det uppstår inte heller
någon konflikt med EU:s konkurrens- och statsstödsregler. Detta
sammantaget gör att det blir onödigt med begränsningar i form av att
kommunen ska visa på behovet eller restriktioner vad gäller hyresnivåer eller fördelning av bostäderna. Att avstå från sådana begränsningar ligger i linje med utredningens strävan efter transparens och
enkelhet i utformningen av statliga åtgärder.
Utredningen bedömer att det inte heller behöver anges någon
gräns för hur stor andel av projektet som ska finansieras med ett
reguljärt bottenlån, utan att marknaden härvidlag kommer att reglera
sig själv. Byggaktörer kommer i första hand att försöka få ett reguljärt bottenlån från kommersiella kreditgivare och först i andra
hand efterfråga marknadskompletterande statliga topplån.
Förväntade effekter av att införa statliga topplån
Utredningen ser att det byggs för få bostäder i ett antal kommuner i
landet. Det exakta behovet av nya bostäder är osäkert, till följd av
tidigare avfolkning och därmed en osäkerhet kring hur mycket av
den senaste befolkningsökningen som blir bestående. En osäkerhet
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om utvecklingen på arbetsmarknaden kan vara en bidragande faktor.
Ett ökat bostadsbyggande kan möjligtvis bidra till att företag stannar
eller expanderar – eller att nya företag byggs upp, när tillgången på
arbetskraft ökar. Möjligheten att få arbete är en av de viktigaste
aspekterna för människor när det gäller om man ska stanna kvar på
orten eller inte, och har därmed stor betydelse för efterfrågan på
bostäder. Bostadsmarknaden och arbetsmarknaden är beroende av
varandra.
Effekterna av det statliga topplånet beror på hur stort problemet
är att få ihop finansieringen på de svagare marknaderna, samt hur
stor efterfrågan på och betalningsförmågan för bostäder är. Utredningen har inte kunnat kvantifiera problemet att få finansiering.
Något som komplicerar bedömningen av effekterna är att statliga
topplån troligtvis ofta kommer att kombineras med andra åtgärder,
som kreditgarantier för bottenlånet. Det försvårar en isolerad bedömning av effekterna av topplånet. Det statliga topplånet leder inte
per automatik till låga boendekostnader, men i kombination med
andra åtgärder, t.ex. ett villkorat investeringsstöd kan topplånen ha
viss betydelse för boendekostnaderna.
Utredningen bedömer att statliga topplån, tillsammans med övriga
förslagna åtgärder, kan komma att spela stor roll för att säkra tillgången till finansiering, framförallt i tider med mera begränsad tillgång
till lån. Med hänsyn till av ovan beskrivna osäkerhetsfaktorer kan vi
bara göra en grov bedömning av effekten i antal bostäder räknat.
Under antagande om att de statliga topplånen skulle komma till
användning i 100 kommuner och att det byggs i genomsnitt 20 lägenheter per år i dessa kommuner, skulle effekten bli att cirka 2 000 fler
bostäder byggs. Utredningen bedömer att effekten i vart fall bör
hamna mellan 1 000 och 3 000 bostäder per år.
11.3.1

Almi en lämplig aktör

Utredningen föreslår att Almi Företagspartner AB (Almi) får i uppdrag att hantera marknadskompletterande statliga topplån för bostadsutvecklingsprojekt.
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Almis nuvarande utlåningsverksamhet rimmar väl med topplån
för bostadsutveckling
Almi är ett av staten helägt aktiebolag under Näringsdepartementet.
Almi bedriver sin verksamhet enligt lagen (1994:77) om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag och förordningen (2012:872) om
statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag. Almi lyder
dessutom under aktiebolagslagen (2005:551).
De främsta syftena med Almis verksamhet är att stärka det
svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt samt
medverka till att utveckla och finansiera små och medelstora företag.
Ett viktigt medel för att uppnå dessa syften är Almis marknadskompletterande lån till små och medelstora företag. Storleken på
Almis utlåningsportfölj uppgår till cirka 5,5 miljarder kronor.
Utgångspunkten för att ett lån via Almi ska betraktas som marknadskompletterande är att låntagaren försökt men inte lyckats få
hela finansieringsbehovet tillgodosett genom andra långivare, t.ex.
banker, och därför behöver ytterligare en finansiär. Denna affärsmodell, med direktutlåning som komplement till bankernas utlåning,
innebär att Almi regelbundet utvecklar finansieringslösningar tillsammans med banker. Enligt Almi har ”bärkraften i idén och företagets framtidspotential” större betydelse än de reala tillgångarna, en
utgångspunkt som utredningen menar kan fungera bra även i förhållande till bostadsprojekt på svaga marknader.
Almi har byggt upp en kompetens bestående av medarbetare med
erfarenhet av att arbeta mot företag och entreprenörer som har
behov av finansiering för att utvecklas. Almis företagslån vänder sig
till företag med upp till 250 anställda i alla branscher, även byggbranschen. Almi har också en stark regional och lokal närvaro, kombinerat med en nationell samordning, vilket utredningen uppfattar
som en stor fördel när det gäller långivning till bostadsutvecklingsprojekt. Däremot har Almi ingen särskild kompetens inom fastighetsvärdering och lån till bostadsutveckling.
Utredningen ser också en fördel i att Almi har erfarenhet av att
arbeta med lösningar som ska fungera under finansiell kris. Under
den senaste finanskrisen utökades Almis lånefond med två miljarder
kronor, vilket skapade förutsättningar för staten att bl.a. rädda ett
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antal bolag från onödiga konkurser i samband med att bankernas
krediter drogs in.14
Sedvanlig kreditprövning och riskavspeglande ränta
Utredningen bedömer att Almis nuvarande principer och tillvägagångssätt för kreditbedömningar och fastställande av räntevillkor
kan tillämpas även för marknadskompletterande statliga topplån till
bostadsproduktion. Almis roll är att ta lite större risk, där ingen
annan är beredd att göra det. För att kompensera för högre kreditrisk och för att inte konkurrera med andra kreditgivare ligger räntan
på Almis nuvarande lån över genomsnittlig bankränta. Utredningen
menar att villkoren för de föreslagna topplånen för bostadsbyggande,
i likhet med vid Almis nuvarande långivning, ska fastställas utifrån en
bedömning av byggaktörens återbetalningsförmåga och byggprojektets
förutsättningar. För att ansluta till Almis lånemodell bör topplånet få
täcka högst 80 procent av det beräknade finansieringsbehovet, såvida
det inte finns särskilda skäl för en högre belåningsgrad. Normalt sett
kommer det inte att bli fråga om så stora topplån, eftersom en
grundläggande förutsättning är att projektutvecklaren först ska ha
uttömt möjligheterna att få finansiering genom ett bottenlån på den
ordinarie kreditmarknaden.
Synergieffekter med utlåning till tillväxtföretag och bostadsbyggande
Utredningen ser möjligheter till positiva synergieffekter av att Almis
utlåningsverksamhet inriktas på att främja både etablering av nya
tillväxtbolag och nyproduktion av bostäder. Eftersom lokal näringslivsutveckling många gånger förutsätter en ökad bostadsproduktion,
för att kunna attrahera och behålla arbetskraft, kan det finnas synergieffekter mellan lokal näringslivsutveckling och bostadsbyggande,
vilket skulle kunna avspeglas i lånemöjligheterna för bostadsbyggande.
En annan synergieffekt kan ligga i att riskbedömning av krediter till
såväl tillväxtföretag som byggaktörer kan förbättras, genom att
Almis överblick över lokala marknadsförutsättningar förbättras.
14

Almis webbplats, november 2017.
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Behov av stöd i förordning och ägaranvisning
Utredningen bedömer att både lagen om beslutanderätt för regionala
utvecklingsbolag och förordningen om statlig finansiering genom
regionala utvecklingsbolag behöver kompletteras för att Almi ska
kunna ansvara för marknadskompletterande statliga topplån till nyoch ombyggnad av bostäder. Kompletteringar behöver göras av:
• inledande bestämmelser med övergripande syfte och målgrupp i
1 § i lagen respektive förordningen
• särskilda bestämmelser om stöd i förordningen
• ägaranvisning och bolagsordning.
Inledande bestämmelser med övergripande syfte och målgrupp
Av 1 § lagen om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag framgår att regionala utvecklingsbolag med uppgift att främja näringslivets utveckling på regional nivå, dvs. Almi, får pröva frågor om stöd
till näringsidkare inom bolagets verksamhetsområde. Av 1 § i förordning om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag
framgår vidare att Almi får lämna finansiering i syfte att främja
innovation inom näringslivet och etablering av nya företag samt för
att utveckla små och medelstora företag.
Eftersom det i Almis nuvarande ägardirektiv inte explicit framgår
att Almi ska erbjuda marknadskompletterande topplån till ny- och
ombyggnad av bostäder menar utredningen att 1 § i både lagen om
beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag och i förordningen om
statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag behöver kompletteras, i syfte att tydliggöra att Almi även har i uppdrag att lämna
marknadskompletterande statliga topplån till bostadsbyggande.
Särskilda bestämmelser om stöd i förordningen
I förordningen om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag finns särskilda bestämmelser om stöd. Med stöd avses där inte
bara bidrag utan även till exempel lån och garantier.
Utredningen föreslår att förordningen kompletteras med särskilda
bestämmelser om stöd till nyproduktion av bostäder, med angivande
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av vilka typer av bostadsutvecklingsprojekt och upplåtelseformer som
ska kunna få statliga topplån via Almi. Utformningen av dessa
bestämmelser ska i möjligaste mån ansluta till den befintliga förordningen. Utredningen anser också att bestämmelserna så långt möjligt
bör samordnas med bestämmelserna i den föreslagna nya kreditgarantiförordningen (se avsnitt 11.2). Statliga topplån bör kunna ges
till samma typer av bostadsutvecklingsprojekt som kan få kreditgarantier, dock inte för kostnader under projekteringsfasen och inte
heller för förvärv av hus för ombildning till kooperativ hyresrätt.
I dessa fall är det knappast aktuellt med topplån. Topplån bör vidare
kunna lämnas till samma upplåtelseformer som kan få kreditgaranti,
dock inte för egnahem. Det skulle kunna komma i konflikt med
bolånetaket (se även avsnitt 11.2.6).
Ägaranvisning att underlätta finansiering av bostadsbyggande
på svagare marknader
Utredningen bedömer att Almis nuvarande ägaranvisning behöver
kompletteras för att förtydliga Almis ansvar att underlätta finansiering av bostadsbyggande på svagare marknader.
Alternativ till Almi – SBAB eller en statlig bostadsfond
SBAB Bank AB är en helägd statlig bank med inriktning på bland
annat kreditgivning till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i
Sverige. En naturlig lösning hade varit att låta SBAB även hantera
statliga topplån. Något som talar mot att ge uppdraget till SBAB är
att SBAB inte längre har någon regional organisation. Om uppdraget
ändå ges till SBAB, skulle den regionala organisationen behöva återuppbyggas. En fördel med Almi är också att Almi har en tydlig
marknadskompletterande roll, medan SBAB konkurrerar på kommersiella villkor med övriga banker och kreditgivare.
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En statlig investeringsfond för bostadsutveckling
Ett annat alternativ till att ge Almi uppdraget att hantera statliga
topplån är att skapa en ny bostadsfond, i form av ett statligt helägt
aktiebolag direkt under Näringsdepartementet. Som ett alternativ till
direkta statliga anslag kan en sådan fond finansiera utlåningsverksamhet genom att i eget namn emittera obligationer. Det skulle kunna
göras i form av någon typ av ”social impact bonds”, t.ex. för bostadsutveckling på svagare marknader eller för socialt hållbar bostadsutveckling. Vid behov kan staten ställa ut garantier till obligationsinvesterare. Fonden skulle då agera enligt samma principer som tillämpas i
andra länder för så kallade ”bond aggregators”(jfr avsnitt 6.3.4, 10.3.1
och 10.4).
En sådan fond kan antingen arbeta med direktutlåning till
bostadsprojekt eller låna ut pengar till privata skuldfonder, som i sin
tur lånar ut pengar till bostadsprojekt. Ett sådant upplägg motsvarar
den fond-i-fondlösning som har skapats för det statliga Saminvest
AB, där fokus ligger på samfinansiering av ägarkapital genom ett
samarbete mellan den statliga fonden och privata riskkapitalfonder.15
När Almi redan finns förefaller detta som en onödigt långtgående
lösning.
11.3.2

Hur främja egnahemsbyggande på svaga marknader?

Parlamentariska landsbygdskommittén har föreslagit en form av
statliga topplån som skulle rikta sig till ett speciellt urval av kommuner och avse alla upplåtelseformer. Utredningens förslag till statliga topplån svarar mot Landsbygdskommitténs förslag men utan
avgränsning till vissa kommuner. Utredningens förslag låter i stället
tillgången till statligt lån bero på vilka möjligheter som erbjuds på
den ordinarie kreditmarknaden vid varje givet tillfälle. De statliga
lånen blir därmed marknadskompletterande och kan förväntas komma
till användning just på svagare marknader, där det annars är svårt att
få finansiering.
En annan skillnad är att utredningens förslag innebär att lånemöjligheten begränsas till bostadsprojekt som avser hyresrätt,
kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Utredningen menar att staten
15

SOU 2015:64 En fondstruktur för innovation och tillväxt.
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inte bör medverka till att enskilda hushåll skuldsätter sig över marknadsvärdet på huset. Det skulle dessutom kräva att man inför ett
undantag från det nyligen införda bolånetaket. Utredningen har
övervägt att inkludera gruppbyggda småhus med äganderätt, som
byggs av företag, men kommit fram till att marknadsrisken till sist
ändå bärs av ett enskilt hushåll.

11.4

Andra åtgärder för att underlätta bostadsfinansiering
på svagare marknader och för mindre aktörer

11.4.1

Hyresförlustgaranti

Sveriges befolkning ökar sedan en tid tillbaka mycket kraftigt.
Nästan alla kommuner växer, även en hel del av de kommuner som
ganska nyligen hade en kontinuerlig befolkningsminskning. Som
visas i kapitel 7 ställer det här stora krav på enskilda små kommuner,
som lokalt har att hantera en befolkningsökning som inte kunnat
förutses av SCB, än mindre av enskilda kommuner själva (se t.ex.
tabell 7.1). Det finns i många fall en betydande osäkerhet om framtida efterfrågan. Dessa kommuner står inför stora utmaningar i att
klara bostadsförsörjningen för en ökad befolkning, samtidigt som
varken kommunala bostadsbolag eller lokala privata byggaktörer är
beredda att investera i projekt med på sikt svårbedömd vakansrisk.
Utredningens bedömning är att det då inte hjälper med enbart
kreditgarantier eller statliga lån för att få till stånd det bostadsbyggande som behövs, utan att det också krävs att staten är med och
delar risken för framtida hyresförluster, för den händelse befolkningen åter skulle minska i den aktuella kommunen.16
Till byggaktörer i kommuner där befolkningsutvecklingen vänt
Utredningen menar att den som bygger hyresbostäder för egen förvaltning i en kommun där befolkningen ökat med minst 2 procent
sammanlagt de senaste tre åren, men dessförinnan varit en befolkEtt liknande resonemang förs när det gäller de nuvarande investeringsstöden till hyresbostäder, där regeringen beslutat att den högsta stödnivån även ska gälla i kommuner som
står inför omfattande fysiska förändringar, som står utanför kommunens kontroll (se 7.1).
16
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ningsminskning under minst fem av tio år, ska kunna ansöka om en
statlig garanti för eventuella framtida hyresförluster. De fem åren av
befolkningsminskning behöver inte avse en sammanhängande period.
Inte heller bör det ställas några krav på hur omfattande denna
minskning ska ha varit. Kriterierna stämmer för närvarande (december
2017) in på 73 kommuner, de flesta med mindre än 25 000 invånare.
Risken bör delas mellan staten och fastighetsägaren
Det är angeläget att inte undanröja incitamentet för fastighetsägaren
att göra en noggrann bedömning av efterfrågan och att vid varje
tillfälle vidta de åtgärder som behövs för att få bostäderna uthyrda.
Risken för en hög vakansgrad bör därför delas mellan staten och
fastighetsägaren. Utredningen anser att en garanti ska kunna lämnas
för hälften av framtida hyresförluster i händelse av vakanser till följd
av vikande efterfrågan. Garantin bör kunna infrias från 6 månader
efter att bostäderna blivit färdiga för uthyrning och som längst under
15 års tid. Karenstiden på 6 månader överensstämmer med den som
tillämpas av t.ex. HSB och Riksbyggen i deras garantier gentemot
nybildade bostadsrättsföreningar. Avgränsningen till 15 år tillämpas
för presumtionshyror och undantag från fastighetsavgift för nybyggda
bostäder. Fastighetsägaren bör ha möjlighet att välja en kortare avtalstid. Ett garantiavtal bör kunna omfatta ett belopp om högst 15 miljoner kronor under garantitiden.
Rimliga hyror
En i övrigt villkorslös hyresförlustgaranti kan ändå innebära viss
moralisk risk och därmed en risk för en felallokering av ekonomiska
resurser. En byggaktör kan som resultat av hyresgarantin t.ex. välja
att bygga för många eller för dyra lägenheter. Eller av någon anledning avvakta med att hyra ut lediga lägenheter, om hyresintäkterna
från de uthyrda lägenheterna, tillsammans med statens ersättning
för vakanserna, skulle räcka för att upprätthålla lönsamheten. För
att motverka denna risk behöver hyresförlustgarantin kopplas till
en begränsning vad gäller hyresnivåerna och till krav på att hyresvärden vid varje tillfälle vidtar de åtgärder som behövs för att lägenheterna ska hyras ut.
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Utredningen har övervägt att knyta hyresförlustgarantin till samma
hyresnormer som gäller för investeringsstödet till hyresbostäder, men
funnit att det inte är lämpligt att ställa samma krav på aktörer som
inte erhåller investeringsstödet. Garantin kan mycket väl kombineras
med ett investeringsstöd och i så fall gäller den aktuella hyresnormen.
I annat fall menar utredningen att fastighetsägaren ska visa att
hyresnivåerna är rimliga. Det bör också vara ett krav att hyrorna ska
fastställas genom förhandling enligt hyreslagen och att hyresnivån
under avtalstiden ska följa genomsnittlig hyresutveckling på orten.
Om det visar sig att hyresförlustgarantin skulle kunna vara attraktiv
även för kooperativa hyresrättsföreningar kan man överväga att göra
undantag från kravet på förhandlade hyror om det är fråga om en
kooperativ hyresrättsförening. Hyresnivån i kooperativ hyresrätt
baseras på självkostnaden, vilket borde räcka för att den ska anses
vara rimlig.
Det kan vara svårt att kontrollera att hyresvärden gör allt som kan
göras för att lägenheterna ska bli uthyrda. Det man kan göra är att i
förordningen uttryckligen klargöra att hyresvärden inte har rätt till
ersättning om hen motverkar att lägenheterna i huset hyrs ut, eller
inte vidtar de åtgärder som behövs för att få lägenheterna uthyrda.
Därigenom öppnas en möjlighet för staten att återkräva ersättning
som betalats ut på oriktiga grunder. Det gör också att bostadssökande kan påtala om lediga lägenheter inte skulle ställas till förfogande.
Tecknas senast vid påbörjandet
Avsikten är att hyresförlustgarantin ska minska osäkerheten i kalkylen för byggaktören och därmed göra det lättare att få lån. Syftet
är underlätta finansiering av bostadsbyggande på orter där osäkerheten annars är för stor. För att nå denna stimulanseffekt behöver
avtalet om hyresförlustgaranti tecknas senast då byggnadsarbetena
påbörjas.
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Riskbaserad men enhetlig avgift – och eventuellt viss subvention
Hyresförlustgarantin bör hanteras av Boverket, som också ska
fastställa avgiften för garantin, med utgångspunkt i en värdering av
statens risk, på samma sätt som enligt den statliga garantimodellen.
Boverket bör överväga om det är möjligt att betrakta dessa garantier
som en grupp och sätta en enhetlig avgift, dvs. en enhetlig procentsats av det garanterade beloppet. Utredningen har inte möjlighet att
beräkna vad som skulle utgöra en riskavspeglande avgift men ser en
risk att garantin inte blir attraktiv om hela avgiften ska betalas av
garantitagaren. Det beror på i vilken utsträckning närvaron av en
garanti påverkar kalkylen och uppväger kostnaden för garantin.
Utredningen bedömer att det behöver finnas en möjlighet att anslagsfinansiera en del av avgiften. Boverket bör få i uppdrag att ta
fram en avgiftsmodell och göra en bedömning av om och i så fall i
vilken omfattning avgiften behöver subventioneras, samt utifrån det
beräkna hur stort ett årligt anslag behöver vara.
En egen garantiförordning och en garantiram
Statliga garantier lyder normalt sett under förordning (2011:211) om
utlåning och garantier men definitionen av en garanti i denna förordning förutsätter att det finns både en garantitagare och en garantigäldenär. Vid en hyresförlustgaranti utgörs parterna av staten, genom
Boverket, och garantitagaren och det finns alltså ingen garantigäldenär. Utredningens slutsats är att den föreslagna hyresförlustgarantin
kräver en egen förordning och att det dessutom krävs en ändring i
förordningen om utlåning och garantier i form av ett nytt undantag,
som säger att den förordningen inte är tillämplig på statlig hyresförlustgaranti. Flertalet bestämmelser i förordningen om utlåning och
garantier är dock relevanta för förslaget till statlig hyresförlustgaranti
och har förts över till den nya förordningen.
Det krävs också en garantiram, som beräknas utifrån följande
antaganden. Vi utgår från ett behov av att använda hyresförlustgarantin i 73 kommuner. I dessa kommuner byggs 20 lägenheter
vart femte år, vilket betyder 4 380 lägenheter. Garantin gäller i 15 år
med 6 månaders karenstid efter färdigställandet. Den effektiva
garantitiden blir då 14,5 år. Lägenheterna har en genomsnittshyra på
1 500 kr/kvm och år och en genomsnittlig storlek på 65 kvm, vilket
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ger en årshyra på 97 500 kronor per lägenhet. Garantin antas tecknas
för en vakansgrad på i genomsnitt 25 procent och täcker sedan
50 procent av uppkomna hyresförluster. Behovet av kreditram kan
då beräknas som: 4 380 lägenheter x 97 500 kronor x 25 procent x
14,5 år x 50 procent = 774 028 125 kronor. Utredningen föreslår en
kreditram på 1 miljard kronor, vilket med samma antaganden skulle
räcka till ungefär 5 650 lägenheter.

Ett stöd av mindre betydelse till tjänster av allmänt intresse
Om det blir så att garantitagaren inte ska betala en marknadsmässig
avgift, kan garantiordningen utgöra statsstöd i EU-rättslig bemärkelse.
Utredningen föreslår därför att hyresförlustgarantin lämnas som ett
stöd av mindre betydelse för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.
Ett sådant stöd som ges inom ramen för en garantiordning ska behandlas som ett genomsynligt stöd av mindre betydelse om det
garanterade lånebeloppet inte överstiger 3 750 000 euro per företag.
Det föreslagna maxbeloppet på 15 miljoner kronor ligger väl under
det taket.17

Artikel 2 punkt 4 d i Kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012
om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.
17
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Förväntad effekt av en statlig uthyrningsgaranti
Utredningen bedömer att en hyresförlustgaranti enligt ovan skulle
göra det lättare att få lån till hyresbostadsprojekt på svagare marknader. I tabell 11.2 visas ett exempel på hur en hyresförlustgaranti kan
påverka nettonuvärdet av ett projekt och därmed investeringsbeslutet. Kalkylen är starkt förenklad för att tydligare visa den möjliga
effekten av garantin. Är nettonuvärdet positivt, bör i normalfallet ett
projekt genomföras. Förutsatt att garantiavgiften inte överstiger
nettonuvärdet av projektet, så kommer med hjälp av hyresförlustgarantin ett antal projekt att genomföras, vilka annars, till följd av en
hög förväntad vakansgrad eller en svårbedömd risk för vakanser, inte
hade genomförts. I tabell 11.3 ges ett konkret exempel på hur hyresförlustgarantin under vissa antaganden kan få kalkylen att tippa över,
så att ett projekt med högre förväntad vakansgrad än normalt, som
inte hade genomförts utan garantin, blir lönsamt med garantin. För
att det ska löna sig att teckna garantin får avgiften för garantin
dessutom inte överstiga nuvärdet av garantins värde. Med en garanti
som täcker 50 procent av eventuella hyresförluster bör garantiavgiften i exemplet inte överstiga 507 988 kronor.

Källa: egna beräkningar.
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Utredningen ser hyresförlustgarantin som ett smörjmedel för att
överhuvudtaget få till stånd ett bostadsbyggande på orter där det
nu behövs bostäder för att möta en aktuell befolkningsökning, men
där historien, och därmed den kollektiva erfarenheten, är att kommunen präglas av utflyttning.
11.4.2

Startbidrag för byggemenskaper

En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna behov
och önskemål tillsammans planerar, låter bygga och flyttar in en
bostadsfastighet (se avsnitt 7.3.5.). Utredningen menar att byggemenskaper borde kunna utgöra en alternativ form för planering och finansiering på orter eller i lägen där efterfrågan visserligen är begränsad,
men där det ändå finns en väl definierad efterfrågan på ett tillskott av
bostäder. Framförallt i lägen där det inte finns något intresse från
kommersiella aktörer att bygga bostäder kan byggemenskaper ha en
funktion att fylla. Genom att anvisa mark till en byggemenskap kan
kommunen fånga upp ett lokalt engagemang och låta nyproduktionen i högre grad styras av behov och önskemål från dem som
faktiskt ska bo där. Det finns kommuner som visar ett aktivt intresse
för denna planeringsform men det skulle behöva komma fram fler
exempel på hur man kan driva en byggemenskap i mål.
Eftersom det inte finns någon kommersiell aktör som står bakom
och kan stå för utgifter under det inledande skedet, krävs att
byggemenskapen kan få ihop ett startkapital genom ekonomiska
bidrag från medlemmarna. Det kan ställa ganska stora krav på ekonomisk styrka hos dem som vill engagera sig i en byggemenskap.
Utredningen om bostäder för äldre föreslog ett statligt startbidrag
till byggemenskaper på upp till 300 000 kronor för utgifter under det
inledande skedet, t.ex. för att anlita en projektsamordnare.18
Utredningen ansluter sig till det förslaget och hänvisar till betänkandet SOU 2015:85 när det gäller konstruktion och villkor, dock
med följande skillnader: Den ekonomiska föreningens medlemmar
bör själva ha satsat minst 10 000 kronor var (i stället för 5 000 kronor).
Kravet bör preciseras till att antalet betalande medlemmar ska motSOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer.
18
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svara ungefär det antal lägenheter som avses uppföras och stödets
storlek bör stå i rimlig proportion till antalet insatser. Begränsningen
till viss upplåtelseform tas bort.
I korthet innebär förslaget ett startbidrag till byggemenskaper,
som kan lämnas under förutsättning att 1) de som ska bo i de
planerade bostäderna har bildat en ekonomisk förening där ett antal
medlemmar motsvarande det ungefärliga antalet lägenheter har satsat
minst 10 000 kronor var och 2) det finns en markanvisning eller ett
motsvarande avtal med ett bostadsföretag eller en markägare om
tillgång till en fastighet att bebygga eller bygga om. Ansökan ska avse
budgeterade kostnader på upp till 300 000 kronor för ett bostadsprojekt.
Stödet bör hanteras av Boverket och lämnas som ett tillfälligt
stimulansbidrag under en femårsperiod. Utredningen vill understryka vikten av att Boverket i samband med lanseringen av startbidraget också tar fram och sprider lättillgänglig information om vad
byggemenskaper är och vilken funktion de kan ha i bostadsförsörjningen och att stimulanseffekten av stödet utvärderas.
Bedömd effekt av ett startbidrag till byggemenskaper
Stödet har dimensionerats för att täcka kostnaderna för att anlita en
professionell projektsamordnare på konsultbasis. Det föreslagna
maxbeloppet räcker till cirka 300 konsulttimmar eller 8 veckors heltidsarbete. Utredningen om bostäder för äldre föreslog ett årligt
anslag på 10 miljoner kronor, vilket skulle räcka till ett trettiotal projekt per år – om alla skulle söka maximalt belopp. Vi bedömer att
efterfrågan inte är fullt så stor. Baserat på antalet byggemenskaper
som finns i Sverige, både färdigställda och i projekteringsfasen,
verkar en efterfrågan på mellan 5 och 15 startbidrag per år, motsvarande mellan 50 och 300 lägenheter, mer rimlig.
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Översyn av K3-regelverket

Mot bakgrund av att nedskrivningsreglerna enligt K3-regelverket
upplevs som ett hinder för bostadsbyggande på svagare marknader
och för mindre aktörer (se avsnitt 7.2.3), föreslår utredningen en
mindre översyn av K3-regelverket. Översynen ska avse hur man
räknar fram nuvärdet av ett framtida kassaflöde vid bestämningen av
nyttjandevärdet av en nybyggd bostadsfastighet (se avsnitt 6.7). Inriktningen bör vara att diskonteringsräntan ska sättas utifrån faktisk
finansieringskostnad utan att behöva ta hänsyn till ett högt direktavkastningskrav vid den tänkta framtida försäljningstidpunkten. Utredningen bedömer att det skulle underlätta för mindre byggaktörer
och på svagare bostadsmarknader.
11.4.4

Återbetalningsgaranti för kooperativa
hyresrättsföreningar?

Staten har valt att i någon utsträckning främja uppförandet av
bostäder med kooperativ hyresrätt, genom att kreditgarantin kan
omfatta 95 procent av marknadsvärdet jämfört med 90 procent för
andra upplåtelseformer (se avsnitt 7.4.4 för en beskrivning av upplåtelseformen kooperativ hyresrätt). Ändå är det ytterst sällan som
denna upplåtelseform tillämpas och den statliga kreditgarantin har
bara använts i ett tiotal projekt med kooperativ hyresrätt.
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Problem med osäkerhet kring upplåtelseinsatsen
I en kooperativ hyresrätt kan de sammanlagda upplåtelseinsatserna
från de boende användas för toppfinansiering och därigenom bidra till
att hålla nere kapitalkostnaderna. Medlemsinsatserna fungerar som
ett ränte- och amorteringsfritt lån till föreningen, om föreningen
bygger i egen regi enligt ägarmodellen, alternativt till fastighetsägaren,
vid hyresmodellen. Men för att få den effekten kan det behövas
ganska höga upplåtelseinsatser19, vilket kan göra att medlemmar
behöver ta lån till insatsen. Eftersom lägenheten inte kan pantsättas,
blir ett sådant lån dyrt. Och även om grundregeln är att medlemmen
vid ett framtida utträde ur föreningen får tillbaka sin insats, så finns
det ingen absolut garanti för detta. En förutsättning är nämligen att
föreningen inom 6 månader från att medlemmen avgått som medlem
har tillräckliga medel för att återbetala upplåtelseinsatsen. En kooperativ hyresrättsförening får inte betala ut ett högre belopp till en avflyttande medlem än vad som motsvarar medlemmens andel i föreningen.
En tidigare statlig utredning har föreslagit en statlig återbetalningsgaranti för kooperativa hyresrättsföreningar, i syfte att överbrygga osäkerheten kring upplåtelseinsatsen. Ett förslag som mött
positivt gensvar och som vi tittat närmare på här.20
En angelägenhet för kommunerna i stället?
Utredningen bedömer att en statlig återbetalningsgaranti skulle
efterfrågas och kunna underlätta finansieringen av projekt med
kooperativ hyresrätt och därigenom bidra till att få igång mindre
projekt med kooperativ hyresrätt, på platser där det inte byggs varken hyresrätter eller bostadsrätter på marknadens villkor. Utredningen har dock inte hittat något sätt att lösa detta tekniskt, bland
annat i förhållande till EU:s statsstödsregler, varför utredningen
ändå avstår från att lägga något förslag. Eftersom syftet främst är att
främja initiativ i lokalsamhället ligger det möjligen också närmare till
hands för kommunerna att hitta sätt att stödja sådana initiativ, vilket
Hur höga medlemsinsatser som går att ta ut beror på målgruppen, dvs. föreningens medlemmar. Seniorer med villor att sälja kan klara ganska höga belopp utan att behöva låna till
medlemsinsatsen.
20
SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer.
19
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också flera kommuner har gjort. Utredningen redovisar ändå utredningens analys och överväganden här, för den händelse materialet
kan bli utgångspunkt för en vidareutveckling av idén i något annat
sammanhang.
Funktion och syfte
Garantin skulle avse föreningens återbetalningsförmåga när det gäller
upplåtelseinsatserna och falla ut om en situation uppstår då föreningen inte har möjlighet att till fullo återbetala upplåtelseinsatsen
till en eller flera avgående medlemmar. En sådan situation kan tänkas
uppstå om flera hushåll flyttar ut samma år och det blir ett tidsmässigt glapp innan nya medlemmar är beredda att flytta in och
erlägga sin upplåtelseinsats. Staten skulle då gå in och täcka upp
mellanskillnaden mellan den ursprungliga medlemsinsatsen och det
belopp som föreningen har möjlighet att återbetala. En sådan garanti
skulle fylla två funktioner: dels öka säkerheten för de hushåll som
går in i en kooperativ hyresrättsförening, att de får tillbaka sin upplåtelseinsats vid avflyttning, dels utgöra säkerhet för banken om
hushållet behöver låna till insatsen. En återbetalningsgaranti skulle
däremot inte hjälpa mot hyresförluster till följd av vakanser.
Konstruktion och villkor
Utredningen anser att en återbetalningsgaranti borde avse de nominella upplåtelseinsatserna, även om föreningen beslutat om återbetalning av ett högre belopp21. Staten bör inte gå in och garantera en
värdestegring av upplåtelseinsatserna.
En angelägen fråga är hur man undviker att minska incitamentet
för föreningen att sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. För att
undvika moralisk risk borde föreningen själv ta någon del av den
ekonomiska risken för återbetalningen av upplåtelseinsatserna. Det
är av den anledningen som statliga garantiordningar enligt EU:s
regler för stöd i form av garantier får täcka högst 80 procent av en

21

Föreningen har t.ex. möjlighet att besluta om en indexuppräkning av upplåtelseinsatserna.
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finansiell förpliktelse.22 Men att låta garantin omfatta endast en del av
mellanskillnaden mellan upplåtelseinsatsen och vad föreningen har
möjlighet att betala skulle motverka syftet. Då skulle garantin inte
upphäva osäkerheten kring återbetalningen av upplåtelseinsatsen och
garantins värde som säkerhet för lån skulle minska betydligt.
Lånegaranti i stället?
Utredningen har övervägt att i stället utforma återbetalningsgarantin
som en lånegaranti. Om behov uppstår skulle föreningen kunna få
ett statligt lån för att täcka återbetalning av upplåtelseinsatser för
avgående medlemmar. Ingen avgift skulle utgå för möjligheten att få
lån men för ett eventuellt lån skulle en marknadsmässig ränta tas ut.
Det skulle ge föreningen ett starkt incitament att undvika att hamna
i en situation då man behöver utnyttja möjligheten att ta lån, och om
det ändå skulle hända, att göra allt för att snabbt kunna betala
tillbaka lånet. En sådan lösning skulle också, så vitt utredningen kan
se, vara förenlig med statsstödsreglerna.
Det är däremot tveksamt om en lånegaranti skulle räcka för att
garantera att en avgående medlem får tillbaka sin upplåtelseinsats.
Föreningen kan ju tänkas avstå från att ta lånet. Även om föreningen
har ett starkt incitament att försöka se till att avgående medlemmar
får tillbaka sina upplåtelseinsatser, är det inte säkert att föreningen i
en given situation väljer att ta ett lån. Det gör att denna modell inte
skulle lösa något av de båda problem som avsågs lösas med återbetalningsgarantin – att öka säkerheten för hushållet och att utgöra
säkerhet för banken vid eventuellt lån till upplåtelseinsatsen.

11.5

Kombination av olika verktyg

Utredningens avsikt är att byggaktörer och långivare ska kunna
använda sig av flera av åtgärderna samtidigt. En kombination av de
föreslagna åtgärderna kan förstärka effekten, särskilt på svaga marknader och i tider av ekonomisk instabilitet eller finansiell kris. Vissa
byggprojekt, särskilt på svaga marknader, kan behöva finansieras
Kommissionens tillkännagivande om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget
på statligt stöd i form av garantier (2008/C 155/02).
22
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genom ett bottenlån i form av banklån med statlig kreditgaranti i
kombination med ett statligt topplån, samtidigt som projektet uppbär statligt investeringsstöd. Dessa tre styrmedel går alltså att kombinera men vissa effekter bör beaktas.
Ett eventuellt investeringsstöd bör vara beviljat innan topplånet
ges. Anledningen är att investeringsstödet begränsar det maximala
hyresuttaget, vilket beroende på region kan påverka projektets lönsamhet och därmed bostadsutvecklarens återbetalningsförmåga. Därmed kan villkoren för topplånet påverkas och möjligtvis utsträckningen i vilken topplån behövs.
Det är också viktigt att den kreditgivare som ger bottenlånet är
medveten om såväl det statliga topplånet som investeringsstödet.
Om så inte är fallet, dvs. topplånet tas efter att banken har beviljat
ett bottenlån, påverkas projektrisken negativt för banken och bankens
ränta avspeglar då inte rätt risknivå. Den förväntade vinsten för
banken minskar därmed eller kan t.o.m. bli negativ. Utredningen
bedömer det dock som sannolikt att bottenlånet och topplånet i
praktiken förhandlas samtidigt.
Även startbidraget till byggemenskaper, som i huvudsak är avsett
att ta till vara och stärka lokala initiativ, kan kombineras med utredningens övriga förslag riktade till nybyggnad.
Däremot bör inte statlig kreditgaranti lämnas för statliga topplån.
Almi står inte under Finansinspektionens tillsyn och ingår därmed
inte i den krets av kreditgivare som kan få statlig kreditgaranti.
Utredningen ser inte heller någon anledning för staten att återförsäkra sig via ytterligare ett system. Det räcker att staten genom lånet
tar på sig en kreditrisk – och tar betalt för den.
11.5.1

Tidigare utbetalning av investeringsstödet

Investeringsstödet till hyresbostäder och studentbostäder kan bidra
till att möjliggöra bostadsprojekt där lönsamheten är låg. Men eftersom det betalas ut först efter att projektet är klart kan det bara
främja byggaktörer som är tillräckligt starka för att få extern finansiering och komma igång på egen hand. För mindre aktörer kan stödet
ha motsatt effekt genom att banken kan komma att ställa högre krav
på eget kapital som en följd av kravet på lägre hyror påverkar
kalkylen. Om stödet i stället betalades ut i förskott skulle det kunna
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bidra till projektutvecklarens insats av eget kapital i samband med
byggkrediten, och därigenom minska behovet av extern finansiering
och statlig kreditgaranti. Det skulle vara särskilt välkommet för
mindre projektutvecklare, som inte har samma möjlighet som större
byggaktörer att ställa säkerhet, och på svagare marknader, där banken
ställer höga krav på eget kapital.
Att statliga stöd till viss del betalas ut i förskott är inget ovanligt.
Det gäller t.ex. det nuvarande stödet för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden, där en första utbetalning med upp till
75 procent av det förväntade renoveringsstödet ska ske i samband
med stödbeslutet.23 Detsamma gäller stödet till utemiljöer i vissa bostadsområden.24 Även statsbidraget för upprustning av skolor och
det tidigare stödet till innovativt byggande av bostäder för unga betalades delvis ut i förskott.25 26
Utredningen anser att även investeringsstödet till hyresbostäder
och studentbostäder delvis ska betalas ut i förväg. Boverket bör
kunna ta fram ett förslag på vilken andel av det beviljade beloppet
som är lämpligt att lämna som förskott.

Förordning (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden, 11 och 27 §§.
24
Förordning (2016:398) om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden, 14 §.
25
Förordning (2015:552) om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer
vid skolor, förskolor och fritidshem, 17 §.
26
Förordning (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga, 12 §.
23
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12.1

Förslaget till lag om ändring i lag (1994:77)
om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag

Uppgiften för de regionala utvecklingsbolagen utvidgas till att även
omfatta att på regional nivå främja en bostadsutveckling som svarar
mot behoven.
1§
Enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får aktiebolag med uppgift att
på regional nivå främja näringslivets utveckling och en bostadsutveckling som svarar mot behoven (regionala utvecklingsbolag) pröva frågor
om stöd till näringsidkare och byggaktörer inom bolagets verksamhetsområde.
De regionala utvecklingsbolagen, dvs. Almi Företagspartner AB med
flera bolag, har till uppgift att på regional nivå främja näringslivets
utveckling. Denna uppgift utvidgas till att på regional nivå även främja
en bostadsutveckling som svarar mot behoven. Detta ska tolkas som
ett övergripande syfte med denna nya del av verksamheten. Almi får i
fortsättningen även pröva frågor om stöd till byggaktörer. Begreppet
byggaktör läggs till, efter näringsidkare. Även om flertalet byggaktörer
är att betrakta som näringsidkare finns det ändå byggaktörer som inte
att anse som näringsidkare i traditionell mening, t.ex. en bostadsrättsförening eller en kooperativ hyresrättsförening. De närmare bestämmelserna om stödet framgår av förordningen (2012:872) om statlig
finansiering genom regionala utvecklingsbolag.
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Förslaget till förordning om ändring i förordning
(2012:872) om statlig finansiering genom
regionala utvecklingsbolag

Bestämmelser om statliga topplån till bostadsbyggande införs i förordning (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag. Utformningen av bestämmelserna ansluter i möjligaste
mån till befintlig förordning. Platsen för tre tidigare upphävda paragrafer, 15–17 §§, nyttjas för införandet av nya paragrafer. Detta
markeras i fotnoter för respektive ny paragraf i författningsförslaget.
1§
De regionala utvecklingsbolagen får, i enlighet med lagen (1994:77)
om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag, inom sina verksamhetsområden besluta om finansiering i form av tillskott av ägarkapital på affärsmässig grund eller stöd enligt denna förordning.
Finansiering får lämnas i syfte att
– främja innovation inom näringslivet,
– främja etablering av nya företag,
– utveckla små och medelstora företag, och
– möjliggöra för små och medelstora byggaktörer att bygga bostäder.
De regionala utvecklingsbolagen är Almi Företagspartner AB
(moderbolaget), bolag som ingår i dess koncern och intressebolag.
För sådant stöd som Verket för näringslivsutveckling beviljat
enligt förordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet, men
där lånefordran förts över till moderbolaget eller något bolag som
ingår i dess koncern, ska denna förordning gälla i tillämpliga delar.
Bestämmelsen motsvarar i övervägande delar den befintliga 1 § i
förordningen. Almi får för närvarande lämna finansiering i syfte att
främja innovation inom näringslivet och etablering av nya företag
samt för att utveckla små och medelstora företag. Då Almi får ytterligare en uppgift att hantera införs ett nytt andra stycke där samtliga
finansieringsåtgärder framgår genom fyra strecksatser. Den nya uppgiften framgår av sista strecksatsen; finansiering får lämnas i syfte att
möjliggöra för små och medelstora byggaktörer att bygga bostäder.
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Begreppet små och medelstora byggaktörer ansluter till Europeiska
kommissionens definition av små företag och medelstora företag den
6 maj 2003. Definitionen inrymmer även begreppet mikroföretag. Vid
klassificeringen ska antalet anställda och årsomsättningen eller balansomslutningen beaktas. Det maximala antalet anställda enligt denna
definition är 250 personer.
Stöd till bostadsbyggande
15 §
Stöd får lämnas till fastighetsägare och tomträttshavare för ny- och
ombyggnad av hus som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller
bostadsrätt. Sådant stöd lämnas i form av ett topplån.
Rubriken närmast bestämmelsen är ny.
Bestämmelsen är ny. Av 6 § denna förordning framgår att stöd får
lämnas bland annat som lån. Av bestämmelsen framgår till vem och
för vad stöd får lämnas samt i vilken form stödet lämnas. Stöd får således lämnas till fastighetsägare och tomträttshavare till ny- och
ombyggnad av hus som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt
eller bostadsrätt. Stödet lämnas i form av ett topplån.
16 §
Med nybyggnad avses uppförande av hus och tillbyggnad av hus som
innebär tillskott av bostäder.
Med ombyggnad avses nyinvesteringar i eller i anslutning till hus,
som utan att vara ny- eller tillbyggnad, innebär
– tillskott av bostäder, eller
– renovering och upprustning av bostadshus.
Bestämmelsen är ny. I 16 § förklaras innebörden av begreppen nybyggnad och ombyggnad i 15 §. Med nybyggnad avses uppförande
av hus och tillbyggnad av hus som innebär tillskott av bostäder. Med
ombyggnad avses nyinvesteringar i eller i anslutning till hus, som utan
att vara ny- eller tillbyggnad, innebär antingen tillskott av bostäder
eller renovering och upprustning i bostadshus. Det ska således vara
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fråga om nyinvesteringar, och av detta följer att stödet inte får avse
underhållsåtgärder som återställer huset i ursprungligt skick.
17 §
Stödet får täcka högst 80 procent av det beräknade finansieringsbehovet.
Om det finns särskilda skäl får stödet täcka hela finansieringsbehovet.
Bestämmelsen är ny. Av bestämmelsen framgår att stödet i form av
topplån får täcka högst 80 procent av det beräknade finansieringsbehovet. Om det finns särskilda skäl får stödet täcka hela finansieringsbehovet. Det finns inte någon nedre gräns för topplånets
början, och inte heller någon fastslagen procentsats avseende insatsen
av eget kapital. Fördelningen mellan ett möjligt bottenlån från annan
kreditgivare, det statliga topplånet och låntagarens egen insats får
beslutas i det enskilda låneärendet. Bestämmelsens utformning följer
delvis 11 § denna förordning.

12.3

Förslaget till förordning om statlig kreditgaranti
för lån till ny- och ombyggnad av bostäder

Den nuvarande förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för
lån för bostadsbyggande m.m. föreslås upphävas och ersättas med en
ny förordning med en delvis ny rubrik. Ändringen av rubriken
speglar bättre de förändringar som föreslås. Bakgrunden till förslaget
att upphäva hela förordningen och placera bestämmelserna, ändrade
och nya, i en ny förordning med en delvis ny disposition är dels
behovet av att förtydliga och språkligt modernisera lagen, dels antalet
ändringar som föreslås. Ytterligare skäl för en ny förordning är att den
nuvarande förordningen, enligt övergångsbestämmelserna, endast
gäller till och med den 31 december 2006. Den som ska tillämpa förordningen behöver ta del av ytterligare två förordningar för att förstå
att den nuvarande förordningen gäller tills vidare.
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Inledande bestämmelser
Förordningens syfte
1§
Syftet med den statliga kreditgarantin är att underlätta finansieringen
av ny- och ombyggnad av bostäder.
Bestämmelsen, som är ny, anger syftet med kreditgarantin.
Uttrycket statlig kreditgaranti används i rubriken och i denna
bestämmelse. I resterande bestämmelser används bara uttrycket kreditgaranti.
Definitioner
2§
I denna förordning avses med
Nybyggnad: Uppförande av hus och tillbyggnad av hus som innebär
tillskott av bostäder.
Ombyggnad: Nyinvesteringar i eller i anslutning till hus som, utan
att vara ny- eller tillbyggnad, innebär
– tillskott av bostäder, eller
– renovering och upprustning av bostadshus.
Marknadsvärde: Det pris som skulle uppnås vid en marknadsmässig
försäljning av fastigheten eller tomträtten där skälig tid ges för förhandlingar. Marknadsvärdet ska bedömas med utgångspunkt i att nyeller ombyggnaden färdigställts eller ombildningen genomförts och utan
hänsyn till spekulativa och tillfälliga förhållanden.
Bestämmelsen är ny. I 2 § förklaras innebörden av begreppen nybyggnad, ombyggnad och marknadsvärde i denna förordning. Med
nybyggnad avses uppförande av hus och tillbyggnad av hus som
innebär tillskott av bostäder. Med ombyggnad avses nyinvesteringar
i eller i anslutning till hus som, utan att vara ny- eller tillbyggnad,
innebär tillskott av bostäder eller renovering och upprustning i bostadshus. Det ska således vara fråga om nyinvesteringar, och av detta
följer att kreditgarantierna inte får avse lån till underhållsåtgärder
som återställer huset i ursprungligt skick.
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En definition av begreppet marknadsvärde finns i 4 § fjärde stycket
förordning (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån till bostadsbyggande m.m. Till definitionen har ”av fastigheten eller tomträtten”
lagts till i förtydligande syfte. Vidare har ”ombildningen genomförts”
lagts till för att även omfatta situationen när förvärv av hus för
ombildning till kooperativ hyresrätt har skett.
Förutsättningar för kreditgaranti
3§
Boverket får lämna kreditgaranti till följande kreditgivare:
1. svenska banker, kreditmarknadsföretag, försäkringsföretag och
andra företag som erbjuder lån till bostadsbyggande och som står under
tillsyn av Finansinspektionen,
2. utländska bankföretag, kreditföretag och försäkringsgivare vars
hemland hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som är
auktoriserade och står under tillsyn i hemlandet, och
3. andra utländska bankföretag, kreditföretag och försäkringsgivare
som driver verksamhet här i landet genom etablering.
Kreditgaranti lämnas bara till kreditgivare enligt första stycket 1–3
som träffat ett ramavtal med Boverket om kreditprövning och låneförvaltning i fråga om lån med kreditgaranti.
Bestämmelsen motsvarar inledningen av 1 § och i övervägande delar
2 § i förordning (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån till
bostadsbyggande m.m. I 2 § den förordningen anges att med kreditinstitut avses de uppräknade formerna för olika kreditgivare i punkterna 1–3. Även om det anges att det är förordningens definition av
kreditinstitut som avses så finns det ändå skäl att byta begreppet
kreditinstitut, som i närliggande bestämmelser definieras snävare.
I lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse definieras med
kreditinstitut bara bank och kreditmarknadsföretag. I stället används
begreppet kreditgivare. Med en sådan avses den som lämnar krediten
eller övertar den ursprungliga kreditgivarens fordran. Begreppet
kreditgivare används redan i fråga om motsvarande bestämmelse i
förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av
bostad. Bestämmelsen har också ändrats från att definiera kredit-
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institut till att i stället ange till vilka kreditgivare Boverket får lämna
kreditgaranti.
Punkt 1 har utvidgats till att även avse andra företag som erbjuder
lån till bostadsbyggande. Samtliga uppräknade kreditgivare avser
svenska kreditgivare som står under tillsyn av Finansinspektionen.
Bestämmelsen ska läsas tillsammans med 6 § förordningen
(2011:211) om utlåning och garantier av vilken bland annat följer att
kreditgaranti endast får beviljas den som bedöms vara redbar.
4§
Kreditgarantin får avse lån till
1. ny- eller ombyggnad av bostäder,
2. ombyggnad av hel eller del av byggnad som inte tidigare använts
som bostäder,
3. projekteringskostnader avseende nybyggnad av bostäder som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt,
4. förvärv av hus för ombildning till kooperativ hyresrätt, och
5. lån som syftar till att minska förlustrisken för tidigare lämnad
garanti.
Kreditgaranti för lån till projekteringskostnader enligt första stycket 3
lämnas bara om låntagaren innehar mark med byggrätt eller har ett
avtal om markanvisning med en kommun.
Bestämmelsen motsvarar delvis 1 § i förordning (2004:105) om
statlig kreditgaranti för lån till bostadsbyggande m.m. I 1 § 1–2 i den
förordningen räknas fyra av fem upplåtelseformer upp. Ny- och ombyggnad av kooperativ hyresrätt omnämns inte, trots att denna
upplåtelseform permanentades år 2002. I 4 § nämnd förordning nämns
nybyggnad av kooperativ hyresrätt, och i 1 § 4 och 4 § nämns förvärv
av hus för ombildning till kooperativ hyresrätt.
Genom att sammanföra punkt 1 och 2 första stycket förordning
(2004:105) om statlig kreditgaranti för lån till bostadsbyggande m.m.
samt förenkla uttryckssättet omfattar bestämmelsen i 1 § 1 samtliga
nuvarande fem upplåtelseformer för bostäder – hyresrätt, kooperativ
hyresrätt, bostadsrätt, ägarlägenheter och egnahem – ifråga om nyoch ombyggnad. Kreditgarantin får således fortsättningsvis även avse
lån till ombyggnad av kooperativ hyresrätt.
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Punkt 2 i första stycket har ändrats både sakligt och språkligt. I 1 § 3
förordning (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån till bostadsbyggande m.m. anges att kreditgarantin får avse lån till sådan ombyggnad
av lokal, byggnad eller annan anläggning som innebär nytillskott av
ägarlägenheter. Formuleringen ”lokal, byggnad eller annan anläggning” förenklas till enbart byggnad. En byggnad definieras i gällande
plan- och bygglagen (2010:900) som en varaktig konstruktion som
består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på
mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en
viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor
kan uppehålla sig i den. Denna definition får i detta sammanhang
anses vara så uttömmande att begreppen lokal och annan anläggning
kan utgå. Begränsningen till nytillskott av ägarlägenheter tas bort då
upplåtelseformen används relativt sällan, samt för att det inte finns
skäl att avgränsa möjligheten till ombyggnad av byggnader till bara en
upplåtelseform. Definitionen i 2 § anger att med ombyggnad avses
bland annat tillskott av bostäder varför detta inte behöver anges särskilt. Den andra möjligheten till ombyggnad – renovering och upprustning – avser bara befintliga bostadshus, och är därför inte möjlig
att använda gällande ombyggnad i punkt 2.
Punkt 3 är ny och avser kreditgaranti för lån till projekteringskostnader. Möjligheten att erhålla kreditgaranti för lån till projekteringskostnader avgränsas till nybyggnad av bostäder avseende upplåtelseformerna hyresrätt, kooperativ hyresrätt och bostadsrätt.
Punkt 4 motsvarar 1 § första stycket 4 förordning (2004:105) om
statlig kreditgaranti för lån till bostadsbyggande m.m.
Punkt 5 motsvarar 1 § andra stycket förordning (2004:105) om
statlig kreditgaranti för lån till bostadsbyggande m.m.
Andra stycket är nytt och återkopplar till punkt 3 i första stycket.
Kreditgaranti för lån till projekteringskostnader lämnas bara om
låntagaren innehar mark med byggrätt eller har ett avtal om markanvisning med en kommun. För att kreditgaranti för lån till projekteringskostnader ska kunna lämnas krävs att låntagaren har byggrätt
i detaljplan eller ett markanvisningsavtal. Anledningen till bestämmelsen är att låntagaren behöver ha lämnat det inledande idé- och
planeringsstadiet för att det ska vara möjligt att göra en rimlig kostnadsbedömning av projekteringskostnaderna.
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Kreditgarantins omfattning
Nybyggnad av bostäder
5§
Vid nybyggnad av hyres- och bostadsrättshus eller egnahem och ägarlägenheter får kreditgarantin avse högst ett belopp som motsvarar
90 procent av marknadsvärdet.
Om kostnaden för nybyggnaden enligt första stycket överstiger
marknadsvärdet, får kreditgaranti i stället lämnas med ett belopp som
motsvarar 90 procent av kostnaden för nybyggnaden. Kreditgarantin får
i dessa fall dock inte överstiga 22 000 kronor per kvadratmeter
uppvärmd boarea.
Vid nybyggnad av hus med kooperativ hyresrätt får kreditgarantin
avse högst ett belopp som motsvarar 95 procent av marknadsvärdet.
Om kostnaden för nybyggnaden enligt tredje stycket överstiger
marknadsvärdet, får kreditgaranti i stället lämnas med ett belopp som
motsvarar 95 procent av kostnaden för nybyggnaden. Kreditgarantin får
i dessa fall dock inte överstiga 22 000 kronor per kvadratmeter uppvärmd boarea.
Bestämmelsen motsvarar i vissa delar 4 § förordningen (2004:105)
om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m. Bestämmelsen behandlar bara nybyggnad av bostäder för samtliga upplåtelseformer. Då åtskillnad görs mellan upplåtelseformerna gällande
procentsatser som rör marknadsvärde, kostnad och schablonbelopp
anges de olika upplåtelserna i första och tredje styckena.
Första och tredje styckena har ändrats språkligt men någon
förändring i sak är inte avsedd.
I andra stycket har schablonbeloppet höjts från 16 000 till
22 000 kronor.
I andra stycket har vidare formuleringen rörande förändringen av
marknadsvärdet ändrats från ”Om kostnaden för ny- eller ombyggnaden överstiger den ökning av marknadsvärdet som ny- eller ombyggnaden medför, …” till ” Om kostnaden för nybyggnaden enligt
första stycket överstiger marknadsvärdet, …” för att bättre stämma
överens med hur bestämmelsen faktiskt ska tillämpas.
Innehållet i fjärde stycket är nytt. I förordningen (2004:105) om
statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m. anges möjlig-
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heten att använda 90 procent av produktionskostnaden, begränsat av
ett schablonbelopp, i andra stycket. På det sätt bestämmelserna i
paragrafen är uppställda kommer bestämmelsen om den kooperativa
hyresrättens marknadsvärde först därefter. Det finns inte något skäl
till varför inte den kooperativa hyresrätten också ska kunna bedömas
utifrån produktionskostnaden, begränsat av angivet schablonbelopp,
ifråga om nybyggnad. Då, som redan angetts ovan, det görs åtskillnad
mellan de olika upplåtelseformerna har dessa även avseende produktionskostnad och schablonbelopp separerats i olika stycken, andra
och fjärde styckena. Produktionskostnaden får uppgå till 95 procent
för kooperativa hyresrätter. Schablonbeloppet, 22 000 kronor, är detsamma som för övriga upplåtelseformer.
Ombyggnad av bostäder
6§
Vid ombyggnad av hyres- och bostadsrättshus eller egnahem och ägarlägenheter får kreditgarantin avse högst ett belopp som motsvarar 90 procent av
den ökning av marknadsvärdet som uppstår genom ombyggnaden.
Om kostnaden för ombyggnaden enligt första stycket överstiger den
ökning av marknadsvärdet som ombyggnaden medför, får kreditgaranti
i stället lämnas med ett belopp som motsvarar 90 procent av kostnaden
för ombyggnaden. Kreditgarantin får i dessa fall dock inte överstiga
16 000 kronor per kvadratmeter uppvärmd boarea.
Vid ombyggnad av kooperativ hyresrätt får kreditgarantin avse högst
ett belopp som motsvarar 95 procent av den ökning av marknadsvärdet
som uppstår genom ombyggnaden.
Om kostnaden för ombyggnaden enligt tredje stycket överstiger den
ökning av marknadsvärdet som ombyggnaden medför, får kreditgaranti
i stället lämnas med ett belopp som motsvarar 95 procent av kostnaden
för ombyggnaden. Kreditgarantin får i dessa fall dock inte överstiga
16 000 kronor per kvadratmeter uppvärmd boarea.
Bestämmelsen motsvarar i vissa delar 4 § förordningen (2004:105)
om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m. Bestämmelsen behandlar bara ombyggnad av bostäder för samtliga upplåtelseformer. Då åtskillnad görs mellan upplåtelseformerna gällande
procentsatser som rör marknadsvärde, kostnad och schablonbelopp
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anges de olika upplåtelserna i första och tredje styckena. Schablonbeloppet för ombyggnad höjs inte.
I första stycket har formuleringen rörande värderingen av marknadsvärdet ändrats för att bättre stämma överens med hur bestämmelsen faktiskt ska tillämpas. Det är ökningen av marknadsvärdet
som uppstår genom ombyggnaden som Boverket ska förhålla sig
till vid sin bedömning av om kreditgaranti kan lämnas och till vilket
belopp. Kreditgarantin får avse högst ett belopp som motsvarar
90 procent av den ökning av marknadsvärdet som uppstår genom
ombyggnaden.
I andra stycket har formuleringen rörande förändringen av marknadsvärdet inte ändrats, jämför med författningskommentaren till
5 §.
Innehållet i tredje stycket är nytt, se författningskommentaren
till 4 § i fråga om begreppet ombyggnad. Utformningen följer i
övrigt första stycket ifråga om värderingen av marknadsvärdet. För
kooperativa hyresrätter får dock kreditgarantin avse högst ett belopp
som motsvarar 95 procent av den ökning av marknadsvärdet som
uppstår genom ombyggnaden.
Innehållet i fjärde stycket är nytt. I förordningen (2004:105) om
statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m. anges möjligheten att använda 90 procent av produktionskostnaden, begränsat av
ett schablonbelopp, i andra stycket. På det sätt bestämmelserna i
paragrafen är uppställda kommer bestämmelsen om den kooperativa
hyresrättens marknadsvärde först därefter. Det finns inte något skäl
till varför inte den kooperativa hyresrätten också ska kunna bedömas
utifrån kostnaden för ombyggnaden, begränsat av angivet schablonbelopp, ifråga om ombyggnad. Då, som redan angetts ovan, det görs
åtskillnad mellan de olika upplåtelseformerna har dessa även avseende kostnad för ombyggnad och schablonbelopp separerats i olika
stycken, andra och fjärde styckena. Kostnaden för ombyggnad får
uppgå till 95 procent för kooperativa hyresrätter. Schablonbeloppet,
16 000 kronor, är detsamma som för övriga upplåtelseformer.
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Projekteringskostnader
7§
Kreditgaranti som avser lån till projekteringskostnader enligt 4 § första
stycket 3 får inte överstiga ett belopp som motsvarar 90 procent av det
beräknade finansieringsbehovet om de planerade bostäderna avser hyresrätt och bostadsrätt. Om de planerade bostäderna avser kooperativ
hyresrätt får kreditgarantin inte överstiga ett belopp som motsvarar
95 procent av det beräknade finansieringsbehovet.
Bestämmelsen är ny, och återkopplar till 4 § första stycket 3. Kreditgaranti som avser lån till projekteringskostnader får inte överstiga ett
belopp som motsvarar högst 90 procent av det beräknade finansieringsbehovet för upplåtelseformerna hyresrätt och bostadsrätt,
och högst 95 procent av det beräknade finansieringsbehovet för upplåtelseformen kooperativ hyresrätt.
Förvärv av hus för ombildning till kooperativ hyresrätt
8§
Vid förvärv av hus för ombildning till kooperativ hyresrätt enligt 4 §
första stycket 4 får kreditgarantin avse högst ett belopp som motsvarar
95 procent av marknadsvärdet.
Bestämmelsen motsvarar i vissa delar 4 § förordningen (2004:105)
om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m. Bestämmelsen avser situationen när en kooperativ hyresrättsförening förvärvar ett hus för ombildning till kooperativ hyresrätt. En kreditgaranti får avse högst ett belopp som motsvarar 95 procent av
marknadsvärdet.
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Ersättning till kreditgivare
9§
Boverket får ingå avtal som ger kreditgivaren rätt till ersättning för
förluster för kapitalfordran
1. vid exekutiv försäljning, med ett belopp som motsvarar skillnaden
mellan den garanterade kapitalfordran och det belopp som betalas ut till
kreditgivaren med anledning av den exekutiva försäljningen,
2. vid annan försäljning, med ett belopp som motsvarar skillnaden
mellan den garanterade kapitalfordran och det försäljningspris som
Boverket godkänt,
3. vid skuldnedskrivning, med ett belopp som motsvarar den skuldnedskrivning som Boverket godkänt.
Avtal om kreditgaranti får även ge kreditgivaren rätt till ersättning
för förluster som avser ränta och kostnader. Sådan ersättning får dock
inte överstiga 15 procent av det garanterade lånet samt ränta på det
garanterade lånet från den dag då fastigheten utmättes, konkursansökan
gjordes eller de medel deponerades som annars ska fördelas. Räntan
beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den av Riksbanken
fastställda och vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen
(1975:635), ökad med fyra procentenheter. Förändringar i referensräntan som inträffar efter upprättandet av sakägarbeteckning ska inte
beaktas.
Om det kan antas minska de totala förlusterna för kreditgarantin,
får Boverket även i övrigt avtala om ersättning till kreditgivaren.
Bestämmelsen motsvarar 7 § förordningen (2004:105) om statlig
kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m. Begreppet kreditinstitut har bytts ut till begreppet kreditgivare, se författningskommentar till 3.
Eftergift av regressfordran
10 §
Boverket får helt eller delvis efterskänka statens regressfordran enligt
10 § förordningen (2011:211) om utlåning och garantier, om låntagaren är på obestånd eller annars saknar utmätningsbara tillgångar
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och Boverket bedömer att låntagaren inte kommer att kunna betala
fordringen senare heller.
För statens fordringar enligt denna förordning ska inte 6 § förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar gälla för Boverket.
Bestämmelsen motsvarar 9 § förordningen (2004:105) om statlig
kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.
Övriga bestämmelser
11 §
För kreditgarantier enligt denna förordning gäller i övrigt vad som
föreskrivs om garantier i förordningen (2011:211) om utlåning och
garantier.
Bestämmelsen motsvarar 12 § förordningen (2004:105) om statlig
kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m. Begreppet kreditgarantier har ersatts av garantier i hänvisningen till förordningen
(2011:211) om utlåning och garantier.
Överklagande
12 §
Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Bestämmelsen motsvarar 10 § förordningen (2004:105) om statlig
kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.
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Bemyndigande
13 §
Boverket får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.
Bestämmelsen motsvarar 11 § förordningen (2004:105) om statlig
kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.
Övergångsbestämmelser
1. Denna förordning träder i kraft den xx xx 20xx.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2004:105) om
statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.
3. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för ärenden i vilka kreditgaranti utfärdats före den xx xx 20xx och som ännu inte har avslutats.
Genom förslaget till ny förordning upphävs förordningen (2004:105)
om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m. Äldre
föreskrifter ska fortfarande gälla för ärenden i vilka kreditgaranti utfärdats och som ännu inte avslutas före tidpunkten för den nya
förordningens ikraftträdande.

12.4

Förslaget till förordning om ändring i förordning
(2011:211) om utlåning och garantier

I förslaget till förordning om statlig garanti mot hyresförlust är
partsförhållandet staten genom myndigheten Boverket och garantitagaren. Det finns således inte någon garantigäldenär. Definitionen
av en garanti i förordning (2011:211) innefattar även en garantigäldenär. Föreslagna bestämmelser om statlig garanti mot hyresförlust
kräver därför en ändring i förordning (2011:211) om utlåning och
garantier i form av ett nytt undantag från denna förordning.
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2§
Denna förordning gäller för utlåning som beslutas av myndigheter
under regeringen, om utlåningen ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret, och för garantier som ställs ut av myndigheter under
regeringen.
Förordningen gäller inte
1. lån som lämnas till myndigheter under regeringen,
2. lån eller garantier som utfärdas enligt lagen (2015:1017) om
förebyggande statligt stöd till kreditinstitut,
3. den statliga insättningsgarantin enligt lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti,
4. ersättning för förlust enligt lagen (1999:158) om investerarskydd,
5. kapitalgarantier som lämnas till mellanstatliga eller överstatliga
finansiella institutioner,
6. ägarkapitalgarantier,
7. lån till företag i form av utvecklingskapital,
8. lån med villkor om att återbetalning ska ske i form av intäkterna av visst projekt,
9. studielån som lämnas enligt studiestödslagen (1999:1395),
10. garantier eller lån enligt 27 kap. 1 § första stycket 1 och
2 lagen (2015:1016) om resolution, eller
11. garantier enligt förordningen (20xx:xx) om statlig hyresförlustgaranti.
I bestämmelsens första stycke anges att förordningen gäller utlåning
och garantier under vissa förutsättningar. I andra stycket anges när
förordningen inte gäller. Till denna uppräkning läggs en ny punkt,
punkt 11, och av vilken framgår att förordningen (2011:211) om utlåning och garantier inte gäller garantier enligt förordningen (20xx:xx)
om statlig hyresförlustgaranti.

12.5

Förslaget till förordning om statlig
hyresförlustgaranti

Förordningen är ny. Bestämmelserna om den statliga hyresförlustgarantin syftar till att främja nybyggnad av hyresbostäder i kommuner där behov finns, samtidigt som det råder osäkerhet om fram328
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tida efterfrågan. En hyresförlustgaranti ska kunna tecknas för att
garantin senare ska täcka del av förlust som uppkommer då bostadslägenheter inte går att hyra ut. Då förordning (2011:211) inte är
tillämplig, se 12.4, men flertalet bestämmelser i den förordningen är
relevanta för förslaget till förordning om statlig hyresförlustgaranti
beaktas dessa bestämmelser i förslaget.
Inledande bestämmelser
Förordningens syfte
1§
Statlig hyresförlustgaranti (hyresförlustgarantin) ska främja nybyggnad
av hyresbostäder där behov finns men osäkerhet råder om framtida efterfrågan. Hyresförlustgarantin ska täcka del av förlust som uppkommer då
bostadslägenheter inte går att hyra ut.
Bestämmelsen anger syftet med hyresförlustgarantin och vad garantin
avser att täcka.
Statsstöd
2§
Hyresförlustgarantin får lämnas i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av
artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.
I fråga om bl.a. garantier har medlemstaterna att beakta om EU:s
statsstödsregler är tillämpliga eller inte, alternativt att reglerna är
tillämpliga men att det finns undantag från reglerna. Rörande bestämmelserna om hyresförlustgarantin är kommissionens förordning
(EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse tillämplig. Förordningen
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utgör ett undantag från statsstödsreglerna varvid det är av vikt att
villkoren och begränsningarna i EU:s förordning är uppfyllda. Se 8, 9
och 15 §§ denna förordning.
Förutsättningar för hyresförlustgaranti
3§
Boverket få lämna hyresförlustgaranti till fastighetsägare eller tomträttshavare (garantitagaren) som genom nybyggnad uppför hyresrätter
för egen förvaltning.
Med nybyggnad avses uppförande av hus och tillbyggnad av hus som
innebär tillskott av bostäder.
Bestämmelsens första stycke anger att Boverket är beslutande
myndighet samt att hyresförlustgarantin får lämnas till fastighetsägare eller tomträttshavare, fortsättningsvis kallad garantitagaren,
som genom nybyggnad uppför hyresrätter för egen förvaltning.
I andra stycket definieras begreppet nybyggnad.
4§
Bostäderna ska uppföras i kommun där befolkningen ökat de senaste tre
åren med sammantaget minst två procent, men där befolkningen
dessförinnan minskat under minst fem av tio år. Dessa fem år behöver
inte avse en sammanhängande period.
Hyresförlustgarantin får bara tecknas med garantitagare som avser
att uppföra hyresrätter i en kommun som under de senaste tre åren
ökat befolkningsmässigt med sammantaget minst 2 procent. En
ytterligare förutsättning är att kommunen dessförinnan, under minst
fem av tio år, minskat befolkningsmässigt. Dessa fem år behöver inte
avse en sammanhängande period. Det ställs inte heller några krav på
hur stor denna befolkningsminskning ska ha varit.
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5§
Avtal om hyresförlustgaranti ska tecknas senast vid påbörjandet av
byggprojektet.
Ett byggprojekt anses vara påbörjat när byggnadsarbetet har påbörjats. Med byggnadsarbete avses grundläggningsarbete.
Av bestämmelsen framgår när avtal om hyresförlustgarantin senast
ska tecknas – vid påbörjandet av byggprojektet – samt en definition
av denna tidpunkt.
6§
Vid tecknandet av hyresförlustgarantin ska garantitagaren redovisa rimliga hyresnivåer. Hyrorna ska fastställas enligt 12 kap. 55 c § jordabalken.
Under avtalsperioden får de redovisade hyrorna inte öka mer än
hyrorna i genomsnitt på orten.
För att en hyresförlustgaranti ska kunna tecknas ska garantitagaren
redovisa rimliga hyror. Vad rimliga hyror är måste bedömas i det
enskilda fallet men projektet kan till exempel jämföras med annan
nyproduktion på orten eller, om sådan saknas, nyproduktion på
jämförbara orter. De redovisade hyrorna ska fastställas enligt 12 kap.
55 c § jordabalken, och får under avtalsperioden inte öka mer än
hyrorna i genomsnitt på orten.
Belopp och ersättning
7§
Hyresförlustgarantin får lämnas upp till 15 miljoner kronor.
Hyresförlustgarantin får lämnas upp till 15 miljoner kronor per
garantiavtal. Detta under förutsättning att Boverket finner skäl att
teckna en hyresförlustgaranti med garantitagaren, se till exempel 10 §.
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8§
Hyresförlustgarantin täcker 50 procent av utebliven hyra vid varje givet
tillfälle. Garantin får infrias tidigast sex månader och senast 15 år efter
byggprojektets färdigställande.
Ett byggprojekt anses färdigställt när byggnadsnämnden har beslutat
om ett slutbesked enligt 10 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900)
eller ett interimistiskt slutbesked enligt 10 kap. 36 § samma lag.
Hyresförlustgarantin täcker 50 procent av den faktiska hyran vid
tillfället för garantins infriande. Såsom framgår av 1 § ska hyresförlustgarantin täcka del av förlust som uppkommer då bostadslägenheten inte går att hyra ut. En garanti ska till exempel inte infrias
om den uteblivna hyran beror på att en hyresgäst inte betalar sin
hyra. En garanti kan infrias tidigast sex månader efter byggprojektets
färdigställande, och den gäller i högst 15 år från samma tidpunkt. Av
andra stycket framgår när ett byggprojekt ska anses färdigställt.
9§
Garantitagaren har inte rätt till ersättning om denne motverkar att
lägenheterna i huset hyrs ut eller inte vidtar de åtgärder som behövs för
att få lägenheterna uthyrda.
Garantitagaren har inte rätt till ersättning om denne motverkar att
lägenheterna i huset hyrs ut eller inte vidtar de åtgärder som behövs
för att få lägenheterna uthyrda. När en hyresförlustgaranti ska
infrias bör Boverket i möjligaste mån kontrollera att garantitagaren
gjort vad som kan anses ankomma på denne för att få de lediga
lägenheterna uthyrda. Om det till exempel finns en offentlig eller
privat bostadsförmedling är det rimligt att garantitagaren hört av sig
dit, liksom att annonsering har skett. Om ersättning redan betalats ut
kan garantitagaren bli återbetalningsskyldig, se 20 och 21 §§.
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Avtal och villkor
10 §
En hyresförlustgaranti får endast beviljas den som bedöms vara redbar
och kan antas ha förutsättningar att bedriva den verksamhet som garantin avser. En hyresförlustgaranti får vidare endast utfärdas om garantitagaren förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt garantivillkoren.
Avtal om hyresförlustgaranti får inte tecknas med företag i svårigheter som begreppet definieras i punkt 20 i Europeiska kommissionens
meddelande om riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter.
Bestämmelsens första stycke motsvarar 6 § första stycket förordningen (2011:211) om utlåning och garantier. Av första stycket framgår att en hyresförlustgaranti endast får beviljas den som bedöms
vara redbar och kan antas ha förutsättningar att bedriva den verksamhet som garantin avser. En hyresförlustgaranti får vidare endast
utfärdas om garantitagaren förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt
garantivillkoren.
Av andra stycket framgår att stöd inte får lämnas eller betalas ut
till företag i svårigheter enligt riktlinjer som Europeiska kommissionen antagit den 9 juli 2014. I riktlinjerna fastställs villkoren för
beviljande av bidrag till företag i svårigheter. I riktlinjerna ingår
också en definition av företag i svårigheter, punkt 20. När man bedömer om ett företag befinner sig i svårigheter ska det göras enligt
objektiva ekonomiska nyckeltal och inte enligt en subjektiv bedömning från fall till fall.
11 §
Villkoren för hyresförlustgarantier ska utformas med hänsyn till statens
risk samt för att tillvarata statens rätt och säkerställa behovet av kontroll
och uppföljning. I syfte att begränsa statens risk ska villkor eftersträvas
som begränsar dels möjligheten att använda hyresförlustgarantin för
annat än avsedda syften, dels möjligheten att i efterhand vidta åtgärder
som ökar risken eller den förväntade kostnaden för hyresförlustgarantin.
Villkoren ska innehålla en skyldighet för garantitagaren att lämna de
uppgifter som behövs för uppföljning enligt 23 §.
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Bestämmelsen motsvarar i övervägande delar 9 § förordningen
(2011:211) om utlåning och garantier, och anger i första stycket att
villkoren för garantier ska utformas med hänsyn till bland annat
statens risk. I syfte att begränsa statens risk ska villkor eftersträvas
som begränsar dels möjligheten att använda hyresförlustgarantin för
annat än avsedda syften, dels möjligheten att i efterhand vidta åtgärder som ökar risken eller den förväntade kostnaden för hyresförlustgarantin.
Av andra stycket framgår att villkoren för garantier också ska
innehålla en skyldighet för garantitagaren att lämna de uppgifter som
behövs för myndighetens, Boverkets, uppföljning.
12 §
Villkoren för en hyresförlustgaranti ska regleras genom ett avtal mellan
garantitagaren och staten genom den myndighet som beslutar om
garantin.
Avtal om hyresförlustgaranti ska innehålla de uppgifter som följer av
artikel 3.1 i kommissionens förordning (EU) nr 360/2012.
Bestämmelsens första stycke motsvarar i relevanta delar 8 § förordningen (2011:211) om utlåning och garantier. Av första stycket
framgår att villkoren för en hyresförlustgaranti ska regleras genom
ett avtal mellan garantitagaren och staten genom den myndighet som
beslutar om garantin. Beslutande myndighet om hyresförlustgarantier är Boverket, se 3 §.
Av andra stycket framgår att ett avtal om hyresförlustgaranti ska
innehålla de uppgifter som följer av artikel 3.1 i kommissionens förordning (EU) nr 360/2012. Beslutande myndighet, Boverket, ska enligt artikel 3.1 redovisa stödbeloppet, den tjänst av allmänt ekonomiskt intresse för vilket det beviljas och om stödets karaktär av stöd
av mindre betydelse genom att uttryckligen hänvisa till förordningen
med namn och dag för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning.
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13 §
Avtal om hyresförlustgaranti som grundar sig på kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 får endast beviljas ett företag som lämnat en
skriftlig redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget
fått under de två föregående beskattningsåren och det innevarande
beskattningsåret.
Garantitagaren ska skriftligen anmäla alla stöd av mindre betydelse,
så kallat de minimis-stöd, som denne mottagit under tre års tid.
Boverket ska därefter säkerställa att det sammanlagda beloppet av
stöd av mindre betydelse som olika myndigheter har beviljat garantitagaren under innevarande beskattningsår och de två föregående
beskattningsåren inte överskrider maximibeloppet 500 000 euro alternativt, om det rör sig om garantier, 3 750 000 euro. Annars kan hyresförlustgarantin inte tecknas.
Riskbedömning
14 §
Innan en hyresförlustgaranti eller en särskilt avgränsad grupp av hyresförlustgarantier beviljas, ska en bedömning göras av statens risk. Bedömningen ska inkludera en beräkning av den förväntade förlusten och
dokumenteras i en rapport.
Bestämmelsen motsvarar 12 § förordningen (2011:211) om utlåning
och garantier. Innan en hyresförlustgaranti eller grupp av hyresförlustgarantier beviljas, ska en riskbedömning göras som inkluderar
en beräkning av den förväntade förlusten. Bedömningen ska dokumenteras i en rapport.
Avgifter
15 §
En garantiavgift ska tas ut för varje hyresförlustgaranti eller särskilt
avgränsad grupp av hyresförlustgarantier som motsvarar statens förväntade förlust.
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Garantiavgiften betalas av garantitagaren. Boverket får dock i mån av
medel ta ut en del av avgiften för hyresförlustgarantin från anslagsmedel.
Bestämmelsens motsvarar delvis 14 § förordningen (2011:211) om
utlåning och garantier. Av första stycket framgår att en garantiavgift
ska tas ut för varje hyresförlustgaranti eller särskilt avgränsad grupp
av hyresförlustgarantier som motsvarar statens förväntade förlust.
Av andra stycket framgår att det är garantitagaren som ska betala
garantiavgiften enligt första stycket. Av samma stycke framgår vidare
att avgiften kan komma att sättas ned för garantitagaren då Boverket,
i mån av medel, får ta ut del av avgiften för garantin från anslagsmedel. Det framräknade beloppet för garantiavgiften sänks dock inte
utan är detsamma, och ska föras till myndighetens garantireserv på
sätt som framgår av 25 och 26 §§.
16 §
Med statens förväntade förlust för hyresförlustgarantin avses den förlust
som kan förväntas uppstå med beaktande av sannolikheten för att staten
måste infria garantin.
Bestämmelsen, som motsvarar 15 § förordningen (2011:211) om
utlåning och garantier, förklarar vad som avses med statens förväntade förlust.
17 §
Utöver vad som följer av 15 § om garantiavgift ska en administrativ
avgift tas ut av garantitagaren. Avgiften ska täcka Boverkets administrationskostnader för hyresförlustgarantierna. Boverket får ta ut avgiften samtidigt med garantiavgiften.
Den administrativa avgiften disponeras av Boverket.
Bestämmelsen motsvarar 17 § förordningen (2011:211) om utlåning
och garantier. Av bestämmelsen framgår att även en administrativ
avgift ska utgå som täcker Boverkets administrationskostnader för
hyresförlustgarantierna. Boverket får ta ut avgiften samtidigt med
garantiavgiften. Avgiften disponeras av Boverket.
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18 §
Storleken på de avgifter Boverket ska ta ut enligt denna förordning
bestäms av verket. Avgifternas storlek ska framgå av villkoren för hyresförlustgarantin.
Den del av garantiavgiften som överstiger kostnaden för den förväntade förlusten ska redovisas mot en inkomsttitel på statens budget.
Bestämmelsen motsvarar 19 § förordningen (2011:211) om utlåning
och garantier. Av bestämmelsens första stycke framgår att det är
Boverket som bestämmer storleken på garantiavgiften och den administrativa avgiften. Avgifternas storlek ska framgå av villkoren för
hyresförlustgarantin. Bestämmelsens andra stycke anger hur garantiavgift som överstiger kostnaden för den förväntade förlusten ska
redovisas.
Uppsägning av avtal
19 §
Boverket får säga upp avtalet om hyresförlustgarantin om garantitagaren inte betalar avgiften för garantin.
Garantitagaren får säga upp avtalet om hyresförlustgarantin när som
helst under avtalsperioden.
Om garantitagaren inte betalar avgiften vid utsatt tidpunkt får
Boverket säga upp avtalet. Hyresförlustgaranti behöver inte gälla avtalsperioden ut, utan garantitagaren har rätt att när som helst under
avtalsperioden säga upp hyresförlustgarantin.
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Återbetalning och återkrav
20 §
Garantitagaren är återbetalningsskyldig om
1. garantitagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något
annat sätt har förorsakat att ersättningen har beviljats på felaktig grund
eller med för högt belopp,
2. ersättningen av något annat skäl har lämnats på felaktig grund
eller med för högt belopp och garantitagaren borde ha insett detta,
3. ersättningen helt eller delvis inte har använts för det syfte som
anges i 1 §, eller
4. villkor i avtalet om ersättning inte har följts.
Av 3 § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens
statsstödsregler (statsstödslagen) följer att ett företag som tagit
emot stöd i strid mot EU:s statsstödregler ska betala tillbaka stödet,
om inte återbetalning enligt unionsrätten får underlåtas. En garantitagare är återbetalningsskyldig om denne lämnat oriktiga uppgifter
till Boverket och detta har lett till att ersättning har beviljats felaktigt
eller med för högt belopp. Så kan vara fallet om ersättning beviljats
och garantitagaren inte gjort vad som ankommer på denne enligt 9 §.
Garantitagaren är även skyldig att återbetala ersättningen som av
något annat skäl har lämnats på felaktig grund eller med för högt
belopp och garantitagaren borde ha insett detta, till exempel att fel
uppstått vid utbetalningen av ersättningen och garantitagaren borde
ha insett att beloppet var för högt. Garantitagaren kan också bli
återbetalningsskyldig om det visar sig att syfte och villkor för stödet
inte är uppfyllda.
21 §
Om en garantitagare är återbetalningsskyldig enligt 20 §, ska Boverket
besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ersättningen. Om det finns
särskilda skäl för det, får Boverket efterge ett återkrav helt eller delvis.
Av 2 § statsstödslagen följer att den som lämnat olagligt stöd ska
återkräva stödet, om inte återkrav får underlåtas enligt unionsrätten.
Boverket ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ersättningen
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om garantitagaren är återbetalningsskyldig enligt 20 §. Boverket har
möjlighet att efterge ett återkrav helt eller delvis om det finns särskilda skäl för det.
22 §
Om en garantitagare visar sig inte ha varit berättigad till ersättning och
den lämnade ersättningen därför ska återbetalas, ska ränta tas ut enligt
räntelagen (1975:635). Räntekravet får sättas ned om det finns särskilda skäl.
Av 4 § statsstödslagen följer att den som ska betala tillbaka ett olagligt
stöd ska betala ränta på stödbeloppet från den dag då stödet stod till
stödmottagarens förfogande till den dag då stödet betalas tillbaka.
Boverket får sätta ned räntekravet om det finns särskilda skäl.
Uppföljning och bevakning
23 §
Boverket ska löpande följa upp och bevaka statens intresse avseende de
hyresförlustgarantier verket förvaltar enligt 27 §. Boverket ska löpande
göra bedömningar av risken för skadefall.
Bestämmelsen motsvarar 20 § förordningen (2011:211) om utlåning
och garantier. Av bestämmelsen framgår att Boverket löpande ska
följa upp och bevaka statens intresse avseende de hyresförlustgarantier Boverket förvaltar. Boverket ska också löpande göra bedömningar av risken för skadefall.
Register
24 §
Boverket ska föra de register som avses i artikel 3.3 i kommissionens
förordning (EU) nr 360/2012. Registren ska innehålla de uppgifter som
krävs för att det ska vara möjligt att fastställa att villkoren i förordningen (EU) nr 360/2012 har iakttagits.

339

426

Författningskommentar

SOU 2017:108

Uppgifterna ska bevaras i tio år från den dag då hyresförlustgarantin
tecknades.
Det följer av artikel 3.3 i kommissionens förordning (EU) nr 360/2012
att, i det här fallet, Boverket ska föra de register som krävs för att det
ska vara möjligt att fastställa att villkoren i förordning (EU)
nr 360/2012 har iakttagits. Det finns också en skyldighet för myndigheten att bevara uppgifterna i tio år från den dag då hyresförlustgarantin tecknades.
Garantireserv
25 §
Boverket ska ha en garantireserv för att täcka de förväntade förluster
som kan uppstå med anledning av lämnade hyresförlustgarantier.
Garantireserven får endast belastas med de infriade garantierna som
hör till reserven.
Till garantireserven ska det kopplas en kredit i Riksgäldskontoret som
ska användas för att täcka de förluster som garantierna kan ge upphov till.
Regeringen beslutar för varje reserv om krediten och dess storlek.
Bestämmelsen motsvarar 22 § förordningen (2011:211) om utlåning
och garantier. Av bestämmelsens första stycke framgår att Boverket
måste ha en garantireserv för att täcka de förväntade förluster som
kan uppstå med anledning av de lämnade hyresförlustgarantierna.
Denna reserv får endast belastas med de infriade garantierna som hör
till reserven. Av bestämmelsens andra stycke framgår att det ska
kopplas en kredit till garantireserven i Riksgäldskontoret som ska
användas för att täcka de förluster som garantierna kan ge upphov till.
Regeringen beslutar för varje reserv om krediten och dess storlek.
26 §
Till garantireserven ska följande medel föras:
1. den del av garantiavgifterna som motsvarar statens förväntade förlust,
2. anslagsmedel som regeringen tilldelat Boverket för att täcka statens förväntade förlust avseende en garanti, och
3. återvinningar avseende garantier.
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Boverket förvaltar garantireserven. Garantireserv ska placeras på ett
räntebärande konto hos Riksgäldskontoret. Placeringen ska ske på ett
avistakonto eller med en löptid som motsvarar de garantier som hör
till reserven.
Bestämmelsen motsvarar 23 § förordningen (2011:211) om utlåning
och garantier. Av bestämmelsens första stycke 1–3 framgår vilka
medel som Boverket ska föra till garantireserven. Av andra stycket
framgår att det är Boverket som förvaltar garantireserven samt att
reserven ska placeras på konto hos Riksgäldskontoret och närmare
detaljer runt omkring detta.
Förvaltning och uppgiftsskyldighet
27 §
Boverket förvaltar de hyresförlustgarantier verket har beslutat om.
Bestämmelsen motsvarar 24 § förordningen (2011:211) om utlåning
och garantier. Det är Boverket som förvaltar de hyresförlustgarantier
verket beslut om.
28 §
Boverket ska i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning
och budgetunderlag redovisa de hyresförslutgarantier som verket förvaltar
och löpande göra avsättningar för förväntade förluster avseende dessa.
Bestämmelsen motsvarar 25 § förordningen (2011:211) om utlåning
och garantier. Boverket ska redovisa de hyresförlustgarantier som
verket förvaltar enligt angiven förordning. Boverket ska vidare göra
löpande avsättning för förväntade förluster avseende hyresförlustgarantierna.
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29 §
Boverket ska senast den 15 februari varje år till Riksgäldskontoret
redovisa
1. hur myndigheten har utnyttjat de garantiramar som regeringen
har beslutat om,
2. vilka tillgångar som finns i garantiverksamheten för hyresförlustgarantierna, och
3. förväntade förluster och väsentliga risker avseende utestående
hyresförlustgarantier.
Redovisningen ska motsvara det underlag Riksgäldskontoret behöver
enligt 4 § förordningen (2011:231) om underlag för årsredovisning för
staten.
Bestämmelsen motsvarar i övervägande delar 26 § förordningen
(2011:211) om utlåning och garantier. Bestämmelsen anger vad
Boverket ska redovisa, senast den 15 februari, varje år till Riksgäldskontoret samt att redovisningen ska motsvara det underlag som Riksgäldskontoret behöver som underlag för sin årsredovisning till staten.
Överklagande
30 §
Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Av bestämmelsen följer att Boverkets beslut enligt denna förordning
inte får överklagas.
Bemyndigande
31 §
Boverket får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.
Av bestämmelsen framgår att Boverket får meddela verkställighetsföreskrifter.
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Förslaget till förordning om startbidrag
till byggemenskaper

Förordningen är ny, och föreslås vara tidsbegränsad under fem år då
startbidraget är avsett som en tillfällig stimulansåtgärd. Den innehåller
bestämmelser om stöd till så kallade byggemenskaper i syfte att främja
denna planeringsmodell. Bestämmelserna och kommentarerna motsvarar i stort förslaget i Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i
tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85. Denna förordning
innehåller emellertid justeringar i sak, bland annat omfattar startbidraget samtliga upplåtelseformer i jämförelse med förslaget i
SOU 2015:85.
Stödets syfte
1§
Statligt stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel,
lämnas till byggemenskaper för finansiering av initiala projektkostnader i
samband med anordnande av bostäder.
Så kallade byggemenskaper, begreppet förklaras närmare i 2 §, får
möjlighet att söka stöd för initiala projektkostnader, som här omfattar kostnader fram till att byggkredit lämnas. Möjligheten att
söka stöd omfattar samtliga upplåtelseformer; hyresrätt, kooperativ
hyresrätt, bostadsrätt, ägarlägenheter och egnahem.
Innebörden av vissa uttryck
2§
Med byggemenskap avses i denna förordning en ekonomisk förening
som bildats i syfte att gemensamt planera, låta bygga och flytta in i ett
eller flera hus.
Med byggemenskap avses i denna förordning en ekonomisk förening som bildats i syfte att gemensamt planera, låta bygga och
flytta in i ett eller flera bostadshus.
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Med ekonomisk förening avses ekonomisk förening enligt lagen
(1987:667) om ekonomisk förening.
3§
Med initiala projektkostnader avses i denna förordning kostnader i
projektet fram till att byggkredit lämnas.
Med initiala projektkostnader avses i denna förordning kostnader i
projektet fram till att byggkredit lämnas. Det kan röra sig om kostnader för att anlita en professionell projektsamordnare med uppgift
att hålla ihop projektet och ta fram eller beställa arkitektskisser
efter föreningens önskemål. Stödet omfattar även eventuella kostnader som föreningen haft innan frågan om mark var löst, till
exempel för markundersökning och annan konsultation. Mindre
utgifter för litteratur och liknande omfattas däremot inte av stödet.
Kostnader för bygglov och andra avgifter till kommunen omfattas
inte heller av stödet.
4§
Anordnande av bostäder kan ske genom nybyggnad, tillbyggnad eller
ombyggnad av hel eller del av byggnad som tidigare använts för annat
ändamål än bostäder.
Stödet omfattar byggemenskapers initiala projektkostnader i samband med anordnande av nya bostäder. Anordnande av nya bostäder
kan ske genom nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av ytor
som inte tidigare använts som bostäder.
Förutsättningar för stöd
5§
Stöd får ges om
1. insatsen från respektive medlem i föreningen uppgår till minst
10 000 kronor,
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2. det finns en markanvisning eller motsvarande avtal med fastighetsägare, och
3. det finns en redogörelse för projektet och en budget för initiala
projektkostnader.
Antalet medlemmar som betalar insats enligt första stycket 1 bör motsvara antalet lägenheter i det planerade huset eller de planerade husen.
I paragrafen anges förutsättningarna för att få stöd.
Stöd får ges om insatsen från respektive medlem i den ekonomiska föreningen uppgår till minst 10 000 kronor.
Det ska också finnas en markanvisning eller motsvarande avtal
med fastighetsägare. Markfrågan måste således vara löst innan stöd
kan beviljas. Till exempel kan ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag åta sig att på egen mark bygga och hyra ut eller sälja ett flerbostadshus till en byggemenskap.
Byggemenskapen måste också kunna presentera en redogörelse
för projektets syfte och hur det ska bedrivas samt en budget för
initiala projektkostnader.
Antalet medlemmar som betalar insats bör motsvara antalet lägenheter i det planerade huset eller de planerade husen. Det är rimligt att
byggemenskapen inte planerar för ett större projekt med fler bostäder än man vet kan komma att hyras ut eller upplåtas när bostäderna
är färdigställda. I förhållande till antalet planerade bostäder kan någon
eller några fler bostäder än betalda insatser accepteras.
6§
Stöd får inte lämnas till företag i svårigheter som begreppet definieras i
punkt 20 i Europeiska kommissionens meddelande om riktlinjer för
statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella
företag i svårigheter.
Stöd får inte lämnas eller betalas ut till företag i svårigheter enligt
riktlinjer som Europeiska kommissionen antagit den 9 juli 2014.
I riktlinjerna fastställs villkoren för beviljande av stöd till företag
i svårigheter. I riktlinjerna ingår också en definition av företag i
svårigheter. När man bedömer om ett företag befinner sig i svårig-
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heter ska det göras enligt objektiva ekonomiska nyckeltal och inte
enligt en subjektiv bedömning från fall till fall.
7§
Stödet lämnas som stöd av mindre betydelse enligt kommissionens
förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt på stöd av mindre betydelse och får lämnas endast med de
begränsningar som följer av kommissionens förordning.
Om stödmyndigheten, Boverket, säkerställer att det sammanlagda
beloppet av stöd av mindre betydelse, så kallat de minimis-stöd
som olika myndigheter har beviljat byggemenskapen under innevarande beskattningsår och de två föregående beskattningsåren inte
överskrider maximibeloppet 200 000 euro, kan stöd beviljas. Boverket ska särskilt meddela byggemenskapen att stödet i fråga är ett
de minimisstöd. Byggemenskapen ska skriftligen anmäla alla de
minimis-stöd som det mottagit under tre års tid. Uppgifter om en
stödordning för stöd av mindre betydelse, ska enligt kommissionens förordning, bevaras i tio beskattningsår från den dag då det
sista individuella stödet beviljades enligt stödordningen. Därför ska
de dokument som utgör grunden för de beslut som fattas bevaras för
eventuella myndighetsgranskningar i tio år efter stödbeslutet, se 20 §.
Stödets storlek
8§
Stödet får uppgå till beräknade initiala projektkostnader. Stödet får dock
inte överstiga 300 000 kronor per stödmottagare. Vid bedömningen av
stödets storlek måste stödet stå i rimlig proportion till antalet betalda
insatser.
Se 3 § avseende initiala projektkostnader. Stödbeloppet är högst
300 000 kronor per stödmottagare även om projektkostnaderna skulle
överstiga vad stödmottagarna kan erhålla. Därtill ska Boverket i det
enskilda ärendet beakta om stödets storlek står i rimlig proportion
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till antalet betalda insatser, oavsett nivån på de beräknade initiala
projektkostnaderna.
Prövning av ett stödärende
9§
Frågor om stöd prövas av Boverket.
Boverket handlägger, beslutar och betalar ut ärenden om stöd.
10 §
En ansökan om stöd ska ha kommit in till Boverket senast den
1 november 2022.
Då förordningen är tidsbegränsad – ikraftträdandedatum den
1 januari 2019 – krävs att ett datum för den absolut senaste dagen
för ansökan om stöd anges. Genom bemyndigandet i 21 § har Boverket möjlighet att föreskriva att ansökningar om stöd prövas vid
ett visst antal tillfällen per kalenderår.
I 13 § anges den absolut senaste dagen för ansökan om resterande utbetalning, och denna är satt till den 1 november 2023, dvs. ett
år efter ansökan om stöd. Byggemenskapen ges på detta sätt en rimlig
tid för arbetet i gemenskapen innan en byggkredit kan lämnas.
11 §
Om Boverket anser att stöd ska ges, ska verket bestämma stödets storlek.
Boverket beslutar om byggemenskapens ansökan om stöd ska beviljas eller avslås. Om stöd beviljas ska Boverket bestämma stödets
storlek.
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12 §
Ett beslut om stöd ska förenas med villkor
1. om vid vilken tidpunkt stödmottagaren senast ska ansöka om
resterande utbetalning enligt 13 §,
2. om vilka handlingar som ska bifogas ansökan om resterande
utbetalning, och
3. för att tillgodose syftet med stödet.
När Boverket beslutar om stöd ska verket i beslutet ange de villkor
som stödmottagaren ska uppfylla. Av 13 § framgår att byggemenskapen får ett förskott på stödet i samband med Boverkets beslut
om stöd. Förskottet, den första utbetalningen av stödet, görs med
högst 75 procent av det beslutade stödet. Resterande utbetalning
görs efter ansökan av byggemenskapen. Boverket ska i sitt beslut
om stöd ange vid vilken tidpunkt byggemenskapen senast ska ansöka om resterande utbetalning enligt 13 §. Av beslutet ska också
framgå vilka handlingar som byggemenskapen ska bifoga ansökan
om resterande utbetalning. Om villkoren för stödet inte är uppfyllda när byggemenskapen ansöker om resterande utbetalning, kan
den bli återbetalningsskyldig för det utbetalda stödbeloppet enligt
14–16 §§. Detta ska framgå av beslutet.
Utbetalning av stöd
13 §
Den första utbetalningen av stödet görs med högst 75 procent av det
beslutade stödet till stödmottagaren i samband med att beslut om stöd
har fattats av Boverket. Resterande utbetalning görs efter ansökan av
stödmottagaren.
Till ansökan om resterande utbetalning ska stödmottagaren bifoga
fakturor och en redogörelse för hur arbetet har bedrivits och vilka
resultat som uppnåtts.
En sådan ansökan ska ha kommit in till Boverket senast den
1 november 2023.
I samband med att Boverket fattar beslut om stöd enligt 11 och 12 §§
betalar verket också ut högst 75 procent av det beslutade stödet till
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byggemenskapen. Detta blir en form av förskott. Byggemenskapen
måste sedan ansöka om utbetalning av resterande stöd.
Till sin ansökan om resterande utbetalning ska byggemenskapen
bifoga fakturor på de kostnader som den sökt stöd för. Byggemenskapen ska också bifoga en redogörelse för hur arbetet bedrivits
och vilka resultat som uppnåtts.
I paragrafen anges också den absolut senaste dagen för ansökan
om resterande utbetalning, vilket är ett år efter den absolut senaste
dagen för ansökan om stöd, se 10 §. Enligt 12 § ska Boverket i besluten om stöd för varje ärende ange en senaste dag för ansökan om
resterande utbetalning.
Återbetalning och återkrav
14 §
Stödmottagaren är återbetalningsskyldig om
1. den som sökt eller tagit emot stödet genom att lämna oriktiga
uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stödet har beviljats
på felaktig grund eller med för högt belopp,
2. stödet av något annat skäl har lämnats på felaktig grund eller med
för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
3. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för
det syfte som anges i 1 §, eller
4. villkor i beslutet om stöd inte har följts.
Av 3 § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens
statsstödsregler (statsstödslagen) följer att ett företag som tagit emot
stöd i strid mot EU:s statsstödregler ska betala tillbaka stödet, om
inte återbetalning enligt unionsrätten får underlåtas.
En stödmottagare är återbetalningsskyldig om mottagaren lämnat
oriktiga uppgifter i sin ansökan och detta har lett till att stöd har
beviljats felaktigt eller med för högt belopp. Stödmottagaren är
även skyldig att åtetbetala stöd som av något annat skäl har lämnats
på felaktig grund eller med för högt belopp och stödmottagaren
borde ha insett detta, till exempel att fel uppstått vid utbetalningen
av stödet, och mottagaren borde ha insett att beloppet var för högt.
Stödmottagaren kan också bli återbetalningsskyldig om det vid
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ansökan om resterande utbetalning visar sig att villkoren för stödet
inte är uppfyllda.
15 §
Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 14 §, ska Boverket
besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda
skäl för det, får Boverket efterge ett återkrav helt eller delvis.
Av 2 § statsstödslagen följer att den som lämnat olagligt stöd ska
återkräva stödet, om inte återkrav får underlåtas enligt unionsrätten.
16 §
Om en stödmottagare visar sig inte vara berättigad till ett stödbelopp och
ett utbetalat stödbelopp därför ska återbetalas, ska ränta tas ut enligt
räntelagen (1975:635). Räntekravet får sättas ned om det finns särskilda
skäl.
Av 4 § lagen statsstödslagen följer att den som ska betala tillbaka
ett olagligt stöd ska betala ränta på stödbeloppet från den dag då
stödet stod till stödmottagarens förfogande till den dag då stödet
betalas tillbaka. Boverket får sätta ned räntekravet om det finns
särskilda skäl.
Överklagande
17 §
I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om att
inte betala ut resterande stöd enligt 13 § får dock inte överklagas.
Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen)
ger var och en rätt till domstolsprövning av bl.a. civila rättigheter
och skyldigheter (artikel 6.1) Om ett beslut innefattar en prövning
av någons civila rättigheter eller skyldigheter, följer alltså enligt
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konventionen en rätt till domstolsprövning av beslutet. Den föreslagna förordningen skapar ingen rättighet för byggemenskapen att
få ett statligt stöd. Däremot skapas en sådan rättighet genom Boverkets beslut att bevilja ett stöd. Byggemenskapen har därför rätt
till domstolsprövning i fråga om Boverkets beslut att inte betala ut
resterande stöd.
Förvaltningsbeslut överklagas enligt huvudregeln i 22 a § förvaltningslagen (1986:223) till allmän förvaltningsdomstol.
Uppföljning och utvärdering
18 §
Boverket ska följa upp och utvärdera stödet och senast den 31 december
2024 redovisa detta i en rapport till regeringen.
Boverket ska följa upp och utvärdera stödet och rapportera detta
till regeringen.
19 §
Stödmottagaren ska lämna de uppgifter till Boverket som behövs för en
sådan uppföljning och utvärdering som avses i 18 §.
Byggemenskapen som ansökt och tagit emot stöd ska lämna de
uppgifter som behövs för att Boverket ska kunna följa upp och
utvärdera stödet.
20 §
Boverket ska föra ett register över de stöd som lämnats enligt denna
förordning. Ett sådant register ska innehålla de uppgifter som behövs för
att det ska vara möjligt att fastställa att de villkor för stöd som anges i
kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 är uppfyllda.
Uppgifterna i registret ska bevaras i tio år från den dag då stödet
beslutades.
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Uppgifter om en stödordning för stöd av mindre betydelse, ska
enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 bevaras i tio
beskattningsår från den dag då det sista individuella stödet beviljades
enligt stödordningen. Den berörda medlemsstaten ska på skriftlig
begäran från kommissionen förse kommissionen med alla upplysningar den anser sig behöva för att bedöma om villkoren i förordningen har följts, särskilt i fråga om det totala beloppet av stöd
av mindre betydelse.
Bemyndigande
21 §
Boverket får meddela
1. föreskrifter om förfarandet i stödärenden,
2. föreskrifter om de handlingar och den övriga utredning som ska
bifogas ansökan om stöd och ansökan om resterande utbetalning, och
3. ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.
I paragrafen ges Boverket bemyndigande att meddela föreskrifter.
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Särskilt yttrande av Fredrik Kopsch
Utredningens definition av svaga bostadsmarknader är olycklig. En
alternativ definition, som inte tar sin utgångspunkt i geografiska
områden, utan i marknadssegment av bostäder och bostadskonsumenter, skulle bättre kunna användas för riktade statliga åtaganden
för att hjälpa bostadssituationen för de som är i störst behov av hjälp.
Utredningens definition av svaga bostadsmarknader
Utredningen väljer att definiera svaga bostadsmarknader (avsnitt 7.1.1)
som ”kommuner, orter, stadsdelar eller bostadsområden där det inte
byggs – eller byggs om – i tillräcklig omfattning och där detta beror
på att det inte går att få nödvändiga lån på marknadens villkor.”
Utredningen har tagit avstamp i att definitionen av svaga bostadsmarknader med nödvändighet måste ha en geografisk prägel, även om
man tillkännager att den inte bör ha en statisk sådan. Det finns dock
alternativ till en geografiskt begränsad definition av marknader. Ett
alternativ, som troligen skulle fungera precis lika bra, är att definiera
svaga bostadsmarknader som ett segment av bostäder som är svåra att
tillhandahålla på marknadens villkor. Ett exempel är bostäder för
hushållskategorier med låga inkomster.
En alternativ definition som i stället för en geografisk avgränsning tar sin utgångspunkt i marknadssegment av bostäder eller bostadskonsumenter har större möjlighet att uppfylla regeringens
delmål för bostadspolitiken om långsiktigt väl fungerande bostads-
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marknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av
bostäder som svarar mot behoven.1
Med utredningens definition riskerar vi i stället hamna i en
situation där nyproduktionen flyttar till orter och regioner där det
saknas långsiktig efterfrågan. Utredningens svar på frågan varför
det bör byggas på svaga bostadsmarknader är svagt underbyggt.
Utredningen beskriver bland annat att de flesta kommuner upplevt
en befolkningsökning under senare år. Denna beror dock på ett
kraftigt ökat flyktingmottagande, och kan inte tas som signal på en
förändring i de långsiktiga trender av befolkningsminskning som
flera kommuner upplevt. Ökande befolkning under senare år bör
således ses som extraordinärt, och bör inte nödvändigtvis motivera
en ökad nyproduktion av bostäder. I övrigt är argumentationen
anekdotisk.
Tänkbar alternativ definition av svaga bostadsmarknader
En möjlig alternativ definition av svaga bostadsmarknader, med
utgångspunkt i utredningens nuvarande definition, skulle kunna lyda:
”Svaga bostadsmarknader definieras som marknader för bostäder
ämnade åt hushållskategorier med låga eller medelhöga inkomster
för vilka det inte byggs – eller byggs om – i tillräcklig omfattning
och där detta beror på att det inte går att få nödvändiga lån på
marknadens villkor”.
Den här definitionen skulle, med vissa av de förslag som lämnas
av utredningen, och med vissa tillägg, säkerställa att det byggs för
dessa hushållskategorier, och således för dessa marknadssegment.
Regeringens delmål för bostadspolitiken, att utbudet av bostäder ska
svara mot behoven, kan enkelt tolkas som att detta vore önskvärt.
Varför bör det byggas bostäder för dessa marknader?
En stor fördel med den här alternativa definitionen av svaga bostadsmarknader är att den enklare tillåter kvantitativa uppskattningar av
antalet bostäder som behöver produceras. En annan fördel är att
den här definitionen tillåter att nyproduktionen fortsättningsvis
1

Regeringens mål för boende och byggande.
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riktas till de orter och regioner där behovet verkligen är som störst,
dvs. där arbetstillfällen finns och långsiktigt kan förväntas finnas.
En avgränsning av vilka hushållskategorier som det bör produceras nya bostäder för blir förstås viktig. En tänkbar avgränsning,
är att det offentliga vill hjälpa barnfamiljer som inte klarar att hitta
ett boende själva. Enligt en undersökning framtagen av Rädda Barnen
fanns det 2017, när man studerar 25 av landets kommuner, sammanlagt 5 390 hemlösa barn2. Det här är en grupp som man med en
alternativ definition av svaga bostadsmarknader kan rikta resurser
till. Det är dessutom en grupp för vilka bostäder inte produceras på
marknadens villkor.
Behov av vissa tillägg i förslagen
För att försäkra sig om att de bostäder som produceras också hjälper
just de grupper man ämnar hjälpa skulle det krävas vissa tillägg till
utredningens förslag. De av utredningens förslag som kan bli relevanta (även om det troligen kommer röra sig om problem med lönsamhet snarare än finansiering) för att uppnå regeringens delmål för
bostadspolitiken är dels förslaget om en ny modell för statliga topplån till bostadsbyggande, dels förslaget om en statlig hyresförlustgaranti.
För att få önskvärd effekt, dvs. säkerställa nyproduktion av bostäder
som är ekonomiskt överkomliga och därmed möjliggör för hushållskategorier med låga inkomster att efterfråga dessa, krävs en subvention.
Utredningens nuvarande förslag om en ny modell för statliga topplån
till bostadsbyggande innehåller inget inslag av subvention. Det framgår
dessutom av utredningens betänkande, under avsnitt 11.3.1, att
räntan på det statliga topplånet kommer ligga över genomsnittlig
bankränta. Det är osannolikt att en dyrare finansiering än vad marknaden kan tillhandahålla kommer resultera i hyresbostäder med lägre
hyror. För att säkerställa nyproduktion av hyresbostäder med låga
hyror kommer det därför krävas någon form av subvention.
Att tillhandahålla det statliga topplånet med ett inslag av subvention
är ett nödvändigt, men inte tillräckligt, villkor för att säkerställa nyproduktion av ekonomiskt överkomliga hyresbostäder som möjlig2

Rädda Barnen, En plats att kalla hemma., ISBN: 91-7321-371-3.
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gör för hushållskategorier med låga inkomster att efterfråga en
bostad. Subventionen som sådan säkerställer endast nyproduktion av
ekonomiskt överkomliga hyresbostäder. För att dessutom säkerställa
att hushållskategorier med låga inkomster, exempelvis hemlösa barnfamiljer, blir tilldelade de subventionerade bostäderna krävs någon
form av krav på tilldelningsmodell som baseras på hushållsinkomst.
Förslaget om en statlig hyresförlustgaranti kan också tillämpas på
den alternativa definitionen av svaga bostadsmarknader. Även här
skulle det dock krävas att låga hyresnivåer, och fördelningsmodell av
bostäder villkoras för att få önskvärd effekt.
Är utredningens förslag rätt väg att gå?
Det kan inte vara ett mål i sig självt att producera bostäder på svaga
bostadsmarknader, oavsett vilken definition som används. Målet är
naturligtvis, med nyproduktionen som medel, att säkerställa goda
bostäder för de individer och hushåll som befinner sig på dessa
marknader, geografiskt eller socioekonomiskt. När svaga bostadsmarknader definieras genom en geografisk avgränsning blir problemet särskilt tydligt, vad är det som säger att de hushåll för vilka
utredningens förslag ämnar producera bostäder, alls vill fortsätta bo i
dessa orter? Givet att offentliga resurser ska användas för att förbättra vissa hushålls boende, innebär en direkt efterfrågesubvention
till hushållen ett mindre bortfall av information angående hur just de
hushållen vill bo än om det offentliga ska tillhandahålla själva bostäderna. Vi bör förvänta oss att det enskilda hushållet har bättre
kunskap om de egna preferenserna för bostad och bostadsort, än det
offentliga någonsin kan få. Att lämna förslag på efterfrågesubventioner har dock inte legat inom ramen för utredningen, men sådana förslag bör beaktas som alternativ för att uppnå vissa av de mål
som både utredningen, och regeringen, har fastslagit.
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Särskilt yttrande av Stig Westerdahl
Utredningens resonemang och argumentering förs i huvudsak
utifrån nationalekonomisk förståelse av bostaden och dess finansiering, vilket skapar problem för såväl pläderandet för förslagen som
förslagen i sig. Bostadspolitik bedrivs traditionellt i ett spänningsfält
mellan bostad som rättighet (som det kommer till uttryck i regeringsformen) och som vara på en marknad. Detta återspeglas inte i
utredningen. När förslag motiveras utifrån föreställda ”marknadsmisslyckanden” bygger det exempelvis på ett underförstått antagande att ”marknaden” normalt löser problem som berör bostäder,
när frågorna i stället historiskt varit politiskt mycket angelägna – inte
minst i Sverige.
Den nationalekonomiska utgångspunkten leder även till påståendet (5.3.2) att den amerikanska bolånekraschen 2008 var resultatet av för stora subventioner när en omfattande forskning i olika
ämnen ger en mycket mer sammansatt bild där främst andra orsaker
tonar fram till denna krasch.
En annan slutsats utifrån samma kunskapsgrund (5.4) är att den
forskning som krävs för att bättre förstå bostadsfrågorna och behovet
av politiska insatser ska utgå från en nationalekonomisk förståelseram.
Bostadsfrågorna i akademin berör i stället en rad discipliner med olika
behov av underlag bestämt av varje disciplins kunskapsgrund.
Denna begränsning till ett nationalekonomiskt perspektiv kan
även kopplas till en mer grundläggande brist i utredningen: förslagen
adresserar inte i tillräcklig utsträckning det problem som anges redan
i sammanfattningen under avsnitt Utredningens bild av situationen:
• De bostäder som byggs är i liten utsträckning ekonomiskt överkomliga bostäder, som kan efterfrågas av hushåll med låga eller
medelhöga inkomster.
Beskrivningarna av ”svaga marknader” i utredningen ringar inte in
dessa grupper. Anledningen är att ”marknader” enligt utredningen
ska uppfattas som geografiskt avgränsade. Denna bestämning fångar
inte de problem som drabbar hushåll med låga eller medelhöga inkomster och förklarar heller inte varför nuvarande bostadsbyggande i
liten utsträckning inriktas på dessa hushåll. Det är tveksamt om grupperna i sig utgör ”en marknad” i den mening som utredningen använder. Denna stora grupp finns rimligen i alla kommuner i Sverige,
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möjligen kan den sägas utgöra ett sorts socio-ekonomiskt ”marknadssegment”.
Det är vidare intressant att notera att den internationella överblicken i kapitel 10 resonerar kring insatser för dessa grupper utan
att begreppet ”marknad” blir särskilt användbart. Den internationella
diskussionen kring ”affordable housing” förs i stället med hjälp av
andra begrepp.
Den primära frågan är knappast om denna betalningssvaga grupp
som trotsar geografiska bestämningar kan ringas in med hjälp av
marknadstermer eller inte. Det viktiga är att gruppen inte i någon
större utsträckning berörs av de åtgärder som föreslås. Det finns
åtminstone två områden där detta skulle kunna åtgärdas:
• De statliga topplån som föreslås i 3.2 kan med omarbetning och
ekonomiska stödinsatser riktas tydligare mot hushåll med låga
eller medelhöga inkomster.
• Den statliga hyresförlustgaranti som föreslås i 3.3.1 villkoras nu
med krav på särskilda befolkningsförändringar i kommuner som
ska dra nytta av garantin. Bostäder för betalningssvaga grupper
bör dock rimligen byggas över hela landet i alla landets kommuner. Kommunernas bostadsförsörjningsansvar bör inbegripa
också dessa grupper och en konsekvens av att vidga hyresförlustgarantierna är att alla kommuner i sin planering ges en garantiform som kan medverka till att bostäder byggs för betalningssvaga grupper. I förlängningen kan detta i någon mån motverka
den segregering som följer av att vissa kommuner ensidigt inriktar sin bostadsplanering på mer välbeställda hushåll.
Det som fordras för utvidgningen av båda dessa förslag till att omfatta hushåll med låga eller medelhöga inkomster (oavsett kommun)
är någon form av bestämning av grupperna, vilket kan åläggas exempelvis Boverket i samband med att regelverket preciseras.
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Förbättrade finansieringsförutsättningar
för ny- och ombyggnad av bostäder
Beslut vid regeringssammanträde den 12 januari 2017
Sammanfattning av uppdraget
En särskild utredare ska se över systemet med kreditgarantier för
bostadsbyggande. Utredaren ska utvärdera de befintliga kreditgarantierna och vid behov föreslå hur dessa kan utvecklas. Utredaren ska
också analysera om det finns andra sätt att förbättra de långsiktiga
finansieringsförutsättningarna för ny- och ombyggnad av bostäder
och, om det bedöms lämpligt, lämna sådana förslag. I uppdraget
ingår även att lämna förslag på ett system med förmånliga statliga
topplån för att underlätta finansieringen av nyproduktion av hyresbostäder och bostäder för studerande. Syftet med översynen är att
skapa förbättrade finansieringsförutsättningar för ny- och ombyggnad av bostäder.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2017.
Bakgrund
En grundläggande förutsättning för byggande av bostäder är tillgång
till finansiering. De kostnader och risker som är förknippade med
finansieringen avgör i de flesta fall om ett byggprojekt kommer till
stånd. Eftersom rätten till bostad är, och bör vara, en viktig del av
det svenska välfärdssamhället finns det anledning för staten att
kontinuerligt säkerställa att marknaden för finansiering av bostadsbyggande fungerar effektivt och att åtgärda eventuella brister. Det
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läge som Sverige befinner sig i för närvarande, med ett snabbt
ökande bostadsbyggande men en ännu snabbare befolkningsökning
med åtföljande bostadsbehov, gör att det är särskilt angeläget att
bostadsfinansieringen fungerar väl.
Statliga kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder infördes den 1 januari 1992. Det tidigare systemet innebar att nya
bostäder finansierades med statligt reglerade topplån medan bottenlån erhölls på den vanliga kreditmarknaden med stöd av statliga
räntebidrag. De statligt reglerade bostadslånen och räntebidragen
upphörde vid utgången av 1991. Att införa statliga kreditgarantier
var ett sätt att möjliggöra för staten att dra sig ur den direkta långivningen och i stället överlåta finansieringen av topplånen åt marknaden. Garantierna bedömdes vara nödvändiga för att kreditmarknaden skulle vara villig att till rimliga villkor ta på sig hela finansieringen. Viss vidareutveckling av kreditgarantierna har skett sedan
dess. Den främsta förändringen är att kreditgarantierna fr.o.m. 1997
endast får finansieras med garantiavgifter som ska vara kostnadstäckande. Garantier som lämnades före 1997 finansierades med garantiavgifter men vid behov även med anslag från statsbudgeten.
De nu gällande statliga kreditgarantierna regleras i förordningen
(2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande
m.m. Garantin, som administreras av Boverket, är en försäkring som
långivare kan teckna för lån till ny- och ombyggnad av bostäder och
vid förvärv av fastighet som ombildas till kooperativ hyresrätt.
Garantin ger långivaren ett skydd mot kreditförluster och minskar
behovet av topplån eller egen kapitalinsats för den som bygger
bostäder. De statliga kreditgarantierna utnyttjas i relativt begränsad
utsträckning. Under 2015 tecknades nya garantiavtal för totalt
981 miljoner kronor motsvarande 1 257 lägenheter, varav de allra flesta
var garantiavtal för lån under byggtiden.
I budgetlagen (2011:203) regleras närmare vilka möjligheter
staten har att ställa ut garantier och göra andra liknande åtaganden.
Av budgetlagen följer att regeringen får besluta om utlåning som
finansieras med lån i Riksgäldskontoret, ställa ut kreditgarantier och
göra andra liknande åtaganden för det ändamål och intill det belopp
som riksdagen har beslutat om. För ett sådant lån eller åtagande ska
ränta eller avgift tas ut som motsvarar statens förväntade kostnad
(inklusive förväntade förluster), om inte riksdagen beslutat annat.
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Staten har möjlighet att ställa ut kreditgarantier eller på andra sätt
underlätta finansieringen av bostadsbyggande under förutsättning att
det överensstämmer med EU:s statsstödsregler. Det EU-rättsliga
statsstödsbegreppet enligt artikel 107.1 i EUF-fördraget omfattar
åtgärder som innebär att allmänna medel gynnar vissa företag eller
viss produktion på ett sätt som hotar att snedvrida konkurrensen
och påverka handeln mellan EU:s medlemsstater. Åtgärder som
uppfyller rekvisiten i artikel 107.1 får inte genomföras innan de har
godkänts av Europeiska kommissionen (det s.k. genomförandeförbudet). Kommissionen har beslutat om vissa undantag från
genomförandeförbudet. Ett godkännande förutsätter att målet med
stödet är av gemensamt intresse i EU eller av allmänt intresse i
Sverige. Stöd med en godtagbar målsättning godkänns bara om det
utformas så att det ger incitament för företaget att agera på ett annat
sätt än vad företaget skulle ha gjort utan stöd, dvs. stödet ska ha
incitamentseffekt. Ett godkännande förutsätter vidare att stödet inte
är större än nödvändigt, utan stödet ska vara proportionerligt. Stödet
ska även klara det s.k. avvägningstestet. Det innebär att nyttan för
samhället med det agerande som stödet ger upphov till måste överväga nackdelarna med stödet för att stödet ska kunna godkännas.
Att den statliga bostadsfinansieringen till stora delar avskaffades i
början av 1990-talet innebar en övergång från ett system där staten
stod för merparten av risken till ett system med marknadsmässiga
villkor där det finansiella ansvaret vilar på byggherren och bostadsköparen. Det gamla systemet ansågs leda till att sätta det enskilda
risktagandet ur spel vilket ledde till felaktiga investeringar och nybyggnation på platser med låg eller obefintlig efterfrågan. Det nuvarande systemet kan å andra sidan kritiseras för att leda till för stor
försiktighet, för låg byggtakt och en minskning av hyresrättens
attraktivitet ur ett investerarperspektiv, till fördel för bostadsrätten.
Det är viktigt att finansieringsförutsättningarna är lika goda för hyrt
som för ägt boende. Även om det fanns skäl att avskaffa det tidigare
statliga bostadsfinansieringssystemet kan det konstateras att finansieringen av bostadsbyggande inte under alla perioder och i alla delar
av landet har fungerat ändamålsenligt de senaste decennierna. Sverige
har under många år haft en för låg byggtakt i förhållande till befolkningsutvecklingen. Bostadsbyggandet har under de senaste åren ökat
kraftigt. Det finns dock anledning att anta att tillgången på investeringsvilligt kapital på sikt kan minska efter en period med ökat
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bostadsbyggande. När bostadsfinansieringen och därmed risktagandet lämnas till hushåll och företag kan ökad byggtakt efter hand leda
till minskad efterfrågan, och därmed ökad vakansrisk, vilket kan leda
till att investeringsviljan sjunker. Utifrån Boverkets prognostiserade
behov om 700 000 nya bostäder de kommande tio åren kan det heller
inte bortses från risken att finansiering för att tillgodose önskade
bostäder helt enkelt saknas. Regeringen ser mot den bakgrunden ett
behov av att staten spelar en mer aktiv roll än vad som varit fallet
under de senaste decennierna och har därför bl.a. infört investeringsstöd för byggande av hyresbostäder och bostäder för studerande.
Regeringen bedömer dock att det finns anledning att se över hur de
finansiella förutsättningarna för bostadsbyggande ser ut och hur de
kan förbättras ytterligare.
Nedan redogörs för några exempel på frågeställningar som föranleder en närmare översyn av de finansiella förutsättningarna för
ny- och ombyggnad av bostäder.
Byggande under tider med ekonomisk instabilitet
Bostadsbyggandet i Sverige ligger för närvarande på en hög nivå,
men för att byggandet ska motsvara det långsiktiga behovet är det
viktigt att den höga produktionstakten fortsätter under lång tid
framöver.
Finanskrisen 2008 försvårade möjligheterna på bostadsmarknaden att finansiera byggprojekt trots att efterfrågan på nya bostäder
var stor. Konsekvensen blev att investeringarna i nyproduktion av
bostäder minskade för första gången sedan mitten på 1990-talet.
Finanskrisen var till stor del en likviditetskris. Många aktörer var
solida men hade trots det problem med finansieringen. De statliga
kreditgarantier som då stod till buds kunde inte i tillräcklig utsträckning kompensera för de brister som uppstod på finansmarknaden. Som en konsekvens av detta minskade bostadsbyggandet
kraftigt.
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Byggande på svaga bostadsmarknader
Svaga bostadsmarknader karaktäriseras av en generellt svag efterfrågan på bostäder, främst på grund av en varaktig befolkningsminskning, en svag utveckling av hushållens inkomster eller en svag
sysselsättningsutveckling. Det kan dock finnas ett behov av bostadsbyggande även i ekonomiskt svaga regioner. Det kan exempelvis
finnas ett behov av bostadsbyggande för vissa kategorier av bostadskonsumenter till följd av demografiska förändringar, t.ex. för äldre
eller yngre hushåll som har ett bostadsbehov som inte matchas av
den lokala bostadsmarknaden, eller genom en urbanisering från
landsbygd till mindre tätorter.
Ett vanligt problem på svaga bostadsmarknader är att produktionskostnaderna ligger nära eller över värdet av den färdiga bostadsbyggnaden, vilket gör det svårt att finna finansiering för ny- eller
ombyggnad av bostäder.
Ett särskilt bekymmer på landsbygden, som ofta karaktäriseras av
svaga bostadsmarknader, är att det kan saknas lokalt förankrade
bankkontor och tillräcklig kunskap om den lokala bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen i övrigt. Detta kan leda till att
riskerna i bostadsbyggnadsprojekt övervärderas och att potentiellt
lönsamma projekt inte beviljas lån.
Frågan om kreditgarantiernas funktionalitet på landsbyggden berördes av Utredningen EU och kommunernas bostadspolitik i betänkandet med samma namn (SOU 2015:58). Utredningen bedömde att
justeringar av de befintliga statliga garantierna (genom utvidgat tilllämpningsområde eller subventionerade avgifter) inte mer än marginellt skulle kunna bidra till ökat byggande av bostäder på landsbygden. Utredningen konstaterade att det krävs ett utvidgat offentligt
åtagande där staten eller kommunen övertar risken för bostadsbyggandet om det offentliga vill möjliggöra för privatpersoner att bygga
egnahem på landsbygden. Några konkreta förslag till förändringar av
de nuvarande kreditgarantierna eller formerna för ett utvidgat offentligt åtagande i övrigt lämnades dock inte i betänkandet.
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Mindre byggföretags finansieringsförutsättningar
Finansieringsförutsättningarna för företag av olika storlek skiljer sig
åt, vilket kan vara problematiskt utifrån ett konkurrensperspektiv.
Stora företag med en god ekonomi klarar en större andel egenfinansiering och har oftast en högre kreditvärdighet än mindre företag,
som ofta är mer beroende av externa finansiärer.
Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande
analyserade i sitt betänkande Plats för fler som bygger mer
(SOU 2015:105) hur finansiella restriktioner vid bostadsbyggande
påverkar konkurrenssituationen på byggmarknaden. Utredningen
hittade inte några belägg för att små eller medelstora företag systematiskt missgynnas vid kreditbedömningar. Samtidigt konstaterade
utredningen att kreditgarantierna kan spela en roll för bostadsbyggandet och att betydelsen av kreditgarantierna kan vara större än vad
garantibeloppen indikerar. Kreditgarantier efterfrågas främst av små
och nystartade företag, särskilt i tider av ekonomisk oro när privata
investerare ofta är ovilliga att bära risk eller inte kan göra det. Under
mindre gynnsamma konjunkturlägen har det varit svårt att få finansiering, även för tämligen säkra projekt. Då är tillgång till eget kapital
en förutsättning. Utredningen konstaterade därför att kreditgarantier kan ha viss betydelse för konkurrensen men lämnade inga förslag
på hur de befintliga kreditgarantierna kan utvecklas för att säkerställa
goda finansieringsmöjligheter för mindre aktörer.
Finansiering av hyresbostäder och bostäder för studerande
Hyresrätten är den enda upplåtelseform som inte kräver en kapitalinsats och är därför för många människor den enda upplåtelseform
som efterfrågas. Brist på hyresbostäder försvårar möjligheten för
många, men kanske särskilt unga, studerande och nyanlända, att
komma in på den ordinarie bostadsmarknaden. Hyresrätten fyller
också en viktig funktion som en flexibel upplåtelseform för människor som t.ex. behöver en bostad under en begränsad tid och därför inte vill eller kan köpa en bostad, vilket inte minst är väsentligt
för en rörlig och väl fungerande arbetsmarknad.
Det är därför viktigt att finansieringsförutsättningarna är likvärdiga för hyrt som för ägt boende. Samtidigt kan det vara särskilt
svårt att få finansiering för just byggande av hyresbostäder. Vid
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byggande av hyresbostäder får byggherren inte tillbaka det investerade kapitalet på en gång, utan detta sker i takt med att hyresgästerna betalar hyra. Det leder till att kapital binds upp under lång
tid vilket kan göra det svårt att få finansiering för nya projekt, inte
minst för mindre byggherrar.
Uppdraget
Det finns anledning att överväga hur staten på bästa sätt kan säkerställa att bostadsfinansieringen fungerar effektivt i hela landet, för
olika aktörer, olika upplåtelseformer och under skiftande konjunkturer. Det finns därför skäl att utreda vilken roll statliga garantier,
topplån eller andra verktyg ska spela för finansieringen av bostadsbyggandet i Sverige. De befintliga kreditgarantierna behöver utvärderas och det behöver göras en grundlig analys av vilka typer av
verktyg som kan bidra till bättre fungerande bostadsfinansiering,
t.ex. genom att minska risker och osäkerhet. En utgångspunkt för en
sådan utvärdering och analys bör vara att säkerställa en långsiktig
beredskap även för perioder med ekonomisk instabilitet.
I samband med att möjliga statliga verktyg övervägs är det av stor
vikt att närmare utvärdera erfarenheterna från tidigare statliga
bostadsfinansieringssystem och även att beakta förändringar i det
privata utbudet av krediter för bostadsbyggande. Utformningen av
de svenska finansieringssystemen och deras regelverk har varierat
avsevärt under olika perioder, när det gäller såväl det privata utbudet
som formerna och omfattningen på de statliga verktyg som erbjudits.
Det finns också anledning att undersöka vad modern forskning
har att tillföra om effekten av olika statliga verktyg och vilka slutsatser som kan dras från denna forskning kopplat till den svenska
marknaden för bostadsbyggnadsfinansiering. Det finns även anledning att ta del av erfarenheter från andra länder för att få en uppfattning om i vilken utsträckning offentliga kreditgarantier och andra
verktyg används, hur de är konstruerade och vilka erfarenheterna av
dessa är.
Om utvärderingar, analyser och erfarenheter från andra länder
indikerar att det nuvarande statliga kreditgarantisystemet inte på ett
effektivt sätt kompletterar dagens marknad för bostadsfinansiering,
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behöver formerna för statens insatser förändras. Det ingår i utredarens uppdrag att lämna förslag till sådana förändringar.
En särskild problematik som lyfts fram i bakgrundsbeskrivningen
är finansieringssvårigheterna på svaga marknader. Mot den bakgrunden ska utredaren närmare analysera förutsättningarna för finansiering
av bostadsbyggande på svaga marknader. I analysen ingår att se över
vilka möjliga verktyg som kan underlätta finansieringen och vilken
reglering som är förknippad med dessa verktyg. Om utredaren mot
bakgrund av analysen finner det lämpligt, ska förslag lämnas på hur
finansieringen kan underlättas på svaga marknader.
Som nämnts i bakgrundsbeskrivningen kan kreditgarantier ha viss
betydelse för att underlätta för mindre aktörer på bostadsbyggnadsmarknaden och därmed ha betydelse för konkurrensen. Utredaren
ska mot den bakgrunden närmare analysera vilka eventuella hinder
som finns för mindre aktörer. Om analysen visar att det finns hinder,
ska utredaren konkretisera vilken reglering som är förknippad med
dessa hinder och vid behov lämna de förslag som utredaren bedömer
lämpliga för att underlätta finansieringen för mindre aktörer.
Mot bakgrund av de finansieringsproblem som kan finnas vid
byggande av hyresbostäder, samtidigt som det finns ett stort behov
av fler hyresbostäder, ska utredaren se över hur finansieringen för
sådana bostäder kan underlättas. En sorts finansiellt verktyg, som
utredaren närmare ska se över formerna för, är förmånliga statliga
topplån för byggande av hyresbostäder och bostäder för studerande,
som minskar byggbolagets behov av eget kapital. Förmånliga statliga
topplån var en del av det tidigare statliga bostadsfinansieringssystemet, som gällde fram till 1990-talets början. Sådana lån kan dock utformas på olika sätt och de tidigare statliga topplånen lämnades i
kombination med omfattande räntebidragssystem och under ett
annat regelverk än vad som gäller för dagens finansmarknad. I uppdraget ingår att närmare se över gällande regelverk som berör både
stora och mindre aktörer på marknaden för finansiering av ny- och
ombyggnad av hyresbostäder, vilka finansieringsmöjligheter som erbjuds idag samt hur ett statligt system med topplån för nyproduktion
av hyresbostäder inklusive bostäder för studerande kan se ut.
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En särskild utredare får därför i uppdrag att
• utvärdera de befintliga kreditgarantierna för lån för bostadsbyggande,
• utvärdera erfarenheterna från tidigare statliga bostadsfinansieringssystem,
• undersöka vad forskning har att tillföra om effekten av olika
garantikonstruktioner och andra offentliga verktyg,
• ta del av erfarenheter från andra länder,
• analysera hur de befintliga kreditgarantierna kan utvecklas,
• analysera vilka typer av verktyg som kan säkerställa en långsiktigt
fungerande finansiering för ny- och ombyggnad av bostäder, även
vid perioder av finansiell kris, och konkretisera vilken reglering
som är förknippad med dessa verktyg,
• analysera vilka typer av verktyg som kan underlätta byggande av
bostäder på svaga bostadsmarknader och konkretisera vilken reglering som är förknippad med dessa verktyg,
• analysera vilka typer av verktyg som kan underlätta för mindre
aktörer att finna finansiering för bostadsbyggande och konkretisera vilken reglering som är förknippad med dessa verktyg,
• lämna förslag på ett system med förmånliga statliga topplån för
att underlätta finansieringen av nyproduktion av hyresbostäder
och bostäder för studerande, och
• vid behov, lämna de övriga förslag som utredaren bedömer lämpliga mot bakgrund av vad som framkommit under utredningsarbetet.
De förslag som utredaren presenterar ska stå i överensstämmelse
med det handlingsutrymme som följer av EU-rätten inklusive statsstödsreglerna. Utredaren ska för varje enskilt förslag redogöra för hur
förslaget förhåller sig till relevant lagstiftning inklusive EU-rätten
och vid behov lämna författningsförslag.
De förslag som utredaren presenterar ska vara förenliga med
budgetlagens bestämmelser.
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Utredaren ska hålla sig informerad om och beakta relevant arbete
som pågår inom Regeringskansliet, hos berörda myndigheter och
inom EU och andra internationella forum.
Konsekvensbeskrivningar
Utredaren ska analysera kostnader och konsekvenser i enlighet med
kommittéförordningen (1998:1474). Om de förslag som lämnas
påverkar kostnaderna eller intäkterna för staten, kommuner, landsting, företag eller andra enskilda, ska en beräkning av dessa konsekvenser redovisas.
Samråd och redovisning av uppdraget
Utredaren ska samråda med och inhämta upplysningar från berörda
myndigheter och organ, särskilt Boverket och Riksgäldskontoret.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2017.
(Näringsdepartementet)
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Kommittédirektiv 2017:65

Tilläggsdirektiv till
Utredningen om förbättrad bostadsfinansiering
(N 2017:01)
Beslut vid regeringssammanträde den 15 juni 2017
Förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 12 januari 2017 kommittédirektiv om
förbättrade finansieringsförutsättningar för ny- och ombyggnad av
bostäder (dir. 2017:1). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget
redovisas senast den 1 november 2017.
Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast
den 15 december 2017.
(Näringsdepartementet)
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[Q66] Enkät från Utredningen om förbättrad bostadsfinansiering
(N2017:01)
Har du frågor angående enkäten? Mejla utredningen på
n.enkat.bostadsfinansiering@regeringskansliet.se
Om du vill veta mer om utredningen - gå in på:
https://www.sou.gov.se/utredningen-om-forbattrad-bostadsfinansiering/
Vi kommer inte att utan ditt godkännande nämna ditt eller ditt företags namn i utredningen.
I slutet av enkäten kan du själv välja om du vill ange dina kontaktuppgifter eller ej.

Om ditt företag har flera verksamhetsområden ska frågorna besvaras för verksamhetsområdet
"bostadsfastigheter"
(dvs. fastighetsförvaltning samt nyproduktion i egen regi eller för egen förvaltning).

Postnr Postnummer till företagets kontor:

[Q371] Antal bostäder i egen förvaltning:

[Q372] Nyproduktion de senaste 5 åren, antal
bostäder totalt:

[Q382] Kommun där ni har flest bostäder:
Välj kommun

1a Uppfattar du att det är bostadsbrist på den eller de bostadsmarknader där du har
fastigheter?
Ja
Delvis
Nej
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1b Vilka hushåll bedömer du har svårast att få tag i en bostad på de bostadsmarknader
där du har fastigheter?
Äldre personer
Ungdomar/studenter
Barnfamiljer
Hushåll med inkomster under genomsnittet
Annan hushållstyp. Vilken?
Lika svårt för alla

1c Har du/ditt företag planer på att bygga bostäder i egen regi eller för egen förvaltning?
Hur snart?
Ja, under innevarande år/redan igång
Ja, inom 2-3 år
Ja, inom 5 år
Nej, inte inom de närmaste 5 åren

2a Varför har ni inga planer på att bygga bostäder i egen regi eller för egen förvaltning?
Det går att ange flera orsaker
Har inget intresse av att utvidga beståndet
Svårt att få lån
Orimliga lånevillkor
Går inte att få lönsamhet i det
Skulle inte klara/vill inte ta en nedskrivning
Svårt få in anbud
Svårt få arbetskraft
Osäker på efterfrågan
Annat. Ange vad!
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2b Vilka svårigheter har du/ni stött på när det gäller lånefinansiering?
Det går att ange flera orsaker
Ofördelaktiga räntevillkor
Höga amorteringskrav
Krav på hög egeninsats
Banken tror inte på projektet som sådant
Banken litar inte på återbetalningsförmågan
Svårt finansiera kostnader under projekteringsfasen
Det finns ingen lokal bank
Annat. Ange vad!

2c Skulle något av följande kunna påverka ditt/ert intresse för att satsa på nyproduktion:
Det går att ange flera orsaker
Bättre lånevillkor
Möjlighet till högre belåningsgrad
Statligt topplån
Statlig kreditgaranti
Investeringsstöd i enlighet med nuvarande regler
Investeringsstöd, andra regler. Ange nedan
Nej/Annat – ange i så fall vad nedan!

[Q348] Här kommer några frågor om omfattning och inriktning på det
planerade eller pågående projektet.
Välj ett av projekten om ni har flera projekt på gång!
Om du inte vet säkert kan du ange det mest troliga svarsalternativet.

[Q383] I vilken kommun ligger det planerade eller pågående projektet för vilket du
besvarar frågorna nedan?
Välj kommun
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3a Upplåtelseform för det planerade eller pågående projektet:
Du kan ange flera svarsalternativ
Hyresrätt

Bostadsrätt

Kooperativ hyresrätt

Småhus för försäljning

Ägarlägenheter

3b Typ av hus:
Du kan ange flera svarsalternativ
Flerbostadshus

Småhus (villor/radhus/kedjehus)

3c Ungefärlig omfattning på projektet:
Högst 10 bostäder
10-20 bostäder
20-30 bostäder
30-40 bostäder
Fler än 40 bostäder. Hur många?

3d Huvudsaklig målgrupp för det pågående eller planerade projektet:
Äldre personer
Unga och/eller studenter
Barnfamiljer
Hushåll med begränsad ekonomi
Annan målgrupp. Ange vilken!
Ingen särskild målgrupp

4a Hur stor del av investeringskostnaden behöver - med hänsyn till företagets ekonomi lånefinansieras?
Mindre än 50 %. Ange nedan hur mycket
50-60 %
60-70 %
70-80 %
80-85 %
Mer än 85 %. Ange nedan hur mycket
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4b Vilken typ av kreditgivare är eller kan bli aktuell?
Du kan ange flera svarsalternativ
Lokal sparbank
Större affärsbank (SEB, Nordea, Swedbank eller Handelsbanken)
SBAB
Utländsk bank
Annan bank
Annan kreditgivare. Vilken typ?

4c Hur stor insats av eget kapital kräver långivaren?
Högst 10 %
Minst 10 %
Minst 15 %
Minst 20 %
Minst 25 %.
Minst 30 %
Minst 35 %.
ca 40 %
(troligen) mer - Hur mycket?

[Q356] Nu kommer några mer generella frågor om förutsättningarna
för finansiering av bostadsbyggande.

5a Är det viktigt för din verksamhet att det finns ett lokalt bankkontor på orten? (eller i
närheten)
Mycket viktigt
Ganska viktigt
Inte särskilt viktigt
Inte viktigt alls
Ingen uppfattning
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5b Är det viktigt för din verksamhet att det finns flera tänkbara kreditgivare på orten?
(eller i närheten)
Mycket viktigt
Ganska viktigt
Inte särskilt viktigt
Inte viktigt alls
Ingen uppfattning

6 Upplever du att det är någon fas i byggprojektet som är svår att klara finansieringen
för?
Du kan ange flera svarsalternativ
Projekteringsfasen
Markköpet
Byggtiden
Förvaltningsfasen
Nej

7a Finns det särskilda svårigheter för mindre aktörer när det gäller att få lån till
bostadsbyggande?
Ja, i hög grad
Ja, i viss mån
Nej, upplever inte att det är så
Ingen uppfattning

7b Beskriv kortfattat vilka svårigheter du/ni har mött!

8a Finns det särskilda svårigheter med att vara en ny aktör på en viss ort?
Ja, i hög grad
Ja, i viss mån
Nej, upplever inte att det är så
Ingen uppfattning
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8b Beskriv kortfattat vilka svårigheter du/ni har mött!

9 Tror du att något av följande skulle underlätta för dig/er att finansiera
bostadsbyggande?
Du kan ange flera svarsalternativ
Bättre lånevillkor
Möjlighet till högre belåning
Statligt topplån
Statlig kreditgaranti
Investeringsstöd i enlighet med nuvarande regler
Investeringsstöd, andra regler. Ange nedan:
Annat. Ange vad nedan:
Har inget behov av åtgärder för att underlätta finansieringen

10a Känner du till Boverkets kreditgarantier för lån till bostadsbyggande?
Ja, jag känner väl till dem och vet (i stort sett) vad de innebär
Jag känner till att de finns men vet inte hur de fungerar
Nej, jag känner inte till dem

10b Tror du att du/ni skulle kunna ha nytta av en statlig kreditgaranti via Boverket?
Ja, har redan utnyttjat denna möjlighet
Ja, det kan bli aktuellt att ansöka om förhandsbesked om statlig kreditgaranti
Vet inte
Nej, tror inte det. Ange varför:
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[Q367] Har du några andra kommentarer till möjligheterna att finansiera byggande av
bostäder?

[Q375] Avslutningsvis kommer här ett par frågor som gäller
renovering, upprustning och ombyggnad av egna fastigheter.

11a Planerar du/ni något större projekt avseende renovering/upprustning/ombyggnad?
Hur snart?
Ja, under innevarande år/redan igång
Ja, inom 2-3 år
Ja, inom 5 år
Nej, inte inom de närmaste 5 åren

11b Upplever du/ni några svårigheter när det gäller finansiering av
renovering/upprustning/ombyggnad?
Du kan ange flera svarsalternativ
Svårt få lån
Ofördelaktiga räntevillkor
Höga amorteringskrav
Krav på hög egeninsats
Kan inte höja hyrorna så mycket som skulle behövas
Nej, inga särskilda svårigheter

[Q368] Har du några kommentarer till möjligheterna att finansiera
ombyggnad/upprustning av bostäder?
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[Q377] Ge oss gärna dina kontaktuppgifter, om du inte har något emot att vi kontaktar
dig!
Vi kommer inte att utan ditt godkännande nämna ditt eller ditt företags namn i utredningen.

Ditt namn:

Företagets namn:

E-postadress:

Telefonnummer:

[Q338] Innan du skickar in svaren
Är det något du vill ändra har du möjlighet att gå tillbaka i enkäten. Om du klickar på knappen "Skicka in svar"
nedan sparas dina svar och du kan därefter inte ändra ditt enkätsvar.

[Q65] Du är i testläge. I vanliga fall kommer respondenten här till en tacksida och den
personliga länken låses sedan för ytterligare svar. Nu kan du istället backa och testa
igen.
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Statens offentliga utredningar 2017
Kronologisk förteckning

1. För Sveriges landsbygder
– en sammanhållen politik för
arbete, hållbar tillväxt och välfärd. N.

20. Tillträde för nybörjare – ett öppnare
och enklare system för tillträde till
högskoleutbildning. U.

2. Kraftsamling för framtidens energi. M.

21. Läs mig! Nationell kvalitetsplan för
vård och omsorg om äldre personer.
Del 1 och 2. S.

3. Karens för statsråd och statssekreterare.
Fi.
4. För en god och jämlik hälsa.
En utveckling av det
folkhälsopolitiska ramverket. S.

22. Från värdekedja till värdecykel – så får
Sverige en mer cirkulär ekonomi. M.

5. Svensk social trygghet i en
globaliserad värld. Del 1 och 2. S.

24. Ett arbetsliv i förändring – hur
påverkas ansvaret för arbetsmiljön? A.

6. Se barnet! Ju.

25. Samlad kunskap – stärkt
handläggning. S.

7. Straffprocessens ramar och
domstolens beslutsunderlag
i brottmål – en bättre hantering av
stora mål. Ju.
8. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017.
Kärnavfallet – en fråga i ständig
förändring. M.
9. Det handlar om oss.
– unga som varken arbetar eller studerar. U.
10. Ny ordning för att främja god sed
och hantera oredlighet i forskning. U.
11. Vägskatt. Volym 1 och 2. Fi.
12. Att ta emot människor på flykt.
Sverige hösten 2015. Ju.
13. Finansiering av infrastruktur med
privat kapital? Fi.
14. Migrationsärenden
vid utlandsmyndigheterna. Ju.
15. Kvalitet och säkerhet
på apoteksmarknaden. S.
16. Sverige i Afghanistan 2002–2014. UD.
17.		Om oskuldspresumtionen och rätten att
närvara vid rättegången. Genomförande
av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv. Ju.

23. digitalforvaltning.nu. Fi.

26. Delningsekonomi. På användarnas
villkor. Fi.
27. Vissa frågor inom fastighets- och
stämpelskatteområdet. Fi.
28. Ett nationellt centrum för kunskap
om och utvärdering av arbetsmiljö. A.
29. Brottsdatalag. Ju.
30. En omreglerad spelmarknad.
Del 1 och 2. Fi.
31. Stärkt konsumentskydd
på bostadsrättsmarknaden. Ju.
32. Substitution i Centrum
– stärkt konkurrenskraft med
kemikaliesmarta lösningar. M.
33. Stärkt ställning för hyresgäster. Ju.
34. Ekologisk kompensation – Åtgärder
för att motverka nettoförluster av
biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av
markexploatering tillgodoses. M.
35. Samling för skolan. Nationell strategi
för kunskap och likvärdighet. U.

18. En nationell strategi för validering. U.

36. Informationssäkerhet för samhälls
viktiga och digitala tjänster. Ju.

19. Uppdrag: Samverkan. Steg på vägen
mot fördjupad lokal samverkan
för unga arbetslösa. A.

37. Kvalificerad välfärdsbrottslighet
– förebygga, förhindra, upptäcka och
beivra. Ju.
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38. Kvalitet i välfärden – bättre
upphandling och uppföljning. Fi.

60. Nästa steg? Förslag för en stärkt
minoritetspolitik. Ku.

39. Ny dataskyddslag. Kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskydds
förordning. Ju.

61. Villkorlig frigivning – förstärkta
åtgärder mot återfall i brott. Ju.

40. För dig och för alla. S.
41. Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd. Ju.
42. Vem har ansvaret? M.
43. På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet
och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen. S.
44. Entreprenad, fjärrundervisning
och distansundervisning. U.
45. Ny lag om företagshemligheter. Ju.
46. Stärkt ordning och säkerhet i domstol.
Ju.
47. Nästa steg på vägen mot en mer jämlik
hälsa. Förslag för ett långsiktigt arbete
för en god och jämlik hälsa. S.
48. Kunskapsbaserad och jämlik vård.
Förutsättningar för en lärande hälsooch sjukvård. S.
49. EU:s dataskyddsförordning
och utbildningsområdet. U.
50. Personuppgiftsbehandling
för forskningsändamål. U.
51. Utbildning, undervisning och ledning
– reformvård till stöd för en bättre
skola. U.
52. Så stärker vi den personliga
integriteten. Ju.
53. God och nära vård. En gemensam
färdplan och målbild. S.
54. Fler nyanlända elever ska uppnå
behörighet till gymnasiet. U.

62. Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s
Fud-program 2016. M.
63. Miljötillsyn och sanktioner
– en tillsyn präglad av ansvar, respekt
och enkelhet. M.
64. Detaljplanekravet. N.
65. Hyran vid nyproduktion
– en utvärdering och utveckling av
modellen med presumtionshyra. Ju.
66. Dataskydd inom Socialdepartementets
verksamhetsområde – en anpassning
till EU:s dataskyddsförordning. S.
67. Våldsbejakande extremism.
En forskara ntologi. Ku.
68. Barnets rättigheter i ett straffrättsligt
förfarande m.m. Genomförande av
EU:s barnrättsdirektiv och två andra
straffprocessuella frågor. Ju.
69. Marknadskontrollmyndigheter
– befogenheter och
sanktionsmöjligheter. UD.
70. Förstärkt skydd för uppgifter
av betydelse för ett internationellt
samarbete för fred och säkerhet
som Sverige deltar i. Ju.
71. Bostäder på statens mark
– en möjlighet? N.
72. Genomförande av vissa
straffrättsliga åtaganden för att
förhindra och bekämpa terrorism. Ju.
73. En gemensam bild av bostads‑
byggnadsbehovet. N.

55. En ny kamerabevakningslag. Ju.

74. Brottsdatalag – kompletterande
lagstiftning. Ju.

56. Jakten på den perfekta ersättnings
modellen. Vad händer med med
arbetarnas handlingsutrymme? Fi.

75. Datalagring – brottsbekämpning
och integritet. Ju.

57. Lag om flygpassageraruppgifter
i brottsbekämpningen. Ju.
58. Amerikansk inresekontroll vid utresa
från Sverige – så kan avtalen genomföras. Ju.
59. Reglering av alkoglass m.fl.
produkter. S.

76. Enhetliga priser på receptbelagda
läkemedel. S.
77. En generell rätt till kommunal
avtalssamverkan. Fi.
78. En sammanhållen budgetprocess. Fi.
79. Finansiering av public service – för
ökad stabilitet, legitimitet och stärkt
oberoende. Ku.
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80. Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet. Ju.
81. Rättslig översyn
av skogsvårdslagstiftningen. N.
82. Vägledning för framtidens
arbetsmarknad. A.
83. Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider
från energiproduktion beskattas? Fi.

98. Tidiga förhör – nya bevisregler
i brottmål. Ju.
99. Effektivare energianvändning. N.
100. Beslag och husrannsakan
– ett regelverk för dagens behov. Ju.
101. Jämställt föräldraskap och
goda uppväxtvillkor för barn
– en ny modell för föräldraförsäkringen. S.

84. Uppehållstillstånd på grund av
praktiska verkställighetshinder
och preskription. Ju.

102. Skatt på kadmium i vissa produkter
och kemiska växtskyddsmedel. Fi.

85. Rekrytering av framtidens domare. Ju.

104. Etikprövning – en översyn av reglerna
om forskning och hälso- och sjukvård.
U.

86. Hyresmarknad utan svarthandel och
otillåten andrahandsuthyrning. Ju.
87. Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt.
S.
88. Nästa steg? Del 2. Förslag för
en stärkt minoritetspolitik. Ku
89. Hemlig dataavläsning
– ett viktigt verktyg i kampen mot
allvarlig brottslighet. Ju.

103. Lagliga vägar för att söka asyl i EU. Ju.

105. Kapacitetstilldelningen
på höghastighetsjärnvägen. N.
106. Nystart för byggstandardiseringen
genom stärkt samverkan. N.
107.		Slutrapport från Sverigeförhandlingen.
Infrastruktur och bostäder –
ett gemensamt samhällsbygge. N.
108.		L ån och garantier för fler bostäder. N.

90. Makars, registrerade partners och
sambors förmögenhetsförhållanden
i internationella situationer. Ju.
91. Nationella minoritetsspråk i skolan
– förbättrade förutsättningar till
undervisning och revitalisering. U.
92. Transpersoner i Sverige.
Förslag för stärkt ställning och bättre
levnadsvillkor. Ku.
93. Klarlagd identitet.
Om utlänningars rätt att vistas
i Sverige, inre utlänningskontroller
och missbruk av identitetshandlingar.
Ju.
94. Beräkning av skattetillägg
– en översyn av reglerna. Fi.
95. Ett land att besöka.
En samlad politik för hållbar turism
och växande besöksnäring. N.
96. Utvidgat hinder mot erkännande av
utländska barnäktenskap. Ju.
97. Totalförsvarsdatalag
– Rekryteringsmyndighetens person
uppgiftsbehandling. Fö.
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Statens offentliga utredningar 2017
Systematisk förteckning

Arbetsmarknadsdepartementet

Försvarsdepartementet

Uppdrag: Samverkan. Steg på vägen
mot fördjupad lokal samverkan
för unga arbetslösa. [19]

Totalförsvarsdatalag
– Rekryteringsmyndighetens person
uppgiftsbehandling. [97]

Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas
ansvaret för arbetsmiljön? [24]

Justitiedepartementet

Ett nationellt centrum för kunskap om
och utvärdering av arbetsmiljö. [28]

Se barnet! [6]

Vägledning för framtidens arbetsmarknad.
[82]

Straffprocessens ramar och domstolens
beslutsunderlag i brottmål
– en bättre hantering av stora mål. [7]

Finansdepartementet

Att ta emot människor på flykt.
Sverige hösten 2015. [12]

Karens för statsråd och statssekreterare. [3]
Vägskatt. Volym 1 och 2. [11]
Finansiering av infrastruktur med
privat kapital? [13]
digitalforvaltning.nu. [23]
Delningsekonomi. På användarnas villkor.
[26]
Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. [27]

Migrationsärenden
vid utlandsmyndigheterna. [14]
Om oskuldspresumtionen och rätten att
närvara vid rättegången. Genomförande
av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv. [17]
Brottsdatalag. [29]
Stärkt konsumentskydd
på bostadsrättsmarknaden. [31]
Stärkt ställning för hyresgäster. [33]

En omreglerad spelmarknad. Del 1 och 2.
[30]

Informationssäkerhet för samhällsviktiga
och digitala tjänster. [36]

Kvalitet i välfärden – bättre
upphandling och uppföljning. [38]

Kvalificerad välfärdsbrottslighet
– förebygga, förhindra, upptäcka och
beivra. [37]

Jakten på den perfekta ersättningsmodellen. Vad händer med medarbetarnas
handlingsutrymme? [56]
En generell rätt till kommunal
avtalssamverkan. [77]
En sammanhållen budgetprocess. [78]
Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning
och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas? [83]
Beräkning av skattetillägg – en översyn
av reglerna. [94]
Skatt på kadmium vissa produkter och
kemiska växtskyddsmedel. [102]

Ny dataskyddslag. Kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskydds
förordning. [39]
Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd. [41]
Ny lag om företagshemligheter. [45]
Stärkt ordning och säkerhet i domstol. [46]
Så stärker vi den personliga integriteten. [52]
En ny kamerabevakningslag. [55]
Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen. [57]
Amerikansk inresekontroll vid utresa från
Sverige – så kan avtalen genomföras. [58]
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Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder
mot återfall i brott. [61]
Hyran vid nyproduktion
– en utvärdering och utveckling av
modellen med presumtionshyra. [65]
Barnets rättigheter i ett straffrättsligt
förfarande m.m. Genomförande av
EU:s barnrättsdirektiv och två andra
straffprocessuella frågor. [68]
Förstärkt skydd för uppgifter av
betydelse för ett internationellt
samarbete för fred och säkerhet
som Sverige deltar i. [70]
Genomförande av vissa straffrättsliga
åtaganden för att förhindra och
bekämpa terrorism. [72]
Brottsdatalag – kompletterande
lagstiftning. [74]
Datalagring – brottsbekämpning
och integritet. [75]
Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets
verksamhet. [80]
Uppehållstillstånd på grund av
praktiska verkställighetshinder
och preskription. [84]
Rekrytering av framtidens domare. [85]
Hyresmarknad utan svarthandel och
otillåten andrahandsuthyrning. [86]
Hemlig dataavläsning
– ett viktigt verktyg i kampen mot
allvarlig brottslighet. [89]
Makars, registrerade partners och sambors
förmögenhetsförhållanden i inter
nationella situationer. [90]
Klarlagd identitet.
Om utlänningars rätt att vistas
i Sverige, inre utlänningskontroller
och missbruk av identitetshandlingar.
[93]
Utvidgat hinder mot erkännande av
utländska barnäktenskap. [96]
Tidiga förhör – nya bevisregler
i brottmål. [98]
Beslag och husrannsakan
– ett regelverk för dagens behov. [100]
Lagliga vägar för att söka asyl i EU. [103]

Kulturdepartementet
Nästa steg? Förslag för en stärkt
minoritetspolitik. [60]
Våldsbejakande extremism.
En forskara ntologi. [67]
Finansiering av public service – för ökad
stabilitet, legitimitet och stärkt
oberoende. [79]
Nästa steg? Del 2. Förslag för
en stärkt minoritetspolitik. [88]
Transpersoner i Sverige.
Förslag för stärkt ställning och bättre
levnadsvillkor. [92]
Miljö- och energidepartementet
Kraftsamling för framtidens energi. [2]
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017.
Kärnavfallet – en fråga i ständig
förändring. [8]
Från värdekedja till värdecykel – så får
Sverige en mer cirkulär ekonomi. [22]
Substitution i Centrum
– stärkt konkurrenskraft med
kemikaliesmarta lösningar. [32]
Ekologisk kompensation – Åtgärder för att
motverka nettoförluster av biologisk
mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering
tillgodoses. [34]
Vem har ansvaret? [42]
Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s
Fud-program 2016. [62]
Miljötillsyn och sanktioner
– en tillsyn präglad av ansvar, respekt
och enkelhet. [63]
Näringsdepartementet
För Sveriges landsbygder
– en sammanhållen politik för
arbete, hållbar tillväxt och välfärd. [1]
Detaljplanekravet. [64]
Bostäder på statens mark
– en möjlighet? [71]
En gemensam bild av bostadsbyggnads‑
behovet. [73]
Rättslig översyn
av skogsvårdslagstiftningen. [81]
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Effektivare energianvändning. [99]

Jämställt föräldraskap och
goda uppväxtvillkor för barn
– en ny modell för föräldraförsäkringen. [101]

Kapacitetstilldelningen
på höghastighetsjärnvägen. [105]

Utbildningsdepartementet

Nystart för byggstandardiseringen genom
stärkt samverkan. [106]

Det handlar om oss.
– unga som varken arbetar eller studerar. [9]

Slutrapport från Sverigeförhandlingen.
Infrastruktur och bostäder –
ett gemensamt samhällsbygge. [107]

Ny ordning för att främja god sed
och hantera oredlighet i forskning. [10]

Lån och garantier för fler bostäder. [108]
Socialdepartementet

Tillträde för nybörjare – ett öppnare och
enklare system för tillträde till hög
skoleutbildning. [20]

För en god och jämlik hälsa.
En utveckling av det
folkhälsopolitiska ramverket. [4]

Samling för skolan.
Nationell strategi för kunskap och
likvärdighet. [35]

Svensk social trygghet i en globaliserad
värld. Del 1 och 2. [5]

Entreprenad, fjärrundervisning
och distansundervisning. [44]

Kvalitet och säkerhet
på apoteksmarknaden. [15]

EU:s dataskyddsförordning och
utbildningsområdet. [49]

Läs mig! Nationell kvalitetsplan
för vård och omsorg om äldre personer.
Del 1 och 2. [21]

Personuppgiftsbehandling
för forskningsändamål. [50]

Ett land att besöka.
En samlad politik för hållbar turism
och växande besöksnäring. [95]

Samlad kunskap – stärkt handläggning. [25]
För dig och för alla. [40]
På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och
effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen.
[43]
Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa.
Förslag för ett långsiktigt arbete för en
god och jämlik hälsa. [47]
Kunskapsbaserad och jämlik vård.
Förutsättningar för en lärande hälsooch sjukvård. [48]

En nationell strategi för validering [18]

Utbildning, undervisning och ledning
– reformvård till stöd för en bättre
skola. [51]
Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet
till gymnasiet. [54]
Nationella minoritetsspråk i skolan
– förbättrade förutsättningar till
undervisning och revitalisering. [91]
Etikprövning – en översyn av reglerna om
forskning och hälso- och sjukvård.
[104]

God och nära vård. En gemensam färdplan
och målbild. [53]

Utrikesdepartementet

Reglering av alkoglass m.fl. produkter. [59]

Marknadskontrollmyndigheter
– befogenheter och
sanktionsmöjligheter. [69]

Dataskydd inom Socialdepartementets
verksamhetsområde – en anpassning
till EU:s dataskyddsförordning. [66]

Sverige i Afghanistan 2002–2014. [16]

Enhetliga priser på receptbelagda
läkemedel. [76]
Finansiering, subvention och prissättning
av läkemedel – en balansakt. [87]

480

vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11

95 (x)

Ks §

KS 2018/255

Nya lokaler för samhällsbyggnadsenheten
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att hyreskostnaden från maj - december månad 2018, på
300 000 kronor, tas ur kommunstyrelsens resurs, ansvarskod 11011000, samt för
kommande år, på 458 000 kronor per år, belastar område samhällsbyggnad.
2. Kommunstyrelsen beslutar att investeringen för möbler och annan utrustning, cirka
300 000 kronor, finansieras genom omfördelning inom kommunstyrelsens
investeringsram.
Sammanfattning av ärendet
För tre år sedan hade ca 30 personer sin arbetsplats i kommunhuset. Idag är det över
50. Fastigheten är inte anpassad för det och situationen blir därför ett
arbetsmiljöproblem. Under tiden har också SE-banken lämnat de lokaler de hyrt av
kommunen på Bondegatan 10. Efterfrågan från andra att hyra dessa lokaler har varit
svag.
Att låta samhällsbyggnadsenheten disponera lokalerna har flera fördelar. Det är för det
första en så pass stor organisatorisk enhet att det blir en väsentligt minskad belastning
på arbetsplatser i kommunhuset. Det är för det andra en utåtriktad verksamhet med
omfattande kontakter med lokalsamhället. En central placering med skyltning i
fönstren om vad som är på gång i kommunen kan både underlätta och stimulera
sådana kontakter. Och för det tredje säkrar den här lösningen att lokalerna inte står
tomma, vilket givet den centrala placeringen skulle ge en tråkig bild i tätorten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-05-16

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-05-16
Handläggare

Ralf Hedin
0151-191 62
Ralf.hedin@vingaker.se
Diarienummer

KS 2018/255

Nya lokaler för samhällsbyggnadsenheten
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunstyrelsen beslutar att hyreskostnaden från maj till december månad 2018
på 300 000 kronor tas ur kommunstyrelsens resurs, ansvarskod 11011000, samt för
kommande år på 458 000 kronor per år belastar område samhällsbyggnad.
2. Kommunstyrelsen beslutar att investeringen för möbler och annan utrustning, cirka
300 000 kronor, finansieras genom omfördelning inom kommunstyrelsens
investeringsram.
Beskrivning av ärendet
För tre år sedan hade ca 30 personer sin arbetsplats i kommunhuset. Idag är det över
50. Fastigheten är inte anpassad för det och situationen blir därför ett
arbetsmiljöproblem. Under tiden har också SE-banken lämnat de lokaler de hyrt av
kommunen på Bondegatan 10. Efterfrågan från andra att hyra dessa lokaler har varit
svag.
Att låta samhällsbyggnadsenheten disponera lokalerna har flera fördelar. Det är för det
första en så pass stor organisatorisk enhet att det blir en väsentligt minskad belastning
på arbetsplatser i kommunhuset. Det är för det andra en utåtriktad verksamhet med
omfattande kontakter med lokalsamhället. En central placering med skyltning i
fönstren om vad som är på gång i kommunen kan både underlätta och stimulera
sådana kontakter. Och för det tredje säkrar den här lösningen att lokalerna inte står
tomma, vilket givet den centrala placeringen skulle ge en tråkig bild i tätorten.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunledningen, kommunledningsförvaltningen och
Vingåkers kommunfastigheter AB.
Flytten har förhandlats enligt medbestämmandelagen. Förhandlingen resulterade i ett
inriktningsbeslut om flytt. Riskbedömning är genomförd och kontinuerlig
riskbedömning sker i den fortsatta processen.
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Ekonomiska konsekvenser
Hyran för lokalerna är 458 000 kr per år under två år, med tillträde från 1 maj 2018.
Delar av de möbler och annan utrustning som behövs tas med från kommunhuset,
delar köps in som en investering på 300 000 kr.
Samhällsbyggnadsenheten arbetar för kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden. Investeringen hanteras genom omfördelning inom
kommunstyrelsens investeringsram.
Förvaltningens ståndpunkt
Det är ohållbart ur ett arbetsmiljöperspektiv att fortsätta låta över 50 personer arbeta i
kommunhuset. Att under åtminstone två år använda lokalerna på Bondegatan 10 är bra
för verksamheten och för gatubilden i centrala Vingåker.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunchefen
Samhällsbyggnadsenheten

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11

Ks §

96 (x)

KS 2018/283

Inriktningsbeslut – Västra Stambanan
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen avsätter medel för att finansiera Vingåker kommuns andel i
finansieringen av en lokaliseringsutredning för att bygga dubbla dubbelspår mellan
Alingsås – Göteborg, med 120 000 kronor och tas ur kommunstyrelsens resurs,
ansvarskod 11011000. Beslutet gäller under förutsättning att Regionförbundet
fattar sitt beslut om medfinansiering.
Sammanfattning av ärendet
Västra stambanan är ett nationellt intresse av stor betydelse för våra kommuners
fortsatta utveckling. Ett lås i detta nyckelstråk mellan Sveriges två största
arbetsmarknadsregioner är kapacitetsbegränsningen på sträckan Alingsås – Göteborg
där lösningen enligt åtgärdsvalsstudien är ett ytterligare dubbelspår i ny sträckning.
Med ett ytterligare dubbelspår främjas kapaciteten för hela stråket. Trafikverket har
tillsammans med Västra Götalandsregionen prioriterat stråket Borås – Göteborg
istället. För att påvisa den stora samhällsnytta som ett dubbelspår till mellan Alingsås
och Göteborg skulle innebära, behöver kommunerna längs Västra stambanan
genomföra en lokaliseringsutredning. Kostnaden för den utredningen landar på
ungefär 5 miljoner kr och Vingåkers andel av detta blir ca 120 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-05-17
Underlag från Västra stambanegruppen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

484

vingaker.se

1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-05-17
Handläggare

Peter Grönlund
0151-193 72

peter.gronlund@vingaker.se
Diarienummer

KS 2018/283

Inriktningsbeslut Västra Stambanan, delfinansiering
av en fördjupad lokaliseringsutredning, dubbla
dubbelspår mellan Alingsås-Göteborg
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att
1. Avsätta medel för att finansiera Vingåker kommuns andel i finansieringen av en
lokaliseringsutredning för att bygga dubbla dubbelspår mellan Alingsås –
Göteborg, med 120 000 kronor och tas ur kommunstyrelsens resurs, ansvarskod
11011000. Beslutet gäller under förutsättning att regionförbundet fattar sitt beslut
om medfinansiering.
Beskrivning av ärendet
Västra stambanan är ett nationellt intresse av stor betydelse för våra kommuners
fortsatta utveckling. Ett lås i detta nyckelstråk mellan Sveriges två största
arbetsmarknadsregioner är kapacitetsbegränsningen på sträckan Alingsås – Göteborg
där lösningen enligt åtgärdsvalsstudien är ett ytterligare dubbelspår i ny sträckning.
Med ett ytterligare dubbelspår främjas kapaciteten för hela stråket. Trafikverket har
tillsammans med Västra Götalandsregionen prioriterat stråket Borås – Göteborg
istället. För att påvisa den stora samhällsnytta som ett dubbelspår till mellan Alingsås
och Göteborg skulle innebära, behöver kommunerna längs Västra stambanan
genomföra en lokaliseringsutredning. Kostnaden för den utredningen landar på
ungefär 5 miljoner kr och Vingåkers andel av detta blir ca 120 tkr.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på kommunledningsförvaltningen
Bakgrund
Västra stambanan är ett nationellt intresse av stor betydelse för våra kommuners
fortsatta utveckling. Ett lås i detta nyckelstråk mellan Sveriges två största
arbetsmarknadsregioner är kapacitetsbegränsningen på sträckan Alingsås – Göteborg
där lösningen enligt åtgärdsvalsstudien är ett ytterligare dubbelspår i ny sträckning.
Med ett ytterligare dubbelspår främjas kapaciteten för hela stråket.
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Västra stambanans nationella betydelse för godstrafiken
• Har direkt effekt på förutsättningarna för Göteborgs hamn och terminalerna i
Katrineholm, Hallsberg och Falköping.
• Avgörande för möjligheten att uppnå en hållbar nationell godsstrategi.
• Ger förutsättningar för att nå klimatmålen 2030
Frigör kapacitet för persontrafik
• Minskar restiden Stockholm – Göteborg med 15 minuter och möjliggör för
fjärrtågen att köra sträckan på 2 tim och 30 min.
• Ger förutsättningar för att dubblera pendeltågstrafiken på befintlig bana
Restidsvinsten ger förutsättningar för stationsnära hållbart samhällsbygge
• Möjliggör ambitionerna inom regeringens strategiska samverkansprogram:
Smarta städer samt nästa generations resor och transporter.
• Stor reell potential för stadsförtätning av stationssamhällena i stråket.
Västra stambanan klassas som Sveriges viktigaste järnväg, vars betydelse för
näringslivets godstransporter är helt avgörande. Banan är den spårbundna länken
mellan Sveriges två största arbetsmarknadsregioner, Stockholm/Mälardalen och
Västra Götaland.
Förvaltningens ståndpunkt
Kommunförvaltningens åsikt är att vi ska delta i arbetet med förbättring av kapaciteten
på Västra Stambanan
Konsekvenser
Det nu påbörjade arbetet är indelat i olika faser och det finns möjlighet att avstå från
att gå vidare i vilken fas man vill. Förstudien kommer förhoppningsvis leda till att
Trafikverket tar in åtgärderna i sin nästa åtgärdsplan. Om så sker kommer det räcka
med den här summan.
Bilagor
Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan, Sweco

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Peter Grönlund
Samhällsbyggnadschef

Ralf Hedin
Kommunchef
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Sammanfattning
På uppdrag av Västra Stambanegruppen har Sweco granskat Trafikverkets
Åtgärdsvalsstudie ”Västra Stambanan genom Västra Götaland” i syfte att lyfta fram de
aspekter som kan stärka utvecklingen av Västra Stambanan samt identifiera värdefulla
kompletteringar till utredningen.
Sweco delar Åtgärdsvalsstudiens slutsats om att punktåtgärder i infrastrukturen inte är
tillräckliga för att möta efterfrågan på gods- och persontransporter på befintlig sträcka,
varken på medellång eller på lång sikt. För att järnvägstrafiken ska kunna utvecklas i
enlighet med regionala mål samt tillgodose marknadens behov av långväga och effektiva
person- och godstransporter krävs omfattande kapacitetshöjningar.
Det kan emellertid konstateras att Åtgärdsvalsstudien saknar en kommersiell värdering av
möjligheterna att utveckla den långväga person- och godstrafiken på Västra
Stambanan. Det framgår inte heller hur föreslagna utbyggnader på Västra stambanan
bidrar till en överflyttning av gods från väg till järnväg, främjar godssatsningar i
Göteborgsområdet eller hur klimatmålen kan uppnås. Ett undantag är föreslagna åtgärder
som möjliggör förbikörning av längre godståg.
Sträckan Alingsås – Göteborg bör byggas ut som ett samlat projekt med två nya spår
så snart finansiellt utrymme finns för att största möjliga positiva effekt ska uppstå och för
att minska restiderna för region-, fjärr och godståg. För att nå målen om reducerade
restider bör dubbelspåret dras i en ny sträckning med högre hastigheter och inte längs
befintlig bana. På så sätt erhålls den mest gynnsamma linjedragningen ur såväl
miljöhänsyn som ur trafikeringsperspektiv. I Åtgärdsvalsstudien är emellertid alternativet
dubbelspår i ny sträckning längre än befintlig bana.
Två nya spår Alingsås – Göteborg behöver ses över i syfte att identifiera optimal
lokalisering samt med uppdaterade kostnads- och nyttoanalyser. Rekommendationen är
att detta görs snarast i en fördjupad lokaliseringsutredning för att ge korrekta
ingångsvärden och beslutsunderlag vid upprättandet av den Nationella transportplanen
2018-2029.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund
Trafikverket har genomfört en Åtgärdsvalsstudie för Västra stambanan genom Västra
Götaland. Rekommenderade åtgärder enligt Fyrstegsprincipen har identifierats och utgör
underlag för nästa Nationella transportplan 2018-2029.
Swecos uppdrag har varit att utifrån Trafikverkets publicerade material utvärdera
innehållets tillförlitlighet och belysa olika aspekter som kan vara viktiga för utvecklingen
av järnvägssystemet på aktuell sträcka.
Beställare av utredningen är Västra Stambanegruppen, ett samarbete mellan
kommunerna längs Västra Stambanan mellan Göteborg och Töreboda. Organisationen
arbetar för att tågtrafiken på Västra stambanan ska utvecklas och att banans kapacitet
ska säkerställas för att möta marknadens efterfrågan på person- och godstransporter i
stråket.
Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm knyter ihop Sveriges två största
storstadsregioner och är i dagsläget hårt belastad. Banans kapacitet, särskilt på sträckan
Alingsås – Göteborg, utnyttjas maximalt vilket medför stora risker för störningar och
bristande punktlighet. Önskemål om utökad trafik och kortade restider, både vad gäller
person- och godstransporter, kan inte tillgodoses utan att större åtgärder genomförs.

1.2

Avgränsning
Det studerade materialet utgörs av Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie ”Västra Stambanan
genom Västra Götaland” med tillhörande underlagsrapporter och remissvar. Andra
utredningar gällande Västra Stambanans utveckling har inte inkluderats i uppdraget.
Vi har valt att fokusera på de Steg 4-åtgärder som föreslagits på lång sikt, det vill säga
bortom nuvarande nationella plan för transportsystemet 2014-2025.

2

Marknad
Den regionala och lokala trafiken är politiskt målstyrd mot ökat resande och är i dagsläget
till viss del subventionerad av samhället. Västra Götalandsregionens Målbild Tåg 2035
har legat till grund för de trafikupplägg utifrån vilka åtgärderna i åtgärdsvalsstudien
analyseras. Målbilden har ett uttalat regionalt perspektiv och omfattar specifikationer om
antal tåg per timme för olika relationer och tidsscenarier.
För den internationella (gränsöverskridande) och nationella tågtrafiken finns inga tydligt
utpekade mål, den är i huvudsak affärs- och efterfrågestyrd. Dock finns en politisk vilja,
utan tydliga styrmedel, om att öka det långväga resandet med tåg och en överflyttning av
gods från väg till järnväg. De transportpolitiska nationella målen är generella och går inte
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att översätta till antal fjärrtåg och godståg per timme till skillnad från de regionala målbilderna. Detsamma gäller målen i EU:s vitbok för transportsystemet, vilka anger att 50 %
av person- och godstrafiken på längre avstånd (>300 km) ska gå via järnväg eller vattenvägar utan vidare specificera utbudet.
Denna skevhet gör att de lokala och regionala målen får stort utrymme och tränger i viss
mån ut de kommersiella intressena för järnvägstransporter på en avreglerad marknad i
Åtgärdsvalsstudien. I stället antas en överflyttning av resande till Götalandsbanan när
den är utbyggd och att godset transporteras den längre körvägen väster om Vänern.
Åtgärdsvalsstudien saknar en kommersiell värdering av möjligheterna att utveckla de
långväga persontågen och godstrafiken på Västra Stambanan. Synsättet är antingen på
eller av, utveckling eller avveckling.

2.1

Godstrafik
För vissa varor och produkter är ledtiden avgörande för transportvalet, för andra typer av
gods fungerar transporten som en mellanlagring. Kort körtid mellan två noder i järnvägssystemet kan vara avgörande för transportvalet varför en utveckling med fler möjligheter
för persontåg att köra förbi godståg bidrar till allt längre körtid och därmed förlorade
affärer/konkurrenskraft för godstågsoperatörerna. Dessutom är långa körtider arbetstidsrelaterat vilket kan medför extra lokförarbyten, dvs. högre produktionskostnaderna som i
förlängningen påverkar priset på transporten.
En ny sträckning ger inte per automatik en överflyttning av godståg och därmed lägre
buller och vibrationsnivåer eller färre farliga godstransporter genom samhällen på befintlig
sträcka. Ett sätt att lösa miljöproblematik från godståg på Västra stambanan är att flytta
problemet till Norge-/Vänernbanan väster om Vänern. En annan mer kreativ lösning kan
vara att bygga en ny sträckning i mindre känslig miljö som tidigt styr godstrafiken mot
olika destinationer i Göteborgsområdet och som företrädesvis nyttjas nattetid för att
minska buller och vibrationer i tätorter på befintlig sträcka.
Ur ett kapacitetsperspektiv har godståg och lokaltåg ungefär samma medelhastighet och
bör därför samköras på samma spår. På sträckan Alingsås-Göteborg har godstågen en
något högre medelhastighet jämfört med lokaltågen eftersom de har flera stopp för
resandeutbyten. En uppenbar risk som kan medföra ytterligare förlängning av godstågens körtid är nya stationer efter sträckan om det inte skapas möjligheter för godståg
att köra förbi lokaltåg med uppehåll. Branschföreningen Tågoperatörerna är också starkt
kritisk i sitt remissvar till att föreslagna åtgärder inte bidrar till godstågens framkomlighet
på lång sikt och som möjliggör att minst 2 tåg/timme kan framföras i persontrafikens
rusningstid.
En viktig parameter, som är avgörande för godstransporternas effektivitet och
produktivitet på järnväg, är tågens fyllnadsgrad. I Åtgärdsvalsstudien uppskattar man den
genomsnittliga nettovolymen gods till 400 ton per tåg. I dagsläget ansöker järnvägsföretagen om att köra 630 m långa godståg med ett Rc-lok som kan dra 1 600 ton och en
nettovolym gods på 1000-1200 ton. Till år 2030 skall det enligt EU-direktiv vara möjligt att
köra ännu mera gods med 740 m långa godståg (svenska kravet är 750 m) och
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linjehastighet 100 km/h på TEN-T nätet, bl.a. på Västra stambanan. Vidare innebär
Sveriges klimatmål för transportsektorn år 2050 att nettoutsläppen av klimatgaser ska ner
till en nivå nära noll. I Göteborgsområdet indikerar flera projekt en utökad satsning på
godstrafiken, bl.a. ombyggnad av Sävenäs rangerbangård som ska klara 750 m långa
godståg, nyetablering av kombiterminaler anpassade för 750 m långa godståg, dubbelspår på hamnbanan, Göteborg Hamns planer på att hantera ökade godsvolymer och
utveckling av en ny terminal på en yta av 220 000 m².
Det framgår inte i Åtgärdsvalsstudien hur föreslagna utbyggnader på Västra stambanan
bidrar till en överflyttning av gods från väg till järnväg, främjar godssatsningar i
Göteborgsområdet och hur klimatmålen kan uppnås. Ett undantag är föreslagna åtgärder
som möjliggör förbikörning av längre godståg.

2.2

Persontrafik
För persontrafiken är pris, komfort, tillgänglighet, snabb och tillförlitlig restid konkurrensmedel mot andra transportslag. Prisutvecklingen på biljetter avgörs utifrån konkurrenssituationen om olika kundsegment och fastställs utifrån företagsekonomiska analyser.
Komforten utvecklas utifrån utvalda kundsegment och marknadsnisch mot ett traditionellt
järnvägsföretag eller ett modernt resebolag. Restiden hos de olika kundsegment
värdesätts olika men trenden är att vi eftersträvar kortare restider som är tillförlitliga vilket
också utgör ett val tillsammans med tillgängligheten som den enskilde resenären gör för
att ta sig mellan två platser.
Regionförstoring är ett uttalat mål för Västra Götaland. Det långväga resandet inom
regionen och restiden för detta lyfts fram som avgörande för ökad regionförstoring.
Samtidigt är styva tidtabeller och hög turtäthet styrande för trafikuppläggen, vilket till viss
del försvårar ett effektivt utnyttjande av banan och kortade restider för de längre
transporterna. I utredningens utvärdering av olika åtgärdsalternativ framstår emellertid
kortad restid, framförallt för långväga personresor och godstransporter, som underordnat
strävan efter högre turtäthet och ökat utbud. Detta är troligtvis en följd av avsaknaden av
tydliga restidsmål för dessa trafikupplägg.

2.3

Åtgärdsvalsstudiens målbild på lång sikt
Åtgärdsvalsstudiens målbild på lång sikt baseras på antagandet att all snabbtågstrafik
mellan Göteborg och Stockholm flyttas över till Götalandsbanan. Fjärrtågen längs
sträckan antas få fler uppehåll och fungera som regionexpresståg, se figur nedan. Vår
bedömning är dock att det med stor sannolikhet kommer finnas en marknad för snabbtåg
på Västra Stambanan även efter Götalandsbanans öppnande då biljettpriserna för
höghastighetstågen antas bli dyrare och att dagens mellanmarknader även framledes vill
ha tillgång till korta restider. De olika trafikkoncepten kan därmed komma att attrahera
olika kundsegment och olika geografiska mellanmarknader. Bedömningen är att
antagandet om att i stort sett allt ändpunktsresande kommer att flytta över till Götalandsbanan har påverkat ambitionsnivån vad gäller målen för de långväga resorna i
Åtgärdsvalsstudien.
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Figur 1. Framtida trafikutbud på Västra stambanan enligt Åtgärdsvalsstudien.

Åtgärdsvalsstudiens målbild för godstrafiken ger en än mer oroande bild om utvecklingen,
samtidigt som det sker stora godssatsningar i Göteborgsområdet. I branschen finns en
ambition att förbättra produktiviteten i transporterna genom att nyttja fordonsflottan över
hela dygnet, inte bara nattetid. Branschföreningen Tågoperatörerna framför också detta i
sitt remissvar, att minst 2 godstågslägen måste finnas tillgängligt under persontrafikens
högtrafiktid.

3

Förväntad effekt
Enligt Åtgärdsvalsstudien kommer ytterligare spårkapacitet krävas för att nå målbilden på
lång sikt. Här analyseras de olika utbyggnadsalternativen som tas upp i utredningen samt
deras förväntade effekt.

3.1

Etappvis utbyggnad
I Åtgärdsvalsstudien har olika varianter av etappvis utbyggnad studerats. Huvudalternativen är nytt dubbelspår för etapperna Alingsås – Floda/Stenkullen respektive
Floda/Stenkullen – Göteborg samt för hela sträckan Alingsås – Göteborg.
Utredningen konstaterar att det är först när hela sträckan Göteborg – Alingsås är utbyggd
till fyrspårssystem som de stora positiva effekterna kan förväntas uppstå. Vid etapputbyggnad förflyttas endast flaskhalsarna i systemet. Med två dubbelspår mellan
Göteborg och Alingsås kan de långsammare pendeltågen separeras från övrig trafik och
målen om såväl kortad restid för region-, regionexpress- och fjärrtåg som hög turtäthet
och tillgänglighet för pendeltågen uppnås.
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Tabell 1 nedan är ett urklipp ur Åtgärdsvalsstudiens bedömning av måluppfyllelsen på
lång sikt och visar tydligt att alternativet med nya spår Alingsås-Göteborg förväntas ge
störst positiv effekt. Anmärkningsvärt är att den kortare sträckan Alingsås-Floda ger
samma värde på restid och punktlighet som Floda-Göteborg och omvänt avseende
turtäthet till Alingsås trots att flaskhalsen, dubbelspåret Floda-Alingsås, inte byggs ut.

Tabell 1. Värdering av mål och utbyggnad Västra stambanan

3.2

Ny eller befintlig sträckning
En utbyggnad längs befintliga bana möjliggör etappvis utbyggnad samt separering av
långsam och snabbare trafik, vilket ger ett kapacitetstillskott och homogenisering av
hastighetsnivåer. En risk med etappindelning i anslutning till befintlig sträcka är att den
mest gynnsamma linjedragningen ur såväl miljöhänsyn som trafikeringsperspektiv inte
kan erhållas. Med en utbyggnad i ny sträckning skulle restiderna kunna minskas för
region- och fjärrtåg då de nya spåren kan byggas med högre hastighetsstandard och
kortare väg.
I Åtgärdsvalsstudien verkar möjligheten att kunna dela upp utbyggnaden i etapper
begränsat möjliga sträckningsalternativ då kopplingspunkter till befintlig bana
eftersträvats mellan Alingsås och Göteborg. I underlagsrapporten ”Nya spår Alingsås –
Göteborg” beskrivs befintlig bana som längdmässigt kortare än utbyggnad i ny sträckning.
Som jämförelse redovisas även dagens längdmätning enligt Trafikverkets Linjebok
eftersom den avviker från utbyggnadsetappernas längd på befintlig sträcka.
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Sträcka
Alingsås – Floda/Stenkullen
(mätt från Alingsås till Floda)
Floda/Stenkullen – Göteborg
(mätt från Olskroken)

Längdmätning

Utbyggnadsetapp

Utbyggnadsetapp

Linjeboken (TRV)

befintlig sträcka

ny sträcka

18,0 km

14,4 km

15,2 km

25,0 km

24,4 km

27,7 km

Tabell 2. Olika källor ger olika avstånd – Trafikverkets Linjebok resp. Åtgärdsvalsstudien.

Att alternativet med ett dubbelspår i ny sträckning som studerats blir längre än befintlig
bana medför också att kostnaden för det alternativet beräknas bli högre (ca 2 mdkr per
delsträcka).
Anledningen till att sträckan blir kortare vid utbyggnad efter befintlig sträcka kan härledas
till partiella linjerätningar. När det gäller den nya sträckningen kan det finnas fog för
förlängning om det kan motiveras, men det geografiska intrycket är att ny sträckning blir
rakare och därmed kan en högre hastighet erhållas. Figur 2 nedan illustreras nya
sträckningarna geografiskt i motsats till Åtgärdsvalsstudien som visuellt redovisar en
annorlunda profil där befintlig linje är rak och nya sträckningar är kurviga.

Figur 2. Geografisk beskrivning av olika utbyggnadsetapper enligt Åtgärdsvalsstudien.

Ytterligare en parameter som lyfts fram är ”flygande förbigångar”, dvs. när snabbare tåg
kör förbi ett långsammare tåg på två parallella spår i samma körriktning utan att något av
tågen behöver stanna. Denna sträcka har i studien bedömts vara minst 1,5 mil lång för att
uppnå funktionen, vilket innebär att deletappen Alingsås-Floda är för kort. Det krävs
också en mycket hög precision för att ett långväga tåg ska träffa sitt tidsfönster vid
”flygande förbigångar” och möjligheterna försvinner snabbt om tågförseningar uppstår.
Detta förstärks också av att fokus på kapacitetsutredningen utgår från trafikering enligt
Målbild 2035 för Västra Götaland, inte att förkorta restiden genom högre hastighet för
genomgående regional- och fjärrtåg som främjar utvecklingen av den kommersiella
tågtrafiken.
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3.3

Fysiska och ekonomiska förutsättningar
Landskapets karaktär och det trånga utrymmet som finns efter befintlig sträckning ökar
svårigheterna att bygga järnväg, särskilt utpekade sträckor är Sävenäs-Aspen, LerumFloda, Norsesund samt inom Alingsås tätort. Förutsättningarna för järnvägsutbyggnad på
dessa sträckor är därför förenade med stora osäkerheter och kräver fördjupad utredning
för att ge en korrekt kostnadsjämförelse mellan utbyggnad i befintlig sträcka eller
alternativ järnvägsdragning på ny sträckning med andra markförhållanden.
En annan aspekt som också påverkar kostnadsbilden är val av byggmetod och val av
järnvägsteknisk byggteknik. När det gäller byggmetoden kan exempelvis tunneldrivning i
berg ge lägre kostnader än öppna lösningar, s.k. ”cut-and-cover” som täcks in av ett
betongtråg. Val av järnvägsteknisk byggteknik kan exempelvis ske mellan traditionella
ballasterade spår till lägre investeringskostnad jämfört med dyrare ballastfria spår (s.k.
”slabtrack”) som förvisso ger lägre underhållskostnad på lång sikt.
Dessutom måste byggbarheten i närhet till trafikerade spår på befintlig sträcka anpassas
efter tågtrafiken vilket göra att produktionskostnaderna blir höga. Viktigt att notera är att
Västra stambanan fungerar som ett blodomlopp genom Västra Götaland. Bryts flödet
pga. långvariga avstängningar vid ombyggnader så ger det stora konsekvenser på
resandet och godshanteringen ur flera perspektiv, såväl internationellt och nationellt som
regionalt och lokalt.
En rimlig slutsats av detta är att kostnaderna blir större för utbyggnad två spår i befintlig
sträckning än en ny dragning där större hänsyn kan tas till landskapet egenskaper och att
konflikten med den dagliga tågtrafiken under byggperioden minimeras.
I Åtgärdsvalsstudien har en översiktlig kostnadsbedömning gjorts för utbyggnad nya spår
mellan Alingsås och Göteborg samt.
Sträcka

Befintlig
sträckning

Ny sträckning

Alingsås-Floda

5 mdr

6 mdr

Floda-Göteborg

8 mdr

10 mdr

Alingsås-Göteborg

12 mdr

14 mdr

Tabell 3. Trafikverkets kostnadsbedömning för nya spår i befintlig respektive ny sträckning.

Bedömningen av kostnader för nya spår tolkas innehålla två nya spår inklusive planskild
anslutning till Sävenäs bangård för utbyggnad mot Göteborg. Kostnaderna för mindre
investeringar och upprustning av befintlig järnväg oavsett val av befintlig eller ny
sträckning för två nya spår är oklart om de ingår.
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3.4

Samhällsekonomiska kalkyler
Åtgärdsvalsstudien innefattar samhällsekonomiska kalkyler för de olika utbyggnadsalternativen. Alternativet nya spår Alingsås – Floda uppvisar störst samhällsekonomisk
lönsamhet vilket kan härledas till att investeringskostnaden är lägre än för de två andra
alternativen. Nya spår Floda – Göteborg får också en positiv nettonuvärdeskvot.
Att bygga ut hela sträckan Alingsås – Göteborg förväntas ge ”stor positiv effekt” på i
princip alla åtgärdsvalsstudiens mål i den kvalitativa bedömningen. Den sammanvägda
samhällsekonomiska lönsamheten bedöms dock som osäker. De höga investeringskostnaderna ger en negativ nettonuvärdeskvot. Ett annat, kortare sträckningsalternativ än
det studerade, utan kopplingspunkter till befintlig bana mellan Alingsås och Göteborg,
skulle kunna innebära minskade investeringskostnader, kortare restider och därmed
högre samhällsekonomisk lönsamhet.
Här bör även noteras att effekterna och nyttorna av utbyggnaden värderats utifrån
Trafikverkets basprognos 2030. Detta innebär att varken antalet prognosticerade godståg
eller persontåg påverkas av de åtgärder som studeras. De positiva effekter som den
trafikökning ett nytt dubbelspår mellan Alingsås och Göteborg medför är ej medräknade.
Basprognosen bygger på antagandet att endast redan beslutade infrastrukturåtgärder är
medförda. Det är alltså inte en prognos över den förväntade efterfrågan på tågresor utan
snarare ett scenario över vilket resande som är möjligt givet de kapacitetsbegränsningar
som finns i systemet.
Att låta befintliga kapacitetsbegränsningar styra resandeprognoserna vilka i sin tur styr
vilka åtgärder som bedöms som nödvändiga för att stärka kapaciteten leder till ett cirkelresonemang. Resandet antas inte öka eftersom tillräcklig kapacitet saknas, men om
resandet inte ökar finns heller inget underlag för att motivera större kapacitetsutbyggnader. Ett fyrspårssystem mellan Alingsås och Göteborg torde medföra en
resandeökning på järnväg och möjliggöra en överflyttning från andra transportslag då
utbudet kan öka kraftigt jämfört med om inga utbyggnader genomförs. De positiva
effekterna av detta bör tas med i den samhällsekonomiska bedömningen av
åtgärdsförslaget.

Utblick – dubbelspår Alingsås-Göteborg

4

Nedan presenteras ett antal utblickar i syfte att bredda angreppssättet i arbetet med att
stärka Västra Stambanans kapacitet samt för att ytterligare betona vikten av att ett nytt
dubbelspår Alingsås – Göteborg byggs ut i sin helhet och läggs i en ny sträckning.

4.1

Separerade eller integrerade trafiksystem
Det svenska järnvägsnätet är i huvudsak integrerat. Med det avses att oavsett trafiksystem, t.ex. lokal-, regional-, fjärr- och godståg, framförs tågtrafiken på gemensamma
spår med spårförbindelser mellan varandra i ett flerspårssystem. Det motsatta
förhållandet är när trafiksystem skiljs från varandra, exempelvis särskilt utformade banor
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för spårvagn och pendeltågssystem kring storstadsområden, höghastighetståg samt
godståg till industriområden. Däremot kan trafiksystem ha olika karaktär av separering;
administrativa (avtal), marknadsdrivna och/eller anläggningstekniska. Trafiksystem som
är administrativt och marknadsdrivet separerade kan trafikera ett integrerat järnvägsnät
medan anläggningsteknisk separering har fysiskt separerade spårsystem.
Det finns en uppfattning om att separerade system generellt presterar bättre än
integrerade system. Argumenten är att homogena trafikupplägg med samma medelhastighet minskar riskerna för följdförseningar. Även teorier om järnvägens kapacitetssamband visar att separering av trafiksystem kan vara fördelaktigt för trafik med hög
frekvens och homogen trafikering eftersom det fungerar mer robust, ger fler tåg och
bättre punktlighet än vid blandad trafikering. Kapacitetsutnyttjande och punktlighet hänger
intimt ihop i så motto att en för hög belastning i form av antal tåg ger ökad risk för följdförseningar oavsett om trafiksystemet är integrerat eller separerat. Integrerade system är
att föredra när järnvägssystemet eftersträvar mångfald, dvs. man vill nå ut med tågtrafik
till olika kundsegment med olika preferenser i olika relationer. Det förutsätter att det finns
en driftkompatibel järnvägsanläggning som kan trafikeras av fordon med olika prestanda,
utformning och trafikupplägg.
I Göteborgsområdet är statens järnvägsnät utformat som ett integrerat järnvägssystem
med viss separering av person- respektive godstrafik med anpassade funktioner, t.ex. på
Göteborg Central respektive Sävenäs rangerbangård. Detta är i huvudsak en marknadsdriven separering och beror främst på att olika trafiksystem vänder sig till olika marknader
(olika resandesegment och godshantering). Dessutom tenderar Göteborg att gå mot ett
systemmönster som kan jämföras med utvecklingen i Stockholm och kring större städer
internationellt. Med Västlänken tar järnvägen ett steg mot en separering av lokal- och
regionaltågssystemet från övrig tågtrafik. Huruvida detta mönster kommer spridas vidare
ut i järnvägsnätet är för tidigt att säga.

4.2

Framkomlighetspåverkan infrastruktur
Ytterligare en dimension är den komplexa järnvägsstrukturen i centrala Göteborg där
Olskroken utgör ett ”nålsöga” eller ett nav som sorterar tågen som ska passera till och
från olika destinationer. I studien tas denna komplexitet med som en hänvisning till andra
pågående projekt, vilket gör det svårt att värdera effekterna av åtgärderna på Västra
stambanan i sin helhet.
”Göteborgspusslets” dilemma är att de flesta tågen har beröring med ”nålsögat”
Olskroken. De beroenden som uppstår påverkar framkomligheten, t.ex. när tåg korsar
varandras körvägar och när spår vid plattform är upptaget kan köbildning uppstå. De
effekter som eftersträvas på Västra stambanan är kort restid för snabba och
genomgående persontåg, möjliggöra för ökat antal godstågslägen som tidigt kan styras
till rätt destination, samt skapa förutsättningar för att utveckla den lokala och regionala
trafiken. I detta scenario krävs att ”Göteborgspusslet” inte är ett hinder och att sträckan
Alingsås-Göteborg inte har framkomlighetsproblem för olika tågprodukter.
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Sträckan Alingsås-Göteborg kan utvecklas både som integrerade eller separerade
trafiksystem, antingen som anläggningstekniskt eller marknadsdrivet separerade.
Blandningen av olika persontågsupplägg och att godstrafiken är frekvent kräver att
järnvägsnätet utformas flexibelt och kan erbjuda en mångfald av olika trafiksystem med
olika prestanda och behov. En marknadsdriven separering på ett fyrspårssystem där
långsammare lokal- och godståg samsas på två spår och genomgående region- och
fjärrtåg på två andra spår ger homogenare trafikering som möjliggör fler tåg samt
behovsanpassade uppehållsmönster och restider.
Om vi bortser från ”Göteborgspusslet” och kapacitetsbegränsningar öster om Alingsås
skulle ett utbyggt fyrspårsystem på sträckan Alingsås-Göteborg i ena riktningen kunna
innebära 4-6 lokaltåg hela vägen till Alingsås, 3-4 godståg i persontrafikens rusning och
10-12 tåg på de snabbare spåren. Ett nytt dubbelspår behöver inte fysiskt ligga nära det
befintliga dubbelspåret, utan kan med fördel läggas i ny dragning utanför tätorterna längs
befintlig sträcka. Därmed skulle alla godståg kunna styras över på de nya spåren nattetid
för att minska störningar i form av buller och vibrationer.

4.3

Framkomlighetspåverkan fordon
I de flesta internationella snabbtågssystem har man eftersträvat att bygga järnvägen så
rakt som möjligt för att få ut effekterna av fordonens prestanda och uppnå korta restider.
Historiskt har man valt en annan linje i Sverige, att hålla nere infrastrukturkostnaderna
och utvecklat ett snabbtåg (SJ2000) som skulle kunna köra på de befintliga banorna utan
större upprustningar eller linjerätningar. Konsekvensen av detta val har med tiden
inneburit att tåg som har de egenskaper som efterfrågas på den svenska infrastrukturen
utgör en väldigt begränsad marknad och tågen måste specialbeställdas från fordonstillverkarna till mycket höga kostnader eftersom de avviker från standardutförandet. Den
avgörande skillnaden är att tåget är konstruerat med mjuka boggier och korglutning så att
det kan köra med högre hastighet på kurviga banor med god komfort inne i vagnen vilket
ger kortare restider. Uppstickaren MTR Express som konkurrerar med SJ AB har valt en
standardprodukt med stela boggier utan korglutning (FLIRT Nordic, X74) som sitt
snabbtågskoncept mellan Stockholm och Göteborg.

Bild 1. MTR Express snabbtåg och SJ AB snabbtåg SJ2000.
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Som jämförelse kan nämnas att SJ2000 får köra 30 % över skyltad hastighet medan
MTR-tågen endast får köra med 10 % överhastighet. På en avreglerad marknad är det
mycket viktigt att åtgärda begränsningar i infrastrukturen genom att bygga bort kurvor på
befintligt järnvägsnät genom linjerätning eller helt nya linjedragningar, dels för att få en
harmonisering mellan infrastruktur och fordon, dels för att få marknadssituation med
konkurrens på lika villkor. En sådan sträcka som är kurvig och kritisk för att upprätthålla
korta restider är delavsnitt mellan Göteborg och Alingsås.
En enkel körtidsberäkning har gjorts för att illustrera skillnaderna mellan olika tågtyper
och framtida ansats om maxhastigheter på 200 respektive 250 km/h. I Tabell 3 nedan
redovisas möjlig restid på sträckan Alingsås-Olskroken med utgångspunkt från att alla
hastighetsvarianter redovisar samma banlängder.
Sträcka

Körtider (mm:ss)
Linjeboken

MTR Express

SJ2000

200 km/h

250 km/h

Alingsås-Floda (18 km)

09:42

08:54

07:54

05:24

04:18

Floda-Olskroken (25 km)

12:54

11:48

10:36

07:30

06:00

Alingsås-Olskroken (43 km)

22:36

20:42

18:30

12:54

10:18

Tabell 3. Olika körtider med olika hastighetsförutsättningar.

Noterbart är att körtiderna påverkas av banans skyltade hastighet och banans största
tillåtna hastighet som anges i linjeboken. SJ2000 skulle kunna köra fortare men banans
största hastighet tillåter inte i vissa kurvor en hastighet mer än ca 20 % över skyltad
hastighet.
Skillnaden mellan SJ2000 och MTR Express är drygt 2 minuter i körtid. Det här ger dock
inte den verkliga körtiden för dessa tåg eftersom det vid konstruktion av tågens tidtabeller
läggs till ett antal körtidspåslag som i huvudsak är kvalitetsrelaterade. Vid jämförelse
mellan två likvärdiga upplägg med tre mellanliggande stationsuppehåll från Stockholm till
Göteborg är restiden för SJ2000 3:05 timmar medan MTR Express har en restid på 3:19.
På sträckan Alingsås-Göteborg är körtiden 25 minuter för SJ2000 och 28 minuter för
MTR Express. Det ger ytterligare skillnader i tidspåslag mellan dessa konkurrerande
snabbtågskoncept som är fordonsrelaterat.
Tabellen ovan visar att om banans hastighet höjs till 200 km/h eller 250 km/h och
snabbare tåg separeras från långsammare tåg får man avsevärt kortare restider, framför
allt vid 250 km/h som ger en halvering av körtiden på en sträcka som är 43 km. Restidsvinsten blir ännu större om man räknar på faktisk körtid, dryg 18 minuter för MTR
Express, vilket tydligt visar på restidsnyttan med raka järnvägar med högre hastighet och
homogena trafikmönster.
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5

Slutsats
I Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie ”Västra Stambanan genom Västra Götaland” framgår att
det finns stora svårigheter att bygga järnväg längs befintlig sträcka och att effekterna av
de olika åtgärdsförslagen på steg 1-3-nivå ger liten, ingen eller försämrad effekt för olika
trafiksystem. Dessutom saknas utvecklingsincitament för den nationella trafiken,
snabba persontåg och godståg.
Utifrån granskningen av Åtgärdsvalsstudien kan följande slutsatser dras och som behöver
övervägas inför upprättande av den Nationella transportplanen 2018-2029:


Åtgärdsvalsstudien saknar en kommersiell värdering av möjligheterna att
utveckla de långväga persontågen och godstrafiken på Västra Stambanan.



Det framgår inte hur föreslagna utbyggnader på Västra stambanan bidrar till en
överflyttning av gods från väg till järnväg, främjar godssatsningar i
Göteborgsområdet och hur klimatmålen kan uppnås. Ett undantag är föreslagna
åtgärder som möjliggör att snabbare tåg kan köra förbi längre godståg.



Vi delar Åtgärdsvalsstudiens slutsats om att punktåtgärder i infrastrukturen inte är
tillräckliga för att möta efterfrågan på medellång och lång sikt. En omfattande
kapacitetshöjning i form av ett nytt dubbelspår krävs och bör genomföras så snart
finansiellt utrymme finns.



Byggnation av ett nytt dubbelspår Alingsås-Göteborg bör inte delas in i etapper
utan hela sträckan rekommenderas utgöra ett samlat projekt för att största
möjliga positiva nytta ska uppstå avseende investeringskostnad, restidsvinster
och utökat trafikutbud.



En lokaliseringsutredning rekommenderas starkt där alternativet två nya spår
mellan Alingsås och Göteborg fördjupas ytterligare med avseende på optimal
lokalisering i syfte att minska restiderna, marknadsmässig separering av olika
tågprodukter, tydliggör byggbarhet och teknikval samt uppdaterade kostnadsoch nyttoanalyser. Bedömningen av effekterna bör baseras på det resande som
ett utbyggt system förväntas innebära och inte på Basprognos 2030 som inte tar
hänsyn till ej beslutade kapacitetsförstärkningar.
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Indikativ lokaliseringsutredning Västra stambanan
Vi tackar för er förnyade förfrågan, 2018-04-10, och har härmed nöjet att läm na
följande anbud.

1

Uppdragsspecifikation

Uppdraget avser att genomföra en indikativ loka liseringsutredn ing av ytt erl iga re
dubbe lspår i nyen sträckning Alingsås - Göteborg. Järnvägskorridoren gäller cirka
fyra mil järnväg genom tre kommu ner och passerar om rådet norr om sjön Aspen med
anslutningspunkter vid Sävenäs och Alingsås t ill Västra Stambanan.
Bakgrunden till utredningen är brister i de utvecklingsåtgärder som föreslås i
Trafikverkets Ätgärdsvalsstudie "Västra stamba nan genom Västra Göta lan d" (TRV
2012/55297) och avsaknad av åtgärder i "Förslag till nationell plan för
transportsystemet 2018-2029" (rem issversion 20 17-08-31) .

Utredningen syftar ti ll att ta fram ett förslag på loka lisering aven jämvägskorridorför ett
nytt dubbelspår mellan Al ingsås och Göteborg som är genomförbart med hänseende
till såväl tekniska förutsättni ngar som miljö- och ku lturvärden. Lokaliseri ngsaltemativet
ska uppfylla projektets mål om en restdförkortning mellan Alingsås och Göteborg om minst 15
minuter samt möjlighet för två tåglägen för godståg under högtrafik. De åtgärder som krävs för att
realisera förslaget ska belysas.

1.1

Indikativ lokaliseringsutredning

I ÄFs indikativa lokaliseringsutredning studeras och föreslås en järnvägskorridor för
byggande av nytt dubbelspår mellan Sävedalen och Alingsås som är tekniskt och
miljömässigt genomförbar. Utredningen utformas så att den kan anammas och

detaljeras i sena re utredningsskede så att den uppfyller krav och förutsättningar fö r en
komplett loka li seringsutredning inom ramen för lagen om byggande av Järnväg .
Lämpliga anslutn ingspun kter på Västra Stambanan identifieras och förslag på
utformning tas fram med hänsyn tagen till Trafikverkets pågående och planerade
åtgärder på Västra stambanan. I lokaliseringsstud ien kommer följande ingå:
•

Förslag tilllinjedragning och järnvägsteknisk utformning i en definierad
j ärnvägskorrid or

•
•

Bedömning av konsekvenser för milj ö och samhäl le samt genomförbarhet
Beräkning av anläggningskostnader

•
•

Beräkning av dynamiska samhä llseffekter
Samhä llsekonom isk effektbedömning (SEB) enl igt Trafikverkets ma ll.
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1.2

Genomförande

Genomförandet är indelat i tre övergripa nde ansvarsområden med olika
teknikområden, enligt figuren nedan.

Ansva rsområdena och dess teknikområden utgör delar i en sammanhängande process

från nuläge till önskat läge under utredningens gång.

1.2.1

Mark & Tillst§nd

Mark & Tillstånd om fa ttar ett flertal teknikområden. Inom ansvarsområdet bedöms
översiktligt bl.a.:
•

•
•

•
•

allmänna intressen, kommuna la planer, miljöba lkens krav, arkeologiska
lämningar, områden och arter som är skyddade en ligt artskyddsförordningen

samt Natu ra 2000
kunskap om landskapet och miljöförutsättningar
kunskap om samhället, såsom bebyggelse, näringsliv, strukturer,
kommunikationer, transportbehov för olika trafikantg rup per,
tra fi ksä ke rh etsa spe kter
att de förutsättningar som är betydelsefulla för val av lokaliseringsalternativ är
framtag na
att redovisningen av miljöförutsättningar, miljöeffekter, miljökonsekvenser och
skyddsåtgärder utg ör ett ti llräckligt underlag för att indikera va l av alternativet i
en formell lokaliseringsu tredning

För att få bästa möjliga linjedragning studeras aktuella detaljplaner och Lantmäteriets
kartunderlag för att identifiera geo- och hydrotekniska förhål landen, topografi, miljöoch kulturvärden till sammans med fä ltbesök. Sammantaget utgör det grunden för at t
bedöma åtgärdsbehov avseende markförutsättningar samt anta let broar och tunn lar i
järnvägskorridoren .
Av tidsskäl genomförs ingen samrådsprocess i samband med den indikativa
lokaliseringsutred ningen.
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1.2.2

Bana & Trafik

Sambandet mellan bana och trafik är viktigt för att uppnå en effektiv och
ändamålsenlig funktion. Dagens infrastruktur på aktuell sträcka visar brister gällande
detta samspel med en anläggning anpassad för snabba persontåg som bromsas upp av
lå ngsammare pende l- och godståg. För att säkerstäl la ett nytt dubbe lspår som möter
både dagens och framtidens trafikala behov har vi va lt att hå lla detta ansvarsområde
sam lat.
Bana
När en lämplig järnvägs korridor identifierats, åskådliggörs den i programmet

Infraworks. Spåranslutningar i Sävedalen och Alingsås studeras och lämplig
utformning tas fram och redovisas i enklare schematiska spårplaner. En
förprojektering görs fö rslagsvis i Microstation för att bedöma byggbarhet och trafika la
effekter. Därefter beräknas anläggningskostnader enligt Trafikverkets metodik.
Trafik
En målbild för t rafiken på den nya banan baseras på officiell statistik, prognoser och
aktuell information från intressenter i anslutning till Västra Stambanan.

Trafikuppläggen utgår från förutsättningar i Trafikverkets 'Avs, VGR målbild år 2035
samt förslag till Nationell plan med tillhörande underlagsrapporter. Tänkt trafikscenario
hämtas från Västra Stambanegruppens kompletterande utredningar och anpassas till
tillgänglig information som visualiseras både på befintlig järnvägssträcka och i den nya
järnvägskorridoren .

1.2.3

Effekter

Ansvarsområdet Effekter är uppdelat i två delar, dynamiska samhällseffekter och
samhällsekonomisk effektbedömning (SEB). Metoderna styrker varandra och tar vara
på både kvantitativa och kvalitativa effekter. Genom att be lysa de positiva
samhällseffekter ett nytt dubbelspår förväntas få, bedömer vi att sannolikheten för att
en satsning på ett nytt dubbelspår blir av ökar.
Dvnamiska samhällseffekter
För att beräkna de dynamiska samhällseffekter som ett dubbelspår förväntas bidra ti ll ,
kommer en metod som kallas samhällsekonomisk Simpleranalys att användas.
Metoden identifierar vilka värden som årl igen produceras i ett geografiskt

o~råde och

identifierar de aktörer som påverkas av infrastrukturåtgärden, exempelvis näringslivet,

nattbefolkningen, kommunerna och miljön, Genom att monetärt värdera icke
kvantifierbara nyttor för alla intressenter kan åtgärdens samhällsekonomiska

förädlingsvärde beräknas. Denna metod inkluderar därmed de nyttor som vanligtvis
inte ta s med i traditionel la samhällsekonomiska bedömningar. Vår bedömning är att

denna analys ytterligare kommer att stärka argumentationen för att ett nytt
dubbelspår är en samhäl lsekonomiskt viktig och lönsam investering. Niras AB kommer

att kontrakteras för Simp lerana lysen.
Ett nytt dubbelspår kommer att innebära relativt omfattande restidsbesparingar,
främ st genom att minska trängseln på bandelen . De uppsatta målen innebär

betydande förkortningar av restiderna på ett flertal länkar i västra Götaland. Resultatet
bl ir att boende i de berörda kommunerna får ökad tillgänglighet till utbud av
hushållstjänster och arbetstillfäl len, samtidigt som företagen får ökad tillgänglighet ti ll
utbud av företagstjänster och utbud av arbetskraft. Analys AB kommer att
kontrakteras för att beräkna värdet på dessa restidbesparinga r vilket är en viktig
ingåend e parameter till den samhällsekonomiska effektbedömningen . An alysarbetet
har sin kä rna i DYNLOK-mod ell en som är anpa ssa d för att fånga in det ömsesidiga
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beroendet mellan ar betsutbud och arbetstillfällen, Modellen beskriver dynamiken för
detta samspel med givna tillgäng ligheter som successivt uppdateras i modellen när
storleken

på

arbetsutbud och sysselsättning förändras i regionens kommuner.

Samhällsekonomisk effektbedömninq (SEB!
Underlaget för en fullständig SEB är i vissa de lar ofullständiga och sku lle behöva
kompletteras med ytterligare komplexa och tidskrävande analyser, Med avseende p~
utredningens tidsperspektiv har vi därför valt ta fram en enkel SEB för ~tgärderna med
samhä llsekonomisk kalkyl enligt Trafikverkets metod och mall.
En enkel SEB i nneh~l l er:
•

Beskrivning av åtgärden

•

Samhäl lsekonomisk ka lkyl i form av " handkalkyl" i excel. I kalkylen beräknas
samhällsekonomiskt nettonuvärde för ~tgärden med beaktande av effekter
avseende:
- Resenärer

•

Godstransp orter
Persontransportföretag
Trafiksäkerhet
Klimat
Hälsa
Övriga externa effekter
Budgeteffekter
Drift och underh~11

Redovisning av kalky lförutsätt ninga r. Indata til l SEB i form av prognos avseende
trafikering och antal resenärer, transporttider och transportsträckor i

jämförelsea lternativet (JA) respektive utredningsalternativet (UA) tas fram inom
andra delar av projektet och levereras som en input till SEB-arbetet. Detsamma

2

•

gäller för investeringskostnaden, som används i SES.
Bedömning av effekter som inte värderats monetärt (vilka hämtas från analysen

•

av dynamiska sam hällseffekter, se ova n)
Sammanvägd bedömning av åtgärdens samhä llsekonomiska lönsamhet

•

Fördelningsanalys, dvs. analys av fördelning av nyttar av åtgärden mellan kön,

•

lokalt/ regiona lt/nationellt/internationellt, län, kommuner, trafikanter,
transporter etc.
Transportpolitisk målana lys

Redovisning och dokumentation

Uppdraget redovisas i en rapport med tillhörande presentationsmaterial.

3

Arvode

En uppskattad budget har tagits fram fö r uppdraget enligt nedan:
Delprojekt
Projektledning
Bana och trafik
Mark och tillstånd
Effekter
Summa (timmar)

Antal timmar
ro -ektiedare

Antal timmar
handlä are

480
480
480
480

600

1920
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Total uppskattad budget för projektet är 4 700 000 kr.
Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

4

Betalningsvillkor

Vi föreslår att betalning sker enligt följande betalningsplan:
Vid beställning

20 %

Vid leverans av rapportkoncept

40 %

Vid godkänd slutleverans

40 %

5 Tidsp lan
Förslag till tidplan
Vecka
I
15

I,·

17 118

Möte'

" 120

1

21 122 23 12. 25 2.

lO

1

<.;>

Avstäm,I,.

:>

Del lev.,,,s och '"' I ".
Avslut

O

I

1<:

:>

O

M"k & nllstå,d
Val av .
I

K" v och l "

'"ds kap och m;liö
Samh<lI e
Ö" lgt
I'ooa & T"flk
Spå r"

I

I

T"fo k
BEST
I I,f"s truktur
Effekter
: sa mhä II'

>ff.""

SEB
Rapport

Remi ss
Slutrappor t

-

Slutrapporten för lokali seringsstudi en leve reras den 29 juni 2018. En presentati on och
delleverans om minst 80 % av slutleveransen redovisas för bes tällaren den 14 juni
20 18.
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Uppdragsorganisation

Följ ande övergripande uppdragsorganisation föreslås, til l varje ansvarsområde
kommer ett Aertal tekn ikhandlägga re att i ng~:
•

Projektledare

I

r Nord ef

Projektledningen utgörs av projektledare, bitr. projektleda re, en ekonom ifu nktion samt
en representa nt för respektive ansvarsområde . Projektledare och bitr. projektledare
ansvarar för framdriften av uppdraget och ekonom ifunktionen bevakar att kostnader
och tidplaner överensstämmer.
Till organisationen föres lås en styrgrupp med representation frå n Västra
stamba negruppen samt en förstärkt utredningsgrupp med representation från direkt
berörda kommuner i lokaliseringsutredn ingen.

7

Referenser

Uppdragsorganisationens referenser som di rekt berör det aktuella uppdraget är:
•
•

8

Second opinion - Ätgärdsva lsstud ie Västra Stambanan, Sweco 2016-05 -1 0
Stadsförtätning utmed Västra stambanan, ÄF 2017 -08-17 .

Aktuella planer och utredningar

Fö lj ande aktuella planer och utredninga r är att ta hänsyn till i den indikativa
loka lise ri ng su tred n i nge n.
•

Ätgärdsva lss tu die - Väs tra sta mbanan genom Väs tra Göta land , Sl ut rapport
2015- 10-08

•
•

M~lb i ld T~g 2035 - utveckling av t~gtrafiken i Västra Götaland , juni 2013
Västt~gsutredningen huvud rapport - en komplettering av M~lbild T~g 2035 med

•
•

nya stationer, Remiss u tg~va 2017-09 - 26
Förslag t il l nationell plan för transportsystemet 20 18-2029, Remissversion 201708-31
Aktue ll a j ärnvägsprojekt:
- Västra Stambanan, Göteborg - Skövde, punkti nsatser (vändsp~r Alings~s
och FlodajLerum, förbig~ngssp~r Falköping, Herrlj unga Västra och
Finnerödja, ny plattform i Herrljunga samt ny infart Sävenäs
rangerbangård)
- Västra stambanan, Skövde-Stockholm (trimningsåtgärder delen Järna-Laxå
och förstudie Stockholm-Järna)
- Västlänke n
- Olskroke n planskildhet
- Modernisering Sävenäs godsbangård
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Övrigt

För anbudet i övrigt gäller:
ABK 09.
Uppdraget säkras genom ÄFs verksamhetssystem.
Anbudet är giltigt till och med 2018-04-27.
Förfrågningar om anbudet kan ställas till :
Roger Nordefors
telefon 010 - 50545 69
mobil 070-600 31 83
e-post roger .nordefors@afconsult.com

Vi ser fram mot att
svar.

få

möjlighet att samarbeta med er och motser med in tresse ert

Med vän li g hälsning

(

Affä rsom rådeschef Road and Rai l
ÄF INFRASTRUTURE AB
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Västra stambanan - Indikativ utredning av dynamiska samhällseffekter samt lokaliseringsutredning
Underlag inför beslut om delfinansiering av indikativ utredning av dynamiska samhällseffekter
samt lokaliseringsutredning av ytterligare dubbelspår i ny sträckning Alingsås – Göteborg.
Bakgrund
De samverkande kommunerna längs Västra stambanan ser med oro på avsaknaden av nödvändiga investeringar i den befintliga järnvägsinfrastrukturen som lyfts i inspelen till nationell plan
för transportinfrastrukturen. Konsekvenserna av kapacitetsbristen märks tydligt och är väsentligt
hämmande för samhällsutvecklingen i kommunerna utmed stråket. Längre restider och dagliga
störningar i trafiken är några av effekterna från den överbelastade infrastrukturen. Medlemsmötet
i Alingsås den 29 januari 2018 beslutade därför att intensifiera arbetet med faktabearbetning och
påverkan med anledning av regeringens beslut om objekten i nationell plan för transportsystemet
2018-2029, men också att påbörja ett arbete för kapacitetsförstärkningar i stråket Stockholm –
Göteborg.
Mötet röstade enhälligt för att ta ett första steg för att få fram ett förslag på lokalisering av en
järnvägskorridor avseende ytterligare dubbelspår i ny sträckning Alingsås – Göteborg, som diskuterats i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie ”Västra stambanan genom Västra Götaland” TRV
2012/55297. Syftet med korridoren är att uppnå en spårmässig kapacitet och robusthet som ger
en restidsvinst om minst 15 minuter för fjärrtågtrafiken på sträckan Stockholm – Göteborg och
minst 2 trafikeringsmöjligheter för godstrafik under högtrafiktid. Mötet poängterade att arbetet
ska bedrivas utifrån Trafikverkets arbetssätt med lokaliseringsutredningar och att de dynamiska
samhällseffekterna ska belysas. Mötet beslutade att kostnaderna ska delas lika efter antal invånare.
Efter upphandling av konsulttjänster för översiktlig-/strategiskplanering har ÅF-Infrastructure
antagits som leverantör. Uppdraget avser en avgränsad lokaliseringsutredning som fokuserar på
det alternativ som är den troligaste sträckningen med hänsyn till målbilden och ska kunna uppnås
med minsta intrång och olägenhet samt utan oskälig kostnad. Utredningen kommer genomföras
så att den i ett senare skede ska kunna kompletteras med andra alternativa lokaliseringarna så att
den uppfyller krav och förutsättningar för en komplett lokaliseringsutredning inom ramen för lagen om byggande av Järnväg. Uppdraget utförs med delleverans om ca 80 % till medlemsmötet
den 14 juni 2018, se bifogad anbud. Kostnaden för utredningen uppskattas till 5 mnkr och fördelas efter folkmängd enligt bilaga 1.
För Västra Stambanegruppen
Jan Bremer

Kommuner i samverkan för Västra stambanan!
w w w .va stra sta mba na n.se

510

Bilaga 1
Fördelning av kostnader för konsulttjänster för indikativ utredning av dynamiska samhällseffekter
samt lokaliseringsutredning av ytterligare dubbelspår i ny sträckning Alingsås – Göteborg.
Kommun

Folkmängd*

Andel

Fördelning

Gnesta
11 019
0,0376
187 966 kr
Flen
16 864
0,0575
287 672 kr
Katrineholm
34 133
0,1165
582 252 kr
Vingåker
9 180
0,0313
156 595 kr
Hallsberg
15 932
0,0544
271 773 kr
Laxå
5 643
0,0193
96 260 kr
Töreboda
9 414
0,0321
160 587 kr
Skövde
54 975
0,1876
937 781 kr
Falköping
33 077
0,1128
564 238 kr
Herrljunga
9 485
0,0324
161 798 kr
Vårgårda
11 490
0,0392
196 000 kr
Alingsås
40 390
0,1378
688 986 kr
Lerum
41 510
0,1416
708 091 kr
Summa
293 112
1,0000
5 000 000 kr
* SCB. Folkmängd 31 december 2017 och befolkningsförändringar 1 oktober - 31 december 2017.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11
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KS 2018/276

Dataskyddsombud för Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen utser Svitlana Jelisic som dataskyddsombud.
Sammanfattning av ärendet
I samband med att personuppgiftslagen PuL (SFS 1998:204) upphör i samband med
att EU:s dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation
2016/679) träder i kraft den 25 maj 2018 så upphör också rollen som
personuppgiftsombud. Därmed måste varje nämnd på nytt välja ett dataskyddsombud
som det kallas i dataskyddsförordningen. Eftersom Vingåkers kommun har ingått ett
avtal med Strängnäs, Flen, Oxelösund och Gnesta om ett delat dataskyddsombud med
placering i Flen så föreslår förvaltningen att aktuell person Svitlana Jelisic även väljs
som dataskyddsombud för nämnden. EU:s dataskyddsförordnings lagstiftning kräver
att ett dataskyddsombud finns.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-05-18
Avtal för dataskyddombud

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-05-18
Handläggare

Inger Malmqvist
0151-191 00
Inger.malmqvist@vingaker.se
Diarienummer

KS 2018/276

Beslut om dataskyddsombud för Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunstyrelsen utser Svitlana Jelisic som dataskyddsombud.
Beskrivning av ärendet
I samband med att personuppgiftslagen PuL (SFS 1998:204) upphör i samband med
att EU:s dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation
2016/679) träder i kraft den 25 maj 2018 så upphör också rollen som
personuppgiftsombud. Därmed måste varje nämnd på nytt välja ett dataskyddsombud
som det kallas i dataskydds örordningen. Eftersom Vingåkers kommun har ingått ett
avtal med Strängnäs, Flen, Oxelösund och Gnesta om ett delat dataskyddsombud med
placering i Flen så föreslår förvaltningen att aktuell person Svitlana Jelisic även väljs
som dataskyddsombud för nämnden.
EU:s dataskyddsförordnings lagstiftning kräver att ett dataskyddsombud finns.
Ärendets beredning
Diskussioner har förts inom kommunledningsförvaltningen.
Bakgrund
I samband med att EU:s dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection
Regulation 2016/679) träder i kraft den 25 maj 2018 och blir lag i alla EU:s
medlemsländer. Därmed upphör personuppgiftslagen PuL (SFS1998:204) att gälla och
därmed personuppgiftsombud. Enligt den nya dataskyddsförordningen kallas det som
tidigare var personuppgiftsombud för dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har fått
en starkare roll än det tidigare personuppgiftsombudet. Dataskyddsombudet skall
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen samt ge råd om
konsekvensbedömningar, vara kontaktperson för Datainspektionen, vara
kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta
med Datainspektionen vid t.ex. inspektioner. Vingåkers kommun har tillsammans
med Strängnäs, Flen, Oxelösund och Gnesta ingått ett gemensamt avtal om att anställa
och dela på ett dataskyddsombud. Den person som anställts heter Svitlana Jelisic och
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kommer att vara placerad i Flen. Eftersom varje nämnd själv anses som ansvarig
måste varje nämnd själv besluta om ett dataskyddsombud.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltnings ståndpunkt och förslag är att nämnden skall ta beslut om att ha Svitlana
Jelisic som sitt dataskyddsombud.
Bilagor
-

Kommunens avtal om dataskyddsombud

Beslutet skickas till
Dataskyddsombud

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

514
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Avtal

Dataskyddsombud

1. Parter
Gnesta (212000-2965), Oxelösunds (212000-0324), Strängnäs (212000-0365),
Vingåkers (212000-0308), och Flens (212000-0332) kommuner med helägda
bolag. (N edan parterna eller kommunerna)

2. Omfattning
Avtalstid 18 månader. Avtalet träder i kraft då Flens kommun anställt
Dataskyddsombud enligt detta avtal och denne påbörjat sin tjänst. Om avtalet inte
sägs upp sex (6) månader före avtalstidens utgång förlängs avtalstiden med ett (1) år
i taget.
Parterna överenskommer att samarbeta avseende Dataskyddsombud, enligt
Dataskyddsförordningen.
Flens kommun är värdkommun för det gemensamma Dataskyddsombudet. Flens
kommun är arbetsgivare och svarar för samtliga kostnader gentemot den anställde,
som lön, sociala avgifter och övriga personalsociala kostnader och nödvändig
kompetensutveckling samt reseersättning mm.
Flens kommun svarar för att telefon, dator, datasystem, nödvändig litteratur och
andra hjälpmedel för ett Dataskyddsombud.
Utvärdering av avtalet skall ske årligen. Därefter sker uppföljning kontinuerligt,
men minst en gång per år.
Ombudet ska som utgångspunkt planera arbetet så att den tid som avsätts till
respektive kommun motsvarar det som respektive kommun betalar vilket
kontinuerligt ska utvärderas.

3. Dataskyddsombudets uppdrag
I uppdraget som dataskyddsombud ingår att:

* Vara ett kunskapsstöd inom kommunerna gällande dataskyddsförordningen och
annan tillämplig dataskyddslagstiftning.
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* Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan
tillämplig dataskyddslagstiftning.
* Rapportera till organisationens ledning om dataskyddsfrågor och organisationens
brister och utvecklingsbehov och agera pro aktivt.

* Tillsammans med sakkunniga inom respektive kommun kravställa och arbeta för
att införa säkerhetsskyddsåtgärder enligt lagstiftning inom dataskydd.

* Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra utbildningar
avseende dataskyddsförordningen och angränsande lagstiftning. Övervaka den
interna efterlevnaden av organisationens strategi för dataskydd.

* Bistå i utredning av misstänkta dataintrång.
* Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömningar av dataskydd och
övervaka genomförandet av den.
* Omvärldsbevakning och nätverkandelkunskapsinhämtning rörande
personuppgiftslagen, dataskyddsförordningen och patientdatalagen.

* Fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten Datainspektionen och vid
behov genomföra förhandssamråd.
Dataskyddsombudet ska ha goda kunskaper inom personuppgiftslagen,
patientdatalagen och i den kommande dataskyddsförordningen samt övrig svensk
dataskyddslagstiftning.

4. Ansvar
Respektive kommun ansvarar för sina uppgifter/sammanställningar/information mm,
det vill säga att det är personuppgiftsansvariglkommunen som har ansvaret att ha
korrekta uppgifter.

5. Sekretess
Sekretessbelagd information eller motsvarande uppgifter som Dataskyddsombudet
kommer i kontakt med i den ena kommunen får inte föras vidare till någon annan.
Respektive kommun kan komma att teckna separat sekretessförbindelse med
Dataskyddsombudet.

6. Ersättning
Ersättning för Flens självkostnad enligt punkt 2, betalas halvårsvis i förskott mot
faktura. Utgångspunkten ska vara respektive kommuns invånarantal 2016-12-31.

516

3

Respektive kommun betalar i förhållande till sin andel av det totala invånarantalet i
de samverkande kommunerna. För det fall kostnaden överstiger eller understiger
den budgeterade årskostnaden ska kostnaden eller fördelas enligt samma modell.

Kommun

lnvantal161231

procentdel

Arskostnad

Vingåker
Flen
Strängnäs
Gnesta
Oxelösund

9,099
16,830
34,609
10,861
11,921
83,320

0.109
0.202
0.415
0.131
0.143

76300
141400
290500
91700
100100
700000

7. Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta avtal får endast göras av behörig person för
respektive part. Sådana ändringar skall upprättas skriftligen och undertecknas av
samtliga parter.

8. Överlåtelse av rättigheter
Part får utan motpartens skriftliga medgivande inte överlåta sina rättigheter eller
skyldigheter enligt detta avtal på någon annan.

9. Hävning
Om någon part väsentligt åsidosätter sina åtaganden enligt detta avtal har övriga
parter var för sig rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande. Part har rätt att
inom skälig tid kräva skadestånd som motsvarar de kostnader som parten drabbats
av på grund av hävningen.

10. Tvist
Tvist med anledning av detta avtal avgörs i första hand genom förhandling mellan
kommuncheferna i respektive kommun, i andra hand i domstol enligt svensk rätt.
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Detta avtal är upprättat i fem lika lydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11

98 (x)

Ks §

KS 2018/284

Avyttring aktieplaceringar - Stiftelser
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att för kommunens stiftelsers räkning sälja de aktier
som stiftelserna har i Vp-konto 2567-9066 ägt av Vingåkers kommun:
o Boliden AK 27 st och
o Trelleborg AK B 480 st.
2. Kommunstyrelsen beslutar att likviden för försäljningen efter avdrag för
försäljnings- och depåavgift sätts in på konto 5361-33 010 08 i SEB. Därefter
avslutas kontot i SEB och dess kapital förs över till Sörmlands Sparbank enligt
nedan fördelning och konton:
36,4 %
44,9 %
2,4 %
5,1 %
11,2 %

Per Engvall
Utbildningsfond 1
Socialdonationsfond 1
Socialdonationsfond 2
Socialdonationsfond 3

8257-8,93 312 032-1
8257-8,93 312 030-5
8257-8,93 312 007-3
8257-8,93 312 017-2
8257-8,93 312 021-4

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2015-10-19, § 186-192, beslutat om avveckling och
permutation av kommunens stiftelser. Därefter har kommunen ansökt hos
Länsstyrelsen om och, efter lång handläggningstid, beviljats avveckling av samtliga
stiftelser utom Social Donationsfond 3 som inte uppfyller kriterierna för avveckling då
utdelning har skett de senaste fem åren. Per Engvalls fond ska permuteras och ska
finnas kvar. För att kunna fortsätta med avvecklingsprocessen behöver de
aktieplaceringar som kommunen har för stiftelsernas räkning avyttras så att bundet
kapital frigörs för utdelning. Kommunstyrelsen är förvaltare och behöver således
besluta om avyttringen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-05-21

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-05-21
Handläggare

Per Bergendahl
Tel: 0151-192 33

E-post: per.bergendahl@vingaker.se
Diarienummer

Avyttring aktieplaceringar - Stiftelser
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
1.

2.

för kommunens stiftelsers räkning sälja de aktier som stiftelserna har i Vpkonto 2567-9066 ägt av Vingåkers kommun:
o Boliden AK 27 st och
o Trelleborg AK B 480 st.
Likviden för försäljningen efter avdrag för försäljnings- och depåavgift sätts
in på konto 5361-33 010 08 i SEB. Därefter avslutas kontot i SEB och dess
kapital förs över till Sörmlands Sparbank enligt nedan fördelning och konton:

36,4 %
44,9 %
2,4 %
5,1 %
11,2 %

Per Engvall
Utbildningsfond 1
Socialdonationsfond 1
Socialdonationsfond 2
Socialdonationsfond 3

8257-8,93 312 032-1
8257-8,93 312 030-5
8257-8,93 312 007-3
8257-8,93 312 017-2
8257-8,93 312 021-4

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2015-10-19, § 186-192, beslutat om avveckling och
permutation av kommunens stiftelser. Därefter har kommunen ansökt hos
Länsstyrelsen om och, efter lång handläggningstid, beviljats avveckling av samtliga
stiftelser utom Social Donationsfond 3 som inte uppfyller kriterierna för avveckling då
utdelning har skett de senaste fem åren. Per Engvalls fond ska permuteras och ska
finnas kvar. För att kunna fortsätta med avvecklingsprocessen behöver de
aktieplaceringar som kommunen har för stiftelsernas räkning avyttras så att bundet
kapital frigörs för utdelning. Kommunstyrelsen är förvaltare och behöver således
besluta om avyttringen.

Ärendets beredning
Inom kommunledningsförvaltningen av ekonom och ekonomichef.
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Bakgrund
Marknaden för placeringar i aktier och räntefonder har förändrats så att det inte har
genererats tillräcklig årlig avkastning på förvaltat kapital i stiftelserna och därmed har
det inte genererats några nya utdelningsbara medel.
Kommunstyrelsen har 2015-10-19 beslutat (§187-§192) att avveckla och upphöra med
de stiftelser som kommunen förvaltar. Beslut har fattats av Länsstyrelsen att fem av
sju stiftelser får avvecklas. I en avveckling ska allt bundet kapital i stiftelserna frigöras
för att kunna delas ut till för stiftelsen avsedda ändamål. Sedan tidigare har
kommunstyrelsen även beslutat om avyttring av stiftelsernas placeringar i räntefonder
(KS§136/2017).

Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att stiftelsernas
innehav av aktier i Vp-konto 2567-9066, ägt av Vingåkers kommun, ska säljas. Det
avser 27 aktier i Boliden AK samt 480 aktier i Trelleborg AK B. Likviden från
försäljningen ska efter avdrag för försäljnings- och depåavgift sättas in på konto 536133 010 08 i SEB. Kontot i SEB ska därefter avslutas och dess kapital föras över till
Sörmlands Sparbank enligt nedan fördelning och konton:

36,4 %
44,9 %
2,4 %
5,1 %
11,2 %

Per Engvall
Utbildningsfond 1
Socialdonationsfond 1
Socialdonationsfond 2
Socialdonationsfond 3

8257-8,93 312 032-1
8257-8,93 312 030-5
8257-8,93 312 007-3
8257-8,93 312 017-2
8257-8,93 312 021-4

Konsekvenser
Försäljningen av stiftelsernas aktieinnehav frigör bundet kapital och avvecklingen av
stiftelserna kan påbörjas.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

Elin Höghielm
Ekonomichef

Per Bergendahl
Ekonom

522

vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11

99 (x)

Ks §

KS 2018/285

Utdelning av kommunens stiftelser 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. att meddela Socialnämnden att utdelning från stiftelsen Bondesson i Vannala fond
får ske med 402.406 kronor.
2. att meddela Socialnämnden att utdelning från stiftelsen Social donationsfond 1 får
ske med 183.936 kronor.
3. att meddela Socialnämnden att utdelning från stiftelsen Social donationsfond 2 får
ske med 20.046 kronor.
4. att meddela Barn- och utbildningsnämnden att utdelning från stiftelsen
Utbildningsfond 1 får ske med 169.598 kronor.
5. att meddela Socialnämnden att utdelning från stiftelsen Birger Larssons fond får
ske med 5.966 kronor.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2015-10-19, § 186-192, beslutat om avveckling och
permutation av kommunens stiftelser. Därefter har kommunen ansökt hos
Länsstyrelsen om avveckling. Efter lång handläggningstid har kommunen beviljats
avveckling av samtliga stiftelser med undantag från Social Donationsfond 3 som inte
uppfyller kriterierna för avveckling då utdelning har skett de senaste fem åren. Per
Engvalls fond ska permuteras och finnas kvar. För att kunna fortsätta med
avvecklingsprocessen behöver kommunstyrelsen, i sin roll som förvaltare av
stiftelserna, besluta om utdelningsbara medel i de stiftelser som är aktuella för
avveckling.
I stiftelsernas urkunder framgår ändamålet med stiftelsen. Utdelning ur
Utbildningsfond 1 administreras och hanteras av Barn- och utbildningsnämnden.
Stiftelserna Bondesson i Vannala fond, Social donationsfond 1, Social donationsfond
2 och Birger Larssons fond administreras och hanteras av Socialnämnden.
Då Kommunstyrelsen beslutat om utdelningsbara medel är det därefter barn- och
utbildningsnämnden respektive Socialnämnden som administrerar och hanterar
utdelningarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-05-21

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Till Kommunstyrelsen

2018-05-21
Handläggare

Elin Höghielm
Tel: 0151-191 16, 073-066 38 39

E-post: elin.hoghielm@vingaker.se
Diarienummer

Förslag till utdelning ur kommunens stiftelser 2018
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
1. att meddela socialnämnden att utdelning från stiftelsen Bondesson i Vannala fond
får ske med 402.406 kronor.
2. att meddela socialnämnden att utdelning från stiftelsen Social donationsfond 1 får
ske med 183.936 kronor.
3. att meddela socialnämnden att utdelning från stiftelsen Social donationsfond 2 får
ske med 20.046 kronor.
4. att meddela barn- och utbildningsnämnden att utdelning från stiftelsen
Utbildningsfond 1 får ske med 169.598 kronor.
5. att meddela socialnämnden att utdelning från stiftelsen Birger Larssons fond får
ske med 5.966 kronor.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2015-10-19, § 186-192, beslutat om avveckling och
permutation av kommunens stiftelser. Därefter har kommunen ansökt hos
Länsstyrelsen om och, efter lång handläggningstid, beviljats avveckling av samtliga
stiftelser utom Social Donationsfond 3 som inte uppfyller kriterierna för avveckling då
utdelning har skett de senaste fem åren. Per Engvalls fond ska permuteras och ska
finnas kvar. För att kunna fortsätta med avvecklingsprocessen behöver
kommunstyrelsen, i sin roll som förvaltare av stiftelserna, besluta om utdelningsbara
medel i de stiftelser som är aktuella för avveckling.
I stiftelsernas urkunder framgår ändamålet med stiftelsen. Utdelning ur
Utbildningsfond 1 administreras och hanteras av barn- och utbildningsnämnden.
Stiftelserna Bondesson i Vannala fond, Social donationsfond 1, Social donationsfond
2 och Birger Larssons fond administreras och hanteras av socialnämnden.
Då kommunstyrelsen beslutat om utdelningsbara medel är det därefter barn- och
utbildningsnämnden respektive socialnämnden som administrerar och hanterar
utdelningarna.

524

vingaker.se

2 (3)

Ärendets beredning
Inom kommunledningsförvaltningen har ärendet hanterats av ekonomichefen och
ekonom.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har 2015-10-19 beslutat (§187-§192) att avveckla och upphöra med
de stiftelser som kommunen förvaltar. Beslut har fattats av Länsstyrelsen att fem av
sju stiftelser får avvecklas. I en avveckling ska allt bundet kapital i stiftelserna frigöras
för att kunna delas ut till för stiftelsen avsedda ändamål. Sedan tidigare har
kommunstyrelsen även beslutat om avyttring av stiftelsernas placeringar i räntefonder
(KS§136/2017). Kommunstyrelsen har även föreslagits att besluta om avyttring av
stiftelsernas aktieinnehav. Detta ärende hanteras på samma sammanträde som förslag
till utdelning.

Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att utdelning ur
kommunens stiftelser 2018 ska ske enligt följande:
-

Stiftelsen Bondesson i Vannala fond får ske med 402.406 kronor –
socialnämnden informeras
Stiftelsen Social donationsfond 1 får ske med 183.936 kronor –
socialnämnden informeras.
Stiftelsen Social donationsfond 2 får ske med 20.046 kronor – socialnämnden
informeras.
Stiftelsen Utbildningsfond 1 får ske med 169.598 kronor – barn- och
utbildningsnämnden informeras.
Stiftelsen Birger Larssons fond får ske med 5.966 kronor – socialnämnden
informeras.

Då kommunstyrelsen beslutat om utdelningen administreras och hanteras de av
socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden, varför dessa nämnder ska
meddelas om de utdelningsbara beloppen. Utdelning får ske i enlighet med respektive
stiftelses urkund.
Konsekvenser
I och med att stiftelserna delar ut de medel som föreslås i detta ärende kommer
stiftelserna att upphöra. Ett avslutande bokslut kommer att upprättas och handlingar
ska därefter skickas in till Länsstyrelsen. Två stiftelser kommer att kvarstå, dels Per
Engvalls fond och dels Social donationsfond 3, varav den sistnämnda också kommer
att avvecklas då den haft fem utdelningsfria år.

Bilagor
Underlag – beräkning av stiftelsernas utdelningsbara medel, ekonomienheten 180516
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Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Ekonomienheten

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

Elin Höghielm
Ekonomichef

526

Stiftelsernas utdelningsbara belopp
180516, ekonomienheten
Beslut om upphörande
och utdelning av
kapitalet 2017-02-27

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Netto eget kapital

Bondessons fond
419 486,24
12 920,54
432406,78

Beslut om upphörande
och utdelning av
kapitalet 2017-01-09

Per Engvalls fond
1008416,72
83806,91
1 092223,63

Beslut om upphörande
och utdelning av
kapitalet 2017-01-10

Beslut om upphörande
och utdelning av
kapitalet 2017-01-09

Social DonatJo,!sf()nd 1 Social Donatlonsf~nd : Social Donationsfond: UtbIldningsfond 1
308187,49
75827,78
260953,17
309186,69
94250,75
32781,10
6464,70
109587,72
213936,74
43 046,68
254488,47
199598,97

Beslut om upphörande
och utdelning av
kapitalet 2017-04-21

Birger Larssons fond"
138110,61
121144,05
16966,56

Skuld

Avgår:
Utgifter 20181 bokslut etc
Utdelningskostnader
Summa kostnader för 2018

15000,00
15000,00
30000,00

IUtdelningsbart belopp 2018

402406,78

Summa
15000,00
15000.00
30000,00

8000,00
15000.00
23000,00

183936,74

20046,68

8000,00
8000,00

Har antagit låg utdelningskostnad i Birger Larssons fond eftersom det finns så lite pengar där.

15000,00
15000,00

15000,00
15000,00
30000,00

11000,00

63000,00
147000,00

169598,97

5966,56

781 955,73

8000.00
3000,00
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11

Ks §

100 (x)

KS 2018/295

Ansökan om medel ur kommunens sociala
investeringsfond för avgiftsfri frukost i grundskolan –
Barn- och utbildningsnämnden
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar Barn- och utbildningsnämndens ansökan ur kommunens
sociala investeringsfond på 333 000 kronor för att fortsätta projektet ”avgiftsfri
frukost i grundskolan” under 2018.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har under läsåret 2017/2018 genomfört ett projekt där
samtliga grundskoleelever erbjuds avgiftsfri frukost. Satsningen har varit lyckad och
nu ansöker nämnden om medel ur kommunens sociala investeringsfond för att
fortsätta projektet under höstterminen 2018. Projektet finansierades även med medel
ur fonden under läsåret 2017/2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-05-30
Protokollsutdrag, BoU 48/2018
Tjänsteutlåtande från BoU, 2018-05-07

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-05-30
Handläggare

Joacim Bock

joacim.bock@vingaker.se
Diarienummer

KS 2018/295

Ansökan om medel ur kommunens sociala
investeringsfond för avgiftsfri frukost i grundskolan –
Barn- och utbildningsnämnden
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunstyrelsen beviljar Barn- och utbildningsnämndens ansökan ur kommunens
sociala investeringsfond på 333 000 kronor för att fortsätta projektet ”avgiftsfri
frukost i grundskolan” under 2018.
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har under läsåret 2017/2018 genomfört ett projekt där
samtliga grundskoleelever erbjuds avgiftsfri frukost. Satsningen har varit lyckad och
nu ansöker nämnden om medel ur kommunens sociala investeringsfond för att
fortsätta projektet under höstterminen 2018. Projektet finansierades även med medel
ur fonden under läsåret 2017/2018.
Bakgrund
Syftet med en social investeringsfond är att stimulera till och skapa en möjlighet att
genomföra tidiga insatser. Det innebär en högre kostnad på kort sikt, men ger såväl
mänskliga som kommunal- och samhällsekonomiska effekter och besparingar längre
fram.
Under läsåret 2017/2018, med start ht-17, tilldelades medel ur den sociala
investeringsfonden till Barn- och utbildningsförvaltningen (284 800 kr) avsedda att
erbjuda samtliga elever i grundskolan F-6 avgiftsfri frukost. Priset per frukost uppgår
till 18 kronor per elev.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att Barn- och utbildningsnämndens ansökan uppfyller ett tydligt
syfte gentemot de kriterier som ställs för att ta del av medlen i den sociala
investeringsfonden. Det finns även medel kvar att dela ut från fonden. Därmed förslår
förvaltningen att Barn- och utbildningsnämndens ansökan beviljas i sin helhet.
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Konsekvenser

Ekonomi
Kommunens sociala investeringsfond belastas med en kostnad om 333 000 kronor.
Den ekonomiska kostnaden är högre på kort sikt, men ger såväl kommunal- och
samhällsekonomiska effekter längre fram. Det kan handla om färre stödjande insatser
från socialtjänst eller skolan.
Folkhälsa
Tidiga insatser av den här typen ger högre ekonomiska kostnader på kort sikt men
målsättningen är att investeringen i framtiden ska leda till en bättre folkhälsa bland
kommunens medborgare och bidra till minskade sociala hälsoklyftor. Har man sämre
förutsättningar att få bra matvanor i hemmet så kan skolan till viss del väga upp detta.
Kroppen förbrukar ständigt energi och näringsämnen, även när vi sover. Därför är det
viktigt att vi fyller på med ny energi och näring på morgonen. Om vi förväntar oss att
barnen i grundskolan ska prestera i största möjliga mån i skolan behövs det
förutsättningar för barnen att få en bra start på morgonen. Det förenklar skoldagen och
minskar risken för huvudvärk och trötthet. Ibland krävs det tid att vänja sig att äta
frukost på morgonen om man tidigare inte gjort det, men på lång sikt kan det ge
positiva effekt på prestation och beteenden1.
Bilagor
-

Protokollsutdrag, BoU § 48/2018
Tjänsteutlåtande från BoU, 2018-05-07

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomienheten

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/broschyrer/bra-mat-iskolan.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=bra+mat+i+skolan&_t_tags=la
nguage%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72ba3914739e3b&_t_ip=194.237.109.2&_t_hit.id=Livs_Common_Model_MediaTypes_Document
File/_f195f89f-aa5b-4cf9-8e04-852fdfba1a5b&_t_hit.pos=1
1
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Barn- och utbildningsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2018-05-16

BoU § 48

55 (59)

BU 2018/132

Ansökan till sociala investeringsfonden HT 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner ansökan till sociala investeringsfonden
för avgiftsfri frukost till alla elever inom förskoleklass och upp till och med årskurs
6 under höstterminen 2018 och expedierar ärendet vidare till kommunstyrelsen för
beslut.
2. Barn och utbildningsnämndens uppdrar till förvaltningen att till nästa
nämndsammanträde genomföra en utvärdering av projektet med social frukost.
Sammanfattning av ärendet
Avgiftsfri frukost har pågått under läsåret 17/ 18 med start under oktober månad -17.
Satsningen föll väl ut och nu önskas riktade medel för hösten -18 för att erbjuda
samtliga elever i grundskolan F -6 avgiftsfri frukost.
Forskning har visat att hälsofrämjande och förebyggande arbete där hälsa och lärande
samspelar för att säkerställa en tillgänglig, likvärdig och anpassad utbildning bidrar till
ökad måluppfyllelse och i ett längre perspektiv också minskad risk för kriminalitet och
utanförskap. Frukosten är en del i en rad olika insatser i det hälsofrämjande arbetet för
att öka elevernas studieresultat. Med projektet vill vi även bidra till att
socioekonomiska skillnader utjämnas och utsatta barn kan uppmärksammas och
fångas upp i ett tidigt skede.
Yrkanden
Ordförande yrkar på att uppdra till förvaltningen att till nästa nämndsammanträde
genomföra en utvärdering av projektet med social frukost.
Nämnden godkänner yrkandet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-05-07
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justcmndcs Si~ .\

/

I~

Utdmgsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-16

:39 (69)

Tid och plats

Onsdagen den 16 maj kl. 15.00-17.50 i Hjälmaren på kommunhuset i Vingåker
Beslutande ledamöter

Ersättare

Helena Edrenius (S) ordf.
Hans Averheim (VTL) vice ordf.
Marion Ståhl Linden (S) tj änstg. ers.
Therese Palm (S)
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-05-07
Handläggare

Malin Alsing Brånn
0151-191 11

Malin.alsing.brann@vingaker.se
Diarienummer

Ansökan till sociala investeringsfonden ht 2018
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1.

Nämnden godkänner ansökan till sociala investeringsfonden för avgiftsfri
frukost till alla elever inom Förskoleklass och upp till och med åk 6 under
höstterminen 2018 och expedierar ärendet vidare till kommunstyrelsen för
beslut

Beskrivning av ärendet
Avgiftsfri frukost har pågått under läsåret 17/18 med start under oktober månad -17.
Satsningen föll väl ut och nu önskas riktade medel för hösten -18 för att erbjuda
samtliga elever i grundskolan F-6 avgiftsfri frukost.
Forskning har visat att hälsofrämjande och förebyggande arbete där hälsa och lärande
samspelar för att säkerställa en tillgänglig, likvärdig och anpassad utbildning bidrar till
ökad måluppfyllelse och i ett längre perspektiv också minskad risk för kriminalitet och
utanförskap. Frukosten är en del i en rad olika insatser i det hälsofrämjande arbetet för
att öka elevernas studieresultat. Med projektet vill vi även bidra till att
socioekonomiska skillnader utjämnas och utsatta barn kan uppmärksammas och
fångas upp i ett tidigt skede.
Måltidschef Susanne Larsson och Förvaltningschef Dag Wallströmer deltar med sina
förvaltningar på olika sätt i projektet och ställer sig därmed bakom ansökan till
investeringsfonden.

Bakgrund
Syftet med en social investeringsfond är att stimulera till och skapa en möjlighet att
genomföra tidiga insatser. Det innebär en högre kostnad på kort sikt, men ger såväl
mänskliga som kommunal- och samhällsekonomiska effekter och besparingar längre
fram.
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Under läsåret 2017/2018, med start ht-17, tilldelades medel ur den sociala
investeringsfonden till Barn- och utbildningsförvaltningen (284 800 kr) avsedda att
erbjuda samtliga elever i grundskolan F-6 avgiftsfri frukost. Priset per frukost uppgår
till 18 kr per elev.

Avgift
Alternativ 1: Avgiftsfri frukost till alla elever inom Förskoleklass och upp till åk 6
uppgår till en kostnad om 333 000 tkr för ht-2018.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

VINGÅKERS KOMMUN
Barn- och utbildningsförvaltningen

Anders Danielsson
Barn- och utbildningschef

Malin Alsing Brånn
Kanslichef
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11

101 (x)

Ks §

KS 2018/268

Tertialuppföljning 1, januari-april – Vingåkers
kommun
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att se över möjligheten att lösa in en
del av pensionsskulden.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden
att till Kommunstyrelsens sammanträde den 3 september återkomma med en
åtgärdsplan för att komma inom ram.
Förslag till Kommunfullmäktige
3. Kommunfullmäktige fastställer tertialuppföljningen för perioden januari-april 2018
och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har i nuläget en ansträngd ekonomisk situation. För perioden januari till
och med april 2018 redovisar nämnderna och finansen totalt en positiv
budgetavvikelse på 5.123 tkr. Det budgeterade resultatet för samma period uppgår till
2.655 tkr vilket medför att kommunens resultat per 30 april uppgår till 7.778 tkr. I
resultatet finns kostnader på 859 tkr som avser tidigare öronmärkta medel.

2018-04-30, tkr

Prognos 2018-12-31, tkr

Budgeterat resultat

2 655

7 965

Budgetavvikelse, total

5 123

-14 383

Periodens/Årets resultat, tkr

7 778

-6 418

859

3 436

8 637

-2 982

Återgår, kostnader ur öronmärkta medel
Justerat resultat, tkr

Årsprognosen innebär i nuläget att den samlade budgetavvikelsen för nämnder och
finansiell verksamhet beräknas medföra ett underskott på 14.383 tkr jämfört med
budget. Det budgeterade resultatet för 2018 uppgår till 7.965 tkr, vilket tillsammans
med den negativa budgetavvikelsen ger en prognos för årets resultat på -6.418 tkr.
Detta motsvarar -1,17 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Om man
räknar bort de kostnader på 3.436 som i samband med fastställande av kommunens
årsredovisning för 2018 ska finansieras ur tidigare öronmärkta medel (eget kapital)
uppgår prognosen för det justerade resultatet till -2.982 tkr, vilket motsvarar -0,54
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
För perioden januari-april redovisar nämnderna totalt en positiv budgetavvikelse på
5.883 tkr. I prognosen finns projektmedel som förbättrar avvikelsen, främst gäller det
kommunstyrelsen. Årsprognosen för nämnderna beräknas medföra en negativ
budgetavvikelse på 14.715 tkr.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Verksamhet

2018-06-11

102 (x)

Prognos
2018-12-31, tkr

Nettoavvikelse
2018-04-30, tkr
3 776

112

Kultur- och fritidsnämnden

622

270

Samhällsbyggnadsnämnden

486

0

Barn- och utbildningsnämnden

550

-5 525

Socialnämnden

449

-9 572

5 883

-14 715

-760

332

5 123

-14 383

Kommunstyrelsen

Totalt nämnderna
Finansen
Totalt kommunen

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-05-21
Tertialuppföljning, januari-april
Tertialuppföljningar från nämnderna inkl.bilagor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Till Kommunstyrelsen

Datum

2018-05-21
Handläggare

Elin Höghielm
Tel 0151-191 16, 073-066 38 39

E-post: elin.hoghielm@vingaker.se
Diarienummer

Vingåkers kommun tertialuppföljning 1, januari-april,
2018
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
1. Att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att lösa in
en del av pensionsskulden.
2. Föreslår kommunfullmäktige att tertialuppföljningen för perioden januari-april
2018 fastställs och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har i nuläget en ansträngd ekonomisk situation. För perioden januari till
och med april 2018 redovisar nämnderna och finansen totalt en positiv
budgetavvikelse på 5.123 tkr. Det budgeterade resultatet för samma period uppgår till
2.655 tkr vilket medför att kommunens resultat per 30 april uppgår till 7.778 tkr. I
resultatet finns kostnader på 859 tkr som avser tidigare öronmärkta medel.

2018-04-30, tkr

Prognos 2018-12-31, tkr

Budgeterat resultat

2 655

7 965

Budgetavvikelse, total

5 123

-14 383

Periodens/Årets resultat, tkr

7 778

-6 418

859

3 436

8 637

-2 982

Återgår, kostnader ur öronmärkta medel
Justerat resultat, tkr

Årsprognosen innebär i nuläget att den samlade budgetavvikelsen för nämnder och
finansiell verksamhet beräknas medföra ett underskott på 14.383 tkr jämfört med
budget. Det budgeterade resultatet för 2018 uppgår till 7.965 tkr, vilket tillsammans
med den negativa budgetavvikelsen ger en prognos för årets resultat på -6.418 tkr.
Detta motsvarar -1,17 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Om man
räknar bort de kostnader på 3.436 som i samband med fastställande av kommunens
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årsredovisning för 2018 ska finansieras ur tidigare öronmärkta medel (eget kapital)
uppgår prognosen för det justerade resultatet till -2.982 tkr, vilket motsvarar -0,54
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
För perioden januari-april redovisar nämnderna totalt en positiv budgetavvikelse på
5.883 tkr. I prognosen finns projektmedel som förbättrar avvikelsen, främst gäller det
kommunstyrelsen. Årsprognosen för nämnderna beräknas medföra en negativ
budgetavvikelse på 14.715 tkr.

Verksamhet

Prognos
2018-12-31, tkr

Nettoavvikelse
2018-04-30, tkr
3 776

112

Kultur- och fritidsnämnden

622

270

Samhällsbyggnadsnämnden

486

0

Barn- och utbildningsnämnden

550

-5 525

Socialnämnden

449

-9 572

5 883

-14 715

-760

332

5 123

-14 383

Kommunstyrelsen

Totalt nämnderna
Finansen
Totalt kommunen

Ärendets beredning
Samtliga nämnder har lämnat sin tertialuppföljning för perioden januari-april 2018.
Information till de fackliga organisationerna har skett under maj. Tertialrapporten
fastställs av kommunfullmäktige i juni.

Bakgrund
Uppföljning av kommunens ekonomi sker kommunövergripande vid tre tillfällen
under året, i samband med tertialuppföljning för perioden januari-april, vid
delårsrapporten för perioden januari-augusti och vid årsredovisningen för helåret.
Kommunen har sedan 1 januari 2018 en ny kodplan för redovisningen och har också
ett nytt ekonomisystem. Bytet av ekonomisystem har inte varit problemfritt. Under
hela vintern och våren har leverantören haft stora bekymmer, vilket medfört
svårigheter för kommunens chefer att följa upp, analysera och prognostisera sin
ekonomi. Detta har även påverkat tertialuppföljningen. Tertialuppföljningen för
perioden januari till och med april 2018 omfattar enbart den ekonomiska
uppföljningen samt årsprognos för helåret. I samband med delårsrapporten som görs
för perioden januari-augusti kommer en mer omfattande uppföljning att ske.
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Förvaltningens ståndpunkt
Prognosen för nämndernas och den finansiella verksamhetens totala budgetavvikelse
vid årets slut uppgår vid tertialuppföljningen till -14.383 tkr. Kommunledningsförvaltningen påtalar vikten av att nämnderna kontinuerligt arbetar med och vidtar
åtgärder för att minimera de befarade underskotten och löpande under året rapporterar
det ekonomiska läget till ekonomichefen och kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt agerar för
att se till att nämnderna vidtar åtgärder för att på årsbasis hålla verksamheten inom de
ekonomiska ramarna.
Kommunens likviditet är god och det finns gott om likvida medel. Likvida medel
(banktillgodohavanden) är en tillgång som kan nyttjas för att minska en skuld eller för
att köpa en annan tillgång. De kan inte nyttjas för att förstärka driftbudgeten eftersom
detta då skulle medföra en kostnad som påverkar kommunens resultat. Därför är det
angeläget att hitta åtgärder som kan genomföras med de likvida medlen för att på sikt
sänka kommunens kostnader. Ett sånt alternativ skulle kunna vara att undersöka om
det finns möjligheter att lösa in en del av kommunens pensionsskuld för att på sikt få
lägre årliga kostnader för pensionerna. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför
att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att undersöka detta.
Kommunledningsförvaltningen föreslår slutligen att tertialuppföljningen för perioden
januari-april 2018 fastställs och läggs till handlingarna.

Konsekvenser
Prognosen för årets resultat innebär att ett negativt resultat beräknas uppstå.
Kommunfullmäktiges resultatmål på 1 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag kommer inte att uppnås. Det negativa resultatet medför att det egna
kapitalet i balansräkningen försämras med motsvarande belopp.
Enligt kommunallagens regler om balanskravet ska ett negativt resultat återställas
inom tre år om det inte föreligger synnerliga skäl. Kommunen har en
resultatutjämningsreserv (RUR) som kan nyttjas om två kriterier är uppfyllda; dels att
kommunen redovisar ett negativt resultat och dels att det underliggande
skatteunderlaget för riket, jämfört med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio
åren understiger genomsnittet. Som underlag för beräkningar av skatteunderlaget ska
uppgifter/underlag från Sveriges Kommuner och Landsting användas.

Bilagor







Vingåkers kommun - Tertialuppföljning januari-april 2018
Kommunstyrelsen – Tertialuppföljning januari-april 2018
Kultur- och fritidsnämnden – Tertialuppföljning januari-april 2018
Samhällsbyggnadsnämnden – Tertialuppföljning januari-april 2018
Barn- och utbildningsnämnden- Tertialuppföljning januari-april 2018
Socialnämnden – Tertialuppföljning januari-april 2018
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Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

Elin Höghielm
Ekonomichef
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Uppföljning tertial 1
Januari-april 2018
Vingåkers kommun

1

541

Innehållsförteckning
1
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1.1

Ekonomisk analys ........................................................................................ 3

1.2

Ekonomisk utvärdering ............................................................................... 4

Uppföljning tertial 1 för perioden januari-april 2018 är kommunens första samlade ekonomiska
redovisning för innevarande år. Här redovisas hur budgetföljsamheten ser ut för årets första fyra
månader samt vilket prognostiserat resultat som förväntas vid årets slut.

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen/Ekonomienheten 180521

Elin Höghielm
Ekonomichef

2
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1 Ekonomi
1.1 Ekonomisk analys
För perioden januari till och med april 2018 redovisar nämnderna och finansen totalt en positiv
budgetavvikelse på 5.123 tkr. Det budgeterade resultatet för samma period uppgår till 2.655 tkr
vilket medför att periodens resultat uppgår till 7.778 tkr.
Årsprognosen innebär i nuläget att den samlade budgetavvikelsen för nämnder och finansiell
verksamhet beräknas medföra ett underskott på 14.383 tkr jämfört med budget. Det budgeterade
resultatet för 2018 uppgår till 7.965 tkr, vilket tillsammans med den negativa budgetavvikelsen ger
en prognos för årets resultat på -6.418 tkr. Detta motsvarar -1,17 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag. Om man räknar bort de kostnader på 3.436 som i samband med
fastställande av kommunens årsredovisning för 2018 ska finansieras ur tidigare öronmärkta medel
(eget kapital) uppgår prognosen för det justerade resultatet till -2.982 tkr, vilket motsvarar -0,54
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Prognos
2018-12-31, tkr

2018-04-30, tkr
Budgeterat resultat

2 655

7 965

Budgetavvikelse, total

5 123

-14 383

Periodens/Årets resultat, tkr

7 778

-6 418

859

3 436

8 637

-2 982

Återgår, kostnader ur öronmärkta medel
Justerat resultat, tkr
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1.2 Ekonomisk utvärdering
Verksamhet

Nettoavvikelse
2018-04-30, tkr

Kommunstyrelsen

Prognos
2018-12-31, tkr
3 776

112

Kultur- och fritidsnämnden

622

270

Samhällsbyggnadsnämnden

486

0

Barn- och utbildningsnämnden

550

-5 525

Socialnämnden

449

-9 572

5 883

-14 715

-760

332

5 123

-14 383

Totalt nämnderna
Finansen
Totalt kommunen

Kommunstyrelsen
Totalt redovisar kommunstyrelsens verksamheter en positiv budgetavvikelse på 3.776 tkr för
perioden januari-april. Den sammanlagda prognosen innebär ett överskott på 112 tkr jämfört
med budget. De större positiva och negativa prognostiserade avvikelserna som sammantaget ger
den bedömningen beskrivs nedan.
Politik - För verksamheten Politik prognostiseras ett överskott på 300 tkr beroende på att antalet
ensamkommande flyktingbarn minskat och gett lägre kostnader inom överförmyndarens
verksamhet.
Kommunledningsadministration - Det prognostiserade underskottet beror till största delen på att
detaljbudgeten summerade till ett belopp på 2,7 mnkr högre än den ram som fullmäktige
beslutade för kommunstyrelsen. Det överskjutande beloppet har lagts som en besparing inom
Kommunledningsadministration.
Kommunikation - Kommunikationsenheten har tagit icke budgeterade kostnader på ca 120 tkr för
utbyte av kopiatorer. Med anledning av bl a en långtidssjukskrivning på enheten prognostiseras
ändå ett överskott på 100 tkr. Den positiva avvikelsen på 1,8 mnkr efter första tertialet förklaras
av att budgeten för kommunikationsprojektet ingår. Den är dock inte med i årsprognosen.
Personalchef - Ansvaret personalchef prognostiserar ett överskott på 221 tkr som främst beror på
vakanser inom friskvård. Det pågående rekryteringsprojektet förklarar den stora nettoavvikelsen
efter första tertialet men ligger inte med i prognosen. Projektet kommer innebära ett
prognostiserat överskott om knappt 1.000 tkr och dessa medel överförs till år 2019.
Bidrag och avgifter - Bidrag och avgifter prognostiserar ett överskott på 665 tkr som främst förklaras
av att kommunbidraget till VSR kommer att ge ett positivt utfall jämfört med budget på
ca 600 tkr eftersom den nya brandstationen inte kommer att tas i bruk förrän 2019.
Samhällsbyggnad - Område Samhällsbyggnad prognostiserar ett överskott på 1,9 mnkr. Det
förklaras främst av att kostnaden för lokaluthyrning var budgeterad 1,1 mnkr högre än vad som
prognostiseras och av att den ekonomiska effekten av vakanta tjänster prognostiseras till 700 tkr.
I prognosen ingår 300 tkr för åtta månaders hyreskostnad för nya lokaler på Apoteksgatan, som
enheten disponerar sedan 1 maj
4
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Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på 622 tkr och en
årsprognos som innebär +/- noll jämfört med budget totalt sett. Med anledning av att badhuset
är stängt under 1,5 månader uppskattas intäktsbortfallet till ca 130 000 kr vilket blir ett minus i
årsprognosen för verksamheten på lika mycket. Vi diskuterar möjligheten att få en hyresreduktion
av fastighetsägaren under reparationstiden men har ännu inte nått någon överenskommelse om
detta.
Fritidsgården ligger ca 100 tkr över budget på personalkostnaderna det första kvartalet vilket
bland annat beror på att lönekostnader som borde belastat 2017 hamnat på 2018, vilket i sin tur
beror på att vi ändrat anställningsformerna för personalen. Med förändringarna av arbetstiden,
stängt på lördagar och finansiering av vissa personalkostnader med sommarlovsbudgeten borde
det på helår hamna inom ram, men prognosen i tertial 1 får ändå blir en avvikelse på 100 tkr.
Den nya hyran för Säfstaholms slott efter renoveringen kommer ju troligtvis inte falla ut förrän
2019, vilket gör att vi kommer ligga plus ca 500 tkr på helår för den utgiftsposten.
I övrigt går det inte att dra några säkra slutsatser om prognosen så här tidigt på året. Ingen övrig
del av verksamheten visar några tecken på att avvika från budgeten i nuläget.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden januari-april en positiv budgetavvikelse på
486 tkr. Årsprognosen uppgår till +/- noll jämfört med budget. För området bygg och plan
förväntas ett nollresultat vid årets slut. Under våren har ett antal stora bygglov gett mycket
bygglovsinkomster. Detta kommer troligen inte fortsätta i höst. Områdesplanering ligger lite back,
då vissa kostnader för detaljplaner inte varit beräknade. Kommer för helåret att vara ett
nollresultat. Bostadsanpassning kommer det inte bli ett nollresultat på, men det är i dagsläget svårt
att säga vad avvikelsen kommer att bli. På miljö har inte intäkter för årsdebiteringar inkommit
ännu. Stor omsättning på personal kan innebära att vi inte får tillräckligt med intäkter, men trots
detta förväntas ett nollresultat vid årets slut.
Barn- och utbildningsnämnden
Totalt sett redovisar barn- och utbildningsnämnden en negativ avvikelse med -5.800 tkr och med
en årsprognos på - 5.525 tkr. Intäkter från annan kommun (Finspång) väntas inkomma med
650 tkr för perioden och 3,2 mkr i migrationsintäkter för perioden samt statsbidrag för
karriärtjänster/förstelärare (330 tkr) och Lärarlönelyft (700 tkr) samt bidrag för ökad jämlikhet
312 tkr till Högsjö och Marmorbyns skola. PUT-intäkt täcker del av april månads
modersmålsundervisningskostnader (142 tkr). Budgeten för tilläggsbelopp är periodiserat på 12
månader istället för 6 månader och innebär att 1,0 mkr saknas. Budgetavvikelsen inklusive alla
periodiseringar landar på +550 tkr för perioden jan-april.
Flera av verksamheterna redovisar underskott och kommer att få det svårt att hålla sin budget.
Bidrag från Migrationsintäkter förväntas inkomma med lägre intäkter än budgeterat med 1,0 mkr.
En stor ekonomisk utmaning är elevtappet till andra kommuner (friskolor i annan kommun samt
kommunala skolor i annan kommun). Per april månad finns 144 stycken Vingåkerselever utanför
kommunen inom åk F-9. Utöver detta finns 54 elever på Österåkers friskola. Antalet elever i
andra kommuner är högre än budgeterat och bidrar till att kostnaderna ökat. Idag finns totalt sett
5
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23 stycken elever i andra kommuner som det saknas budget till med ett årsbelopp om -1.725 tkr.
Gymnasiet - för närvarande har kommunen 367 elever på gymnasieprogram och till hösten
väntas det bli 413 elever. Elevantalet är därmed över budgeterat med totalt sett 36 elever och
innebär en kostnad på 3,8 mkr. Bidrag från Migrationsverket inkommer med +1,0 mkr över
budget. Prognosen för gymnasiet är svårprognostiserad med framförallt anledningen att eleverna
är asylsökande olika länge och intäkten är därför svår att uppskatta. Årsprognosen är -2.800 tkr.
Socialnämnden
Den viktigaste kommentaren till denna tertialrapport är att den är mycket osäker. Det beror dels
på bytet av ekonomisystem men främst på bytet av kodstruktur. Stor osäkerhet råder om vad som
ingår i de olika siffrorna. Förvaltningen hade dessutom en dag på sig att göra analys och prognos
för att rapporten skulle hinna med i utskick till utskott och nämnd för att nämnden ska hinna
besluta om rapporten och lämna den vidare den 16 maj som är sista dag. För perioden januariapril redovisas totalt en budgetavvikelse på +449 tkr.
Utfallet är totalt sett för nämnden ett underskott på cirka 500 tkr jämfört med en operiodiserad
budget om hänsyn tas till några omföringar som ej är gjorda. Med tanke på att kostnader för
semestervikarier och årets löneökningar inte finns med i utfallet är det troliga ett underskott på
hela året på cirka 10 miljoner kr. Stora underskott visar framför allt individ- och familjeomsorgen
genom försörjningsstöd och placeringar av barn/ungdomar och vuxna missbrukare. Även
Hemtjänsten har för närvarande ett betydande underskott på grund av större behov av insatser än
vad budgeten tillåter.
Inom funktionshinderomsorgen är osäkerheten extra stor framför allt då det gäller personlig
assistans. Arbete fortgår för att försöka få en klarare bild av läget.
Finansen
Den finansiella verksamheten redovisar efter årets första fyra månader en negativ budgetavvikelse
på 760 tkr och årsprognosen beräknas medföra att en positiv avvikelse jämfört med budget på
332 tkr uppstår. I årsprognosen ingår kostnader på 3,4 mkr som i samband med beslut om
årsredovisningen för 2018 ska finansieras ur tidigare öronmärkta medel avseende
Slottsskoleprojektet. Den demografiska reserven på 5,5 mkr beräknas i nuläget inte att användas,
vilket medför en positiv budgetavvikelse på motsvarande belopp. Kommunens kostnader för
pensioner förväntas bli 1,8 mkr dyrare än budgeterat. Övriga poster inom finansens område
prognostiseras i nuläget medföra ett underskott på 600 tkr.
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1 Ekonomi
1.1 Ekonomisk utvärdering
Verksamhet

Nettoavvikelse 2018-04-30, tkr

Prognos 2018-12-31, tkr

Politik

668

300

Resurs KS

539

0

-449

-3 074

1 834

100

284

0

2 305

221

-865

665

608

1 900

-1 076

0

-184

0

112

0

3 776

112

Kommunledn.administration
Kommunikation
Ekonomi
Personal
Bidrag och avgifter
Samhällsbyggnad
Kost
Teknisk verksamhet
Upplevelse
Summa

Den sammanlagda prognosen är ett överskott på 112 tkr. De större positiva och negativa
prognostiserade avvikelserna som sammantaget ger den bedömningen beskrivs nedan.
Politik
För verksamheten Politik prognostiseras ett överskott på 300 tkr beroende på att antalet
ensamkommande flyktingbarn minskat.
Kommunledningsadministration
Det prognostiserade underskottet beror till största delen på att detaljbudgeten summerade till ett
belopp på 2,7 mnkr högre än den ram som fullmäktige beslutade för kommunstyrelsen. Det
överskjutande beloppet har lagts som en besparing inom Kommunledningsadministration.
Kommunikation
Kommunikationsenheten har tagit icke budgeterade kostnader på ca 120 tkr för utbyte av
kopiatorer. Med anledning av bl a en långtidssjukskrivning på enheten prognostiseras ändå ett
överskott på 100 tkr.
Den positiva avvikelsen på 1,8 mnkr efter första tertialet förklaras av att budgeten för
kommunikationsprojektet ingår. Den är dock inte med i årsprognosen.
Personalchef
Ansvaret personalchef prognostiserar ett överskott på 221 tkr som främst beror på vakanser
inom friskvård.
Det pågående rekryteringsprojektet förklarar den stora nettoavvikelsen efter första tertialet men
ligger inte med i prognosen. Projektet kommer innebära ett prognostiserat överskott om knappt
1.000 tkr och dessa medel överförs till år 2019.
Bidrag och avgifter
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Bidrag och avgifter prognostiserar ett överskott på 665 tkr som främst förklaras av att
kommunbidraget till VSR kommer att ge ett positivt utfall jämfört med budget på ca 600 tkr
eftersom den nya brandstationen inte kommer att tas i bruk förrän 2019.
Samhällsbyggnad
Område Samhällsbyggnad prognostiserar ett överskott på 1,9 mnkr. Det förklaras främst av att
kostnaden för lokaluthyrning var budgeterad 1,1 mnkr högre än vad som prognostiseras och av
att den ekonomiska effekten av vakanta tjänster prognostiseras till 700 tkr. I prognosen ingår
300 tkr för åtta månaders hyreskostnad för nya lokaler på Apoteksgatan, som enheten disponerar
sedan 1 maj.
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1 Viktiga händelser
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

Nytillträdd Förvaltningschef/Barn- och utbildningschef sedan mars månad.
Rekrytering pågår av rektor till Sävstaskolan och till Slottsskolan 7-9.
Samverkan med skolverket- ”bästa skola”. Båda Slottsskolorna ingår i långsiktig
skolutvecklingsinsats.
Skolinspektionen har under våren gjort två granskningar; dels en kvalitetsgranskning av
det kommunala aktivitetsansvaret som innefattar ungdomar mellan 16-20 år samt en
kvalitetsgranskning på Slottsskolan 7-9 av undervisning om källkritiskt förhållningssätt.
I årets lönerevision har en kommunalt lärarlönelyft tilldelats de behöriga lärare och
förskollärare som inte tidigare fått ta del av statligt lärarlönelyft. Detta för att bidra till
ökad kvalitet och förbättrade resultat i skolan samt trygga kompetensförsörjningen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade om en kompetensförsörjningsplan för att öka
kompetensen inom bou. Planen innehåller en strategi om att vidareutbilda obehöriga
lärare till behöriga samt att utbilda lärare inom speciallärar-/specialpedagogik.
Personalutskottet beslutade under mars månad om att finansiera satsningen med 1 mkr
årligen under tre år.
Kulturskolan har under våren jobbat med ett film- och animationsprojekt på förskolorna.
Platsbrist förskola o skola- En lokal utvecklingsgrupp (LUFS) tillsattes under slutet av
mars månad som innebär att representanter från flera olika förvaltningar samt också
Vingåkers Kommunfastigheter tillsammans samverkar, utreder och undersöker
platsmöjligheter. Gruppen leds av projektledare på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
En kartläggning av pedagogernas användargrad av Dexter och IST har gjorts under våren.
Resultatet av enkäten visar att det finns behov av utbildning och kollegialt lärande kring
systemet.
Inköpen av litteratur och digitala verktyg för en miljon kronor slutfördes i syfte om att
fortsätta att arbeta för att motverka segregation genom att alla barn inkluderas och blir
delaktiga
Central elevhälsochef går i pension 1 maj. En TF Elevhälsochef träder in med
visstidsanställning.
Egenkontrollarbetet/arbetsmiljö som pågått under läsåret under ledning av alla chefer har
nu landat i att en rad rutiner och förbättringar tagits fram. Fortfarande finns det brister att
åtgärda för att förbättra arbetsmiljön för barnen och eleverna.
Krisarbete under ledning av säkerhetsstrateg har påbörjats. En kartläggning pågår av
risker och sårbarheter inom bou för att sedan jobba fram tänkbara alternativ om en kris
uppstår. Vi jobbar efter kontinuitetsprincipen om att hålla verksamheterna öppna så långt
det är möjligt.
Nya lagen om dataskyddsförordningen (GDPR) som ersätter nuvarande
personuppgiftslag innebär att förvaltningen inkl verksamheterna behöver förändra sina
sätt att spara och lagra uppgifter.
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2 Nämndens/enhetens mål
Det övergripande Kommunfullmäktigemålet om att kommunen ska erbjuda barn och ungdomar
goda skol- och uppväxtvillkor där resultatmålet mäts genom att andelen behöriga gymnasieelever
ska öka (målnivån är satt till 100 % för året) - prognostiseras att inte uppfyllas.
Andel behöriga elever till yrkesinriktat gymnasieprogram var för våren 2017 59,4 % (48,5 %
uppnådde alla kunskapskraven) på Slottsskolan 7-9. Terminsbetygen för dec -17 för behörighet
åk 9 är 45 % och innebär att 55 % i dagsläget inte är behöriga till nationellt gymnasieprogram. En
utmaning är att ge alla elever en undervisning som leder till att de klarar skolans mål.
Det övergripande målet om att kommunen ska erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv som
kännetecknas av såväl professionalism som bredd och integration. Film/Animationsprojektet
startade 28 september. Kulturskolans fokus detta första år har varit förskola, fritidshem och
fritidsgård. En särskilt utsedd projektledare har samordnat alla aktiviteter. Övergripande
projektnamn är: Vingåker genom mina ögon. Förskolan har som tema "Jag och min kompis",
fritidshemmens tema är "Jag och min polare" och fritidsgården har som tema "Vi". Ett nära
samarbete har bedrivits med Filmkonst Sörmland. Nödvändig teknik och utrustning har
införskaffats och personal på de olika enheterna har getts möjlighet till utbildning. Vi har också
engagerat experter inom Film/Animation utifrån i form av två personer Oliwer Carpman och Uzi
Geffenblad. De inspelade filmerna visas på biografen den 31 maj. Inom projektet körskolan har
Kulturskolan genom vokalgruppen Dynamic Vocal nått samtliga barn i Vingåker under och deras
projekt avslutas med stor utomhuskonsert 15 maj.
Ovan är enbart en kort sammanställning av resultat för övergripande resultatmål. En analys
levereras i samband med Kvalitetsredovisningen i delårsrapporten.

3 Ekonomi
3.1 Ekonomisk utvärdering

Verksamhet
Barn- och utbildningsnämnden

Nettoavvikelse 2018-04-30, tkr

Prognos 2018-12-31, tkr

+ 550 tkr

-5 525 tkr

Ekonomisk uppföljning jan-april
Totalt sett redovisar Barn- och utbildningsförvaltningen en negativ avvikelse med -5800 tkr och
med en årsprognos på - 3800 tkr. Intäkter från annan kommun (Finnspång) väntas inkomma med
650 tkr för perioden och 3,2 mkr i migrationsintäkter för perioden samt statsbidrag för
karriärtjänster/förstelärare (330 tkr) och Lärarlönelyft (700 tkr) samt bidrag för ökad jämlikhet
312 tkr till Högsjö och Marmorbyns skola. PUT-intäkt täcker del av april månads
modersmålsundervisningskostnader (142 tkr). Budgeten för tilläggsbelopp är periodiserat på 12
månader istället för 6 mån och innebär att 1 mkr saknas. Resultatet med alla periodiseringar
landar på + 550 tkr för perioden jan-april.
Flera av verksamheterna redovisar underskott och kommer att få det svårt att hålla sin budget.
Bidrag från Migrationsintäkter förväntas inkomma med lägre intäkter än budgeterat med -1 mkr.
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En stor ekonomisk utmaning är elevtappet till andra kommuner (friskolor i annan kommun samt
kommunala skolor i annan kommun). Per april månad finns 144 st Vingåkerselever utanför
kommunen inom åk F-9. Utöver detta finns 54 elever på Österåkers friskola. Antalet elever i
andra kommuner är högre än budgeterat och bidrar till att kostnaderna ökat. Idag finns totalt sett
23 st elever i andra kommuner som det saknas budget till med ett årsbelopp om -1725 tkr.
Gymnasiet- för närvarande har vi 367 elever på gymnasieprogram och till hösten väntas det bli
413 elever. Elevantalet är därmed över budgeterat med totalt sett 36 elever och innebär en
kostnad på 3,8 mkr. Bidrag från Migrationsverket inkommer med +1 mkr över budget.
Prognosen för gymnasiet är svårprognostiserat med framförallt anledningen att eleverna är
asylsökande olika länge och intäkten är därför svår att uppskatta. Årsprognosen är -2 800 tkr.
Se mer i chefernas budget-/månadsrapport över ekonomi jan-mars/april- för ekonomiskt nuläge
med redovisade vidtagna och/eller planerade åtgärder.
Statliga bidrag läsår 17/18 och 18/19, belopp i kr

Statsbidrag
Elevhälsa
Fritidshemssatsningen
Insatsbidrag nyanlända
Hälsofrämjande utveckling
Karriärtjänster - förstelärare
Karriärtjänster - skolledare mm
Kvalitetssäkrande åtgärder - maxtaxa
Likvärdig skola
Lovskola
Lågstadiesatsningen
Lärarlönelyftet
Läxhjälp
Migrationsintäkter
Mindre barngrupper
Motverka och minska segregation
Papperslösa
Samordnare för nyanlända
Specialpedagogik för lärande
Traineejobb och hälso- och sjukvård
Ökad jämlikhet

17/18
128000
401697
Avslag
Avslag
986000
Ej sökt
362880
30000
3246934
2095920
324000

18/19
645000
401697
Ej sökt
Ej sökt
935000
1020000
367667
Söks i sept
122857
3248898
Söks i sept
331500

1849305

3056000
3840000
1835000 Ej sökt ännu
286971
Söks i aug
138200
Söks i okt
Ej sökt
185100 Återbetalningsskyldighet
332500
237500
932894
941101

Röd text = sökt men ännu ej beviljad, respektive ej sökt ännu

555

3.2

Investeringar

Barn- och utbildningsnämnden ram för investeringar är 2018 600 tkr. Det finns ett större behov
av investeringar än vad ramen tillåter. De behov som inte kan täckas övergår till 2019.

4 Kompetensförsörjning
4.1 Rekryteringsläge
Behovet av behöriga lärare, specialpedagoger och förskollärare är särskilt stort. Till hösten
kommer totalt sett ca 10 vidareutbildas till behöriga lärare/förskollärare och inom
specialpedagogik.
Rekrytering av rektorstjänst till Slottsskolan 7-9 har pågått under hela våren utan framgång.

5 Framtid
•
•
•
•
•
•
•
•

Samverkan med skolverket om Bästa skola kommer att vara huvuduppdraget under de
närmsta 3 åren.
Det råder platsbehov och fortsättning i att kartlägga behov och kolla alternativ till
lösningar pågår.
Att arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande är något som fortsatt behöver utvecklas
och stärkas på skolorna.
Hela Barn- och utbildningsförvaltningen behöver bli mer kostnadseffektiv. Effektiva
lösningar som slutligen gynnar barnen och eleverna och bidrar till ökad kvalitet.
Att fortsätta kompetensförsörjningen med vidareutbildning av obehöriga lärare.
Att stärka och utveckla kvaliteten dvs kvalitetsarbetet på huvudmannanivå och
verksamhetsnivå. Små ständiga förbättringar som leder till högre kvalitet är av vikt.
Byggnation av Slottsskolan 7-9 fortsätter
Första spadtaget för förskolan, Loke, sker under maj månad.
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1 Ekonomi
1.1 Ekonomisk utvärdering
Verksamhet

Nettoavvikelse 2018-04-30, tkr

Nämnden

21

Badhuset

298

Prognos 2018-12-31, tkr

-130

Turism / fritid

56

Fritidsgården

-72

Bibliotek

-17

Kultur

336

Bidrag

0

0

Administration

0

+500

622

270

Summa

-100

Med anledning av att badhuset är stängt under 1,5 månader uppskattas intäktsbortfallet till
ca 130 000 kr vilket blir ett minus i årsprognosen för verksamheten på lika mycket. Vi diskuterar
möjligheten att få en hyresreduktion av fastighetsägaren under reparationstiden men har ännu
inte nått någon överenskommelse om detta.
Fritidsgården ligger ca 100 000 kr över budget på lönekostnaden det första kvartalet vilket bland
annat beror på att lönekostnader som borde belastat 2017 hamnat på 2018 vilket i sin tur berodde
på att vi ändrat anställningsformerna för personalen. Med förändringarna av arbetstiden, stängt
på lördagar och finansiering av vissa personalkostnader med sommarlovsbudgeten borde det på
helår hamna inom ram, men prognosen tertial 1 får ändå blir en avvikelse på 100 000 kr.
Den nya hyran för Säfstaholms slott efter renoveringen kommer ju troligtvis inte falla ut förrän
2019, vilket gör att vi kommer ligga plus ca 500 000 kr på helår för den utgiftsposten.
I övrigt går det inte att dra några säkra slutsatser om prognosen så här tidigt på året. Ingen övrig
del av verksamheten visar några tecken på att avvika från budgeten i nuläget.
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1 Ekonomi
1.1 Ekonomisk utvärdering
Verksamhet

Nettoavvikelse 2018-04-30, tkr

Prognos 2018-12-31, tkr

-120

0

478

0

Områdesplanering

-126

0

Bostadsanpassning

417

0

-163

0

486

0

Samhällsbyggnadsnämnden
Bygg och Plan

Miljö
Summa

Totalt redovisar nämnden efter årets första fyra månader en positiv budgetavvikelse på 486 tkr
och en årsprognos på +/- noll jämfört med budget.
På årsbasis kommer nämnden att ha ett nollresultat. Oklart vad minuset per 30 april härrör ifrån.
Vi kommer ha ett nollresultat på bygg och plan, vi har under våren fått haft stora bygglov, mycket
bygglovsinkomster. Kommer troligen inte ha det i höst.
Områdesplanering ligger lite back, då vi har vissa kostnader för detaljplaner som inte varit
beräknade. Kommer för helåret att vara ett nollresultat.
Bostadsanpassning kommer det inte vara ett nollresultat på, men det är i dagsläget svårt att säga vad
det kommer bli.
Miljö har troligen inte fått in sina intäkter för årsdebiteringar ännu. Vi har ganska stor omsättning
på personal, vilket kan innebära att vi inte får tillräckligt med inkomster. Vi räknar ändå med ett
nollresultat vid årets slut.

562

Vingåkers kommun

Uppföljning Tertial 1 2018
~-----

Socialnämnden
,

563

Vingåkers kommun

Innehållsförteckning
1

Ekonomi ...................................................................................................... 3

1.1

Ekonomisk utvärdering ............................................................................... 3

564

Vingåkers kommun

1 Ekonomi
1.1 Ekonomisk utvärdering
Verksamhet

Nettoavvikelse 2018-04-30, tkr

Prognos 2018-12-31, tkr

133

118

1 179

O

-3 391

-7567

Funktionohinderomoorg

1 278

1218

.\ldrcomoorg

1 250

-3341

449

-9572

Nämnd och Förvaltning
Ung integration
[ndivid- och familjcomoorg

Summa

Den viktigast kommentaren till denna tertialrapport är att den är mycket osäker. Det beror dels
på bytet av ekonomisystem men främst på bytet av kodstruktur. Stor osäkerhet råder om vad som
ingår i de olika siffrorna. Förvaltningen hade dessutom en dag på sig att göra analys och prognos
för att rapporten skulle hinna med i utskick till utskott och nämnd för att nämnden ska hinna
besluta om rapporten och lämna den vidare den 16 maj som är sista dag.
Utfallet är totalt sett för nämnden ett underskott på cirka 500 tkr jämfört med en operiodiserad
budget om hänsyn tas till några omföringar som ej är gjorda. Med tanke på att kostnader för
semestervikarier och årets löneökningar inte flnns med i utfallet är det troliga ett underskott på
hela året på cirka 10 miljoner kr. Stora underskott visar framför allt individ- och familjeomsorgen
genom försörjningsstöd och placeringar av barn/ungdomar och vuxna missbrukare. Även
Hemtjänsten har för närvarande ett betydande underskott på grund av större behov av insatser än
vad budgeten tillåter.
Inom funktionshinderomsorgen är osäkerheten extra stor framför allt då det gäller personlig
assistans. Arbete fortgår för att försöka få en klarare bild av läget.

565

vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11

103 (x)

Au § 84

KS 2018/201

Kommunplan med budget 2019 och flerårsplan 20202021
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att prioritera så att kommunen uppnår en budget i
balans år 2019, det vill säga att ett resultat om minst noll kronor budgeteras.
2. Kommunfullmäktige fastställer de ekonomiska budgetramar för 2019-2021
avseende drift- och investeringsverksamheten.
Sammanfattning av ärendet
Nämndernas budgetramar tilldelas sedan 2015 enligt en resursfördelningsmodell som
kopplar ekonomiska resurser till förändringar i demografin. Kommunens befolkning
antas öka i snitt med 19-20 personer per år enligt senast kända befolkningsprognos,
vilket är en svagare ökningstakt än föregående prognos. Kommunstyrelsen har
fastställt planeringsdirektiv för uppräkningsfaktorer. Uppräkning av löner medför
ökade kostnader på cirka 9,1 mkr. Satsning som attraktiv arbetsgivare medför en
kostnad på 2,7 mkr. Övrig uppräkning av budgetramarna avser kostnader för
lokalvård, vissa kostnader för köp av verksamhet samt finansiella poster. Kommunens
intäkter från skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med knappt 11 mkr netto.
Verksamheter inom Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden får med
automatik upp-/nedräkning av ekonomisk ram utifrån aktuell befolkningsprognos,
vilket 2019 innebär att uppräkning görs med 9,0 mkr till Barn- och
utbildningsnämnden medan en nedräkning med 1,9 mkr sker för Socialnämnden.
Kommunens budgeterade resultat utifrån det förslag som resursfördelningsmodellen
ger, uppgår i utgångsläget till -8,3 mkr. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför
att prioriteringar sker för att uppnå en budget i balans år 2019, det vill säga att ett
resultat om minst noll kronor budgeteras.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-05-23
UTKAST – Kommunplan med budget 2019, flerårsplan 2020-2021
Underlag från samtliga nämnder, revisorer och överförmyndare
Befolkningsprognos 2018-2025 från Statisticon

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-05-23
Handläggare

Elin Höghielm
Tel: 0151-191 16, 073-066 38 39

E-post: elin.hoghielm@vingaker.se
Diarienummer

KS 2018/201

Förslag till kommunplan med budget 2019 och
flerårsplan 2020-2021 (del 1)
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
1. Föreslå kommunfullmäktige att prioritera så att kommunen uppnår en budget i
balans år 2019, det vill säga att ett resultat om minst noll kronor budgeteras.
2. Föreslå kommunfullmäktige att fastställa ekonomiska budgetramar för 2019-2021
avseende drift- och investeringsverksamheten.

Beskrivning av ärendet
Nämndernas budgetramar tilldelas sedan 2015 enligt en resursfördelningsmodell som
kopplar ekonomiska resurser till förändringar i demografin. Kommunens befolkning
antas öka i snitt med 19-20 personer per år enligt senast kända befolkningsprognos,
vilket är en svagare ökningstakt än föregående prognos. Kommunstyrelsen har
fastställt planeringsdirektiv för uppräkningsfaktorer. Uppräkning av löner medför
ökade kostnader på cirka 9,1 mkr. Satsning som attraktiv arbetsgivare medför en
kostnad på 2,7 mkr. Övrig uppräkning av budgetramarna avser kostnader för
lokalvård, vissa kostnader för köp av verksamhet samt finansiella poster. Kommunens
intäkter från skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med knappt 11 mkr netto.
Verksamheter inom barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får med
automatik upp-/nedräkning av ekonomisk ram utifrån aktuell befolkningsprognos,
vilket 2019 innebär att uppräkning görs med 9,0 mkr till barn- och
utbildningsnämnden medan en nedräkning med 1,9 mkr sker för socialnämnden.
Kommunens budgeterade resultat utifrån det förslag som resursfördelningsmodellen
ger, uppgår i utgångsläget till -8,3 mkr. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför
att prioriteringar sker för att uppnå en budget i balans år 2019, det vill säga att ett
resultat om minst noll kronor budgeteras.

Ärendets beredning
Inom kommunledningsförvaltningen främst av budgetstrateg, ekonomichef och
kommunchef. Diskussioner och samråd har skett i kommunledningsgruppen. Underlag
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har presenterats och diskuterats vid dialogdagar mellan ledande politiker och
tjänstemän i kommunen och de kommunala bolagen i mars och maj månad. Samtliga
nämnder har kommenterat konsekvenser och belyst sina behov av ramförändringar
och beslutat om eventuella äskanden. Dessa beslut är en del av detta ärende. Se
bilagor. Vid dialogdag 2 i slutet av maj gavs samtliga nämnder tillfälle att redovisa
och kommentera sina beslut. Deltagarna fick en genomgång avseende vilka
förutsättningar som gäller med hänsyn till befolkning, skatteunderlagsprognos osv.
De fackliga organisationerna i den centrala samverkansgruppen får information i slutet
av maj. Kommunfullmäktige kommer att fastställa dokumentet Kommunplan med
budget 2019, del 1 innehållande de ekonomiska budgetramarna på sitt sammanträde
den 20 juni. Slutligen kommer dokumentet Kommunplan med budget 2019 och
flerårsplan 2020-2021 (del 2, slutlig version) att beslutas av kommunfullmäktige den
26 november.

Bakgrund
Kommunen använder en resursfördelningsmodell för tilldelning av ekonomiska
budgetramar till nämnderna där de direktiv som kommunstyrelsen fastställt för åren
2018-2020 (KS§42/2017) utgör utgångspunkt för olika uppräkningar och modellen tar
även hänsyn till befolkningsförändringar inom verksamheterna för förskola,
förskoleklass, grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg. Befolkningsprognos som
tagits fram i samarbete mellan kommunledningsgrupp och Statisticon per 180322
ligger till grund för antaganden om befolkning. Ett nytt förslag till resursfördelningsmodell med koppling till utjämningssystemet har diskuterats under våren, men på
grund av alltför många osäkerhetsfaktorer har den i nuläget pausats för att återigen
diskuteras under hösten. Detta medför att beräkningsunderlag i detta material utgår
från den resursfördelningsmodell som tillämpats sedan 2015.
Ekonomiskt läge våren 2018
Vid uppföljning av kommunens ekonomiska läge för perioden januari-april 2018
prognostiseras totalt för helåret ett negativt resultat på 6,4 mkr inklusive kostnader på
3,4 mkr som i samband med fastställande av årsredovisning för 2018 ska finansieras
ur tidigare öronmärkta pengar (eget kapital). Det justerade resultatet uppgår till -3,0
mkr. Detta innebär att det behöver vidtas åtgärder för att nå en ekonomi i balans vid
årets slut. Den demografiska reserven ska årligen i samband med budget uppgå till 1
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och den kan användas för att möta
upp kostnadsförändringar eller intäktsbortfall som inträffar under budgetåret kopplat
till befolkningsförändringar. Under 2018 finns knappt 5,3 mkr i den demografiska
reserven. Hittills finns inget beslut om att ta den i anspråk. Ett sådant beslut påverkar
inte det slutliga resultatet då det enbart handlar om omföringar inom den totala
budgeten.
Ekonomiska planeringsförutsättningar
Kommunstyrelsens planeringsdirektiv som antogs för åren 2018-2020 (ks§42/2017)
gäller med avseende på uppräkningsfaktorer för löner, hyror, lokalvård samt vissa
kostnader för köp av verksamhet. För verksamheterna inom förskola, förskoleklass,
grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg sker förändring av budgetramen kopplat
till befolkningsförändringen för aktuell åldersgrupp. Senaste befolkningsprognos från
Statisticon ska ligga till grund för beräkningen. Vidare gäller att kostnaderna för
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kommunbidrag till Viadidakt, VSR, kollektivtrafik och kostnaderna för
gymnasieskolan ska erhålla kompensation för faktisk uppskattad kostnad.
Befolkning
Enligt senaste befolkningsprognosen för Vingåkers kommun åren 2018-2025
(Statisticon 180322, se bilaga) förutspås en positiv befolkningsutveckling i
kommunen. Totalt under kommande åttaårsperiod beräknas folkmängden öka med 152
personer, från 9.180 personer 171231 till 9.332 personer vid utgången av år 2025.
Totalt innebär detta en ökning med i snitt 19-20 personer per år de kommande åren.
Detta är en svagare ökningstakt än den föregående prognosen. Den faktiska siffran för
kommunens folkmängd per 31 mars 2018 uppgår till 9.218 personer.
Skatter och generella statsbidrag
För beräkning av kommunens intäkter från kommunalskatt och generella statsbidrag
används senast erhållna prognos från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
(cirkulär 18:18). Prognos för generella statsbidrag beräknas utifrån prognostiserat
invånarantal den 1 november året före budgetåret (utbetalningsåret) med en årlig
ökningstakt enligt nedan, vilken fastställts av kommunfullmäktige i samband med
beslut om budget 2018 och flerårsplan 2019-2020 (kf§117/2017). För år 2021 antas
samma ökningstakt, 50 personer.
2019:
2020:
2021:

9.225 personer (1 november 2018)
9.275 personer (1 november 2019)
9.325 personer (1 november 2020)

Nedanstående tabell visar aktuell prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag:
Cirkulär 18:18
Befolkningsantagande, KS-direktiv

År 2019
9 225

År 2020
9 275

År 2021
9 325

Skatteintäkter

398 417

410 767

425 966

Generella statsbidrag och utjämning

170 425

174 838

176 916

Summa

568 842

585 605

602 882

10 676

6 410

0

579 518

592 015

602 882

-2 235
-2 235

-4 498
-4 498

602 882

Välfärdsmiljarder utanför "påsen"

Totalt
Jmf mot beslutad budget KF 20171127
Jämfört mot beslutad budget KF 2017

Kommunen har som helhet ett begränsat ekonomiskt utrymme, vilket utgörs av
summan skatteintäkter och generella statsbidrag i tabellen ovan (raden Totalt). Detta
är ”taket” i resursfördelningsmodellen. Den senaste skatteunderlagsprognosen
(cirkulär 18:18) ger ett sämre utfall avseende skatteintäkter och generella statsbidrag
än den som låg till grund för kommunfullmäktiges beslut om budget 2018 och
flerårsplan för 2019-2020. Det rör sig om 2.235 tkr år 2019 och 4.498 tkr år 2020.
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Kommunövergripande mål
Kommunfullmäktige har i februari 2015 beslutat om sju övergripande mål som gäller
från och med 2016. Målen tar sin utgångspunkt i de fyra perspektiven Medborgare,
Hållbarhet, Medarbetare och Ekonomi. Till dessa mål har kommunfullmäktige i
augusti 2015 även fastställt ett antal resultatmål. Kommunfullmäktige har också
fastställt den politiska majoritetens strategiska inriktning för åren 2016-2019 där det
till nedanstående övergripande mål finns beskrivet vad majoriteten vill verka för och
vad som ska genomföras under mandatperioden.
MEDBORGARE
1. Vingåkers kommun ska ha god tillgänglighet, inbjuda till delaktighet och bemöta

medborgarna respektfullt
2. Kommunen ska erbjuda barn och ungdomar goda skol- och uppväxtvillkor samt för alla

invånare förutsättningar för bra levnadsvillkor och en god folkhälsa
3. Kommunen ska erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv som kännetecknas av såväl

professionalism som bredd och integration
HÅLLBARHET
4. I Vingåker ska det finnas attraktiva och hållbara miljöer
5. Vingåker ska ha ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv samt effektiva och säkra

kommunikationer.
MEDARBETARE
6. Vingåkers kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med goda, effektiva och stolta

medarbetare och ledare.
EKONOMI
7. Vingåkers kommun ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning.
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Resursfördelningsmodell
Av tabellen nedan framgår befolkningsförändringen för respektive åldersgrupp i
resursfördelningsmodellen för åren 2019-2021 utifrån senaste befolkningsprognos
(Statisticon, 180322). Befolkningsförändringen i dessa åldersgrupper får en direkt
koppling vid tilldelning av budgetramarna. Utgångspunkt är befolkningsuppgifterna
för 2018 som avser den budget som kommunfullmäktige antog i november 2017 för
2018 (den vänstra kolumnen i tabellen).
Förändring % Förändr
År 2018
Förskola 0-5 år
596
Förskoleklass, 6-åringar
105
Grundskola, 7-15 år
972
Gymnasium, 16-18 år
353
2 026
65-79 år
80-89 år
90+

1 884
454
99
2 437

År 2019
600
101
1 037
383
2 121

4
-4
65
30
95

0,67%
-3,81%
6,69%
8,50%
4,69%

1 867
451
95
2 413

-17
-3
-4
-24

-0,90%
-0,66%
-4,04%
-0,98%

% Förändr % Förändr
År 2020
År 2021
-2,00%
0,17%
16,83%
-10,17%
-0,58%
2,13%
3,39%
-1,01%
0,57%
0,33%
0,27%
2,22%
1,05%
0,66%

0,91%
2,82%
2,08%
1,32%

Den procentuella förändringen i befolkningsgrupperna ovan används sedan för
resursförändring av budgeten för respektive verksamhet i resursfördelningsmodellen.
Exempelvis beräknas antalet barn i åldersgruppen 6-åringar minska med 3,81 procent,
vilket innebär att budgetramen för förskoleklass ska minskas med motsvarande
procent mellan åren 2018 och 2019. När det gäller åldersgruppen 7-15 år råder det
omvända då antalet personer som är 7-15 år förväntas öka med 8,5 procent, vilket
medför att budgetramen för grundskolan ska ökas med motsvarande procent mellan
åren 2018 och 2019. Samtliga åldersgrupper inom äldreomsorgens verksamheter
förväntas minska jämfört med den förra befolkningsprognosen, vilket medför en
reducerad budget för dessa åldersgrupper. Detta betyder inte att antalet äldre förväntas
bli färre, enbart att de inte ökar i samma takt som den förra befolkningsprognosen
indikerade och att antalet personer i prognosen för 2018 var högre i den än i den
prognos som ligger till grund för 2019 års förslag till budget.
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Förslag till budgetramar 2019
Av tabellen nedan framgår utifrån ovan beskrivna delar hur resursfördelningsmodellen
beräknar förslag till budgetramar för 2019 för finansen, kommunstyrelsen samt
nämnderna (se även bilaga).
Resursberäkning för 2019

Befolkning: 9.225 personer för skatt/statsbidrag

Nettoramar inkl interna poster

Budget
KS -direktiv
Finansen

2018

Cirkulär 18:18

Aktuellt läge inför Ksau 180531

Statisticon 1803

Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn
Löner
hyror lokalvård köp verks övrigt
budget
2,5%
2%
2%
1,5%

Volymför
ex befolkn.
prognos
%

Befolknin Föränd Politisk
prognos jmf
prio
kronor
KF 1711
(Minus=mer)

550 343

varav
Skatter och statsbidrag
Bidrag mottagning asyl
Pensioner
Attraktiv arbetsgivare (1,0%)
Övrigt finansen
Avskrivning invest. synnerliga skäl
Demografisk reserv
Skatteväxling
Upprustning Slottet
Nybyggnation Slottskolan
Summa:

550 343

Kommunstyrelsen

-103 654

550
18
-9
-2

241
448
811
447
914
-1 500
-5 502

varav
Kommunbidrag VSR
Kommunbidrag Viadidakt
Kollektivtrafik
Avskrivning nytt ekonomisystem
Revision
Valnämnd
Överförmyndaren

-8 445
-12 592
-11 723
-250
-696
-196
-2 671

Kultur och fritid

-14 993

18 600
-7 771
-1 678
69
-500
-186
-300
-583
-2 166
5 486

841
677
489
191
983
-2 000
-5 688
-300
-583
-2 166
553 085

-308

-105 644

-2 744

-1 337

-220

-6

-119

-287
54
-249
0
174
0
-176

-92

-5

-4

568
10
-11
-5

0

Barn/utbildning

varav
Extra från attraktiv arb.givare
Förskola, 0-5 år
Förskoleklass, 6 år
Grundskola, 7-15 år
Gymskola, 16-18 år
Socialnämnden

varav
Extra från attraktiv arb.givare
Äldreomsorg
65-79 år
80-89 år
90- över
TOTALT
1 % överskott av skatter o
utjämning
Differens

0

841
677
489
191
983
-2 000
-5 688
-300
0
-2 166
553 667

0

-105 644

583

0

568
10
-11
-5

0
-8 732
-12 538
-11 972
-250
-696
-22
-2 671

-8 732
-12 538
-11 972
-250
-696
-22
-2 671

-15 270

-583

Upprustning Slottet
Samhällsbyggnad

Beräkning
budget
2019

-15 852

-583
-6 106

-146

0

0

-6

-6 259

-212 713

-3 059

-350

-129

-493

-216 744

-1
-34
-4
-82
-40

000
933
200
302
805

-204 912

-34
-4
-82
-40
-4 428

-621

-34

-324

933
200
302
805

-9 048

0,67%
-3,81%
6,69%
8,50%

0

-6 259

0

0

-225 792

-234
160
-5 506
-3 468
1 932

-210 319

0

0

-35
-4
-87
-44
0

0

168
040
808
273

-208 387

-300
-21 975
-46 304
-35 364
7 964 -11 890
5 502

-21 975
-46 304
-35 364
-1 283

-174

-945

5 178

-1 151

-0,90%
-0,66%
-4,04%

198
306
1 429
-7 116

-21 777
-45 998
-33 935
-583

2 462

0

-8 268
5 688

-13 956

I den högra kolumnen i tabellen framgår förslag till budgetram för 2019 för de olika
nämnderna utifrån de faktorer som har beskrivits ovan, senaste
skatteunderlagsprognos, befolkningsförändringar, uppräkning av löner, hyror,
lokalvård, köp av verksamhet osv. Enligt tidigare fastställt mål har 1 procent av skatter
och generella statsbidrag öronmärkt till demografisk reserv, för närvarande 5.688 tkr
(cirkulär 18:18).
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Befolkningsprognosen medför att barn- och utbildningsnämndens budgetram ska
utökas med 9.048 tkr och att socialnämndens budgetram ska reduceras med 1.932 tkr.
Detta medför att kommunens budgeterade resultat utifrån dessa faktorer beräknas bli
negativt med 8.268 tkr. Fullmäktiges resultatmål om 1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag motsvarar ett positivt resultat på 5.688 tkr (enligt senaste
skatteunderlagsprognos), vilket innebär att det i utgångsläget saknas motsvarande
13.956 tkr för att fullmäktiges resultatmål ska uppnås. Samtidigt finns äskanden om
behov av utökade ekonomiska ramar från samtliga nämnder om totalt cirka 38 mkr. Se
bilagor. Till viss del kompenserar resursfördelningsmodellens automatiska uppräkning
på grund av demografi delar av dessa äskanden, framförallt det äskande som barn- och
utbildningsnämnden beslutat om.
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Förslag till budget 2019 och flerårsplan 2020-2020
Förslag till budgetramar för åren 2019-2021 utifrån gällande resursfördelningsmodell
och enligt kommunstyrelsens planeringsdirektiv ser ut enligt tabellen nedan:
FLERÅRSPLAN 2019-2021

Nettoramar inkl interna
Cirkulär 18:18

Befolkningsantagande
Finansen

Aktuellt läge inför Ksau 180531

Förslag
Förslag
Förslag
budget
budget
budget
2019
2020
2021
9225 personer9275 personer 9325 personer

varav
Skatter och statsbidrag
Bidrag mottagning Asyl
Pensioner
Attraktiv arbetsgivare (1,0%)
Övrigt finansen
Avskrivning invest. synnerliga skäl

605
410
031
004
019
000

602 881
0
-15 211
-10 887
1 055
-2 000

-5 688
-300
-2 166

-5 856
-300
-4 331

-6 029
-300
-4 331

Summa:

553 667

559 512

564 658

Kommunstyrelsen

-105 644

-109 375

-112 225

-8 732
-12 538
-11 972
-250
-696
-22
-2 671

-8 894
-13 119
-13 237
-250
-696
-22
-2 671

-9 054
-13 619
-13 671
-250
-696
-22
-2 671

-15 852

-16 656

-16 943

Demografisk reserv, 1%
Skatteväxling
Nybyggnation Slottskolan

varav
Kommunbidrag VSR
Kommunbidrag Viadidakt
Kollektivtrafik
Avskrivning nytt ekonomisystem
Revision
Valnämnd
Överförmyndaren

Kultur och fritid

568
10
-11
-5

841
677
489
191
983
-2 000

0

Upprustning Slottet

Samhällsbyggnad
Barn/utbildning
varav
Förskola, 0-5 år
Förskoleklass, 6 år
Grundskola, 7-15 år
Gymskola, 16-18 år

585
6
-13
-8
1
-2

0

0

-6 259
-225 792

-6 415
-230 885

-6 575
-235 087

-35
-4
-87
-44

-34
-4
-87
-45

-34
-4
-87
-45

168
040
808
273

464
720
299
774

464
720
299
774

-208 387

-215 359

-221 009

varav
Äldreomsorg
65-79 år
80-89 år
90- över

-21 777
-45 998
-33 935

-21 836
-47 019
-34 291

-21 836
-47 019
-34 291

TOTALT, interna
budgeterat
Justering
posterresultat

-8 268
0

-19 177
0

-27 181
0

5 688

5 856

6 029

-13 956

-25 033

-33 210

Socialnämnden

1 % överskott av skatter o

Differens mot kf:s mål på 1%
Resultatmål, enl kf ska det vara 1% per år.

-1,45%

-3,27%

-4,51%
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Av tabellen ovan framgår att det i nuläget på raden Totalt budgeteras för ett negativt
resultat samtliga år; -8.268 tkr år 2019, -19.177 tkr år 2020 och -27.181 tkr år 2021.
För att uppnå kommunfullmäktiges resultatmål saknas det ytterligare pengar, vilket
framgår på raden för Differens längst ner i tabellen.
Investeringar
Det totala årliga investeringsutrymmet utgörs av volymen avskrivningar, vilken
uppgår till 10.760 tkr per år för perioden 2019-2021. I tabellen framgår att det för
samtliga kommande år finns ett tillgängligt investeringsutrymme, utöver det som
sedan tidigare tilldelats nämnderna, på motsvarande 2.110 tkr.
tkr

Kommunstyrelsen

Budget

Plan

Plan

Förslag

2018

2019

2020

2021

7 035

7 035

7 035

7 035

Kultur- och fritidsnämnden

185

185

185

185

Samhällsbyggnadsnämnden

320

320

320

320

Barn- och utbildningsnämnden

600

600

600

600

2 035

510

510

510

SUMMA UTGIFTER, tkr

10 175

8 650

8 650

8 650

Investeringsutrymme, tkr

10 260

10 760

10 760

10 760

Tillgängligt
investeringsutrymme, tkr

85

2 110

2 110

2 110

Socialnämnden

Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat om ett antal investeringar med
synnerliga skäl. Detta innebär att de vid behov kan finansieras genom upptagande av
lån. I tabellen nedan redovisas vilka belopp som fullmäktige beslutat om samt hur
mycket som återstår.
Synnerliga skäl, upplåningsbehov
KF§
Projekt
§ 24 den 18/4-16
§ 24 den 18/4-16
§ 24 den 18/4-16
§ 24 den 18/4-16
§ 24 den 18/4-16
§ 24 den 18/4-16
§ 24 den 18/4-16
§ 24 den 18/4-16
§ 24 den 18/4-16
§ 24 den 18/4-16
§ 24 den 18/4-16
§ 18 den 13/3-17
§ 69 den 26/6-17
§ 70 den 26/6-17

SUMMA

Tennisparken
Extra satsning asfaltering
Åtgärda rasrisk Vingåkersån i tätorten
Åtgärda infratruktur rasrisk Vingåkersån
Omläggning VA Hansjögatan
Investering nya elevdatorer
Sluttäckning av deponin
Bygga ny ÅVC
Årenhdehantering samhällsbyggnadsnämnden
Utveckling av Brene industriområde
Skatehallen 2016-2017, Magasinet
Nytt ekonomisystem
Slottsskoleprojektet
Slottsprojektet Säfstaholms slott

KF-belutat Utfall 2016
totalbelopp
8 000
629
4 000
932
8 300
8 000
342
1 500
2 595
6 500
10 000
170
1 000
700
2500
12 800
1 200

67 265

1 903

Utfall 2017
5 097
661
73

Utfall 2018
(april)
2 146

Återstår

548
628

137
12

128
2 407
8 117
7 558
-220
1 700
6 500
10 000
170
1 000
152
1 735
12 800
1 188

9 622

2 505

53 235

110
100

1 720
895
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Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen har inte gjort några andra uppräkningar eller
justeringar av förslaget till budgetramar utifrån de äskanden som nämnderna lämnat in
i ärendet. Detta blir en politisk prioriteringsfråga.
Kommunfullmäktiges finansiella mål angående ett årligt resultat som uppgår till minst
1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag innebär med senast kända
skatteunderlagsprognos (cirkulär 18:18) att kommunens resultat 2019 ska vara minst
5.688 tkr. Efter hänsyn till de uppräkningar som görs för löner, hyror, lokalvård och
vissa köp av verksamhet samt övriga poster inom den finansiella verksamheten samt
de förändringar som följer av demografin kommer kommunfullmäktiges resultatmål
inte att kunna uppfyllas för något av de tre åren i flerårsplanen. Utgångsläget innebär
att det uppstår negativa resultat samtliga år. För att nå en budget i balans enligt
kommunallagens balanskravsregler saknas 8.268 tkr år 2019, 19.177 tkr år 2020 och
27.181 tkr år 2021. För att uppnå kommunfullmäktiges resultatmål saknas det
ytterligare pengar varje år.
Kommunens årliga investeringsutrymme uppgår kommande tre år till 10.760 tkr per år
varför det finns 2.110 tkr i återstående tillgängligt utrymme per år utöver det som
tidigare har beslutats. Här finns således möjlighet att göra ytterligare prioriteringar.
Kommunledningsförvaltningen poängterar att det vid en sådan prioritering är viktigt
att ta hänsyn till en investerings eventuella påverkan på driftbudgeten.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att prioritera så att kommunen når en budget i balans år 2019,
innebärande att ett resultat om minst noll kronor budgeteras.
Inför att mandatperioden 2014-2018 skulle börja beslutade kommunfullmäktige sju
övergripande mål med tillhörande indikatorer. Allt eftersom uppföljningstillfällena har
passerat har det visat sig att det är tveksamt om indikatorerna går att använda för att
göra en bra bedömning av måluppfyllelsen. Dessutom finns det utöver dessa sju
övergripande mål en strategisk inriktning för mandatperioden beslutad av den politiska
majoriteten, vilket gör att det inte är helt klart vilken faktisk betydelse de sju målen
egentligen har. Frågan blir då vad de sju målen och uppföljning av dem egentligen
tillför. Därutöver tillkommer att uppföljning av målen kräver resurser i tjänstemannaorganisationen som av effektivitetsskäl sannolikt används bättre på annat sätt. De sju
målen gäller formellt även 2019, men eftersom det är ett val i september är det rimligt
att den politiska ledningen under hösten formulerar vilka mål för den kommande
mandatperioden som ska skrivas in i det beslut om kommunplan med budget för 2019
och flerårsplan 2020-2021 som tas före årsskiftet.
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Konsekvenser
Om inga prioriteringar görs kommer kommunens budgeterade resultat att vara
negativt, vilket strider mot balanskravsreglerna i kommunallagen. Det negativa
resultatet ska då återställas inom tre år. Ett negativt resultat försämrar kommunens
eget kapital.

Bilagor
-Resursfördelningsmodell, förslag till budget 2019 och flerårsplan 2020-2021
-Kommunplan med budget 2019, del 1, Utkast juni-18, (Kompletteras till KF)
-Befolkningsprognos, Statisticon mars 2018
-Samtliga nämnders beslut och underlag till budgetäskanden inför kommunplan med
budget 2019

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Överförmyndaren
Valnämnden
Revisorerna
Ekonomienheten

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

Elin Höghielm
Ekonomichef

Anders Nordling
Budgetstrateg
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Resursberäkning för 2019

Befolkning: 9.225 personer för skatt/statsbidrag

Nettoramar inkl interna poster

Budget
KS -direktiv
Finansen

2018

Cirkulär 18:18

Aktuellt läge inför Ksau 180531

Statisticon 1803

Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn
Löner
hyror lokalvård köp verks övrigt
budget
2,5%
2%
2%
1,5%

Volymför
ex befolkn.
prognos
%

Befolknin Föränd Politisk
prognos jmf
prio
kronor
KF 1711
(Minus=mer)

550 343

varav
Skatter och statsbidrag
Bidrag mottagning asyl
Pensioner
Attraktiv arbetsgivare (1,0%)
Övrigt finansen
Avskrivning invest. synnerliga skäl
Demografisk reserv
Skatteväxling
Upprustning Slottet
Nybyggnation Slottskolan
Summa:

550 343

Kommunstyrelsen

-103 654

550
18
-9
-2

241
448
811
447
914
-1 500
-5 502

varav
Kommunbidrag VSR
Kommunbidrag Viadidakt
Kollektivtrafik
Avskrivning nytt ekonomisystem
Revision
Valnämnd
Överförmyndaren

-8 445
-12 592
-11 723
-250
-696
-196
-2 671

Kultur och fritid

-14 993

18 600
-7 771
-1 678
69
-500
-186
-300
-583
-2 166
5 486

841
677
489
191
983
-2 000
-5 688
-300
-583
-2 166
553 085

-308

-105 644

-2 744

-1 337

-220

-6

-119

-287
54
-249
0
174
0
-176

-92

-5

-4

568
10
-11
-5

0

Barn/utbildning

varav
Extra från attraktiv arb.givare
Förskola, 0-5 år
Förskoleklass, 6 år
Grundskola, 7-15 år
Gymskola, 16-18 år

0

Socialnämnden

varav
Extra från attraktiv arb.givare
Äldreomsorg
65-79 år
80-89 år
90- över
TOTALT
1 % överskott av skatter o
utjämning
Differens

-146

0

0

-6

-6 259

-212 713

-3 059

-350

-129

-493

-216 744

-204 912

-34
-4
-82
-40
-4 428

-621

-34

-324

0

-105 644

-8 732
-12 538
-11 972
-250
-696
-22
-2 671

-15 270

000
933
200
302
805

0

841
677
489
191
983
-2 000
-5 688
-300
0
-2 166
553 667

0
-8 732
-12 538
-11 972
-250
-696
-22
-2 671

-6 106

-1
-34
-4
-82
-40

568
10
-11
-5

583

Upprustning Slottet
Samhällsbyggnad

Beräkning
budget
2019

933
200
302
805

-9 048

0,67%
-3,81%
6,69%
8,50%

-15 852

-583

0

0

0

-6 259

0

0

-225 792

-234
160
-5 506
-3 468
1 932

-210 319

-583

-35
-4
-87
-44
0

0

168
040
808
273

-208 387

-300
-21 975
-46 304
-35 364
7 964 -11 890
5 502

-21 975
-46 304
-35 364
-1 283

-174

-945

5 178

-1 151

-0,90%
-0,66%
-4,04%

198
306
1 429
-7 116

-21 777
-45 998
-33 935
-583

0

-8 268
5 688

-13 956

2 462

1
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FLERÅRSPLAN 2019-2021

Nettoramar inkl interna
Cirkulär 18:18

Befolkningsantagande
Finansen

Aktuellt läge inför Ksau 180531

Förslag
Förslag
Förslag
budget
budget
budget
2019
2020
2021
9225 personer9275 personer 9325 personer

varav
Skatter och statsbidrag
Bidrag mottagning Asyl
Pensioner
Attraktiv arbetsgivare (1,0%)
Övrigt finansen
Avskrivning invest. synnerliga skäl

605
410
031
004
019
000

602 881
0
-15 211
-10 887
1 055
-2 000

-5 688
-300
-2 166

-5 856
-300
-4 331

-6 029
-300
-4 331

Summa:

553 667

559 512

564 658

Kommunstyrelsen

-105 644

-109 375

-112 225

-8 732
-12 538
-11 972
-250
-696
-22
-2 671

-8 894
-13 119
-13 237
-250
-696
-22
-2 671

-9 054
-13 619
-13 671
-250
-696
-22
-2 671

-15 852

-16 656

-16 943

0

0

0

Demografisk reserv, 1%
Skatteväxling
Nybyggnation Slottskolan

varav
Kommunbidrag VSR
Kommunbidrag Viadidakt
Kollektivtrafik
Avskrivning nytt ekonomisystem
Revision
Valnämnd
Överförmyndaren

Kultur och fritid

568
10
-11
-5

841
677
489
191
983
-2 000

Upprustning Slottet

Samhällsbyggnad
Barn/utbildning
varav
Förskola, 0-5 år
Förskoleklass, 6 år
Grundskola, 7-15 år
Gymskola, 16-18 år

585
6
-13
-8
1
-2

-6 259
-225 792

-6 415
-230 885

-6 575
-235 087

-35
-4
-87
-44

-34
-4
-87
-45

-34
-4
-87
-45

168
040
808
273

464
720
299
774

464
720
299
774

-208 387

-215 359

-221 009

varav
Äldreomsorg
65-79 år
80-89 år
90- över

-21 777
-45 998
-33 935

-21 836
-47 019
-34 291

-21 836
-47 019
-34 291

TOTALT, interna
budgeterat
Justering
posterresultat

-8 268
0

-19 177
0

-27 181
0

5 688

5 856

6 029

-13 956
2

-25 033

-33 210

Socialnämnden

1 % överskott av skatter o

Differens mot kf:s mål på 1%
Resultatmål, enl kf ska det vara 1% per år.

-1,45%

-3,27%

-4,51%
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CIRKULÄR 18:18
Ekonomi och styrning
Ekonomisk analys
Mona Fridell m.fl.
EJ

Kommunstyrelsen
Ekonomi/finans

Budgetförutsättningar för åren 2018–2021
I detta cirkulär presenterar vi:
• Ny skatteunderlagsprognos
• Preliminär kostnadsutjämning 2019
• Reviderad LSS-utjämning 2018
• Preliminär LSS-utjämning 2019
• Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
• Preliminära arbetsgivaravgifter 2019
• Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag
Jämfört med den prognos vi presenterade i februari (cirkulär 18:5) är skatteunderlagets ökningstakt uppreviderad 2018 till följd av att arbetade timmar har utvecklats
starkt under slutet av 2017 och början av 2018.

Högkonjunkturen kulminerar 2019
Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och vi räknar med att BNP växer med
närmare 3 procent i år. Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas under 2019, men samtidigt blir utvecklingen i omvärlden något bättre vilket gynnar svensk export. Högkonjunkturen når då sin topp, men svensk BNP växer långsammare. I och med att antalet
arbetade timmar inte beräknas öka alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av
skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan
kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg
som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig.
Under konjunkturåterhämtningen har det framför allt varit den inhemska efterfrågan
som drivit tillväxten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den internationella
utvecklingen bättre fart och svensk export växer också snabbare. I Europa, där många
länder har haft en mycket svag återhämtning sedan 2010, tar det något bättre fart. I

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

580

CIRKULÄR 18:18
2018-04-27

2 (14)

USA är förväntningarna, åtminstone på kort sikt, positiva. Även i tillväxtländerna har
en negativ trend brutits.
Däremot mattas tillväxten i svensk inhemsk efterfrågan av något. Nästa år förväntas
tillväxten i investeringarna växla ned. Det är framförallt bostadsbyggandet som från
en hög nivå inte längre kan växa i samma takt som tidigare. Även hushållens och
kommunsektorns konsumtion ökar långsammare än tidigare. Sammantaget innebär det
att vi räknar med att kalenderkorrigerad BNP växer med 2,9 procent i år, 2,1 procent
2019 och 1,4 procent 2020.
Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är det inhemska inflationstrycket svagt. KPIF som 2017 ökade
med 2,0 procent väntas bli något lägre i år och nästa år, för att 2020 komma något
över 2 procent. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i början av
2019. I takt med att styrräntan sedan stegvis höjs stiger också de räntor som påverkar
hushållens ekonomi, därmed ökar KPI betydligt snabbare än KPIF.
Med den högkonjunktur som Sverige befinner sig i är det rimligt med överskott i de
offentliga finanserna. I takt med att konjunkturläget normaliseras minskar överskottet
i finansiellt sparande till 0,3 procent av BNP.
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring om inte annat anges
2016

2017

2018

2019

2020

BNP*

3,0

2,7

2,9

2,1

1,4

2021
1,6

Sysselsättning, timmar anställda*

2,6

2,0

2,1

0,1

–0,4

0,1

Relativ arbetslöshet, nivå

6,9

6,7

6,2

6,3

6,5

6,6

Timlön, nationalräkenskaperna

2,2

2,7

2,9

3,1

3,4

3,5

Timlön, konjunkturlönestatistiken

2,4

2,5

2,9

3,1

3,4

3,5

Konsumentpris, KPIF-KS

1,3

1,7

1,6

1,6

2,1

2,0

Konsumentpris, KPI

1,0

1,8

1,7

2,1

2,8

2,8

Realt skatteunderlag

2,6

1,3

1,4

0,5

0,0

0,6

Befolkning 15–74 år

0,9

1,1

0,6

0,7

0,4

0,5

*Kalenderkorrigerad utveckling.

Stark skatteunderlagstillväxt i år, men sedan går det trögare
Skatteunderlagsprognosen är baserad på den samhällsekonomiska bild som sammanfattas här ovan och presenteras utförligt den 15 maj i Ekonomirapporten, maj 2018.
Våra beräkningar bygger på att den långa konjunkturuppgången i svensk ekonomi
bryts 2019 och att högkonjunkturen övergår till ett läge med konjunkturell balans i
slutet av 2020.
Det betyder att den starka skatteunderlagstillväxt vi kunnat vänja oss vid under den
långa konjunkturuppgången sedan 2010 består till och med i år, men dämpas betydligt
från och med 2019 (diagram 1). Efter flera år med ökningstal på 4½ procent eller mer
väntar vi oss ett par år med en ökningstakt under det historiska genomsnittet. Det
främsta skälet är att arbetade timmar utvecklas betydligt svagare när vi närmar oss
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konjunkturtoppen, minskar 2020 och bara ökar marginellt 2021. Även pensionsinkomsterna ökar i långsammare takt från och med i år. Detta motverkas endast i viss utsträckning av att lönerna väntas stiga snabbare.
Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter
Procent respektive procentenheter

5
4
3
2
1
0
-1
2017

2018

Sysselsättning , timmar
Övrigt
Summa

2019

2020

2021

Timlön
Exkl. regeleffekter

Källa: Skatteverket och SKL.

År 2018 håller höjningen av grundavdraget för personer som fyllt 65 år tillbaka skatteunderlaget med 0,6 procentenheter. Den faktiska ökningstakten är därmed lägre än
den underliggande. Detta kompenseras kommunerna för genom en höjning av anslaget
Kommunalekonomisk utjämning med ett belopp som motsvarar avdragshöjningens
beräknade effekt på skatteintäkterna.
Förändring jämfört med SKL:s februariprognos
Jämfört med den prognos vi presenterade i februari (cirkulär 18:5) är skatteunderlagets ökningstakt uppreviderad 2018. För perioden därefter har bara en marginell upprevidering av 2021 gjorts.
Den relativt stora upprevideringen av innevarande år beror på att arbetade timmar har
utvecklats starkt under slutet av 2017 och början av 2018. Det innebär att ökningen
mellan kalenderåren 2017 och 2018 blir klart större än vi räknade med i februari, trots
att vi inte ändrat vår bedömning att ökningstakten under resten av året kommer att bli
lägre. Upprevidering av 2021 förklaras av att lönerna väntas stiga något mer i den nya
prognosen.
De beräkningar som ligger till grund för den nu aktuella prognosen bygger på snabbbare ökning av potentiell sysselsättning. Därför föranleder inte upprevideringen för i
år någon motsvarande nedrevidering längre fram.
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Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser
Procentuell förändring

SKL apr
Reg apr

2017

2018

2019

2020

2021

2017–2021

4,5

3,8

3,2

3,1

3,7

19,6

3,7

3,5

20,8
18,8
19,1

4,5

3,6

3,9

ESV apr

4,5

3,4

3,5

3,2

2,9

SKL feb

4,5

3,3

3,2

3,1

3,6

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL.

Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos
Regeringens prognos visar klart starkare skatteunderlagstillväxt än SKL:s. Skillnaden
förklaras till övervägande del av en mer positiv syn på sysselsättningsutvecklingen.
Det beror dels på att regeringen räknar med att det fortfarande råder högkonjunktur
vid utgången av 2021, dels på att man utgår från större ökning av den potentiella
sysselsättningen.
Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos visar mindre ökning av skatteunderlaget än
SKL:s om man ser till hela prognosperioden. Det är en nettoeffekt av att SKL:s bedömning resulterar i större skatteunderlagstillväxt i början och slutet av perioden medan ESV räknar med större ökningstal 2019 och 2020. Den huvudsakliga förklaringen
är att bedömarna har olika syn på sysselsättningsförloppet. SKL förutser större sysselsättningsuppgång än ESV i år, att konjunkturen börjar mattas 2019 och övergår i ett
neutralt konjunkturläge 2020. ESV:s bedömning är att högkonjunkturen består lite
längre, med större sysselsättningsnedgång 2021 som följd.
De olika bedömarnas uppfattning om vilken löneökningstakt som kan väntas är mer
likartad. Den största skillnaden är att ESV räknar med större löneökningar än SKL och
regeringen 2019.

Disponering av resultatutjämningsreserven
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för
att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de
egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för
riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med vår nuvarande prognos skulle det vara möjligt åren 2019–2021 (tabell 3).
En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat.
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Tabell 3. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling
Förändring i procent per år
Snitt 10 år
Årlig ökning
Differens

2017

2018

2019

2020

2021

4,0
4,4
0,4

3,9
4,4
0,5

3,9
3,1
–0,8

4,0
3,1
–0,9

4,0
3,7
–0,3

Källa: Skatteverket och SKL.

Slutavräkningar 2017–2018
Slutavräkning 2017
Enligt Rådet för kommunal redovisning, Rekommendation 4:2, ska det bokas upp en
preliminär avräkning för innevarande års skatteintäkter i bokslutet. Avräkningen ska
enligt rekommendationen beräknas utifrån SKL:s skatteunderlagsprognos i december.
Regeringen fastställde uppräkningsfaktorerna för 2016 och 2017 till 5,0 procent respektive 5,2 procent i Budgetpropositionen för år 2017. Slutligt utfall för 2016 blev
4,95 procent och vår prognos i december 2017 visade på en ökning av skatteunderlaget med 4,8 procent för 2017. Med den bedömningen uppgick rekommenderad uppbokning i bokslut 2017 till –204 kronor per invånare den 1.11.2016.
SKL:s prognos enligt detta cirkulär innebär en uppräkning med 4,5 procent för 2017
vilket innebär att prognosen för slutavräkningen 2017 beräknas till –334 kronor per invånare den 1.11.2016 för 2017. Därmed uppstår en korrigeringspost på –130 kronor
per invånare. Jämfört med vår februariprognos är det ingen förändring.
Slutavräkning 2018
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2017 och 2018 uppgår till 4,8 procent
respektive 3,4 procent, enligt budgetpropositionen för 2018. SKL:s prognos innebär
en något högre uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräkningen 2018 blir positiv och uppgår till 46 kronor per invånare den 1.11.2017, vilket är en förbättring med
223 kronor jämfört med februariprognosen.

Preliminärt utfall av 2019 års kostnadsutjämning
SKL har gjort en preliminär beräkning av 2019 års kostnadsutjämning med hjälp av
uppdaterat underlag från Statistiska centralbyrån (SCB). Precis som tidigare år är fyra
komponenter fortfarande inte uppdaterade/fastställda. Dessa är andelen med ekonomiskt bistånd (delmodellen för individ- och familjeomsorg), eftersläpningsbidraget
(delmodellen för befolkningsförändringar), de faktiska nettokostnaderna och uppräkningsfaktorn. Nedan kommer vi att resonera om dessa variabler.
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Andel med ekonomiskt bistånd över 6 månader (delmodellen för
individ- och familjeomsorg)
För ”andel med ekonomiskt bistånd över 6 månader” används 2016 års uppgifter.
Varje individ som uppfyller kriteriet medför ett förbättrat utfall på 110 000 kronor för
respektive kommun. Uppdateringen av denna variabel sker först till oktoberprognosen, vilket kan därför ha betydande påverkan för kommuner med stor förändring av
antalet försörjningsstödstagare. Om kommunens andel med långvarigt ekonomiskt bistånd ökat under 2017 jämfört med riket kommer uppdateringen ge ett positivt utfall
och minskar andelen blir följden ett negativt utfall från IFO-modellen.
Eftersläpningsbidraget för befolkningsökning i delmodellen för befolkningsförändringar
Ersättningen för eftersläpning i modellen för befolkningsförändringar har i likhet med
tidigare års aprilberäkningar satts till noll. Detta beror på att beräkningen för 2019
bygger på förändringen av folkmängden mellan 1 november 2017 och 1 november
2018. För de 36 kommuner som utjämningsåret 2018 fick ett bidrag innebär det en negativ förändring. Övriga kommuner betalade en avgift på 120 kronor per invånare. Då
det inte finns någon prognos över eftersläpningseffekter ingår den följaktligen inte i
filen ”Prognosunderlag K 2018–2025-18018”. I vår modell Skatter & bidrag finns det
dock möjlighet att simulera bidragets storlek utifrån vad man tror att befolkningen blir
per den 1 november 2018.
Den stora befolkningsökningen under senare år gör att det (återigen) är rekordmånga
kommuner (83) som kan få bidrag för eftersläpningseffekter 2018. Dessa kommuner
har haft en genomsnittlig befolkningsökning de senaste fem åren (2013 till 2017) som
överstiger 1,2 procent. För att bli aktuell för ersättning bidragsåret 2019 måste befolkningen i dessa kommuner även öka med 1,2 procent mellan den 1 november 2017 och
2018. Av bilaga 3 framgår vilka kommuner som kan komma ifråga för eftersläpningsbidrag 2019.
Verksamheternas nettokostnader 2017
Verksamhetskostnaderna på riksnivå från bokslut 2017 kommer att ligga till grund för
2019 års utjämning. Då verksamhetskostnader ännu inte är fastställda har SKL gjort
en bedömning av dessa utifrån antaganden om hur löner, priser samt volymutveckling
för de olika verksamheterna förändrats mellan 2016 och 2017.
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Tabell 4. Prognostiserad nettokostnad 2017 per verksamhet
Kronor per invånare om inte annat anges
Nettokostnad
2016, utfall
Förskola o skolbarnsomsorg

Nettokostnad 2017
SKL:s prognos

Procentuell
förändring

7 769

8 116

4,5 %

10 549

11 104

5,3 %

3 680

3 842

4,4 %

10 169

10 657

4,8 %

Individ- o familjeomsorg

3 939

4 202

6,7 %

Kollektivtrafik

2 444

2 588

5,9 %

Grundskola
Gymnasieskola
Äldreomsorg

Prisindex 2018 och 2019
För att kostnadsutjämningen ska motsvara 2019 års kostnadsnivå räknas standardkostnaderna för de flesta delmodeller upp med prisindex för 2018 och 2019. Till skillnad
från tidigare prognoser används här KPIF (förväntad prisförändring med oförändrade
räntekostnader för egnahem), istället för tidigare nettoprisindex (NPI). NPI kommer
fortsättningsvis inte att användas, och det är ännu inte beslutat vilket index som ska
användas i den definitiva utjämningen. Detta kommer att beslutas innan nästa prognos
i oktober. I prognosen som presenteras här används regeringens bedömning av KPIF
för 2018 (1,7 procent) och 2019 (1,7 procent) från Vårpropositionen 2018.
Utfallet
Kommunens standardkostnad för kostnadsutjämningens olika delar samt kommunens
bidrag eller avgift totalt framgår av bilaga 1. Bidraget eller avgiften för kommunen är
skillnaden mellan kommunens så kallade strukturkostnad och den genomsnittliga
strukturkostnaden för riket (40 865 kronor per invånare).
Förändringar för enskilda kommuner sträcker sig från ett bättre utfall med 1 291 kronor per invånare (Lessebo kommun) till ett sämre utfall med –1 775 kronor per invånare (Sundbybergs kommun). Sundbybergs utfall beror till stor del på att eftersläpningseffekten inte är inkluderad.
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Diagram 2. Förändrat utfall mellan prognosen för 2019 mot utfall för 2018
Kronor per invånare
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Nästa beräkning
SCB kommer senast den 1 oktober att redovisa nästa prognos över 2019 års kostnadsutjämning. I den beräkningen kommer kostnadsuppgifterna per verksamhet vara fastställda.

Reviderad LSS-utjämning 2018
I mars presenterade SCB det reviderade utfallet i LSS-utjämningen för 2018. Jämfört
med utfallet från december har några få kommuner ändrat i sina underlag. Påverkan på
andra kommuners utfall är mycket marginellt.

Preliminär LSS-utjämning 2019
SCB har gjort en tidig prognos för utfallet i LSS-utjämningen 2019 som baseras på
2017 års ekonomiska utfall för de flesta kommuner. Prislapparna och totalkostnaden
är baserat på uppgifter från de kommuner som kommit in med uppgifter från 2017.
För 225 kommuner som kommit in med sina Räkenskapssammandrag (RS) för 2017
före den 19 april beräknas personalkostnadsindex (PK-IX) på dessa siffror. Detta gäller även om RS inte är färdiggranskat av SCB. För övriga kommuner så används PKIX för 2018 års utjämning som är baserat på RS för 2016. Vi kommer liksom tidigare
år att göra en ny prognos för LSS-utjämningen 2019 i juni när RS för 2017 är färdigt.
Vi utgår från att regeringen väljer att uppdatera PK-IX, eftersom detta gjorts under en
rad år. Se bilaga 4 för kommunvisa uppgifter.
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Beräkningarna grundar sig på följande förutsättningar:
• Antalet LSS-insatser per den 1 oktober 2017 enligt uppgifter från Socialstyrelsen.
• Antalet beslut om personlig assistans enligt SFB i oktober 2017 enligt uppgifter
från Försäkringskassan.
• Personalkostnadsindex (PK-IX) baserat på RS 2017 för 225 kommuner, för övriga
används det PK-IX som användes för ”reviderat utfall” för utjämningsåret 2018.
Respektive beräkningssätt per kommun framgår av bilaga 4 tabell 1. Uppgifter från
Försäkringskassan om kommunernas inbetalda ersättningar för personlig assistans
enl. SFB under 2017 (används i väntan på uppgifter från RS 2017).
• Folkmängdsuppgifter per den 31 december 2017.
• Vår prognos för prislappar vid beräkningen av grundläggande standardkostnader,
som baseras på RS för 2017 med en prognos för totalkostnaderna på nationell nivå.
Ökningen av nettokostnaderna i prognosen är 5,7 procent från 2016 till 2017.
Tabell 5. Prislappar baserade på RS 2017
Kronor per år
Bostad med särskild service
– vuxna (riktvärde)
– barn

938 687
1 173 358

– barn i familjehem

422 409

Daglig verksamhet

209 654

Övriga insatser
– korttidsvistelse (riktvärde)

285 400

– korttidstillsyn

156 970

– avlösarservice

71 350

– ledsagarservice

71 350

– kontaktperson

28 540

Personlig assistans
– enligt LSS (riktvärde)

497 677

– enligt LASS/SFB

248 839

För de kommuner som har stora förändringar av antalet personer med verkställda beslut enligt LSS och SFB mellan åren och därmed stor förändring av bidrag/avgift i utjämningssystemet finns anledning att undersöka om underlaget är korrekt. Även stora
förändringar av personalkostnadsindex kan finnas anledning att granska.

Regleringsbidrag/avgift
Förbundet har gjort en bedömning av regleringsposten i den kommunalekonomiska utjämningen för åren 2018 till 2021 (tabell 6 och 7). Förändringar sedan senaste bedömningen beror på vår skatteunderlagsprognos.
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Tabell 6. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2018 till 2021
Miljoner kronor
2018

2019

2020

2021

67 693

69 927

72 096

74 765

1 055

1 066

1 076

1 087

34

0

0

0

Summa inkomster för kommunerna (1)

68 750

70 993

73 172

75 852

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2)

70 339

75 482

80 457

82 557

1 589

4 489

7 285

6 705

Inkomstutjämning, netto (+)
Strukturbidrag (+)
Införandebidrag (+)

Differens → Regleringspost (2)–(1)
Källa: SCB och SKL

Tabell 7. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2018 till 2021
Kronor per invånare
2018

2019

2020

2021

6 700

6 852

6 993

7 178

104

104

104

104

3

0

0

0

Summa inkomster för kommunerna (1)

6 804

6 956

7 098

7 283

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2)

6 961

7 396

7 804

7 927

157

440

707

644

Inkomstutjämning, netto (+)
Strukturbidrag (+)
Införandebidrag (+)

Differens → Regleringspost (2)–(1)
Källa: SCB och SKL

Observera att den del av ”Välfärdsmiljarderna” i BP2017 som fördelas efter invåna-

rantal, ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och därmed även i våra beräkningar av regleringsposten ovan för åren 2018–2021. Den del som fördelas utifrån
flyktingvariabler ingår inte i våra beräkningar. De ”nya välfärdsmiljarderna” i BP
2018 ingår i SKL:s beräkningar av regleringsposten och påverkar därmed regleringsposten positivt fr.o.m. 2019.

Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
I våra kalkyler beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i löpande och fasta
priser. Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens volymförändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i
löpande pris och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. I tabellen nedan redovisas vår senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2017–2021. Syftet med uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att
räkna om från löpande till fasta priser, t.ex. i budgetarbetet, med samma förutsättningar som används i SKL:s kalkyler.
Tabell 8. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
2017

2018

2019

2020

Arbetskraftskostnader*

3,6

3,1

2,9

3,5

3,5

Övrig förbrukning

2,9

2,1

2,3

2,6

2,7

3,4 %

2,8 %

2,7 %

3,2 %

3,2 %

Prisförändring

2021

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.
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Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKL:s prognos för timlöneökningarna för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter. Bedömningen för kommande år baserar sig på timlöneutvecklingen
för hela arbetsmarknaden enligt SKL:s prognos (dock justerad för den statliga lärarlönesatsningen), och beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna. För 2016 och
2017 påverkar lärarlönesatsningen PKV med cirka 0,3 procentenheter per år.
Allt högre avsättningar för förmånsbestämda pensioner innebär ökade pensionskostnader framöver. Det påverkar även utvecklingen av sociala avgifter, främst 2018 och
2020. Det bör dock betonas att denna utveckling är starkt förknippad med antaganden
om priser, löner m.m. i kalkylen. Osäkerheten ökar för varje år framåt. För 2018 och
2020 påverkar det PKV med +0,3 respektive +0,2 procentenheter.
Det sker en kontinuerlig ökning av kvaliteten på arbetsinsatsen, bland annat till följd
av högre utbildningsnivå, och därmed höjda löner. Vi betraktar denna kvalitetsökning
som en volymförändring och inte som en prisförändring, därför justeras timlöneökningarna ned med en uppskattning av kvalitetsökningen.
Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av vår prognos för KPIF-KS,
dvs. konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt, och en uppskattad löneandel. Lönekostnader respektive övriga prisförändringar vägs med sina respektive vikter
i totalkostnaderna.

Preliminära arbetsgivaravgifter 2019
Arbetsgivaravgifterna enligt lag uppgår för år 2018 till 31,42 procent. Premien för avtalsförsäkringarna beräknas till 0,05 procent av lönesumman år 2018. SKL har för
2018 föreslagit ett kalkylerat pålägg avseende avtalspensioner på 7,70 procent för
kommunerna. Sammantaget resulterar detta i ett PO-pålägg på 39,17 procent av lönesumman för år 2018.
När det gäller år 2019 finns det inget förslag i vårpropositionen på förändring av de
lagstadgade arbetsgivaravgifterna. Utifrån detta räknar vi preliminärt med att de blir
oförändrade, 31,42 procent. Vi har heller ingen information om några förändringar i
avtalsförsäkringarna. När det gäller avtalspensioner så föreslår vi även där ett oförändrat påslag om 7,70 procent varför de totala preliminära arbetsgivaravgifterna avseende
år 2019 är oförändrade, 39,17 procent.
För anställda som vid årets ingång fyllt 65 år är arbetsgivaravgiften enligt lag 10,21
procent (ålderspensionsavgiften) och för avtalsförsäkringar betalas endast TFA (0,01
procent). Premie för avgiftsbestämd pension på 5,59 procent betalas vanligen fram till
67 år. Den särskilda löneskatten på äldres inkomster, som infördes den 1 januari 2016,
uppgår till 6,15 procent. Sammantaget blir därmed PO pålägget för de som fyllt 65 år
21,96 procent.
För anställda födda 1937 och tidigare utgår inga arbetsgivaravgifter, eftersom dessa
årgångar är helt kvar i det gamla pensionssystemet. Däremot så ska den särskilda löneskatten på 6,15 procent betalas.
590

CIRKULÄR 18:18
2018-04-27

12 (14)

Det kan vara värt att notera att kostnaden för tjänstepensioner är starkt beroende av lönenivån. Det som rekommenderas i PO är utifrån genomsnittet i sektorn men kostnaden är betydligt högre för de anställda som har inkomster utöver taket i det allmänna
pensionssystemet. På dessa överskjutande inkomster svarar tjänstepensionen för all
pension. Se exempel över differentierade arbetsgivaravgifter i tabellen.
Se Bilaga 5 för Kommunernas arbetsgivaravgifter för 2018 och 2019.

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2018–2025
I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognosunderlag K
2018–2025 på vår webbplats på nedanstående länk:
http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx
Genom att i Excelfilen skriva in den egna kommunkoden, får man beräkningar och
bakgrundsuppgifter för sin kommun.
I prognosunderlaget redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag för
åren 2018–2025. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli
generellt inordnas motsvarande belopp i prognosunderlaget. På vår webbplats finns en
tabell som innehåller vissa riktade statsbidrag samt regleringar av anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Av tabellen framgår om och när vissa specifika bidrag
ingår i prognosen eller inte. Tabellen återfinns via nedanstående länk:
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering.1403.html
Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 18:5) beror på:
•
•
•
•

Ny skatteunderlagsprognos
Preliminär kostnadsutjämning 2019
Reviderad LSS-utjämning 2018
Preliminär LSS-utjämning 2019

Beräkningarna bygger i övrigt på 2018 års skattesatser samt att befolkningen i varje
kommun utvecklas i takt med riksprognosen.
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Gör kommunens egen intäktsprognos åren 2018–2025
med hjälp av modellen ”Skatter & bidrag”
Med hjälp av modellen kan du se kommunens intäkter efter olika antaganden om:
• Skattesats
• Antal invånare och åldersstruktur i den egna kommunen
• Skatteunderlagsutvecklingen i den egna kommunen
• Skatteunderlag i riket
• Anslaget för kommunalekonomisk utjämning
Du får också en ökad förståelse för hur utjämningssystemets olika delar påverkas av
förändringar i befolkningen och av skatteunderlagets utveckling i riket. Vi informerar
kontinuerligt i våra cirkulär om hur ändrade förutsättningar ska föras in i modellen.
Modellen är endast tillgänglig för dig som ansvarar för kommunernas ekonomi- eller
finansfunktion.
Beställning för nya användare
Kommuner som inte haft modellverktyget under 2017 gör beställningen via vår beställningsblankett. Beställningsblanketten kan hämtas från vår webbplats skl.se under
område Ekonomi (under Ekonomi, juridik, statistik), Budget och planering, Skatter &
bidrag, kommuner. Spara den först på Din dator innan Du fyller i den!
Priset år 2018 är 2 200 kronor.
Blanketten kan sedan e-postas till mona.fridell@skl.se.

Uppdatering av modellen ”Skatter & bidrag”
Kommuner som använder den förenklade uppdateringen laddar ner filen:
• Uppdateringsfil-18018nr2.xls
från sidan www.skl.se/modellensob. Följ sedan instruktionerna i filen eller manualen, för att uppdatera modellen efter förutsättningarna i detta cirkulär.
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Information om tidpunkter under 2018
Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik, statistik_Klicka på
Ekonomi och sedan på Ekonomikalendern.
För att säkert få alla våra nyheter,
gå in på skl.se och välj Prenumerera på webbinnehåll. Länken ligger i den grå sidfoten
längst ner på sidan.
Har du aktiverat prenumeration från vår webbplats?

Under vårt område Ekonomi (under Ekonomi, juridik, statistik) finns de senaste uppdaterade cirkulären tillgängliga och där presenteras löpande nyheter mellan cirkulären.
om detta cirkulär kan ställas till Håkan Hellstrand (makroekonomi) 08-452 78
19, Bo Legerius (skatteunderlaget) 08-452 77 34, Anders Folkesson (utjämningssystemet) 08-452 73 37, Måns Norberg (utjämningssystemet) 08-452 77 99, Peter Sjöquist
(LSS-utiämning) 08-452 77 44, Per Sedigh (sammanvägt prisindex kommunal verksamhet) 08-452 7743, Siv Stjernborg, (arbetsgivaravgifter) 08-452 77 51, Mona Fridell (modellen Skatter & bidrag) 08-452 79 10.
Alla kan nås via e-post på mönstret: fornamn .efternamn@skl.se.
Frågor

SVERJGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Avdelningen för ekonomi och styrning
Sektionen för ekonomisk analys

r!k.j14/l

Mona Fridell

Bilagor
Bilaga l: Prognos 2019 Standardkostnad
Bilaga 2: Förändring i bidrag/avgift mellan prognos 2019 och utfall 2018
Bilaga 3: Kommuner som kan få eftersläpningsbidrag 2019
Bilaga 4: Preliminär utjämning av LSS-kostnader 2019
Bilaga 5: Kommunernas arbetsgivaravgifter för 2018 och preliminärt för 2019
"PrognosunderIag-K-2018-2025-18018", finns på vår webbplats på följande länk:
http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx
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INLEDNING
Politiker och tjänstemän i Sveriges 290 kommuner befinner sig sedan 2015
i en exceptionell situation med anledning av det stora antalet människor
som söker asyl i Sverige. Detta påverkar radikalt planeringsförutsättningar
och resursallokering inom bl.a. skola och socialtjänst.
Den nu rådande situationen påverkar även förutsättningarna för
befolknings-prognoser och kommer så att göra under ett antal år. Modeller
för prognoser utgår vanligtvis från Skatteverkets folkbokföringsregister. Med
en omfattande flyktingmottagning i många av Sveriges kommuner och långa
handläggningstider för asylprövning har det tagit år innan beslut fattas om
uppehållstillstånd och eventuell folkbokföring i en kommun är möjlig.
Fortfarande är det många som väntar på besked. Under den tiden är
asylsökande osynliga i de databaser som brukar användas för
befolkningsprognoser. Detta leder i sin tur till att registerbaserade
prognoser riskerar att visa ett för litet antal invånare i de åldrar som de
asylsökande befinner sig.
En annan omständighet som skapar osäkerhet är den rörlighet som finns
hos de asylsökande, både på kort och lång sikt. Vi bör fortsatt räkna med
betydande omflyttningar mellan såväl kommuner som länder under de
kommande åren. Det är också svårt att förutse hur omfattande en
återflyttning till ett hemland kommer att bli eller när den kan bli aktuell. Och
hur blir det med anhöriginvandringen? Den eventuella lagförändringen
gällande de tillfälliga uppehållstillstånden kommer sannolikt också att få
konsekvenser, om än svåra att förutse.
En fråga som ofta dyker upp i sammanhanget är om befintliga befolkningsprognoser, med anledning av dessa osäkerheter, bör uppdateras under
året. Behovet kan verka uppenbart, men frågan är hur det görs på ett bra
sätt. Enligt vår mening kan det istället vara mer relevant att kontinuerligt
under året analysera nuläget, i synnerhet hur flyttströmmarna till och från
kommunen utvecklas.
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Vår tids offentliga samtal och samhällsplanering har en närmast outsinlig
tillgång till statistik, data, indikatorer och rankinglistor av olika slag. Så
mycket att träden många gånger skymmer skogen. Den situationen inledde
ett uppdrag från en statlig myndighet för några år sedan. Uppdraget gick ut
på att identifiera sociala riskindikatorer i Sveriges kommuner. Bakgrunden
var förekommande sociala oroligheter med bilbränder och upplopp i några
av landets kommuner. Som underlag för analysen fanns över hundra olika
variabler med någon form av socioekonomisk bäring.
Vår ansats var från början att försöka rensa i listan av variabler. De variabler
som uppvisade en hög korrelation skulle bort. Problemet var bara att ingen
av variablerna uppvisade särskilt hög korrelation. Det fanns alltid en antal
kommuner som avvek från den gängse bilden. En frustration över detta
ledde så småningom fram till den ganska självklara lösningen. Istället för att
försöka ta bort information, valde vi att tillämpa en analysmetod som kunde
hantera samtlig information. Resultatet blev en visualiserad bild av Sverige
med kommuner tillhörande distinkt åtskilda socioekonomiska
förutsättningar.
Uppdraget om sociala riskindikatorer blev startskottet för den analysmetod
vi sedan två år tillbaka tillämpat på delområdesnivå inom kommuner SEKOM (SocioEkonomisk analys för KOMmuner). Modellen resulterar i en
gruppering och visualisering av kommuners delområden utifrån invånarnas
socioekonomiska och demografiska egenskaper.
Syftet med metoden är att hjälpa till i bytet av perspektiv från
endimensionell analys av en faktor i taget till en sammanhängande
helhetsbild av hur ett samhälle ser ut. Vi vill bidra till att skapa
förutsättningar för en målinriktad samhällsplanering där tjänstemän och
beslutsfattare ges möjlighet att faktiskt se skogen framför alla träd. Med en
gemensam bild av nuläget kommer man längre - oavsett var man vill ta
vägen.
Med utgångspunkt från hur verkligheten ser ut för människorna i en
kommun har vi också väsentligen bättre förutsättningar att göra
befolkningsprognoser.
Hör gärna av er eller besök oss på vår hemsida
www.befolkningsprognoser.se. Där finns mer information om SEKOM och
hur din kommun förhåller sig till andra.
Mats Forsberg, VD, Statisticon
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SAMMANFATTNING
BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN UNDER ÅR 2017
Under 2017 ökade folkmängden i Vingåkers kommun med 81 personer,
från 9 099 till 9 180 invånare. Orsaken till den ökade befolkningen var ett
flyttnetto på 98 personer och ett födelsenetto på - 31 personer.
Under året flyttade 849 personer till Vingåker, vilket var fler än 2016.
Antalet personer som flyttade från kommunen ökade med 100 personer
jämfört med året innan, från 651 till 751. Flyttnettot (antalet inflyttade
minus utflyttade) under 2017 var således 98 personer.
Det föddes 87 barn under 2017, 3 fler än 2016. Antalet personer som
avled var 118 vilket är 1 fler än året innan. Sammantaget ger detta ett
födelsenetto (antalet födda minus döda) under året på - 31 personer.
Siffrorna i detta stycke är officiell folkmängd enligt SCB. På grund av
justeringar som myndigheten gör överensstämmer inte alltid summan av
angivna förändringar exakt med den totala förändringen i folkmängd.
Kontakta SCB för vidare information.

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN UNDER PERIODEN 2018 - 2025
Under prognosperioden 2017 - 2025 kommer folkmängden i Vingåkers
kommun att öka med 152 invånare, från 9 180 till 9 332 personer.
Flyttnettot förväntas bli i genomsnitt 38 personer per år och födelsenettot
-20 personer per år. Totalt ger detta en förändring med 18 personer per år.
Antalet inflyttade beräknas bli i genomsnitt 756 personer per år medan
antalet utflyttade skattas till 718 personer. Detta ger ett årligt flyttnetto på
38 personer för varje år under prognosperioden.
Antalet barn som föds förväntas vara 94 per år i genomsnitt under
prognosperioden medan antalet avlidna skattas till 114 personer. Detta
medför en befolkningsförändring med -20 personer per år.
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SAMMANFATTANDE TABELL AV UTVECKLINGEN ÖVER TIDEN
I tabellen nedan sammanfattas utvecklingen över tiden av folkmängden
och förändringskomponenterna. Uppgifterna för 2018 och framåt är
prognostiserade värden.

Folkmängd och förändringskomponenter i Vingåkers kommun
1980

1990

2000

2017

2018

2025

Födda

116

164

80

87

92

93

Döda

133

136

100

118

112

115

-17

28

-20

-31

-20

-22

Inflyttade

585

560

422

849

818

718

Utflyttade

534

474

551

751

712

714

Flyttnetto

51

86

-129

98

107

4

Folkökning

34

114

-149

67

87

-18

Folkmängd

9 750

9 937

9 186

9 180

9 267

9 332

Födelseöverskott

SAKNAR DU INFORMATION I RAPPORTEN?
Har du önskemål om diagram, tabeller eller andra uppgifter som du tycker
rapporten ska innehålla standardmässigt? Hör av dig till oss så kan vi se
över innehållet i rapporten till kommande år!
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Historisk utveckling av
folkmängden 1980-2017
samt prognostiserad
folkmängd 2018-2025.

12 000

HUR UTVECKLAS
FOLKMÄNGDEN?

10 000

8 000

Antal

Folkmängden kan delas upp
i tre åldersgrupper: 0-19 år,
20-64 år samt 65 och äldre.
Uppdelningen ligger till grund
för beräkningen av
försörjningsbördan i
kommunen. Trots att
uppdelningen är grov ger den
en god överblicksbild som
gör det lätt att följa
utvecklingen över tiden. I
diagrammet till höger visas
utvecklingen av dessa
åldersgrupper från 1980 till
2025.

ANTAL INVÅNARE I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2025
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Historisk utveckling av
den årliga procentuella
förändringen av
folkmängden 1980-2017
samt prognostiserad
utveckling 2018-2025.
Jämförelse med riket.

0-19 år

20-64 år

65 år eller äldre

PROCENTUELL FÖRÄNDRING AV FOLKMÄNGDEN
I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2025
2,0%
1,5%
1,0%

I diagrammet till höger kan
man jämföra kommunens
procentuella förändring av
folkmängden med riket. Den
årliga förändringstakten visar
med hur många procent
kommunen växer under ett
år. Negativa tal innebär att
folkmängden minskar under
året. Förändringen under
t.ex. år 2018 beräknas som
Folkmängd(2018) dividerat
med Folkmängd(2017)
minus 1.

0,5%

Procent

HUR SNABBT ÄNDRAS
FOLKMÄNGDEN?
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Vingåkers kommun

Riket
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1,20

FÖRSÖRJNINGSBÖRDA I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2025

1,00

Försörjningsbördan är
kvoten mellan antalet invånare i icke yrkesverksam ålder (0-19 år och 65 år eller
äldre) och antalet i yrkesverksam ålder (20-64).
Jämförelse med riket.

Antal

0,80

HUR UTVECKLAS OLIKA
ÅLDERSGRUPPER?

0,60

0,40

0,20

0,00
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Vingåkers kommun
Riket
Försörjningsbörda i Vingåker från barn och ungdomar (0-19 år)
Försörjningsbörda i Vingåker från äldre (65 år eller äldre)

HUR RÄKNAR VI?
Den prognosmodell som används bygger på den så kallade kohort-komponentmetoden. Enkelt förklarat innebär metoden att man varje år framöver ökar
kommuninvånarnas ålder med ett år i taget, lägger till antalet födda och inflyttade
och drar bort antalet avlidna och utflyttade. I en enkel formel kan vi uttrycka detta för
hela folkmängden år 2018 med:

B(2018) = B(2017) + F(2018) - D(2018) + I(2018) - U(2018)
Här är B(2018) folkmängden vid årets slut år 2018 och B(2017) folkmängden år
2017. F(.) är antalet födda, D(.) är antalet avlidna, I(.) antalet inflyttade och U(.) är
antalet utflyttade.
I modellen ska formeln ovan gälla för män respektive kvinnor samt för samliga åldrar
mellan 0-100. I modellen är endast en sak säker; alla som överlever från ett år till
nästa blir ett år äldre. De övriga delarna födda, döda, in- och utflyttade är osäkra och
skattas via statistiska metoder. Störst antalsmässig osäkerhet finns bland
flyttningarna i åldergruppen 18-24 år. För dessa åldrar är det generellt sett svårast
att göra bra förutsägelser.

Försörjningsbördan är ett
enkelt demografiskt mått
som visar på relationen
mellan antalet personer som
behöver bli försörjda och
antalet personer som kan
bidra till deras försörjning.
Uttrycket kan sägas beskriva
hur många extra personer en
person i yrkesverksam ålder
måste försörja förutom sig
själv. På riksnivå är försörjningsbördan dryga 0,7 extra
personer. Framöver förväntas denna öka. Försörjningsbördan kan delas upp i två
delar, den del som kommer
från barn och ungdomar (019 år) och den från äldre
(65+).

VAD DRIVER
UTVECKLINGEN?
Antalet födda, döda, in- och
utflyttade kallas för förändringskomponenter. Komponenterna utgör stommen i
prognosen och bestämmer,
tillsammans med åldrandet,
hur folkmängden och dess
sammansättning utvecklas.
För att förstå utvecklingen av
befolkningen och dess
sammansättning måste man
därför förstå hur komponenterna utvecklas.
Hur förändringskomponenterna och åldrandet påverkar
utvecklingen i kommunen
redovisas i de kommande
sidorna.
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Historisk utveckling av
antalet födda och döda
1980-2017 samt prognostiserat antal 2018-2025.

FÖDDA, DÖDA OCH
FÖDELSEÖVERSKOTT

150

Antalet födda minus döda
kallas för födelseöverskott
eller naturlig befolkningsökning.

100

Antal

Antalet födda har sedan
2007 varierat mellan 65 och
96. År 2017 föddes 87 barn
och under prognosperioden
förväntas i genomsnitt 94
barn att födas per år.

ANTAL FÖDDA OCH DÖDA I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2025

200
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Antalet avlidna har sedan
2007 varierat mellan 79 och
129. År 2017 avled 118
personer och under
prognosperioden förväntas i
genomsnitt 114 personer att
avlida per år.
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Födelseöverskott - antal födda minus antal döda

Historisk utveckling av
antalet in- och utflyttade
1980-2017 samt prognostiserat antal 2018-2025.

Antal födda

Antal döda

ANTAL IN- OCH UTFLYTTADE I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2025
1 000

IN- OCH UTFLYTTADE
SAMT FLYTTNETTO

800

Flyttnettot beräknas som
inflyttade minus utflyttade.

Antalet utflyttade har sedan
2007 varierat mellan 542
och 751. År 2017 flyttade
751 personer från
kommunen och under
prognosperioden förväntas i
genomsnitt 718 personer
flytta ut per år.

600

Antal

Antalet inflyttade har sedan
2007 varierat mellan 506
och 849. År 2017 flyttade
849 personer till kommunen
och under prognosperioden
förväntas i genomsnitt 756
personer flytta in per år.
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Nettoinflyttning - antal inflyttade minus antal utflyttade

Antal inflyttade

Antal utflyttade
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Historisk utveckling av
flyttnettot och födelseöverskottet 1980-2017 samt
prognostiserad utveckling
för åren 2018-2025.

FLYTTNETTO OCH FÖDELSEÖVERSKOTT
I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2025

150
100

FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRING ÖVER TID

50

Hur folkmängden förändras
över tiden bestäms av förändringskomponenterna. I
diagrammet till vänster visas
en samlad bild av hur nettoinflyttningen och den naturliga befolkningsökningen
påverkar folkmängdens utveckling vid olika tidpunkter.
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Förändring i folkmängden under året
Förändring i folkmängden beroende på nettoinflyttning
Förändring beroende på födelseöverskott

2020

Födelseöverskottet har
sedan 2007 varierat mellan
- 64 och 15 personer. År
2017 var överskottet -31
personer och under
prognosperioden förväntas
överskottet bli i genomsnitt
-20 personer per år.
Flyttnettot har sedan 2007
varierat mellan - 87 och 171.
År 2017 var flyttnettot
98 personer och under
prognosperioden förväntas
flyttnettot bli i genomsnitt 38
personer per år.
Förändringskomponenternas
utveckling har medfört att
folkmängden har ökat med
98 personer sedan 2007.
Från 2017 fram till
prognosperiodens slut 2025
förväntas folkmängden att
öka med 152 personer.

EFFEKTER OCH
PÅVERKAN
Åldrandet av befolkningen
och förändringskomponenternas utveckling
påverkar åldersstrukturen.
På de kommande sidorna
visas hur åldersstrukturen
förändras och hur sammansättningen i sin tur påverkar
genomsnittsåldern i
kommunen.
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Antal invånare efter ålder
år 2017 och prognos för
2025.

180

BEFOLKNINGENS
SAMMANSÄTTNING
EFTER ÅLDER

160
140
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100
Antal

I diagrammet till höger visas
hur befolkningen är fördelad
efter ålder i kommunen år
2017 och år 2025. Åldrandet medför till exempel att
de som var 60 år 2017 är 68
år 2025. Att antalet 60åringar år 2017 skiljer sig
från antalet 70-åringar år
2025 skiljer sig åt beror på
att personer har flyttat till
eller från kommunen samt
att vissa har avlidit.

ANTAL INVÅNARE EFTER ÅLDER
I VINGÅKERS KOMMUN ÅR 2017 OCH 2025
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Skillnad i antalet
invånare i olika åldrar
mellan år 2017 och 2025.
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I diagrammet visas hur antalet personer i olika åldrar förändras under prognosperioden på grund av åldrande,
flyttningar, födslar och avlidna. Detta mäts genom att
räkna ut skillnaden mellan
de två åldersfördelningarna i
diagrammet ovan. Ett positivt
värde för en viss ålder
innebär att antalet invånare i
den åldern ökar under
prognosperioden. Ett
negativt värde innebär på
motsvarande sätt att antalet
förväntas minska.
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Skillnad i folkmängd mellan åren 2017 och 2025
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GENOMSNITTSÅLDER I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2025

Historisk utveckling av
genomsnittsåldern 19802017 samt prognostiserad
snittålder 2018-2025.
Jämförelse med riket.

45

EN ÅLDRANDE
BEFOLKNING

44

Under perioden 2017 till
2025 förväntas genomsnittsåldern i Sverige att öka från
41,2 år till 41,5 år. Skälen till
detta är bland annat att
mortaliteten bland de äldre
minskar samt att stora
årskullar kommer upp i äldre
åldrar. I kommunen
förväntas genomsnittsåldern
att öka från 44,1 år till 44,7
år under prognosperioden.

Medelålder

43
42
41
40
39

Genomsnittsåldern i
kommunen är 2,9 år högre
än i riket år 2017. Vid
prognosperiodens slut är
snittåldern 3,2 år högre.
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UTVECKLING AV OLIKA
ÅLDERSGRUPPER
På de kommande sidorna
visas utvecklingen av olika
åldersgrupper historiskt och
under prognosperioden. I
presentationen har
befolkningen delats upp i
fyra huvudgrupper barn 0-12
år, ungdomar 13-18 år,
vuxna 19-64 år och äldre 65
år eller mer.
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Historisk utveckling av
antalet barn i åldrarna 0-12
år 1980-2017 samt
prognostiserat antal 20182025.

1 000

ANTAL BARN I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2025

900

UTVECKLINGEN AV
ANTALET BARN

800

Utvecklingen av antalet barn
i åldern 0-5 år beror främst
på hur många barn som föds
framöver. Eftersom denna
åldersgrupp även är relativt
mer flyttbenägen än de äldre
barnen, vilka har börjat
skolan, så har även in- och
utflyttning en viss inverkan
på utvecklingen. För de äldre
barngrupperna, 6-9 år och
10-12 år beror eventuella
förändringar i antalet främst
på åldrandet och att olika
årskullar är olika stora.
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Historisk utveckling av
antalet ungdomar i åldrarna
13-18 år 1980-2017 samt
prognostiserat antal 20182025.

10-12 år

ANTAL UNGDOMAR I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2025
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UTVECKLINGEN AV
ANTALET UNGDOMAR
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Antalet i åldrarna 13-15 och
sedan 16-18 år har sedan
2000-talets mitt minskat i de
flesta av landets kommuner.
Detta i takt med att de stora
barnkullar som föddes kring
1990 har lämnat dessa
åldrar bakom sig. I många
kommuner kan dock en
uppgång av antalet invånare
i dessa åldrar förväntas den
kommande perioden.
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3 000

Historisk utveckling av
antalet vuxna i åldrarna 1964 år 1980-2017 samt
prognostiserat antal 20182025.

ANTAL VUXNA I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2025
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Generellt i riket så har
åldersgruppen 19-24 år ökat
under de senaste åren då
generationen född kring
1990 passerat dessa åldrar.
På längre sikt bör antalet
personer i åldersgruppen
därmed falla tillbaka.
Åldersgruppen 25-44 år har
minskat då den stora 60talist generationen blivit allt
äldre och gått över i
åldersgruppen 45-64 år.
Dock ökar den nu igen då
90-talisterna istället träder in
här. Gruppen 45-64 år ökar
således även den då 60talisterna nu befinner sig
här. Samtidigt motverkas
detta av att 40-talisterna nu
är äldre än 65 år och
därmed trätt in i nästa
åldersgrupp. Hur utfallet
förväntas bli på kommunnivå
visas i diagrammet till
vänster.

Historisk utveckling av
antalet äldre i åldrarna 65 år
och uppåt 1980-2017 samt
prognostiserat antal 20182025.

ANTAL ÄLDRE I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2025
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UTVECKLINGEN AV
ANTALET ÄLDRE

1 600

Under en längre tid framöver
kommer antalet äldre i landets kommuner att öka. Orsaken är dels att den stora
40-talist generationen uppnått pensionsåldern fullt ut,
dels att medellivslängden
ökar och att de äldre lever
längre än tidigare. Den
närmaste framtiden medför
främst en ökning i
åldersgruppen 80 år eller
äldre där 40-taliserna snart
börjar träda in.
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BAKGRUND OCH ANTAGANDEN
De följande sidorna innehåller uppgifter som beskriver situationen i
Vingåkers kommun under år 2017 och några av de antaganden som ligger
till grund för prognosen. I vissa fall görs jämförelser med riket. Tanken är att
ge en demografisk ögonblicksbild som komplement till redovisningen av
prognosresultaten.
I prognosen har vi använt oss av registerdata över folkmängden efter ålder,
kön och tid. Uppgifterna kommer från folkbokföringen och är hämtade från
SCB. Befolkningen vi använder är den som är skriven i kommunen per den
sista december varje år. Denna folkmängd behöver inte stämma med den
befolkning som faktiskt bor eller vistas i kommunen. Hur stor skillnad det är
mellan den folkmängd som verkligen bor i kommunen och den som är
registrerad och om detta är ett problem varierar från kommun till kommun
och över åldrarna. För de yngre åldersgrupperna är diskrepansen större.
Många ungdomar studerar och arbetar på annan ort men är fortfarande
skrivna i föräldrahemmet.
För att göra prognosen använder vi oss även av antal levande födda barn,
avlidna, inflyttade och utflyttade som registrerats under året. Med hjälp av
denna information skattar vi fruktsamhet, mortalitet, inflyttarfördelningar
och utflyttarrisker efter ålder och kön. Skattningarna ligger sedan till grund
för beräkningen av den framtida utvecklingen av antalet födda, döda,
inflyttade och utflyttade.
Värt att notera är att de kommande åren medför två större demografiska
förändringar. För det första börjar den stora 40-talist generationen uppnå
en ålder över 80 år. Detta innebär att en stor grupp kommer upp i de åldrar
där behovet av stöd och service ökar. För det andra uppnår den stora barnkull som föddes kring 1990 förvärvsaktiv och barnafödande ålder. De flyttar
från städer med universitet och högskolor, och en andel kan tänkas flytta
tillbaka till sin hemkommun. För bland annat arbets- och bostadsmarknaden, utbildningssystemet och omflyttningarna har detta stora
konsekvenser vilket i sin tur ger effekter för den kommunala verksamheten.
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Antal personer i varje
ålder per 1000 invånare år
2017. Jämförelse med riket.

BEFOLKNINGSSTRUKTUR I VINGÅKERS KOMMUN ÅR 2017

20
18

FOLKMÄNGDENS
ÅLDERSSTRUKTUR

16

I diagrammet till vänster
visas befolkningsstrukturen i
kommunen och i riket.
Befolkningsstrukturen anger
hur stor andel varje
åldersgrupp utgör av hela
folkmängden. Andelen
uttrycks i promille. Som
exempel kan nämnas att
åldern 70 år är den enskilt
största åldersgruppen i
kommunen och utgör 18,6
promille av hela folkmängden år 2017. I de delar som
kommunens åldersstruktur
avviker från rikets så innebär
detta att kommunen har
relativt fler eller färre
invånare i den åldern än vad
som finns i riket. Genom att
jämföra befolkningsstrukturerna kan man bättre
förstå vilka demografiska
utmaningar och möjligheter
kommunen har relativt riket.
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Antalet män och kvinnor i
olika åldrar under år 2017.

ANTAL MÄN OCH KVINNOR EFTER ÅLDER
I VINGÅKERS KOMMUN ÅR 2017
100

ANTAL MÄN OCH
KVINNOR

90

Antalet män och kvinnor i
samma ålder har ofta ett
starkt samband förutom för
åldrarna 70 år eller äldre där
kvinnorna oftast är fler. Det
finns kommuner som har
andra skevheter i
könsfördelningen. I Uppsala
kommun är antalet kvinnor i
åldrarna 20-25 år betydligt
fler än antalet män. Och i
Pajala kommun finns det fler
män än kvinnor i nästan
samtliga åldrar.
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Antalet födda barn per
kvinna efter moderns ålder.
Genomsnitt för perioden
2015-2017. Jämförelse med
riket.

0,18

KVINNORS
FRUKTSAMHET I OLIKA
ÅLDRAR

0,16
0,14
Antal barn per kvinna

Antalet barn som föds beror
dels på antalet kvinnor i fertil
ålder, dels på kvinnornas benägenhet att bli föräldrar.
Benägenheten att föda barn i
en viss ålder mäts av fruktsamheten och beräknas som
antal födda barn efter
moderns ålder dividerat med
antalet kvinnor i samma
ålder.

0,12
0,10
0,08
0,06

I diagrammet framgår att
fruktsamheten är som högst
hos 25-åriga kvinnor i
Vingåkers kommun. Under
åren 2015-2017 fick de i
snitt 0,18 barn per kvinna.
Med hjälp av fruktsamheten
per ålder och antalet kvinnor
i fertil ålder kan vi beräkna
hur många barn som
förväntas födas framöver.
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Historisk utveckling av
den summerade fruktsamheten 1980-2017 samt
prognostiserad fruktsamhet
2018-2025.
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SUMMERAD FRUKTSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN 1980-2025
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FRUKTSAMHETENS UTVECKLING ÖVER TIDEN
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För att få en total bild av
fruktsamheten kan man
beräkna summerad fruktsamhet vilket är summan av
fruktsamheten i olika åldrar
(dvs summan av värdena på
staplarna i diagrammet
ovan). Måttet summerad
fruktsamhet visar på hur
många barn en kvinna skulle
föda om hon under sin livstid
föder barn såsom kvinnor
idag gör. På riksnivå förväntas kvinnor föda drygt 1,9
barn under sin livstid.
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Antalet inflyttade och
utflyttade invånare efter
ålder. Genomsnitt för
perioden 2015-2017.

ANTAL FLYTTARE EFTER ÅLDER I VINGÅKERS KOMMUN
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Skillnad i antalet in- och
utflyttade invånare i olika
åldrar. Genomsnitt för
perioden 2015-2017.

FLYTTNETTO EFTER ÅLDER I VINGÅKERS KOMMUN
15

FLYTTARNA OCH
ÅLDERSSTRUKTUREN

10

Till vänster visas effekten av
in- och utflyttningen på åldersstrukturen i kommunen.
Staplarna visar flyttnettot eller vilka åldersgrupper som
ökar respektive minskar på
grund av flyttningar. Nettot
har beräknats som skillnaden mellan antalet inflyttade
och utflyttade i diagrammet
ovan. Ett negativt värde för
en viss ålder betyder att fler
flyttar från kommunen än till
kommunen i den åldern. För
att få en mer representativ
bild av flyttningarna har ett
genomsnitt för de tre
senaste åren beräknats.

5

Antal

Hur många som flyttar till
respektive från kommunen i
olika åldrar visas i diagrammet till vänster. Även om lika
många flyttar in som ut ur
kommunen i en viss åldersgrupp så betyder detta inte
att kommunens förutsättningar är oförändrade. Det
kan finnas en stor skillnad
på in- och utflyttarna
avseende socio-ekonomiska
faktorer såsom utbildning,
inkomst eller
arbetsmarknadsstatus. Det
är därför viktigt att göra
kompletterande analyser av
flyttströmmarna för att få en
så heltäckande bild som
möjligt.
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Andelen invånare i olika
åldrar som flyttar från
kommunen. Genomsnitt för
perioden 2015-2017.
Jämförelse med riket.

BENÄGENHET ATT FLYTTA FRÅN VINGÅKERS KOMMUN
0,35

0,30

INVÅNARNAS BENÄGENHET ATT FLYTTA

0,25
Andel av befolkningen

Flyttbenägenheten visar på
sannolikheten, under ett år,
att en person i en viss ålder
flyttar från kommunen. I
kommunen har 22-åringarna
den högsta flyttbenägenheten med 0,31. Detta innebär
att 31 procent av alla 22åringar under ett givet år
flyttar från kommunen. På
riksnivå anger flyttbenägenheten sannolikheten att en
person flyttar över en
kommungräns. Viktigt att
förstå är att många flyttningar sker inom kommunen.
Flyttbenägenheten som den
är definierad här inkluderar
inte flyttningar inom
kommunen.
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UTFLYTTARRISK OCH
INFLYTTARINTENSITET
För att prognostisera antalet
utflyttare framöver beräknas
så kallade utflyttarrisker. Riskerna baseras på hur män
och kvinnor i olika åldrar har
flyttat historiskt. Genom att
multiplicera riskerna med
antalet invånare fås hur
många som förväntas flytta
ut per ålder och kön.
Det totala antalet inflyttare
bestäms antingen med hjälp
av tidsserieanalys, som ett
genomsnitt av antalet
inflyttade de senaste åren
eller genom ett direkt
antagande om hur många
som kan tänkas flytta in. För
att fördela inflyttarna efter
ålder och kön så används
inflyttarintensiteter vilka
baseras på historiska
inflyttningsmönster. Intensiteterna anger hur stor andel
av inflyttarna som är i en viss
ålder och av ett visst kön.

FLYTTNINGAR OCH UTVECKLINGEN AV BEFOLKNINGSSAMMANSÄTTNINGEN
Det observerade antalet flyttningar i kommunen innehåller endast en begränsad mängd
information. Vill man närmare analysera effekterna av flyttningar måste man även
studera vilka som flyttar till respektive från kommunen. Flyttarnas socio-ekonomiska
situation och ålder har en stor betydelse för utvecklingen av kommunens ekonomi,
näringsliv och befolkningssammansättning. Flyttningar är den demografiska komponent
som har störst och snabbast påverkan på demografins utveckling över tiden. Det ligger
utanför ramen för denna befolkningsprognos att närmare studera flyttmönster och
effekterna av flyttningarna. Men genom att studera flyttnettot efter ålder (se diagram på
föregående uppslag) kan man direkt se hur ålderssammansättningen i kommunen
ändras på grund av flyttningarna och det går enkelt att få svar på frågor såsom vilka
åldersgrupper som ökar respektive minskar och med hur mycket på grund av in- och
utflyttningar. Vill man kunna påverka kommunens demografiska och socio-ekonomiska
sammansättning på kort sikt så måste man göra förändringar som påverkar in- och
utflyttningsmönstren.
I många av landets kommuner flyttar de yngre åldersgrupperna 19-25 år från
kommunen till arbeten och studier på annan ort. I vissa fall kommer de tillbaka och
bosätter sig på födelseorten för att bilda familj och påbörja ett aktivt yrkesliv. Räknat på
riksnivå så är de yngre åldersgrupperna mycket flyttbenägna och var femte 21-åring
flyttar över en kommungräns varje år (se diagrammet ovan). Yngre kvinnor är mer
flyttbenägna än yngre män (se diagrammen till höger).
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Andelen kvinnor i olika
åldrar som flyttar från
kommunen. Genomsnitt för
perioden 2015-2017.
Jämförelse med riket.

KVINNORS BENÄGENHET ATT FLYTTA FRÅN VINGÅKERS KOMMUN
0,35

0,30

KVINNORS BENÄGENHET ATT FLYTTA
Flyttbenägenheten kan även
redovisas efter kön. På riksnivå är yngre kvinnor betydligt mer flyttbenägna än
männen. De söker sig tidigare än männen till orter som
erbjuder studie- och arbetsmöjligheter. Vid 30-års ålder
blir de dock mindre flyttbenägna än männen. I vissa
kommuner flyttar mer än
hälften av de unga kvinnorna
i vissa åldrar. Effekten blir att
nästan inga unga kvinnor blir
kvar på orten. I Vingåkers
kommun har de 23-åriga
kvinnorna den största
flyttbenägenheten med 0,31.

Andel av befolkningen
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Andelen män i olika
åldrar som flyttar från
kommunen. Genomsnitt för
perioden 2015-2017.
Jämförelse med riket.

MÄNS BENÄGENHET ATT FLYTTA FRÅN VINGÅKERS KOMMUN
0,35

MÄNS BENÄGENHET
ATT FLYTTA

0,30

På riksnivå har både män
och kvinnor en mycket hög
flyttbenägenhet mellan 20
och 30 år. Men till skillnad
mot kvinnorna, som har en
mycket stark topp mellan 20
och 25 år, så är männens
flyttbenägenhet mer jämn.
Män äldre än 30 år har även
en något högre
flyttbenägenhet än kvinnor i
samma ålder. Bland männen
i Vingåkers kommun är 22åringarna mest flyttbenägna
med 0,36.

Andel av befolkningen
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METODBESKRIVNING
Befolkningen i prognosen skrivs fram ett år i taget med befolkningen år
2017 som utgångspunkt. Vid tolkning av prognosen skall has i åtanke att
Skatteverkets register endast omfattar i kommunen folkbokförda personer.
De som bor i kommunen men inte är folkbokförda där, t.ex. asylsökande,
finns således inte med i prognosen. Antalet födda och döda beräknas för
varje prognosår genom att befolkningen i varje åldersklass multipliceras
med åldersspecifika fruktsamhetstal respektive dödsrisker.
Fruktsamheten för kvinnor i olika åldrar beräknas som kvoten mellan
antalet födda barn till mödrar i en viss ålder och medelfolkmängden kvinnor
i samma ålder. För att osäkerheten ska bli mindre används
befolkningsuppgifter från de 3 senaste åren. Dessutom görs en utjämning
över åldrarna. Det läggs även en viss vikt vid fruktsamhetstalen i riket.
Under prognosperioden antas fruktsamheten förändras i enlighet med
SCB:s prognostiserade ökning för fruktsamheten i riket.
Dödsriskerna för varje ålder och per kön skattas på riksdata som kvoten
mellan antalet döda i en viss ålder och medelbefolkningen i samma ålder.
Därefter sker en justering av mortaliteten så att den sammanfaller med
kommunens totala nivå. Data från de 3 senaste åren används, och
dödsriskerna antas minska i proportion till SCB:s prognos för riket.
Antalet inflyttare till kommunen under de kommande åren prognostiseras
med hjälp av tidsserieanalys för att plocka upp förekommande trender. De
senaste årens utveckling används för att avgöra hur inflyttarna kommer att
utvecklas i framtiden. Inflyttarfördelningen (vilka som flyttar till kommunen i
termer av kön och ålder) beräknas utifrån de 3 senaste årens inflyttarfördelning.

Antalet utflyttare beräknas utifrån ett genomsnitt av de 2 senaste årens
utflyttarrisker. Utflyttningsbenägenheten i varje ålder multipiceras med
folkmängden i motsvarande ålder vilket ger antalet utflyttare efter ålder och
kön.
Osäkerheten i prognosen ökar i proportion med prognosperiodens längd.
Generellt är osäkerheten störst för de åldersgrupper som inte är födda när
prognosen görs. Betydande osäkerhet finns även för åldersgrupperna 19-30
år där flyttbenägenheten är stor. Osäkerheten i en befolkningsprognos är
förhållandevis mindre för den medelålders och äldre befolkningen vilka
brukar vara mindre flyttbenägna.

22

615

TABELLBILAGA
I tabellbilagan finns tre olika typer av tabeller som redovisar folkmängden i
kommunen efter ålder, kön och tid. Det som skiljer de olika tabellerna åt är
hur åldrarna redovisas. Den första typen av tabell redovisar folkmängden
efter enkla och överskådliga åldersklasser. Den andra typen av tabell
redovisar folkmängden efter de åldersklasser som används i det
kommunala utjämningssystemet. Den tredje typen av tabell redovisar
folkmängden efter ettårsklasser. Utöver detta redovisas även förändringen
och den procentuella förändringen av folkmängden under året. Även dessa
tabeller är uppdelade på ålder, kön och tid.
Alla uppgifter som redovisas i tabellbilagan och i den övriga rapporten finns
tillgängliga i Excel och har skickats till kommunens kontaktperson. Med
hjälp av dessa uppgifter kan man enkelt jobba vidare själv.

HAR ER KOMMUN BEHOV AV ANDRA TABELLER ELLER DATA?
Behöver er kommun redovisa resultaten av prognosen på ett annat sätt, till
exempel efter en annan indelning av åldrarna? Behöver ni ta fram underlag
till en PowerPoint-presentation? Vi är vana att arbeta med data och
presentera data på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Vi tar snabbt fram det
ni behöver. Kontakta oss gärna och diskutera vad ni behöver hjälp med.
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Tabell 1A: Folkmängd i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0-5

595

593

600

588

589

591

590

588

584

6-9

399

431

429

441

453

445

447

436

434

10-12

332

328

324

343

345

352

346

365

358

13-15

375

374

384

366

361

356

370

371

376

16-18

336

364

383

396

392

399

384

377

373

19-24

574

567

567

568

572

583

589

589

594

25-44

1 805

1 811

1 809

1 824

1 813

1 812

1 800

1 791

1 782

45-64

2 394

2 398

2 401

2 384

2 369

2 345

2 336

2 313

2 291

65-79

1 856

1 868

1 867

1 872

1 889

1 876

1 865

1 846

1 813

80-100

514

534

546

557

572

605

634

675

725

Totalt

9 180

9 267

9 309

9 338

9 356

9 363

9 361

9 350

9 332

Tabell 1B: Förändring i folkmängden i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År
0-5

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

24

-2

7

- 11

1

2

-1

-2

-3

6-9

25

32

-1

11

13

-8

2

- 11

-2

10-12

- 16

-4

-4

18

2

7

-6

18

-6

13-15

26

-1

10

- 18

-5

-5

14

1

5

16-18

14

28

19

13

-4

7

- 15

-6

-4

19-24

- 51

-7

0

1

4

12

6

0

6

25-44

50

6

-2

15

- 11

-1

- 12

-9

-9

45-64

- 33

4

3

- 17

- 14

- 24

-8

- 24

- 22

65-79

61

12

-1

5

17

- 13

- 11

- 19

- 33

80-100

- 19

20

12

11

15

33

29

41

50

Totalt

81

87

43

29

17

7

-2

- 11

- 18

Tabell 1C: Procentuell förändring i folkmängden i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2017

2018

2019

2020

0-5

4,2

6-9

6,7

10-12

2021

2022

2023

2024

2025

-0,3

1,2

-1,9

8,0

-0,3

2,7

0,1

0,3

-0,2

-0,4

-0,5

2,9

-1,9

0,5

-2,5

-0,5

-4,6

-1,2

-1,2

5,7

0,7

2,1

-1,6

5,3

-1,7

13-15

7,4

-0,4

2,7

16-18

4,3

8,3

5,1

-4,6

-1,4

-1,4

4,0

0,3

1,4

3,5

-0,9

1,7

-3,9

-1,6

-1,0

19-24

-8,2

-1,3

0,0

0,2

0,7

2,0

1,0

0,0

0,9

25-44

2,8

0,3

-0,1

0,8

-0,6

-0,1

-0,7

-0,5

-0,5

45-64

-1,4

0,2

0,1

-0,7

-0,6

-1,0

-0,4

-1,0

-1,0

65-79

3,4

0,6

0,0

0,3

0,9

-0,7

-0,6

-1,0

-1,8

80-100

-3,6

3,9

2,3

2,0

2,7

5,7

4,8

6,4

7,4

Totalt

0,9

0,9

0,5

0,3

0,2

0,1

0,0

-0,1

-0,2
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Tabell 2A: Antal kvinnor i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0-5

288

295

299

296

294

289

287

286

285

6-9

196

214

210

209

218

226

229

225

223

10-12

153

149

154

164

172

168

160

169

172

13-15

175

161

170

166

162

165

172

179

175

16-18

160

175

174

179

167

173

170

165

167

19-24

268

255

261

261

266

264

269

263

264

25-44

881

893

886

895

890

889

883

882

884

45-64

1 156

1 159

1 163

1 153

1 157

1 154

1 142

1 127

1 113

65-79

920

931

933

940

943

928

933

924

916

80-100

298

303

308

311

315

334

346

370

387

Totalt

4 495

4 536

4 558

4 573

4 583

4 589

4 592

4 591

4 586

Tabell 2B: Förändring i antalet kvinnor i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År
0-5

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

22

7

4

-4

-2

-5

-2

-1

-2
-2

6-9

8

18

-4

-1

10

8

3

-4

10-12

-5

-4

4

10

8

-4

-7

9

3

13-15

10

- 14

9

-5

-4

3

8

7

-4
2

16-18

12

15

-2

5

- 12

6

-3

-5

19-24

- 27

- 13

6

1

5

-2

4

-5

1

25-44

19

12

-7

8

-5

-1

-6

-1

2

45-64

-8

3

3

-9

3

-3

- 12

- 15

- 14

65-79

42

11

2

7

3

- 14

5

-9

-8

80-100

- 10

5

6

3

3

19

13

23

18

Totalt

63

41

21

15

10

6

3

-1

-5

Tabell 2C: Procentuell förändring i antalet kvinnor i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0-5

8,3

2,4

6-9

4,3

9,2

1,5

-1,2

-0,6

-1,7

-0,6

-0,4

-0,5

-2,0

-0,4

4,6

3,5

1,4

-1,7

-1,1

10-12

-3,2

-2,5

3,0

6,6

5,1

-2,5

-4,4

5,3

1,8

13-15

6,1

16-18

8,1

-8,0

5,7

-2,7

-2,2

1,6

4,7

4,1

-2,3

9,6

-0,9

2,8

-6,7

3,8

-1,9

-2,7

1,5

19-24

-9,2

-4,7

2,2

0,2

1,8

-0,7

1,6

-2,0

0,4

25-44

2,2

1,4

-0,8

1,0

-0,5

-0,1

-0,7

-0,1

0,2

45-64

-0,7

0,3

0,3

-0,8

0,3

-0,3

-1,0

-1,3

-1,3

65-79

4,8

1,2

0,2

0,7

0,3

-1,5

0,5

-0,9

-0,9

80-100

-3,2

1,6

1,8

0,9

1,1

6,0

3,8

6,7

4,8

Totalt

1,4

0,9

0,5

0,3

0,2

0,1

0,1

0,0

-0,1

618

Tabell 3A: Antal män i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0-5

307

298

300

293

295

302

303

301

300

6-9

203

217

220

232

235

219

218

211

211

10-12

179

179

170

179

173

184

186

196

186

13-15

200

213

214

201

199

191

198

192

201

16-18

176

189

209

217

226

226

214

212

206

19-24

306

311

306

306

306

319

321

326

330

25-44

924

918

922

929

923

922

916

908

898

45-64

1 238

1 239

1 238

1 230

1 213

1 191

1 194

1 186

1 178

65-79

936

937

934

933

946

948

932

922

897

80-100

216

231

238

246

258

271

288

305

338

Totalt

4 685

4 730

4 752

4 765

4 773

4 774

4 769

4 759

4 746

Tabell 3B: Förändring i antalet män i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År
0-5

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2

-9

2

-8

2

7

1

-1

-2

6-9

17

14

3

12

3

- 16

-1

-7

0

10-12

- 11

0

-8

8

-6

12

2

10

-9

13-15

16

13

1

- 13

-2

-8

7

-6

9

16-18

2

13

20

9

8

0

- 12

-2

-6

19-24

- 24

5

-5

0

-1

13

2

5

4

25-44

31

-6

5

7

-6

0

-6

-8

- 10

45-64

- 25

1

-1

-8

- 18

- 21

3

-9

-8

65-79

19

1

-2

-2

14

1

- 16

- 10

- 25

80-100

-9

15

7

8

12

14

16

18

32

Totalt

18

45

21

14

7

1

-4

- 10

- 14

Tabell 3c: Procentuell förändring i antalet män i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2017

2018

2019

2020

0-5

0,7

6-9

9,1

10-12

2021

2022

2023

2024

2025

-2,9

0,8

-2,6

0,8

2,4

6,8

1,4

5,6

1,3

-6,9

0,2

-0,4

-0,5

-0,5

-3,2

-5,8

-0,1

-4,6

4,8

-3,4

6,7

0,9

0,0

5,4

-4,8

13-15

8,7

6,3

0,5

-6,1

-0,8

-3,9

3,4

-2,9

4,8

16-18

1,1

7,2

10,7

4,1

3,8

0,2

-5,3

-0,8

-3,0

19-24

-7,3

1,7

-1,8

0,1

-0,2

4,3

0,5

1,6

1,4

25-44

3,5

-0,7

0,5

0,7

-0,6

0,0

-0,7

-0,9

-1,1

45-64

-2,0

0,1

-0,1

-0,6

-1,4

-1,8

0,3

-0,7

-0,7

65-79

2,1

0,1

-0,2

-0,2

1,5

0,1

-1,7

-1,1

-2,7

80-100

-4,0

7,0

2,9

3,5

4,8

5,2

6,0

6,1

10,6

Totalt

0,4

1,0

0,4

0,3

0,1

0,0

-0,1

-0,2

-0,3

619

Tabell 4A: Folkmängd i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1-5

501

498

504

492

492

494

493

492

489

6-12

731

759

754

783

798

797

793

801

792

6

87

113

101

118

106

104

105

105

104

7-15

1 019

1 020

1 037

1 031

1 053

1 049

1 058

1 067

1 064

16-18

336

364

383

396

392

399

384

377

373

65-79

1 856

1 868

1 867

1 872

1 889

1 876

1 865

1 846

1 813

80-89

419

438

451

461

474

509

540

582

633

90+

95

96

95

96

98

96

94

93

92

0

94

95

96

97

97

97

97

96

95

1-3

298

285

286

290

290

290

290

289

287

4-5

203

213

218

202

202

204

203

203

202

7-9

312

318

329

323

347

341

342

331

329

10-15

707

701

708

709

706

708

716

736

735

65-69

687

685

648

629

626

599

594

608

615

70-74

728

724

721

691

666

643

641

610

594

Tabell 4B: Förändring i folkmängden i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1-5

18

-3

6

- 12

0

2

-1

-1

-2

6-12

9

28

-5

30

15

-1

-3

7

-9

6

- 12

26

- 12

17

- 12

-2

2

-1

0

7-15

47

1

17

-5

22

-4

9

9

-3

16-18

14

28

19

13

-4

7

- 15

-6

-4

65-79

61

12

-1

5

17

- 13

- 11

- 19

- 33

80-89

- 20

19

13

10

13

35

31

41

51

90+

1

1

-1

1

2

-2

-2

-1

-1

0

6

1

1

1

0

0

0

-1

-1

1-3

0

- 13

1

3

1

0

0

-1

-2

4-5

18

10

5

- 16

0

2

-1

0

-1

7-9

37

6

11

-6

24

-6

1

- 11

-2

10-15

10

-6

6

1

-3

2

9

20

-1

65-69

- 24

-2

- 37

- 19

-3

- 27

-5

14

7

70-74

41

-4

-4

- 30

- 25

- 23

-3

- 30

- 16

Tabell 4C: Procentuell förändring i folkmängden i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1-5

3,7

-0,7

1,2

-2,4

0,1

0,4

-0,2

-0,3

-0,5

6-12

1,2

3,8

-0,7

4,0

1,9

-0,2

-0,4

0,9

-1,1

6

-12,1

29,4

-10,5

17,3

-10,0

-2,2

1,4

-0,5

-0,4

7-15

4,8

0,1

1,7

-0,5

2,1

-0,4

0,9

0,9

-0,3

16-18

4,3

8,3

5,1

3,5

-0,9

1,7

-3,9

-1,6

-1,0

65-79

3,4

0,6

0,0

0,3

0,9

-0,7

-0,6

-1,0

-1,8

80-89

-4,6

4,5

3,0

2,3

2,9

7,3

6,0

7,7

8,8

90+

1,1

1,1

-0,9

0,9

2,0

-2,4

-1,7

-0,8

-1,3

0

6,8

1,3

0,7

0,9

0,2

0,0

-0,1

-1,1

-0,7

1-3

0,0

-4,3

0,3

1,2

0,2

0,1

-0,1

-0,3

-0,6

4-5

9,7

4,7

2,5

-7,2

0,0

0,9

-0,3

-0,2

-0,3

7-9

13,5

2,0

3,3

-1,8

7,6

-1,8

0,2

-3,1

-0,6

10-15

1,4

-0,8

0,9

0,1

-0,4

0,3

1,2

2,8

-0,2

65-69

-3,4

-0,3

-5,3

-3,0

-0,5

-4,3

-0,9

2,4

1,1

70-74

6,0

-0,5

-0,5

-4,2

-3,6

-3,4

-0,4

-4,7

-2,6

620

Tabell 5A: Antal kvinnor i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1-5

240

249

253

249

247

242

240

240

238

6-12

349

363

363

373

390

394

390

394

395

6

42

48

49

56

54

57

54

52

52

7-15

482

476

485

482

498

501

508

521

518

16-18

160

175

174

179

167

173

170

165

167

65-79

920

931

933

940

943

928

933

924

916

80-89

230

234

242

243

246

268

282

305

326

90+

68

69

67

69

68

66

64

64

61

0

48

46

47

47

47

47

47

47

46

1-3

152

150

148

142

141

141

141

141

140

4-5

88

98

105

106

106

101

99

99

99

7-9

154

166

161

152

164

169

175

173

170

10-15

328

310

324

329

334

332

333

348

347

65-69

348

347

331

326

303

282

286

294

296

70-74

353

356

352

346

344

330

329

315

311

Tabell 5B: Förändring i antalet kvinnor i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1-5

22

9

4

-4

-2

-5

-2

-1

-1

6-12

3

14

0

9

18

3

-4

5

1

6

- 14

6

1

8

-2

3

-3

-1

0

7-15

27

-6

9

-3

16

3

7

13

-3

16-18

12

15

-2

5

- 12

6

-3

-5

2

65-79

42

11

2

7

3

- 14

5

-9

-8

80-89

- 12

4

8

1

4

21

15

23

21

90+

2

1

-2

2

0

-2

-2

0

-3

0

0

-2

0

0

0

0

0

-1

0

1-3

13

-2

-2

-6

-1

0

0

0

-1

4-5

9

10

6

2

0

-5

-2

0

0

7-9

22

12

-5

-9

12

5

7

-3

-2

10-15

5

- 18

14

6

5

-2

0

16

-1

65-69

- 15

-1

- 15

-5

- 22

- 22

4

8

2

70-74

27

3

-4

-6

-2

- 14

-2

- 13

-5

Tabell 5C: Procentuell förändring i antalet kvinnor i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
-0,5

1-5

10,1

3,6

1,7

-1,6

-0,7

-2,0

-0,7

-0,3

6-12

0,9

4,1

0,0

2,5

4,8

0,8

-1,1

1,2

0,2

6

-25,0

14,2

1,2

15,8

-3,7

5,6

-6,0

-2,6

-0,4
-0,6

7-15

5,9

-1,2

1,8

-0,6

3,4

0,6

1,4

2,6

16-18

8,1

9,6

-0,9

2,8

-6,7

3,8

-1,9

-2,7

1,5

65-79

4,8

1,2

0,2

0,7

0,3

-1,5

0,5

-0,9

-0,9

80-89

-5,0

1,8

3,3

0,3

1,5

8,6

5,6

8,0

6,8

90+

3,0

0,9

-3,0

3,1

-0,3

-3,4

-3,2

0,6

-4,9
-0,7

0

0,0

-3,4

0,7

0,9

0,2

0,0

-0,1

-1,1

1-3

9,4

-1,2

-1,4

-3,8

-0,9

0,1

-0,1

-0,3

-0,6

4-5

11,4

11,9

6,3

1,5

-0,4

-4,8

-1,5

-0,2

-0,3

7-9

16,7

7,8

-3,0

-5,3

7,6

2,8

3,9

-1,5

-1,3

10-15

1,5

-5,4

4,4

1,7

1,4

-0,5

0,1

4,7

-0,3

65-69

-4,1

-0,4

-4,5

-1,7

-6,8

-7,1

1,5

2,8

0,6

70-74

8,3

0,8

-1,2

-1,6

-0,4

-4,1

-0,5

-4,0

-1,5

621

Tabell 6A: Antal män i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1-5

261

249

251

243

245

252

253

252

251

6-12

382

396

390

411

408

403

404

407

398

6

45

65

52

62

52

47

52

53

52

7-15

537

543

552

549

555

548

550

546

546

16-18

176

189

209

217

226

226

214

212

206

65-79

936

937

934

933

946

948

932

922

897

80-89

189

204

209

219

228

242

258

276

307

90+

27

27

29

27

30

29

30

29

31

0

46

49

49

50

50

50

50

49

49

1-3

146

135

138

147

149

149

149

148

147

4-5

115

114

113

96

96

103

104

104

103

7-9

158

152

168

170

183

172

166

158

159

10-15

379

391

384

379

372

375

384

388

388

65-69

339

338

317

303

322

317

308

314

319

70-74

375

368

369

345

322

313

312

295

284

Tabell 6B: Förändring i antalet män i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1-5

-4

- 12

2

-8

2

7

1

-1

-1

6-12

6

14

-5

21

-3

-5

1

3

-9

6

2

20

- 12

10

- 10

-5

5

1

0

7-15

20

6

8

-2

5

-7

2

-4

0

16-18

2

13

20

9

8

0

- 12

-2

-6

65-79

19

1

-2

-2

14

1

- 16

- 10

- 25

80-89

-8

15

5

10

10

14

16

19

30

90+

-1

0

1

-1

2

0

0

-1

2

0

6

3

0

0

0

0

0

-1

0

1-3

- 13

- 11

3

9

2

0

0

0

-1

4-5

9

-1

-1

- 17

0

7

1

0

0

7-9

15

-6

15

3

13

- 11

-6

-8

0

10-15

5

12

-7

-5

-8

4

8

4

0

65-69

-9

-1

- 21

- 14

19

-5

-9

6

5

70-74

14

-7

1

- 24

- 23

-9

-1

- 17

- 11

Tabell 6C: Procentuell förändring i antalet män i Vingåkers kommun efter åldersklass
Ålder / År

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1-5

-1,5

-4,6

0,8

-3,3

0,9

2,8

0,3

-0,3

-0,5

6-12

1,6

3,5

-1,3

5,3

-0,7

-1,1

0,2

0,7

-2,3

6

4,7

43,5

-19,2

18,6

-15,8

-10,3

10,5

1,6

-0,4

7-15

3,9

1,2

1,5

-0,4

0,9

-1,3

0,4

-0,7

0,0

16-18

1,1

7,2

10,7

4,1

3,8

0,2

-5,3

-0,8

-3,0

65-79

2,1

0,1

-0,2

-0,2

1,5

0,1

-1,7

-1,1

-2,7

80-89

-4,1

7,7

2,7

4,5

4,4

5,9

6,6

7,3

11,0

90+

-3,6

1,6

4,4

-4,5

7,9

-0,1

1,7

-4,0

6,6
-0,7

0

15,0

6,3

0,7

0,9

0,2

0,0

-0,1

-1,1

1-3

-8,2

-7,5

2,3

6,6

1,2

0,1

-0,1

-0,3

-0,6

4-5

8,5

-0,8

-0,9

-15,3

0,4

7,1

0,9

-0,2

-0,3

7-9

10,5

-3,7

10,1

1,6

7,5

-5,9

-3,4

-4,8

0,2

10-15

1,3

3,2

-1,8

-1,3

-2,0

1,0

2,2

1,1

0,0

65-69

-2,6

-0,2

-6,2

-4,4

6,3

-1,7

-3,0

2,0

1,6

70-74

3,9

-1,8

0,2

-6,6

-6,7

-2,7

-0,3

-5,5

-3,8

622

Tabell 7A: Folkmängd i Vingåkers kommun efter ålder
Ålder / År

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0

94

95

96

97

97

97

97

96

95

1

90

95

95

95

96

96

96

95

94

2

95

92

96

96

96

97

96

96

96

3

113

98

95

98

98

98

98

98

97

4

93

115

101

98

101

100

100

100

100

5

110

97

117

104

101

103

103

103

102

6

87

113

101

118

106

104

105

105

104

7

110

92

115

104

120

109

107

108

107

8

108

114

97

118

107

122

112

109

110

9

94

112

117

101

120

110

123

114

112

10

99

99

115

119

104

122

113

125

116

11

123

103

103

117

121

107

123

115

126

12

110

126

107

106

120

123

110

125

117

13

128

114

129

110

110

122

125

113

128

14

122

132

119

133

115

114

126

129

117

15

125

127

136

123

136

119

119

129

132

16

123

129

130

139

126

138

122

122

132

17

110

125

130

131

138

127

138

123

122

18

103

110

123

126

128

134

124

133

119

19

116

100

105

115

118

119

124

116

123

20

82

108

94

98

106

108

109

112

105

21

103

81

100

89

92

97

98

99

101

22

99

97

79

93

85

87

90

91

91

23

82

96

93

80

90

83

84

87

87

24

92

85

95

93

81

89

84

84

86

25

110

94

88

95

93

84

90

86

86

26

102

111

97

91

97

95

87

92

88

27

113

105

111

100

95

99

97

91

94

28

92

112

105

110

100

95

99

97

92

29

85

93

109

103

106

98

94

97

95

30

80

85

91

104

99

101

95

91

93

31

72

80

83

88

99

94

96

91

87

32

77

72

78

80

85

93

90

91

87

33

74

76

72

76

78

82

90

86

87

34

71

76

77

73

77

78

82

88

85

35

84

74

77

78

74

78

79

82

88

36

84

87

77

80

80

77

80

81

84

37

83

87

89

80

83

83

80

82

83

38

86

86

90

92

83

85

85

82

85

39

101

89

88

91

94

86

88

87

84

40

79

102

90

90

92

95

88

89

89

41

108

82

103

92

91

94

96

89

91

42

85

109

85

104

94

92

95

97

91

43

102

87

110

87

105

95

94

96

98

44

117

103

89

110

89

105

96

95

97

45

121

117

104

91

110

90

106

97

96

46

114

121

117

104

92

110

91

106

97

47

103

114

120

116

104

92

109

91

105

48

102

103

113

118

115

103

92

108

91

49

122

102

103

112

117

114

103

93

107

50

125

122

103

104

113

117

114

104

94

623

Tabell 7A: Folkmängd i Vingåkers kommun efter ålder, fortsättning
Ålder / År

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

51

112

126

124

105

106

114

118

115

105

52

130

114

128

125

107

108

115

120

116

53

125

131

116

128

126

109

109

116

120

54

135

126

131

116

128

126

109

110

117

55

118

135

126

132

117

129

126

110

110

56

118

119

136

127

132

118

129

126

111

57

121

119

120

136

128

133

119

129

127

58

125

122

120

121

136

128

133

119

130

59

119

126

123

121

122

137

129

133

120

60

120

120

127

124

122

123

137

129

133

61

133

121

120

127

124

122

123

136

129

62

114

133

121

121

127

124

122

123

136

63

109

115

133

121

121

127

124

123

123

64

128

110

116

133

122

122

128

125

123

65

152

127

110

116

132

121

122

127

124

66

135

150

126

110

115

131

120

121

126

67

133

134

148

125

110

114

129

119

120

68

143

132

133

146

124

109

114

128

118

69

124

141

130

131

145

123

108

113

127

70

171

123

139

129

130

143

122

108

112

71

154

168

121

137

127

128

140

120

107

72

155

151

164

120

135

125

126

138

119

73

134

152

148

161

118

132

123

124

135

74

114

131

148

144

157

115

129

120

122

75

113

111

128

143

140

152

113

126

117

76

88

110

108

124

139

136

148

109

123

77

80

85

106

104

119

134

131

143

106

78

78

77

82

102

101

115

129

126

137

79

82

75

74

79

98

96

110

123

121

80

47

78

72

71

76

94

92

105

117

81

66

45

74

68

67

72

89

87

100

82

48

62

42

70

64

64

68

84

82

83

45

45

58

40

65

60

60

63

78

84

42

42

42

53

37

60

56

55

59

85

38

39

38

38

49

34

55

51

51

86

42

34

35

35

34

44

31

50

46

87

35

37

31

31

31

31

39

28

44

88

29

31

33

27

27

28

27

35

24

89

27

25

27

28

23

24

24

24

30

90

24

23

21

23

24

20

20

21

20

91

16

20

19

17

19

20

17

17

17

92

15

13

16

15

14

15

16

13

14

93

11

12

10

13

12

11

12

13

11

94

8

8

9

8

10

9

8

9

10

95

8

6

6

6

6

7

7

6

7

96

4

6

4

5

5

4

5

5

5

97

5

3

4

3

3

3

3

4

3

98

2

3

2

3

2

2

2

2

2

99

0

1

2

1

2

1

1

1

1

100

2

1

2

2

2

2

2

2

2

TOTALT

9 180

9 267

9 309

9 338

9 356

9 363

9 361

9 350

9 332

624

Tabell 7B: Folkmängd i Vingåkers kommun efter ålder, kvinnor
Ålder / År

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0

48

46

47

47

47

47

47

47

46

1

53

48

46

47

47

47

47

47

46

2

48

53

49

47

47

47

47

47

47

3

51

49

53

49

47

47

47

47

47

4

43

53

50

54

50

49

49

49

48

5

45

46

54

52

56

52

51

50

50

6

42

48

49

56

54

57

54

52

52

7

61

45

50

51

58

56

59

55

54

8

57

62

48

52

53

59

57

60

57

9

36

58

63

49

54

54

60

58

60

10

53

39

59

63

50

54

54

60

58

11

56

54

40

59

63

51

54

55

59

12

44

57

55

42

59

63

52

55

55

13

61

46

58

56

44

60

63

53

56

14

50

63

48

59

57

46

61

64

54

15

64

52

64

50

61

59

48

62

65

16

59

65

54

64

52

61

59

49

63

17

53

59

64

54

63

52

60

59

49

18

48

52

56

61

52

60

50

57

56

19

44

46

48

52

55

48

55

46

52

20

39

42

43

45

47

50

44

49

43

21

46

39

41

41

43

45

46

42

45

22

48

45

39

41

41

42

43

44

41

23

35

47

44

40

40

40

41

42

42

24

56

37

45

43

40

40

40

40

41

25

42

53

38

44

42

40

40

40

40

26

50

43

52

39

45

43

40

41

40

27

51

51

45

52

41

45

44

42

42

28

45

51

51

45

52

42

46

44

42

29

33

45

50

49

45

50

42

45

44

30

37

35

45

48

48

44

48

41

44

31

35

38

36

44

47

47

43

47

41

32

37

36

38

36

44

47

46

43

46

33

45

38

37

39

37

44

46

46

43

34

45

45

39

38

40

38

44

46

45

35

48

45

45

39

38

40

38

43

45

36

35

48

45

45

39

38

40

38

43

37

32

37

48

45

45

40

39

40

39

38

39

35

39

49

46

46

42

41

42

39

49

42

37

41

51

48

48

44

43

40

44

51

44

40

43

52

50

50

45

41

55

46

52

45

41

44

53

51

50

42

44

55

47

52

46

42

45

53

51

43

55

45

55

47

52

46

43

45

53

44

60

55

45

55

47

52

46

43

45

45

67

59

54

45

54

47

52

46

43

46

57

66

59

54

45

54

47

51

46

47

48

56

65

58

53

45

53

46

50

48

43

48

55

63

56

52

44

52

46

49

54

43

47

55

62

56

52

44

51

50

60

55

44

48

55

62

56

52

45

625

Tabell 7B: Folkmängd i Vingåkers kommun efter ålder, kvinnor, fortsättning
Ålder / År

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

51

48

61

56

46

50

56

63

57

53

52

75

50

62

57

47

51

57

64

58

53

67

75

51

63

58

49

52

58

64

54

67

67

75

51

63

58

49

52

58

55

53

67

67

74

52

63

58

49

52

56

58

53

67

66

74

52

62

58

50

57

57

58

54

67

66

73

52

62

58

58

62

57

59

54

67

66

73

53

62

59

65

63

58

59

55

67

67

73

53

60

50

65

63

58

59

55

67

67

73

61

52

50

65

63

58

59

55

66

66

62

56

53

51

65

63

59

60

56

66

63

54

57

54

52

66

63

59

60

56

64

63

55

58

55

53

67

64

60

61

65

77

63

55

58

55

53

66

64

60

66

78

76

63

55

58

55

53

66

63

67

62

77

75

62

55

58

54

53

65

68

69

62

76

75

62

55

57

54

53

69

62

69

61

76

74

61

55

57

54

70

90

62

68

61

75

73

61

55

57

71

76

89

61

67

60

74

72

60

54

72

64

75

87

60

66

60

73

71

60

73

69

63

74

85

60

65

59

71

70

74

54

68

62

72

83

59

64

58

70

75

60

53

66

61

71

82

57

63

57

76

40

59

52

65

59

69

79

56

61

77

39

39

57

50

63

58

67

77

55

78

41

38

38

55

49

61

56

65

74

79

39

40

37

37

53

47

59

54

62

80

19

38

38

36

36

51

46

56

52

81

31

18

36

37

34

34

49

44

54

82

22

30

18

34

35

33

33

47

42

83

29

21

28

17

32

33

31

31

44

84

23

27

20

26

16

30

31

29

29

85

22

21

25

18

24

15

28

29

27

86

24

20

20

23

17

22

14

26

27

87

25

22

18

18

21

16

20

13

24

88

17

22

19

16

16

19

14

18

12

89

18

15

19

17

15

14

17

12

16

90

18

15

13

17

15

13

12

14

11

91

11

15

13

11

14

12

11

10

12

92

8

9

12

11

9

12

10

9

9

93

8

6

7

10

9

7

9

8

7

94

5

6

5

6

8

7

6

7

6

95

8

4

5

4

4

6

5

4

6

96

3

6

3

3

3

3

4

4

3

97

5

2

4

2

2

2

2

3

3

98

1

3

1

3

1

2

1

2

2

99

0

1

2

1

2

1

1

1

1

100

1

1

1

2

2

2

2

2

2

TOTALT

4 495

4 536

4 558

4 573

4 583

4 589

4 592

4 591

4 586

626

Tabell 7C: Folkmängd i Vingåkers kommun efter ålder, män
Ålder / År

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0

46

49

49

50

50

50

50

49

49

1

37

47

49

49

49

49

49

49

48

2

47

39

48

49

49

49

49

49

49

3

62

49

42

49

51

50

51

50

50

4

50

63

51

44

50

52

52

52

51

5

65

51

62

52

46

51

52

52

52

6

45

65

52

62

52

47

52

53

52

7

49

47

65

53

62

53

48

53

53

8

51

51

49

65

55

63

54

50

54

9

58

54

54

52

66

57

64

56

52

10

46

60

56

56

54

68

58

65

58

11

67

49

62

58

58

56

69

60

67

12

66

69

52

65

60

60

58

70

62

13

67

68

71

55

66

62

62

60

72

14

72

70

70

73

57

69

65

64

63

15

61

75

72

73

75

60

71

67

67

16

64

64

77

74

75

77

63

73

69

17

57

66

66

77

75

76

77

64

73

18

55

58

66

66

76

74

74

75

64

19

72

54

57

63

63

71

69

69

70

20

43

66

52

53

58

58

64

63

63

21

57

42

59

48

49

53

52

57

56

22

51

52

40

53

44

45

48

47

51

23

47

49

49

40

50

43

43

45

45

24

36

48

49

49

42

49

44

44

46

25

68

41

50

51

51

44

51

46

46

26

52

67

45

52

53

52

47

52

48

27

62

54

66

47

54

54

53

49

53

28

47

61

54

64

49

53

53

53

49

29

52

48

59

53

61

48

52

52

51

30

43

51

47

56

51

57

47

50

49

31

37

42

48

44

51

48

52

44

46

32

40

36

39

44

41

47

44

48

41

33

29

38

34

37

41

39

43

41

44

34

26

30

38

35

37

40

38

42

40

35

36

29

32

39

36

38

41

39

43

36

49

39

32

35

41

38

40

43

41

37

51

51

41

35

38

43

40

42

44

38

47

52

51

42

37

39

44

41

43

39

52

47

51

50

42

37

39

44

41

40

35

51

47

50

49

43

38

40

43

41

53

37

51

47

50

49

43

39

40

42

41

54

38

52

48

50

50

44

40

43

47

43

54

40

52

49

51

50

45

44

57

49

44

55

42

53

50

52

51

45

54

58

50

46

56

43

54

51

53

46

57

55

58

50

47

56

44

54

51

47

55

57

55

58

51

47

56

45

54

48

59

55

57

55

58

51

48

56

45

49

68

59

56

57

55

58

52

48

56

50

65

68

59

56

58

56

58

52

49
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Tabell 7C: Folkmängd i Vingåkers kommun efter ålder, män, fortsättning
Ålder / År

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

51

64

65

68

59

56

58

56

58

52

52

55

64

65

68

60

57

58

56

58

53

58

56

65

65

68

60

57

58

56

54

68

59

57

65

66

68

60

58

59

55

65

69

60

58

65

66

68

61

58

56

60

66

69

61

59

66

66

68

62

57

64

61

67

70

61

59

66

67

69

58

63

65

62

67

70

62

60

67

67

59

54

64

65

62

67

70

62

60

67

60

70

55

64

65

63

67

70

63

61

61

81

70

55

64

65

63

67

70

63

62

58

80

70

56

64

65

63

67

70

63

55

58

79

69

56

64

65

62

67

64

65

55

58

79

69

56

63

65

62

65

75

65

55

58

77

68

55

63

64

66

57

74

64

55

57

76

67

55

62

67

71

57

73

63

54

57

75

66

55

68

74

70

56

72

62

54

56

74

65

69

62

73

69

56

71

62

54

56

73

70

81

61

72

68

55

69

61

53

55

71

78

79

60

70

67

54

68

60

53

72

91

76

77

59

69

65

54

67

59

73

65

88

74

75

58

67

64

53

65

74

60

63

86

72

73

57

65

62

52

75

53

58

61

83

70

71

55

63

61

76

48

51

56

59

79

67

68

53

61

77

41

46

49

54

57

76

65

66

51

78

37

39

44

47

52

54

73

62

63

79

43

35

37

42

45

49

52

69

59

80

28

41

33

35

40

42

46

49

65

81

35

26

38

31

33

37

40

44

46

82

26

33

25

35

29

31

35

37

41

83

16

24

30

23

33

27

29

32

34

84

19

15

22

27

21

30

25

26

30

85

16

17

13

20

24

19

27

22

24

86

18

14

15

12

17

22

17

24

20

87

10

16

12

13

10

15

19

15

21

88

12

9

13

11

11

9

13

16

13

89

9

10

7

11

9

10

8

11

14

90

6

7

8

6

9

7

8

6

9

91

5

5

6

7

5

7

6

6

5

92

7

4

4

5

5

4

6

5

5

93

3

5

3

3

3

4

3

4

3

94

3

2

4

2

2

3

3

2

3

95

0

2

2

3

2

1

2

2

1

96

1

0

1

1

2

1

1

1

1

97

0

1

0

1

1

1

1

1

1

98

1

0

0

0

1

0

1

0

0

99

0

1

0

0

0

0

0

0

0

100

1

1

1

0

0

0

0

0

0

TOTALT

4 685

4 730

4 752

4 765

4 773

4 774

4 769

4 759

4 746

628

Statisticon har ett brett utbud av tjänster som kompletterar och fördjupar våra
befolkningsprognoser. Vi kan bland annat ta fram prognoser med förlängd
prognoshorisont, analysera scenarier med ändrade antaganden, hålla i seminarier för
att förklara resultaten för en större grupp eller bara ta fram det material du behöver
för att presentera resultaten för andra. För mer information om tilläggstjänster och
priser gå in på vår webadress www.statisticon.se.

Besök också vår sida www.befolkningsprognoser.se där vi löpande publicerar artiklar
om Sveriges befolkning och dess utveckling.

Vill du veta mer?
Vi finns tillgängliga för att svara på dina frågor eller berätta vad Statisticon kan göra
för din kommun.

Ring eller maila:
Charlotta Danielsson: 010-130 80 00. | prognoser@statisticon.se
Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA | Tel vxl: 010 - 130 80 00
E-post: prognoser@statisticon.se | Webb: www.statisticon.se
Kontaktperson: Charlotta Danielsson
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vingaker.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-31

106
(121)

Au § 84

KS 2018/201

Kommunplan med budget 2019 och flerårsplan 20202021
Arbetsutskottets beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att prioritera så att kommunen uppnår en budget i
balans år 2019, det vill säga att ett resultat om minst noll kronor budgeteras.
2. Kommunfullmäktige fastställer de ekonomiska budgetramar för 2019-2021
avseende drift- och investeringsverksamheten.
Sammanfattning av ärendet
Nämndernas budgetramar tilldelas sedan 2015 enligt en resursfördelningsmodell som
kopplar ekonomiska resurser till förändringar i demografin. Kommunens befolkning
antas öka i snitt med 19-20 personer per år enligt senast kända befolkningsprognos,
vilket är en svagare ökningstakt än föregående prognos. Kommunstyrelsen har
fastställt planeringsdirektiv för uppräkningsfaktorer. Uppräkning av löner medför
ökade kostnader på cirka 9,1 mkr. Satsning som attraktiv arbetsgivare medför en
kostnad på 2,7 mkr. Övrig uppräkning av budgetramarna avser kostnader för
lokalvård, vissa kostnader för köp av verksamhet samt finansiella poster. Kommunens
intäkter från skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med knappt 11 mkr netto.
Verksamheter inom Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden får med
automatik upp-/nedräkning av ekonomisk ram utifrån aktuell befolkningsprognos,
vilket 2019 innebär att uppräkning görs med 9,0 mkr till Barn- och
utbildningsnämnden medan en nedräkning med 1,9 mkr sker för Socialnämnden.
Kommunens budgeterade resultat utifrån det förslag som resursfördelningsmodellen
ger, uppgår i utgångsläget till -8,3 mkr. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför
att prioriteringar sker för att uppnå en budget i balans år 2019, det vill säga att ett
resultat om minst noll kronor budgeteras.
Reservation
Charlotte Prennfors (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-05-23
UTKAST – Kommunplan med budget 2019, flerårsplan 2020-2021
Underlag från samtliga nämnder, revisorer och överförmyndare
Befolkningsprognos 2018-2025 från Statisticon

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

630

vingaker.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-31

86
(121)

Tid och plats
Torsdagen den 31 maj 2018, kl. 08.00-12.20 i sammanträdesrum Hjälmaren, kommunhuset i
Vingåker.

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S), ordf.
Leif Skeppstedt (S), tjänstg. Ers.
Charlotte Prennfors (M)

Anders Lundström (VTL)

Övriga deltagare
Ralf Hedin, kommunchef
Joacim Bock, sekreterare
Suzan Östman Bäckman, näringslivsansvarig, §§ 68-70
Elin Pettersson, upplevelsesamordnare, §§ 68-70
Elin Höghielm, ekonomichef, §§ 68-71
Anders Nordling, budgetstrateg, §§ 68-71

Paragrafer

68-96

Sekreterare

……………………………………………………………………………….

Joacim Bock
Ordförande

……………………………………………………………………………….

Anneli Bengtsson
Justerande

……………………………………………………………………………….

Charlotte Prennfors
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Kommunstyrelsen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-07

68 (81)

Ks § 55

KS 2018/201

Budgetäskande 2019 för Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens äskande om utökad budgetram från och med 2019 uppgår till
totalt 1 680 000 (exkl. Bidrag och avgifter) avseende:
o EU:s dataskyddsförordning (GDPR), 300 000 kr
o Ökade lokalbehov för kommunhuset, 358 000 kr
o Samordnare av extratjänsterna, 350 000 kr
o Finansiering av funktion som rniljösamordnare, 350 000 kr
o Projektet Fossilfritt, 30 000 kr
o Nytt avtal Park, 350 000 kr
o Bidrag och avgifter, ännu inte fastställt belopp
Sammanfattning av ärendet

I budgetprocessen i Vingåkers kommun ingår att förvaltningarna tar fram underlag till
nämnderna för att visa vilka behov förvaltningen menar finns i de olika
verksamheterna.
Sådana s.k. tjänsteutlåtanden skriver förvaltningarna som underlag till i princip alla
politiska beslut. Att fatta beslut om hur budgetmedel ska användas är dock ett av de
skarpaste politiska besluten i en kommun. Det är här som de politiska värderingarna
får sitt kanske tydligaste uttryck. Det ställer särskilda krav på förvaltningens underlag.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-04-16
Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2019

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-07

62 (81)

Tid och plats
Måndagen den 7 april 2018, kl. 14.00- 18.00 i sammanträdesrum Hjälmaren på kommunhuset i
Vingåker

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S), ordf.
Robert Skoglund (S), l:e vice ordf.
Charlotte Prennfors (M), 2:e vice ordf
Helena Edrenius (S)
Leif Skeppstedt (S)
Håkan Östlund (MP), tjänstg. ers
Tiina Rokka (V)
Christer Nodemar (M), tjänstg. ers.
Anders Lundström (VTL)
Lars-Ove Winberg (C)
Lars-Göran Karlsson (SD)

Caisa Sävheden Larsson (S)
Inga Bengtsson (V)
Lars-Gunnar Karlsson (L)
Roger Fredman (VTL)
Lennart Andersson (KD), §§ 51-54
Jan Karlsson (SD)

Övriga deltagare
RalfHedin, kommunchef, §§ 51-56
Joacim Bock, sekreterare
Elin Höghielm, ekonomichef, §§ 51-54
Lars Ingebrigtsen, VD får Vingåkers Kommunfastigheter AB, §§ 51-54
Therese Allard, SVAAB, § 53
Susanne Larsson, enhetschef, mat och måltider, § 53
Siri Ward, miljösamordnare, §§ 51-56
Hanna Mehaj, projektgrupp - VSR, § 53
Niklas Witt, projektgrupp - VSR, § 53
Jenny Lind, projektgrupp - VS R, § 53
Camilla Jansson, projektsamordnare, § 53

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Justerande
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Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2019
Ekonomiska konsekvenser samt förslag på åtgärder och besparingar utifrån den av
kommunfullmäktige beslutade kommunplan med budget 2018 och flerårsplan 2019-2020 som
fastställdes 2017-11-28 § 117.

Nämnd KS förvaltning:
Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: 106 390
Ökning från år 2018 är 2 736 tkr, varav
Löner

1 184

Hyror plus lokalvård

226

Köpta tjänster

287

Viadidakt

Kollektivtrafik

654

119

Kommunbidrag:
VSR

265

Gemensam kommunledningsadministration
Verksamhet/område:

Folkhälsa och miljö

Beskrivning av konsekvensen:
Deltagande i projektet Fossilfritt som drivs av Biogas Öst och fyra länsstyrelser. Kostnaden är
30 000 kr per år t.o.m. 2020.
Totalt 30 tkr

Verksamhet/område:

Folkhälsa och miljö

Beskrivning av konsekvensen:
Kommunen har sedan flera år en funktion på halvtid som miljösamordnare. Den externa
finansieringen finns inte längre kvar och behöver ersättas med finansiering genom kommunens
egna budgetmedel.
Totalt 350 tkr

Område upplevelser

634

1. Verksamhet/område: Område Upplevelser/Besöksnäring
En utökning av tjänsten som turistkoordinator
Beskrivning av konsekvensen:
Turismen är en växande näring. För närvarande har vi endast avsatt lönemedel för 25 % tjänst
som Turistkoordinator, tillfälligt har vi utökat den tjänsten till 50 % och tagit av medel för
guideverksamheten på slottet då denna är vilande under renoveringen. Turistkoordnatorn har
samlad kunskap om och kontakt med våra besöksmål och besöksnäringsföretag samt med
regionala nätverk kring turism, våra och våra ”Info Points”. Turistkoordinatorn bemannar vår
turisbyrå. Turistkoordinator ansvarar också för materialproduktionen av vår turistbroschyr, våra
programblad, våra kartor – Sörmlandskartan, Hjälmarkartan, samt mat- och boende kartor.
Turistkoordinatorn ansvarar också för information till våra olika digitala kanaler och webbsidor
samt för turisbyråverksamheten i tätorten, samt övrig marknadsföring och kommunikation i
största allmänhet.
Förslag på åtgärder
Utöka tjänsten som turistkoordinator från idag 25 % tjänstgöringsgrad till 100 %
tjänstgöringsgrad vilket kräver ett ökat löneanslag på 330 000 kr 2019.
Totalt 330 tkr

2. Verksamhet/område: Område Upplevelser/Besöksnäring
Drift av digitala system
Beskrivning av konsekvensen:
För att kunna rationalisera, effektivisera, kundanpassa och samordna våra lokalbokningssystem,
biljettbokning, schemaläggning, kassaförsäljning, bokning av guider och visningar,
inpasseringssystem med låssystem etc., behöver vi investera i ett nytt Smart Visitor System och
för att öka upplevelsen på slottet en app-tjänst för guidade turer och interaktivitet typ
OnSpotStory krävs förutom en investering i programvaran en årlig driftskostnad.
Förslag på åtgärder
En årlig kostnad för licenser, drift och support av de digitala systemen 200 000 kr 2019.
Totalt 200 tkr

Kommunikationsenheten
1. Verksamhet/område:

KOMMUNIKATIONSENHETEN - IT

Beskrivning av konsekvensen:

Utifrån de IT-projektplaner som kommunens verksamheter jobbar med ser vi att vi kommer ha
svårt att räcka till resursmässigt på befintlig personalstyrka. Konsekvenserna kommer bli att
införande av projekten kommer att ta längre tid eller behöver hanteras av externa konsulter som
bekostas av respektive verksamhet.
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Förslag på åtgärder

Utöka personalstyrkan inom IT med ytterligare en nätverks tekniker
Totalt 500 tkr

2. Verksamhet/område: KOMMUNIKATIONSENHETEN - KOMMUNIKATION
Beskrivning av konsekvensen
Behovet av att kommunicera fortsätter att öka, allt från att sätta Vingåkersbygden på kartan, öka
attraktionen kring arbetsgivarvarumärket som till att skapa underlag som att ge medborgarna
möjlighet till information och dialog, och detta med fler olika kommunikationsvägar och sätt.
Konsekvenserna att endast ha en kommunikatör är att en större prioritering behöver göras, t ex
avstå från kommuntidningen, inte själva ta fram underlag så som mässmaterial till annonser och
broschyrer. Detta skulle innebära utökade kostnader på verksamheterna då visst arbete behöver
läggas ut på extern part. Dessutom finns inge övrig kommunikationskompetens ute i
verksamheten för att hantera den egna verksamhetens information/kommunikation utan mycket
går via de centrala kommunikatörerna.
Förslag på åtgärder
Permanenta projektanställning till fast anställning alternativt förlänga projektet. Projektet går ut
augusti 2019.
Totalt 170 tkr och år 2020 beräknas 500 tkr.
3. Verksamhet/område: KOMMUNIKATIONSENHETEN - IT
Beskrivning/konsekvens
För att hålla en god drift behövs ett utbytesprogram (byggd på 4-årscykel) där det framgår
förutsättningarna – både ekonomiskt och vilka IT-verktyg som ingår. Vid en första begränsning
om endast PC (stationära datorer, exkl pedagoger och elevers) innebär det 500 PC. Vid ett
utbytesprogram innebär det en kostnad på ca 875 000 kr/år (beräknat på att en PC kostar ca
7 000 kr/st).
Utbytesprogrammet innebär en ökad kvalitet för respektive användare.
Förslag på åtgärder
Idag finns 375 000 kr avsatt, det saknas 500 000 kr.
4. Verksamhet/område: KOMMUNIKATIONSENHETEN
Beskrivning/konsekvens
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För att kunna ge kommunens invånare en smidigare hantering av sina vardagsärenden. En etjänstportal kostar ca 40 000 kr i investering, därutöver ca 100 000 kr/år i drift. E-tjänsteportalen
har obegränsat antal e-tjänster och är byggd på s k Open spource som ger verksamheterna
möjlighet att själva skapa e-tjänsterna. (se investeringar)
Förslag på åtgärder
Ta ställning till om Vingåkers kommun ska införa e-tjänster, och om ja, på vilket sätt, budget och
ansvar.
Totalt 100 tkr
5. Verksamhet/område: KOMMUNIKATIONSENHETEN - NÄMND
Beskrivning/konsekvens
Årlig driftkostnad ca 50 000 kr (alt 100 000 kr i investering + 20 000 kr/år i drift) för modul
Terminator. Denna modul möjliggör optimal gallring av handling och ärende och är en
förutsättning för att uppfylla GDPR och annan lagstiftning.
För att kunna utveckla digital ärendehantering och mötesprocess i framtiden behövs ytterligare
utveckling av ärendehanteringssystemet. (se investeringar)

Förslag på åtgärder
Säkerställa budget om 50 000 kr för att kunna följa GDPR och övrig lagstiftning.
Totalt 50 tkr

Ekonomienheten
1. Verksamhet/område: Ekonomienheten
Beskrivning av konsekvensen:
Ekonomienhetens budget skrevs upp till 2018 med anledning av det nya ekonomisystemets högre
kostnader för drift och årlig avskrivning. Hur väl budgeten för 2018 kommer att stämma med de
faktiska kostnaderna återstår att se. I nuläget finns inget behov av reviderad budget.
Förslag på åtgärder: inga åtgärder.
2. Verksamhet/område: Upphandling
Beskrivning av konsekvensen:
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Kostnaderna för upphandlingar utökades budgetmässigt till 2018. Utfallet i bokslutet för 2017
indikerar att budgeten ligger någotsånär rätt. Inget behov av revidering till 2019.
Förslag på åtgärder:
Inga åtgärder, men möjligen att en del av upphandlingskostnaderna för större investeringsprojekt
ska inrymmas i investeringen redovisningsmässigt framöver. Detta borde medföra en positiv
konsekvens på driftbudgeten samtidigt som det är svårt att i förväg uppskatta hur mycket tid och
kostnad som varje enskild upphandling kommer att kräva.
3. Verksamhet/område: Bidrag och Avgifter
Beskrivning/konsekvens:
Kostnaderna för kommunbidrag till VSR, Viadidakt och Kollektivtrafiken ska erhålla full
kostnadstäckning från kommunfullmäktige. Underlag erhålles i samband med medlemssamråd
och ägarsamråd under våren.

Personalenheten
1. Verksamhet/område: Personalenheten – rekrytering
Beskrivning av konsekvensen:
Centraliserad rekryteringssamordning. Projektet är inte utvärderat men mycket uppskattat. Skapar
professionalism i rekryteringarna och underlättar för rekryterande chefer.
Förslag på åtgärder
Skapa en permanent samordnad rekryteringsprocess samt att permanent arbeta med empolyer
branding.
Totalt 500 tkr

1. Verksamhet/område: Personalenheten - extratjänster
Staten finansierar 2018 kommunens arbete med extratjänster med 350 000 kr. Beslut om statlig
finansiering för 2019 är ännu inte taget och utan ett sådant stöd behöver arbetet finansieras med
kommunens egna budgetmedel.
Totalt 350 tkr
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Område samhällsbyggnad
Verksamhet/område: Tekniska enheten, Hyra SEB-lokal
Beskrivning av konsekvensen:
Samhällsbyggnadsenheten har flyttat till nya lokaler för att frigöra utrymme i kommunhuset.
Förslag på åtgärder:
Ny hyreskostnad inklusive skrivare mm. Diskussioner om hyran pågår men är ännu inte
avsliutade. Bedömningen av kostnaden är därför preliminär.
Totalt 300 tkr

Verksamhet/område: Tekniska enheten, Inbrottslarm
Beskrivning av konsekvensen:
Kommunen har investerat pengar i ett system för inpassering. Det består av ett "taggsystem" där
alla medarbetare har en "tagg" och en kod för att komma in i skolor, förskolor och kommunens
övriga lokaler. Systemet behöver skötas och servas. I dagsläget har kommunen inget serviceavtal
för att byta ut delar som har tjänat ut.
Förslag på åtgärder:
Införa ett serviceavtal. Ta fram en summa för utbyggnad och utbyte av delar i systemet.
Totalt 50 tkr
Verksamhet/område: Område samhällsbyggnad, Landsbygdsstrategin +
Varumärkesplattformen
Beskrivning av konsekvensen:
Samhällsbyggnad har uppdraget att genomföra landsbygdsstrategin och varumärkesplattformen.
För det kommer det att behövas driftspengar, dels för att införa arbetet i organisationen, dels för
att arbeta utåt och implementera det här i Vingåkersbygden.
Förslag på åtgärder:
Utarbeta och genomföra en strategi för införandet av en arbetsmodell som passar Vingåker
Totalt 100 tkr
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Verksamhet/område: Område samhällsbyggnad, Digitalisering
Beskrivning/konsekvens:
Strategin för digitalisering ska färdigställas under 2018, det innebär att vi under 2019 ska införa
strategin i hela kommunen. Det kommer att generera kostnader för utbildning och införande.
Förslag på åtgärder:
Utbildning av personal, införandet av servicetjänster i kransorterna.
Totalt 150 tkr

Verksamhet/område: Område samhällsbyggnad, Kosten
Beskrivning/konsekvens:
Införa tillagningskök på fler skolor/förskolor
Förslag på åtgärder:
Utbildning av personal, för att genomföra projektet.
Totalt 50 tkr
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+/- tkr/år
Område upplevelser

Smart Visitor

100

25

25

200

200

200

500

500

500

200

200

200

1 000

1 000

1 000

2 250

1 925

1 925

System
Område upplevelser

Onspotstory

100

APP
Område upplevelser

Ljudteknik PAsystem

Komunnikationsenheten

Utbytesporgra
m PC

Komunnikationsenheten

e-tjänsteportal

50

Komunnikationsenheten

alt

100

licenskostnad
tilläggsmodul
Område samhällsbyggnad
Område samhällsbyggnad

Tillagningskö
k
Mark och
exploatering,
köpa och sälja
mark

SUMMA
Mall upphandlingsbehov
Föremål för
Kategori
upphandling
Bladserver
IT
Switchar
IT
Ramavtal PC
e-tjänstportal
Årsredovisnin
g 2018
korrektur/layo
ut
Finansiella
tjänster
(banktjänster
och
koncernkredit)

IT
Digitalisering

Direkt/
upphandling

Drift/
invest
Inv
Inv

Upphandling
Direkt
DU

Leasing Tid punkt
ja/nej
Nej
2019
Nej
2019/2020/
2021
Nej
2019
Nej
2019
Nej
Jan 2019

Upphandling

Nej

Drift

Direkt
Direkt

Vår 2019

Inv
Drift
Drift

642

1 (4)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Till Kommunstyrelsen

Datum

2018-05-02
Vår handläggare

Ralf Hedin
0151-191 62
ralf.hedin@vingaker.se

Underlag om KS budgetbehov 2019
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar föreslå att
•

Kommunstyrelsens äskande om utökad budgetram från och med 2019
uppgår till totalt 1 680 000 (exkl. Bidrag och avgifter) avseende:
o EU:s dataskyddsförordning (GDPR), 300 000 kr
o Ökade lokalbehov för kommunhuset, 300 000 kr
o Samordnare av extratjänsterna, 350 000 kr
o Finansiering av funktion som miljösamordnare, 350 000 kr
o Projektet Fossilfritt, 30 000 kr
o Nytt avtal Park, 350 000 kr
o Bidrag och avgifter, ännu inte fastställt belopp

Ärendet

I budgetprocessen i Vingåkers kommun ingår att förvaltningarna tar fram
underlag till nämnderna för att visa vilka behov förvaltningen menar finns i de
olika verksamheterna.
Sådana s.k. tjänsteutlåtanden skriver förvaltningarna som underlag till i princip alla
politiska beslut. Att fatta beslut om hur budgetmedel ska användas är dock ett av
de skarpaste politiska besluten i en kommun. Det är här som de politiska
värderingarna får sitt kanske tydligaste uttryck. Det ställer särskilda krav på
förvaltningens underlag.

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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Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kommunchefen med stöd av
kommunledningsförvaltningen, särskilt ekonomienheten.
Förvaltningens ståndpunkt

Kommunledningsförvaltningens olika verksamheter har som del i arbetet med
budgetunderlaget lyft fram flera viktiga områden. I samtliga fall är det väl
motiverade förslag till utveckling av verksamheterna. Eftersom budgetbeslutet har
ett särskilt starkt politiskt värde har jag som förvaltningschef valt att bifoga
samtliga dessa förslag, för att transparensen ska vara så stor som möjligt och
därmed underlätta de politiska bedömningarna. För att ändå göra en prioritering
vill jag lyfta fram de behov som följer av förändrad lagstiftning, tidigare fattade
kommunala beslut, kommunens avtal med andra organisationer, och ökade
lokalbehov i kommunhuset.
Det innebär att jag föreslår att följande förslag prioriteras, utan inbördes
rangordning, till ett sammanlagt belopp om 1 650 000 kr, exklusive Bidrag och
avgifter (som ännu inte kan siffersättas):
Införandet av ny dataskyddsförordning (GDPR)
Gemensam finansiering tillsammans med fem andra
kommuner av funktionen som dataskyddsombud
IT-stöd för förteckning av personuppgiftsbehandling i
kommunen samt tillgång till särskild kompetens för rådgivning
(Draft-IT)
IT-stöd som underlättar gallring i enlighet med kraven i
förordningen (modulen Terminator)

100 000 kr
150 000 kr
50 000 kr

Ökade lokalbehov i kommunhuset
Lokal kommer att hyras av Vingåkers kommunfastigheter.
Diskussioner om hyran pågår men är ännu inte avslutade.
Beloppet till höger är därför bara preliminärt.

300 000 kr
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Samordnare av extratjänsterna
För 2018 har kommunen fått ersättning från staten för arbetet
med extratjänsterna, motsvarande ungefär en halvtidstjänst.
Om den finansieringen uteblir 2019 behövs finansiering med
egna budgetmedel.

3 (4)
350 000 kr

Ofinansierad funktion som miljösamordnare
Kommunen har sedan flera år en funktion på halvtid som
miljösamordnare. Den externa finansieringen finns inte längre
kvar och behöver ersättas med finansiering genom
kommunens egna budgetmedel.

350 000 kr

Miljösamordning, projektet Fossilfritt
Deltagande i projektet Fossilfritt som drivs av Biogas Öst och
fyra länsstyrelser. Kostnaden är 30 000 kr per år t.o.m. 2020

30 000 kr

Nytt avtal för Park
Avtalet om Park upphandlades på nytt 2018 och blev dyrare än
det förra.

350 000 kr

Bidrag och avgifter
Kostnaderna för kommunbidrag till VSR, Viadidakt och
Kollektivtrafiken ska erhålla full kostnadstäckning från
kommunfullmäktige. Underlag erhålles i samband med
medlemssamråd och ägarsamråd under våren.

Beloppen är
ännu inte
fastställda.
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I bilagan återges alltså även de återstående förslag som kommit upp i beredningen
av ärendet inom förvaltningen. Vilka konsekvenserna blir av att inte genomföra
dem framgår av dokumentet.
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Bilaga

Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2019

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
Ralf Hedin
Kommunchef
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Barn- och utbildningsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-16

BoU § 45

52 {59}

BU 2018/115

Budget 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden äskar om en utökad ram för 2019 på 11 782 tkr
samt om utökad ram för de hyres ökningar som härrör från ökat platsbehov, för att
fullgöra nämndens ansvar med hänvisning till de ökade behov som framgår av
bifogad konsekvensbeskrivning.
2. Barn- och utbildningsnämnden äskar om en investeringsram på 6 000 tkr inklusive
digitala verktyg.
Sammanfattning av ärendet

KF:s beslutade budget för 2018 och flerårsplan 2019-2020 som fastställdes 2017-1128 § 117 är: 215 669 tkr. 2017 års ram uppgår till 211 713 tkr vilket innebär en
ramhöjning på + 3 956 tkr.
Under budgetperioden förväntas fler barn och elever inom alla verksamheter från
förskola till gymnasiet.
I bilagan, Budget 2019, finns varje verksamhetsområde beskrivet utifrån platsbehov,
strukturella förändringar, lagkrav mm samt investeringsbehov och utifrån det har
förvaltningen tagit fram förslag på äskanden.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2018-05-11
Budget 2019
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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vingaker.se

Barn- och utbildningsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-16

39 (69)

Tid och plats
Onsdagen den 16 maj kl. 15.00-17.50 i Hjälmaren på kommunhuset i Vingåker
Beslutande ledamöter

Ersättare

Helena Edrenius (S) ordf.
Hans A verheim (VTL) vice ordf.
Marion Ståhl Linden (S) tjänstg.ers.
Therese Palm (S)
Håkan Östlund (MP)
Susanna Ahnstrand (M) tjänstg.ers.
Ulrika Grave (SD)

Linus Larsson (MP)
Marianne Isaksson (V)
Lars-Gunnar Karlsson (L)
Fredrik Andersson (M)
Louise Karlsson (SD)

Övriga deltagare
Anders Danielsson, fcirvaltningschef
Malin AIsing Brånn, kanslichef
Kristin Löf, sekreterare
Anneli Bengtsson (S) kommunalråd
Inger Malmqvist, kommunjurist. §§ 34-36
Maria Redfors, systemfcirvaltare, §§ 34-36
Linda Åberg, lärare §§ 34-36
Jose Riera Moreno, lärare §§ 34-36
Elev, Slottsskolan 7-9 §§ 34-36
Elev, Slottsskolan 7-9 §§ 34-36

Paragrafer

34-51

Sekreterare
Kristin Löf

Ordförande

Justerande
Hans A verhelln
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Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2019
Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Nämndens budgetram enligt KF för 2019 är 215 669 tkr och 2018 års ram uppgår till 211 713 tkr vilket
innebär till 2019 en ramhöjning på + 3 956 tkr. Beslut fattades under Kommunfullmäktige 2017-11-28 §
117 under ärendet budget för 2018 och flerårsplan 2019- 2020.
Denna ökning på 3956 tkr täcker lönepåslag med 2984 tkr, hyreshöjning för lokaler på 2 % (350 tkr), 1,5
% prishöjning av lokalvård (129 tkr), prispåslag för ”köp av tjänster” dvs skolplatser i annan
kommun/friskola (493 tkr).
Under budgetperioden förväntas fler barn och elever inom alla verksamheter från förskola till gymnasiet.
Under 2019 finns det ett ökat platsbehov både inom förskola och skola. Även antalet grundskole-,
grundsärskole- och gymnasieelever kommer att öka under 2019, framförallt på gymnasiet.
Befolkningsprognosen som ovanstående budgetram beslutats utifrån baseras på en befolkningsökning
som totalt sett genererar 2 176 tkr för alla verksamhetsformer. I KF-beslutet som fattats har man politiskt
prioriterat bort att tilldela budgetram för befolkningsökningen dvs motsvarande summa. Att inte få budget
för den ökningen av kostnader som befolkningsökning innebär, ger konsekvenser för verksamheterna som
beskrivs vidare i dokumentet.
Sammanfattningsvis: Budgetramen täcker enbart löneförhöjningar och prisuppräkningar. De
volymökningar som vi ser täcks inte inom budgetramen för 2019. Utöver volymökning
(befolkningsökning) finns också ökade behov utifrån andra aspekter. I och med den nya förvaltningslagen
ställs till exempel högre krav på tolkning och översättning, och enligt den nationella IT-strategin skall
användningen av digitala verktyg öka. Kommunens eget styrdokument, KF:s övergripande mål, ställer
höga krav på goda skol- och uppväxtvillkor och förvaltningen skall också säkerställa att allt arbete utgår
från huvudprinciperna i FN:s konvention om barnets rättigheter, till exempel att alltid utgå från barnets
bästa och att öka barnets inflytande och delaktighet i förskola och skola.

1. Verksamhet/område: Förskola
Antalet barn i förskoleålder prognostiseras öka med cirka sju stycken under 2019 (prognos Statisticon) och
under kommande år beräknas barnantalet ligga på i stort sett oförändrad nivå – varken nämndvärd ökning
eller minskning, men det kan förändras beroende på samhällsplaneringen och hur många tomter och
lägenheter som planeras i framtiden. Det är framförallt de provisoriska förskoleavdelningarna som
behöver avvecklas för att kunna bedriva en utbildning med god kvalitet. De provisoriska avdelningarna
som finns idag är undermåliga och fungerar inte optimalt för kvalitativ verksamhet. Inomhusytan för
barnen behöver utökas med anledning av att ytan per barn är för liten. Som minst uppmäts ytor om 2 -3
m2 per barn samtidigt som Socialstyrelsen rekommenderat ytor om 7,5 -9,5 m2 per barn.
Under våren 2019 beräknas förskolan Loke stå klar, nämnd- och kommunfullmäktigebeslut finns.
Kommunfastigheter AB tar investeringskostnaden för byggnationen och barn- och
utbildningsförvaltningen betalar hyreskostnaden för förskolan. Hyreskostnaderna kommer som tidigast att
debiteras Barn- och utbildningsförvaltningen vid inflytt i förskolan. Inredningen, såsom möbler och
pedagogiskt lekmaterial, behöver investeras i om en kostnad på 750 tkr, se mer under investeringar nedan.
De undermåliga lokaler som beskrivs innebär dels att lokalerna är i dåligt skick (se mer i ärendet om
skyddsronder), samt att lokalerna inte är lämpliga för den verksamhet som bedrivs där idag utifrån att
antalet barn i lokalerna är för stort. För stort antal barn ger bland annat bristfälliga förutsättningar för lek
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och stimulans, samt ökad risk för allergier vilket medför kostnader att åtgärda. I dagsläget är kostnaderna
för att bygga om ventilationen okända.
Förslag på åtgärder

•

Bygga ytterligare förskola:

Slottets förskola flyttar in en nybyggd förskola i norra delen av centrala Vingåker utöver den
förskola som byggs på söder, Loke, vid Sävstaskolan. Kommunfastigheter AB tar
investeringskostnaden för byggnationen (36 mkr) och barn- och utbildningsförvaltningen
betalar hyreskostnaden för förskolan (2,2 mkr årligen). Inredningen, såsom möbler och
pedagogiskt lekmaterial, behöver investeras i om en kostnad om 250 tkr per avdelning.
Besparing är att rymma ur Satelitens förskola, Södergårdens nedervåning och Slottets
förskola. Hyreskostnaden för dessa provisoriska förskolor är cirka 530 tkr årligen.
•

•
•

Bygga ut Slottsskolan F-6:
Låta Slottets förskola finnas kvar i befintliga lokaler på Slottsskola F-6, men att bygga ut
Slottsskolan F-6 för att få plats med de barn som idag går på Satellitens förskola och
Södergårdens nedervånings, samt utöka med klassrum till skolan (se mer nedan i stycke om
”verksamhet grundskola”)
Se över om det finns hyresalternativ på norr
Se över möjligheter till att ta över delar av nuvarande paviljonger som används till
Slottsskolan 7-9 för att bedriva förskola och/eller Slottsskolan F-6.

Beskrivning av konsekvensen:
De åtgärdsförlag som beskrivs ovan är resultatet av en utredning som nyligen gjorts där flera förvaltningar
inom kommunen varit delaktiga. Utredningen ”Lokalbehov förskola /skola - Norra centralorten” grundar sig i
Barnkonventionen om alla barns lika värde, barnets bästa, alla barns rätt till liv och utveckling, och barnets rätt
att få göra sin röst hörd och att höras. Skollagen och kommunfullmäktiges övergripande mål har också legat till
grund i utredningen.

Socialstyrelsen har tidigare lämnat allmänna råd om inomhusytan i förskolan och enligt dessa råd skall
varje barn i förskola ha en yta om 7,5–9,5 m². Den fria rörligheten som inomhusytorna skall erbjuda
stärker barnens hälsa, och det är även viktigt ur smittskyddssynpunkt att ytorna inomhus inte är för små.
Trånga lokaler ökar även slitaget vilket i sig innebär hälsorisker, lokalerna får sämre flexibilitet och större
slitage. Större slitage försvårar städning, medför fler partiklar och mikroorganismer som i sin tur kan bidra
till mer allergier och till astma. Att tilldela varje barn i förskolan en yta på 2-3 m2 är att misslyckas med att
stimulera barns utveckling och lärande. Således visar detta att när det gäller Slottets förskola följer
Vingåkers kommun inte skollagens paragraf som konstaterar att kommunen skall tillhandahålla de lokaler
som behövs för att syftet med utbildningen skall kunna uppfyllas. Se mer i utredningen ”Lokalbehov
förskola/skola - Norra centralorten”.
2016 kom Skolverket också med riktmärken för barngruppernas storlek. Riktmärkena konstaterar att ”för barn
mellan ett och tre år kan ett riktmärke för barngruppens storlek vara sex till tolv barn. För barn mellan fyra och
fem år kan ett riktmärke vara nio till 15 barn”. Barngrupperna i de kommunala förskolorna tillåter enligt Barn-
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och utbildningsnämnden maximalt 18 barn på avdelningar med barn mellan 1-3 år, och maximalt 23 barn på
avdelningar med barn mellan 3-6 år. Idag har ca hälften av alla förskolor barngrupper inom ramen för 18 /23
när vi inkluderar de provisoriska avdelningarna. Några av de provisoriska avdelningarna är dessutom
provisoriska under dagen, vilket innebär att barnen spenderar delar av dagen i en avdelning som inte är avsedd
att bedriva förskola i med anledning av att ytan blir för liten och inte kvalitativ överhuvudtaget.

2. Verksamhet/område: Fritids
Prognosen för antalet fritidshemsbarn innebär att antalet barn ökar med 10 stycken, eftersom antalet
grundskolebarn ökar.
Önskemål om fritidshem varierar och i fritidshemmen i Högsjö och i Baggetorps är det nu fullt. Det är
fem barn som inte får plats på Baggetorps fritids i höst.
Beskrivning/konsekvens

Kostnad för fler fritidshemsbarn uppgår till 283 tkr.
Baggetorps fritids är idag det enda fritidshemmet i kommunen som inte hör ihop med en skola.
Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar
att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och
lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Med
anledning av det så går det inte att rymma in fler barn i Baggetorps fritidshem.
Att inte kunna erbjuda fritidshemsplats där familjen önskar minskar attraktiviteten till att vilja bo på
landet. Det kan innebära en risk för att Vingåkers kommun tappar elever till andra kommuner. Det kan
också innebära en risk för att vårdnadshavarna upplever att det är för långt att köra barnen för att lämna
och hämta vid annat fritidshem. Observera att ingen utredning gjorts här utan att det enbart är exempel på
farhågor som beskrivs. Förslagsvis genomförs en utredning som presenterar flera alternativa
åtgärdsförslag.
Förslag på åtgärder
•

Se över olika åtgärdsförslag som finns, exempelvis hyreslokal, paviljong eller utbyggnad

•

Till dess att lösning finns behöver barnen gå på ett fritidshem där det finns plats, exempelvis
Marmorbyns fritidshem

3.

Verksamhet/område: Förskoleklass

Det är ett stort antal barn inom Förskoleklassverksamheten under våren 2019. Antalet barn förväntas sedan
sjunka något till höstterminen 2019 men totalt sett innebär detta en ökning av förskoleklassbarn med cirka 11
stycken (ca 410 tkr). Förskoleklassen blir obligatorisk höstterminen 2018, men detta kommer inte att innebära
några större kostnadsökningar.
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Beskrivning av konsekvensen
Det finns inga konsekvenser av att få fler elever i förskoleklasserna, det välkomnas. Däremot innebär det en
ökning av kostnaderna, med 410 tkr.
Förslag på åtgärder
Vi ser idag inte möjligheter att försämra nyckeltal för personaltäthet inom förskoleklass, vilket både skulle
innebära färre förskoleklasspedagoger samt att bidraget för lågstadiesatsningen inte får behållas.

4. Verksamhet/område: Grundskola
Slottsskolan F-6 behöver mer utrymme till sina skolelever. Skolan saknar klassrum såsom musiksal,
textilslöjdssal och grupprum, då Slottets förskola är inrymd i skolans lokaler idag. I utredningen ”Lokalbehov
förskola/skola - Norra centralorten” framgår att Slottsskolan F-6 behöver större lokalyta för att kunna återfå
nödvändiga förutsättningar att undervisa i alla ämnen. En stor utmaning som Barn- och

utbildningsförvaltningen står i är det stora antalet elever från kommunen som förlorats till friskolor och
kommunala skolor utanför Vingåkers kommun. Till år 2019 räknar kommunen dock med att 20 elever
återvänder från andra kommuner eftersom Vingåker då får en ny högstadieskola.
Det är en volymökning av elevantalet under 2019 med 12,5 elever jämfört mot budget (5 st åk 1-6 och 7,5
åk 7-9).
Vingåker är en socioekonomiskt svag kommun vilket gör det möjligt för kommunen att få bidrag från
staten för att öka jämlikheten och öka likvärdigheten. Det finns också andra satsningar som syftar till att
förstärka kvaliteten, se mer i ärendet om tertialrapport 2018 för aktuella bidrag.
I juni 2017 antog regeringen en ny nationell IT-strategi för grundskolan. Den nya strategin har medfört att
förändringar i läroplanen har genomförts och dessa förändringar skall praktiseras från och med juni 2018.
Strategin skall bidra till ökad måluppfyllelse och ökad likvärdighet genom att den strategiska potential som
IT har tillvaratas i hela skolväsendet.
Resultatet av bullermätningarna visar att det är många lokaler som inte är godkända och behöver åtgärdas.
Likaså behöver ventilationen på vissa skolor åtgärdas, bland annat har Sävstaskolan otillräcklig ventilation i
några av klassrummen.
Förslag på åtgärder

Alternativ för att Slottsskolan F-6 ska få plats att bedriva undervisning för alla sina elever:
1.

För att lösa problemet med bristande antal lokaler på Slottsskolan F-6 föreslås att Slottsskolan F-6
återtar de lokaler som upplåtits till Slottets förskola. På så sätt kan Slottsskolan F-6 rymma det
antal barn som prognostiseras för kommande år, och utbildningen för eleverna på Slottsskolan F6 kommer i större utsträckning kunna motsvara de krav som formuleras i barnkonventionen,
skollagen och Kommunfullmäktiges övergripande mål
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2.

Att behålla paviljonger som idag används av Slottsskolan 7-9 för att bedriva förskola där,
alternativt undervisning för klasser på Slottsskolan F-6

Bygga ut befintlig Slottsskola F-6
4. Bygga om kök för fritids (löser dock bara fritidshemmets lokalbrist)
3.

Volymökning grundskola:
•

Kommunen ser idag inte möjligheter till att försämra nyckeltal för personaltäthet inom förskoleklass
vilket både skulle innebära färre förskoleklasspedagoger samt att bidraget för lågstadiesatsning inte får
behållas.

•

Då kommunen förväntas återfå 20 elever under höstterminen 2019 kan detta täcka en del av
ovanstående kostnader för ökat antal elever. Även under efterföljande år förväntas ytterligare
elever återvända till kommunal grundskola i kommunen.

Digitaliseringen:
•

Den nationella IT-strategin innebär en utökning av personliga digitala verktyg för både elever och
personal, och detta medför att Barn- och utbildningsförvaltningens IT-strategi behöver revideras.
Den nationella IT-strategin har en tidsfrist på mellan 2 och 4 år från och med 2018 vilket gör att
Barn- och utbildningsförvaltningens IT- strategi kan formas i olika etapper. I första etappen under
2019 skulle årskurserna 1-3 kunna inkluderas i den digitala utveckling samt att pedagogisk
personal tilldelas varsitt digitalt verktyg. Ett ytterligare behov som uppstår är att all personal
behöver kompetensutveckling, samt att den nationella IT-strategin förtydligar att support måste
finnas inom alla verksamhetsformer. Under hösten 2018 blir de första nationella proven digitala
för eleverna i årskurs 9, vilket innebär ökade krav på att digital utrustning finns tillgänglig i skolan.

5. Verksamhet/område: Kulturskolan
Andelen nyanlända uppgår till 29 % av antalet elever mellan förskoleklass och årskurs 9 (uppgift från
Kolada). Det bästa sättet att nå dessa nya målgrupper är genom uppsökande verksamhet samt
kommunikation med anhöriga.
Kommunen behöver jobba mer med inkludering. Alla ska kunna delta och känna sig välkomna, oavsett
ålder, kön, social- eller kulturell bakgrund, sexuell läggning och olika typer av funktionsnedsättningar.
Kommunen har elever med psykisk ohälsa, framförallt i årskurs 7–9, och där skulle Kulturskolan kunna
vara en viktig del i det hälsofrämjande arbetet.
Beskrivning/konsekvens
Att minska och motverka segregation och att öka elevers välbefinnande genom Kulturskolans ökade
utbud av musik och sång är det som behövs. Konsekvensen riskerar att bli det motsatta annars, det vill
säga en ökad psykisk ohälsa samt en ökad risk för utanförskap och segregation.
Förslag på åtgärder
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•

Kommunen behöver skapa träffpunkter där människor från olika kulturer lär av varandra och
trivs tillsammans. Musikens och dansens uttryckssätt sätter inte de gränser som de nationella
språken gör. Andelen elever med utländsk bakgrund har under de senaste åren ökat kraftigt i våra
verksamheter.

•

Fortsätta arbetet med Film/Animation med de enheter som deltagit, samt utveckla samarbetet
med särskilt fokus på mellanstadiet. Nya filmprojekt med offentlig visning på biografen. Syftet är
att barn och ungdomar börjar använda sina mobiler och Ipad till eget skapande, eftersom många
idag i stor utsträckning konsumerar bilder och filmer av andra via exempelvis sociala plattformar.
Detta gör att barnen i större utsträckning kan förstå hur bilder och filmer är gjorda för att lura
ögat och skapa större intresse. Ungdomarna erbjuds att delta i en filmkurs med en
film/bild/animation-pedagog, och samarbetet med Filmkonst Sörmland för exempelvis
fortbildning och kursverksamhet fortsätter.

•

Körprojektet vill ta nästa steg genom att bilda Vingåkers Körakademi. Särskild målgrupp
kommande läsår är elever i årskurs 7–9 där körsången idag är kraftigt eftersatt. Körpedagog skulle
även möta de andra stadierna som finns i Vingåker, och instrumentalundervisningen med etniska
instrument som exempelvis Oud önskas också.

En ansökan på ovanstående är inlämnad till Kulturrådet under april månad på 2 050 tkr. Om bidraget inte
beviljas, äskas motsvarande summa.

6.

Verksamhet/område: Gymnasiet

Antal elever VT 2019
Vårens gymnasiekull uppgår till 146 st åk 1, 152 st åk 2 samt 115 st åk 3:or. Totalt sett blir det ett
gymnasieantal på 413 st dvs 59 st utöver budgeterat antal (354 st).
Antal elever HT 2019
Nästa års årskurs gymnasiekull uppgår till 141 st åk 1, 146 st åk 2 samt 152 st åk 3:or. Totalt sett blir det
ett gymnasieantal på 439 st dvs 85 st utöver budgeterat antal.
Budgeterat antal 2018 är 354 st och innebär en snittökning på 72 st fler elever.
Budgeterat snittantal uppgår till 72 st (59+85) elever för helårsbasis och med en programkostnad på 8 847
tkr/månad.
Beskrivning/konsekvens
Konsekvensen innebär ökade programkostnader för gymnasiet med 7 644 tkr. Under april månad -18 är 28
gymnasieelever asylsökande och genrerar 4146 kr/vecka från Migrationsverket. Det är 36 skolveckor under ett
läsår och 15 st prognostiseras att vara asylsökande under 2019= 2 239 tkr. Nettokostnaden för gymnasiet blir
7644-2239 =5 405 tkr.
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Förslag på åtgärder
•

Att erbjuda alla elever plats på gymnasiet

Sammanställning av drift ovan:

Verksamhet
Förskola, fler
barn 7 st
(räknat med att
de stannar i
kommunen)
Ny hyra
förskola Loke

2019
Behov tkr
620 tkr

Summa oklar

Åtgärder/
besparing
-

2020
Behov tkr
620 tkr

2021
Åtgärder/ Behov tkr
besparing
620 tkr

Åtgärder/
besparing
-

530 tkr

Summa oklar

530 tkr

440 tkr

2200 tkr

440 tkr

Ny hyra
förskola ”norr”
alternativt andra
lösningar såsom
att bygga ut, hyra
annat- summa
oklar

2200 tkr

Södergårdens Summa oklar
övervåning
samt Lärkans
förskola
hyresavtal
sägs upp.
530 tkr
Södergårdens 2200 tkr
undervåning,
Slottets
förskolas och
ev. Satellitens
hyresavtal
sägs upp.
440 tkr

Fritids fler barn
10 st
(räknat med att
de stannar i
kommunen)
Baggetorps
fritids, bygga ut,
paviljong,
hyresalternativ
Förskoleklass 11
fler elever
(räknat med att
de stannar i
kommunen)
Grundskola
Fler elever
5 st åk 1-6 och
7,5 åk 7-9

283 tkr

-

283 tkr

-

283 tkr

.

Summa oklar

-

Summa oklar

-

Summa oklar

-

410 tkr

-

410 tkr

-

410 tkr

-

944 tkr

”Hämta
hem” 20
elever ht -19
= 350 tkr ca
hälften blir
ren
besparing

944 tkr

Hämta
hem 30
elever ht 20 = ca
875 tkr i
ren
besparing

944 tkr

Hämta
hem 40
elever ht 21
ca 1400
tkr i ren
besparing

Ökade
hyreskostnader
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Minskade
migrationsintäkter
inom grundskola
Slottsskolan F-6
Paviljong, bygga
ut, överta
förskolans lokaler

Hyreshöjning
Slottsskolan
7-9
Kulturskola
Gymnasiet
Totalt
Netto

1 000 tkr

-

1 000 tkr

-

1 000 tkr

Summa oklar

-

Summa oklar

-

Summa oklar

Att överta
förskolan
Slottets
lokaler
innebär en
schabloniserad
kostnad på ca
190 tkr
Summa oklar
2050 tkr

-

Att överta
förskolan
Slottets
lokaler
innebär en
schabloniserad
kostnad på ca
190 tkr
Summa oklar
-

Att överta
förskolan
Slottets
lokaler
innebär en
schabloniserad
kostnad på ca
190 tkr
Summa oklar
-

5 405 tkr
11 052 tkr
9207 tkr

5 405 tkr
11 052 tkr
8682 tkr

Ansökan om
bidrag hos
Kulturrådet

5 405 tkr
13 102 tkr
11 782 tkr

1320

Observera att
vissa
kostnader
saknas ovan

1845 tkr

Observera att
vissa
kostnader
saknas ovan

2370

Observera att
vissa
kostnader
saknas ovan

Investeringar
Investering
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Markiser Förskola
Inredning förskola Loke
Ev inredning Förskola
norr
IT utrustning
kulturskola, kansli
Digitala verktyg
obs KLF:s IT -ram
Klassrumsmöbler * 8 st
årligen a pris 75 tkr
Hyllor Högsjö o MB
Utrustning musiksal
Slottsskolan F-6
Utemiljöer förskola och
skola

Planerad
resursåtgång
2019 (tkr)
200
750
750

Planerad
resursåtgång
2020 (tkr)

Planerad
resursåtgång
2021 (tkr)

-

-

50

50

50

2400

2400

2400

600

600

600

50
-

50
50

50
-

1000

1000

1000

Påverkan
driftbudget,
+/- tkr/år
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10
11

Övrigt tex brister från
skyddsronder
Nya Slottsskolan 7-9

200

200

200

-

-

TOTAL:

6000

Ingår i tidigare
beslut?
4350

4300

Upphandlingsbehov
Information saknas i dagsläget och beror på vilken budgetram som beslutas om.
Datum: 180511
Namn: Anders Danielsson, Barn- och utbildningschef
Malin Alsing Brånn, Kanslichef
Nämnd/Förvaltning/Område: Barn- och utbildningsförvaltningen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-05-11
Handläggare

Malin Alsing Brånn
0151-1911

Malin.alsing.brann@vingaker.se
Diarienummer

Konsekvensbeskrivning budget 2019
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1.

2.

Att äska om en utökad ram för 2019 på 11 782 tkr samt om utökad ram för de
hyresökningar som härrör ökat platsbehov, för att fullgöra nämndens ansvar
med hänvisning till de ökade behov som framgår av bifogad
konsekvensbeskrivning
Att äska om en investeringsram på 6 000 tkr inkl. digitala verktyg.

Beskrivning av ärendet
KF:s beslutade budget för 2018 och flerårsplan 2019-2020 som fastställdes 2017-1128 § 117 är: 215 669 tkr. 2017 års ram uppgår till 211 713 tkr vilket innebär en
ramhöjning på + 3 956 tkr.
Under budgetperioden förväntas fler barn och elever inom alla verksamheter från
förskola till gymnasiet.
I bilagan, Budget 2019, finns varje verksamhetsområde beskrivet utifrån platsbehov,
strukturella förändringar, lagkrav mm samt investeringsbehov.

Bilagor
Budget 2019
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VINGÅKERS KOMMUN
Barn- och utbildningsförvaltningen

Anders Danielsson
Barn- och utbildningschef

Malin Alsing Brånn
Kanslichef
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Kultur- och fritidsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sam manträdesdatu m

2018-04-26

KFN § 34

41 (47)

KFN 2018/82

Budgetram 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta den preliminära budgetramen för 2019.
2. Kultur- och fritidsnämnden äskar ytterligare 1 200 tkr för budgetåret 2019 i
enlighet med bifogad konsekvensbeskrivning får dessa äskanden.
Sammanfattning av ärendet

Nämnder och förvaltningar går nu in i ett budgetarbete inför budget 2019.
En rapport som beskriver eventuella förändringar utifrån de av kommunfullmäktige
beslutade ekonomiska ramarna som fastställdes 2017-11-28 § 117 ska presenteras.
Rapporten ska innehålla ekonomiska konsekvenser samt förslag på åtgärder och
besparingar. Rapportenlblanketten ska medfölja nämndens budgetbeslut och lämnas
till ekonomienheten senast 16 maj.
Inför 2018 var nämndens budgetram 14 131 tkr och fastställdes i kommunfullmäktiges (2017-11-28) flerårsplan till 15 894 tkr får 2019. Den relativt stora
ökningen av budgeten avser, förutom de generella ökningarna av personal- och
hyreskostnader, i huvudsak den ökade hyreskostnaden får Säfstaho1ms slott efter den
stora renoveringen som genomförs under 2018 . Renoveringen innebär en beräknad
hyres ökning på drygt 1 000 tkr.
Utöver den tilldelade ramen 2018 erhöll Kultur- och fritidsnämnden ett särskilt anslag
200 tkr till sommarlovsaktiviter.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2018-04-02
KoF detaljbudget 2019
Konsekvensbeskrivning tilläggsäskanden Kultur- och fritidsnämnden 2019-2021
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-26

27 (47)

Tid och plats

Torsdagen den 26 april kl. 17.00- 18.20 i Hjälmaren på kommunhuset i Vingåker.

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter

Caisa Sävheden-Larsson (S) ordförande
Christer Nodernar (M), tjänstg. ers.
Aziz Jaali (S)
Christina Hallin (MP)
Birgitta Loven (M)

Lars Nilsson (S)
Monica Granström (S)
Tiina Rokka (V)

Övriga deltagare

Johan Tranquist, områdeschef
Kristin Löf, sekreterare
Tommy Björkdal, fritidsgårdsföreståndare § 22-25

Paragrafer

22 - 39

Sekreterare

.. ..

~~
.. .

........ ....................................... .

ri ti ll Löf

Ordförande

~~L----.......

Justerande
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Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2019
Ekonomiska konsekvenser samt förslag på åtgärder och besparingar utifrån den av
kommunfullmäktige beslutade kommunplan med budget 2018 och flerårsplan 2019-2020 som
fastställdes 2017-11-28 § 117.
Beskriv varje område så tydligt som möjligt. Ange nyckeltal och andra uppgifter som kan
förtydliga konsekvensen. I möjligaste mån ska konsekvensen uppskattas i pengar. Exempel på
förändringar och trender som kan behöva analyseras för att göra denna sammanställning är:
●
●
●
●
●

Ändringar i lagar och författningar som påverkar verksamhet och resursbehov
Statliga reformer som påverkar verksamhet och resursbehov
Kommunala beslut som påverkar verksamhet och resursbehov
Strukturella förändringar
Ändringar i lokalbehov

De tilldelade medlen för investeringar har under de senaste åren inte nyttjats fullt ut. Nämnderna
bör därför även analysera sina investeringsbehov och beskriva vilka investeringar som är
nödvändiga. Påverkan på driftbudgeten ska framgå. Mall bifogas.
I syfte att utveckla den interna anskaffningsprocessen och för att kunna förse Telge Inköp med
underlag för planering av nästkommande års upphandlingar ska nämnderna/bolagen redovisa
behov av nya upphandlingar inom sina verksamhetsområden. Även kända och förmodade inköp
som beräknas ske genom direktupphandling ska redovisas. Mall bifogas.
Rapporten ska högst innehålla 3 sidor exklusive investeringsbehov och upphandlingsbehov och
lämnas in till elin.hoghielm@vingaker . Rapporten ska vara nämndbehandlad. Då tidplanen är tajt
på våren är det bra om ni kan lämna in handlingarna samtidigt som ni skickar till nämnd och
meddelar eventuella korrigeringar efter nämndens sammanträde. Eventuella frågor besvaras av
ekonomichef Elin Höghielm eller budgetstrateg Anders Nordling, anders.nordling@vingaker.se.
Rapporten/blanketten ska medfölja nämndens budgetbeslut och vara ekonomichefen tillhanda
senast den 16 maj.
Vid dialogdag 2 den 22 maj förväntas nämndordföranden presentera materialet. Gemensam mall
för presentationen ska användas. Mallen erhålls från ekonomichefen och skickas ut per mail.
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Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: 15 894
1.

Verksamhet/område: Område Upplevelser/Säfstaholms slott

Slopad entréavgift till Säfstaholms slott
Beskrivning av konsekvensen:
För närvarande pågår en projektering för en renovering av Säfstaholms slott för att ”utveckla verksamheten vid
Säfstaholms slott” och enligt kommunens övergripande mål ”erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv som kännetecknas av
såväl professionalism som bredd och integration”. Vid den tidigare utställningsverksamheten på slottet har en
entréavgift tagits ut, vilket exkluderat en stor del av den lokala publiken. Enligt en uppföljning av införandet av
fri entré på de statliga museerna, ökar besöken med närmare 50 % och det med en ny och bredare publik,
främst närboende, andelen besökare med låg utbildningsbakgrund ökar, fler besök från barn och
ungdomsgrupper ökar samt från förskola och skola, även fler äldre och pensionärer besöker museerna.
Förslag på åtgärder
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att den generella entréavgiften slopas men att budgeten för evenemang i
slottet förblir oförändrad och att intäktskrav på 300 000 kr därmed slopas. Vilket innebär en ramökning på
motsvarande summa 300 000 kr. Avgiften för specialvisningar/grupper, och särskilda kulturarrangemang
kvarstå och beräknas ge en årlig intäkt på 80 000 – 100 000 kr. Kostnaden beräknas därefter öka med 50 000 kr
per år 2020 och 2021.
2. Verksamhet/område: Område Upplevelser/lovaktiviteter
Fortsatt stöd till kostnadsfria lovaktiviteter
Beskrivning av konsekvensen
Kommunen har under 2016-2018 fått ett statligt bidrag för att erbjuda barn och ungdomar i ålder 5-16 år
kostnadsfria lovaktiviteter, bidragets storlek baseras på barn som bor i familjer med försörjningsstöd. Det
statliga bidraget kommer även ges under 2019 och som ett reducerat bidrag även 2020. Detta anslag har
bidragit till att närmare 1000 barn har kunnat delta i kostnadsfria kultur- och idrottsaktiviteter under sommaren.
Kultur- och fritidsnämnden har även under dessa år fått ett årligt internt extra anslag för att bedriva
lovverksamhet och som 2018 uppgick till 200 000 kr.
De kommunala anslaget ger kommunen möjlighet att erbjuda äldre ungdomar kostnadsfria aktiviter och
förstärka personalbemanningen på område uppleveler under sommaren samt hantera kostnader som kan anses
hamna utanför det statliga bidragets ramverk.
Förslag på åtgärder
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att det utökade anslaget på totalt 200 000 kr kvarstår även under 2019
vilket tillsammans med bidraget från staten kommer innebära en fortsatt offensiv satsning på kostnadsfria
lovaktiviteter för barn och ungdomar i kommunen.
3. Verksamhet/område: Område Upplevelser
Ökade kostnader för inköp., drift och licenser av nya digitala lösningar och system.
Beskrivning/konsekvens
Ny och modern verksamhet kräver nya digitala lösningar och system. För att kunna öka kundnyttan och
servicen för våra kunder i bibliotek, badhus och i Säfstaholms slott, krävs nya IT-lösningar både för ökad
kundnytta med t.ex. det digitala biblioteket och möjligheten att läsa e-böcker, e- tidningar och lyssna på
ljudböcker digitalt samt även se på film via ditt lånekort kräver nya programvaror och licenskostnader. Vill vi
vara en smart landsbygd så måste vi kunna erbjuda dessa tjänster och öka tillgängligheten till dessa media. Vill
vi utveckla våra kassa- och bokningssystem i badhuset och på Säfstaholms slott för att kunna boka lokaler,
simkurser, evenemang, guidade turer, mat och erbjuda kunden att boka digitalt samt i samma program kunna
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schemalägga personal, guider och hantera betalningar och fakturor krävs anpassade program och system som vi
inte har i dagsläget. Vill vi dessutom erbjuda digitala lösningar för själva guidningen i slottet och slottsparken
behövs andra redan utvecklade och tillämpade lösningar.
Förslag på åtgärder
Kultur- och fritidsnämnden föreslår ökat anslag på 300 000 kr 2019 för inköp, drift och licenser för nya digitala
lösningar och system. 2020 och 2021 minskar kostanden och beräknas uppgå till 200 000 kr.
4. Verksamhet/område: Område Upplevelser
Ökat anslag till ett utökat föreningsbidrag
Beskrivning/konsekvens
Vingåkers kommun har succesivt ökat sitt anslag till föreningslivet men det totala bidraget är fortfarande lågt
framförallt i förhållande till att majoriteten av idrottsanläggningarna i kommunen är i föreningarnas ägo. Vilket
innebär att det stora ansvaret för drift, underhåll och investeringar vilar på respektive förening. Föreningarnas
driftskostnader ökar år från år medan kommunens driftsbidrag har varit relativt oförändrat under flera år vilket
i sin tur innebär att bidragets procentuella del av driftskostnaden har sjunkit och bidragets storlek är nu ca 35 %
av föreningarnas driftskostnader. Samtidigt ökar behovet av investeringar och underhåll i föreningarnas
anläggningar som är åldersstigna och i dåligt skick varför ett ökat föreningsbidrag till investeringar i
föreningarnas egna anläggningar är nödvändigt och akut. Föreningarna har själva uppskatt det akuta
investeringsbehovet till närmare 60 miljoner kr.
Förslag på åtgärder
Kultur- och fritidsnämnden föreslår ökat anslag på 500 000 kr 2019 till utökat föreningsbidrag och ytterligare
ökning med 100 000 kr/år 2020 och 2021.
5. Verksamhet/område: Område upplevelser/Slottsrestaurangen
Uthyrning av slottsrestaurangen.
Beskrivning/konsekvens
Den nya restaurangen i Säfstaholms slott ska erbjudas entreprenörer inom restaurangbranschen. Lokalerna hyrs
ut till restauratören och intäkterna tillfaller kultur- och fritidsnämnden. Intäkten baseras på en fast bashyra och
en rörlig del baserad på entreprenörens omsättning.
Förslag på åtgärder
Ökade intäkter med ca 100 000 kr år 2019, 200 000 kr 2020 och 300 000 kr 2021.
Sammanställning av drift ovan:

Verksamhet
1.
2.
3.
4.
5.
Totalt
Netto

2019
Behov
Åtgärder/
tkr
besparing
300 Fri entré
Säfstaholms slott
200 Sommarlovsaktiviteter
300 Digitala system
500 Ökat
föreningsbidrag
-100 Uthyrning av
slottsrestaurangen
1 300
1 200

2020
2021
Behov
Åtgärder/
Behov
Åtgärder/
tkr
besparing
tkr
besparing
350 Fri entré
400 Fri entré
Säfstaholms slott
Säfstaholms slott
200 Sommarlovs300 Sommarlovsaktiviteter
aktiviteter
200 Digitala system
200 Digitala system
600 Ökat
700 Ökat
föreningsbidrag
föreningsbidrag
-200 Uthyrning av
-300 Uthyrning av
slottsrestaurangen
slottsrestaurangen
1 350
1 600
1 150
1 300
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Mall framtida investeringar
Investering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Oförutsett

Planerad
resursåtgång
2019 (tkr)
185

Planerad
resursåtgång
2020 (tkr)
185

Planerad
resursåtgång
2021 (tkr)
185

Påverkan
driftbudget,
+/- tkr/år

Mall upphandlingsbehov

Datum:
Namn:
Nämnd/Förvaltning/Område:
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Kultur- och fritidsnämnden

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (3)

Datum

2018-04-02
Vår handläggare

Johan Tranquist
0151-191 89
kultur@vingaker.se

Budgetram 2019
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden
• beslutar anta den preliminära budgetramen/ för 2019
• äskar ytterligare 1 200 tkr för budgetåret 2019 i enlighet med bifogad
konsekvensbeskrivning för dessa äskanden
Beskrivning av ärendet

Nämnder och förvaltningar går nu in i ett budgetarbete inför budget 2019.
En rapport som beskriver eventuella förändringar utifrån de av kommun
fullmäktige beslutade ekonomiska ramarna som fastställdes 2017-11-28 § 117 ska
presenteras. Rapporten ska innehålla ekonomiska konsekvenser samt förslag på
åtgärder och besparingar. Rapporten/blanketten ska medfölja nämndens
budgetbeslut och lämnas till ekonomienheten senast 16 maj.
Inför 2018 var nämndens budgetram 14 131 tkr och fastställdes i kommunfullmäktiges (2017-11-28) flerårsplan till 15 894 tkr för 2019. Den relativt stora
ökningen av budgeten avser förutom de generella ökningarna av personal- och
hyreskostnader i huvudsak av den ökade hyreskostnaden för Säfstaholms slott
efter den stora renoveringen som genomförs under 2018 som innebär en
beräknad hyresökning på drygt 1 000 tkr.
Utöver den tilldelade ramen 2018 erhöll kultur- och fritidsnämnden som ett
särskilt anslag 200 tkr till sommarlovsaktiviter.
Områdeschefens ståndpunkt

Utöver den föreslagna budgetramen för 2019 föreslår områdeschefen en utökad
ram på 1 200 tkr enligt nedan.
Slopad entréavgift till Säfstaholms slott
För närvarande pågår en projektering för en renovering av Säfstaholms slott för att ”utveckla
verksamheten vid Säfstaholms slott” och enligt kommunens övergripande mål ”erbjuda ett rikt

Verksamhetsområde upplevelser
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Säfstaholms slott • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 95
E-post: kultur@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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kultur- och fritidsliv som kännetecknas av såväl professionalism som bredd och integration”. Vid den
tidigare utställningsverksamheten på slottet har en entréavgift tagits ut, vilket exkluderat en
stor del av den lokala publiken. Enligt en uppföljning av införandet av fri entré på de statliga
museerna, ökar besöken med närmare 50 % och det med en ny och bredare publik, främst
närboende, andelen besökare med låg utbildningsbakgrund ökar, fler besök från barn och
ungdomsgrupper ökar samt från förskola och skola, även fler äldre och pensionärer besöker
museerna.

2 (3)

Områdeschefen föreslår att den generella entréavgiften slopas men att budgeten för
evenemang i slottet förblir oförändrad och att intäktskrav på 300 000 kr därmed slopas. Vilket
skulle innebär en ramökning på motsvarande summa 300 000 kr. Avgiften för
specialvisningar/grupper, och särskilda kulturarrangemang kvarstå och beräknas ge en årlig
intäkt på 80 000 – 100 000 kr.
Fortsatt stöd till kostnadsfria lovaktiviteter
Kommunen har under 2016-2018 fått ett statligt bidrag för att erbjuda barn och ungdomar i
ålder 5-16 år kostnadsfria lovaktiviteter, bidragets storlek baseras på barn som bor i familjer
med försörjningsstöd. Det statliga bidraget kommer även ges under 2019 och som ett
reducerat bidrag även 2020. Detta anslag har bidragit till att närmare 1000 barn har kunnat
delta i kostnadsfria kultur- och idrottsaktiviteter under sommaren.
Kultur- och fritidsnämnden har även under dessa år fått ett årligt internt extra anslag för att
bedriva lovverksamhet och som 2018 uppgick till 200 000 kr.
De kommunala anslaget ger kommunen möjlighet att erbjuda äldre ungdomar kostnadsfria
aktiviter och förstärka personalbemanningen på område uppleveler under sommaren samt
hantera kostnader som kan anses hamna utanför det statliga bidragets ramverk.
Områdeschefen föreslår att det utökade anslaget på totalt 200 000 kr kvarstår även under
2019 vilket tillsammans med bidraget från staten kommer innebära en fortsatt offensiv
satsning på kostnadsfria lovaktiviteter för barn och ungdomar i kommunen.
Ökade kostnader för inköp., drift och licenser av nya digitala lösningar och system.
Ökade kostnader för inköp., drift och licenser av nya digitala lösningar och system
Ny och modern verksamhet kräver nya digitala lösningar och system. För att kunna öka
kundnyttan och servicen för våra kunder i bibliotek, badhus och i Säfstaholms slott, krävs nya
IT-lösningar både för ökad kundnytta med t.ex. det digitala biblioteket och möjligheten att
läsa e-böcker, e- tidningar och lyssna på ljudböcker digitalt samt även se på film via ditt
lånekort kräver nya programvaror och licenskostnader. Vill vi vara en smart landsbygd så
måste vi kunna erbjuda dessa tjänster och öka tillgängligheten till dessa media. Vill vi utveckla
våra kassa- och bokningssystem i badhuset och på Säfstaholms slott för att kunna boka
lokaler, simkurser, evenemang, guidade turer, mat och erbjuda kunden att boka digitalt samt i
samma program kunna schemalägga personal, guider och hantera betalningar och fakturor
krävs anpassade program och system som vi inte har i dagsläget. Vill vi dessutom erbjuda
digitala lösningar för själva guidningen i slottet och slottsparken behövs andra redan
utvecklade och tillämpade lösningar.
Områdeschefen föreslår ökat anslag på 300 000 kr/år för inköp, drift och licenser för nya
digitala lösningar och system.
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Ökat anslag till utökat föreningsbidrag
Vingåkers kommun har succesivt ökat sitt anslag till föreningslivet men det totala bidraget är
fortfarande lågt framförallt i förhållande till att majoriteten av idrottsanläggningarna i
kommunen är i föreningarnas ägo. Vilket innebär att det stora ansvaret för drift, underhåll
och investeringar vilar på respektive förening. Föreningarnas driftskostnader ökar år från år
medan kommunens driftsbidrag har varit relativt oförändrat under flera år vilket i sin tur
innebär att bidragets procentuella del av driftskostnaden har sjunkit och bidragets storlek är
nu ca 35 % av föreningarnas driftskostnader. Samtidigt ökar behovet av investeringar och
underhåll i föreningarnas anläggningar som är åldersstigna och i dåligt skick varför ett ökat
föreningsbidrag till investeringar i föreningarnas egna anläggningar är nödvändigt och akut.
Föreningarna har själva uppskatt det akuta investeringsbehovet till närmare 60 miljoner kr.

3 (3)

Områdeschefen föreslår ökat föreningsbidrag på 500 000 kr 2019 och ytterligare en ökning
med 100 000 kr/år 2020 och 2021.

Samlat förslag till budgetäskanden 2019
•
•
•
•
•

Minskade intäkter för slopade entréavgifter
Sommarlovsprogram
Ökade kostander för nya digitala system
Ökat föreningsbidrag
Ökade intäkter slottsrestaurangen

Summa ramökning 2019

300 000 kr
200 000 kr
300 000 kr
500 000 kr
- 100 000 kr
1 200 000 kr

Bilagor

Bilaga 1. KoF Detaljbudget 2019
Bilaga 2. Konsekvensbeskrivning tilläggsäskanden Kultur- och fritidsnämnden
2019-2021

VINGÅKERS KOMMUN
Verksamhetsområde upplevels
Johan Tranquist
Områdeschef
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vingaker.se

Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2018-06-16

Sn § 72

83(96)

Dnr 2018/157

Budget 2019
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att till kommunfullmäktige, utöver uppräkningar för höjda
löner, hyror och köp av tjänster, i första hand äska om en utökad ram för 2019 på
20 245 tkr för att kunna fullgöra nämndens ansvar med hänvisning till de ökade
behov som framgår av bifogad konsekvensbeskrivning.
2. Socialnämnden beslutar att till kommunfullmäktige, utöver uppräkningar för höjda
löner, hyror och köp av tjänster, i andra hand äska om en utökad ram för 2019 på
10 144 tkr för att kunna fullgöra det absolut mest nödvändiga av nämndens ansvar
med hänvisning till de ökade behov som framgår av bifogad konsekvensbeskrivning.
3. Socialnämnden beslutar att äska om 750 tkr, det vill säga en utökning med
240 tkr, i investeringsmedel för 2019.
Sammanfattning

Antalet äldre ökar nu snabbt och fram till år 2035 behöver antalet platser i särskilt
boende fördubblas liksom hemtjänsten. Socialnämnden har de senaste åren inte
kompenserats för ökade behov inom samtliga sina verksamheter vilket resulterade
i ett underskott 2017 på cirka 7 miljoner kr. De 20 245 tkr som äskas täcker kända
existerande och kommande kostnader. Alternativet är en mycket dramatisk sänkning
av kommunens ambitionsnivå inom det sociala området. Den allt större bristen på
arbetskraft förvärrar situationen. Det ökade investeringsbehovet beror främst på
arbetsmiljöverkets lokalkrav på hemtjänsten som i förlängningen resulterar i behov av
nya möbler till personalrum etc.
Yrkande

Irene Sandqvist (M) och Lilija Eriksson (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag
till budget 2019, till förmån för tidigare lagd skuggbudget från Moderaterna.
Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag till
beslut och dels Irene Sandqvists (M) och Lilija Erikssons (SD) avslagsyrkande för
tidigare lagd skuggbudget från Moderaterna.
Ordföranden ställer avslagsyrkandet mot förvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Irene Sandqvist (M) reserverar sig mot förvaltningens budgetförslag till förmån för
tidigare lagd skuggbudget 2017-2019.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-05-05
Konsekvensbeskrivning av budget 2019, 2018-04-24
Utdragsbestyrkande
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vingaker.se

Vingåkers
kommun

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2018-05-16

84(96}

Forts.
SR § 72
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Jt ~

Utdragsbestyrkande
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vingaker.se

Socialnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2018-05-16

76(96)

Plats och tid
Abrogården, Vingåker 2018-05-16 kl. 13.15-16.40

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Skoglund (S), ordfOrande
Irene Sandqvist (M)
Sven-Arne Pettersson (S)
Tomas Ring (S)
Britt-Marie Johansson (V), tjänstg. ers.
Anders Lundström (VTL)
Lilija Eriksson (SD)

Inger Lindfors (S)
Gunilla Porsvant (L)
Lotta Egeland (M)

Övriga deltagare
Annica Pettersson, IFO §§ 67-69
Anna Nilsson, IFO §§ 67-69
Dag Wallströmer, socialchef
Lena Brännlund, sekreterare

Paragrafer

§§ 67-83

Sekreterare

~1/i~pf*kd

Ordförande

Justerande
Irene Sandqvist (M)
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Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2019
Nämnd: Socialnämnden
Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: 210 083
1. Verksamhet/område: Äldreomsorg bemanning särskilt boende 2 300 tkr
Beskrivning av konsekvensen:
Det statliga stimulansbidraget för ökad bemanning i äldreomsorgen upphör 2019. Det saknas därmed 2,3
miljoner i personalbudget.
Förslag på åtgärder
Sänka bemanningen på särskilt boende med 4,5 tjänster.
2. Verksamhet/område: Tillsynsavgifter och utökad städning 1 100 tkr
Beskrivning av konsekvensen
De senaste åren har samhällsbyggnadsnämnden börjat genomföra frekventa tillsyner inom socialnämndens
områden. Dessa är förknippade med avgifter. Cirka 100 tkr/år som ej finns i budget. Det finns nu krav på
utökad städning i flertalet lokaler. Utökad kostnad cirka 1000 tkr/år. Alternativet är att istället betala viten till
samhällsbyggnadsnämnden. Sådana pengar stannar dock i kommunen men ger givetvis inte någon förbättrad
städning. Det ställs också krav på ett antal nya skriftliga rutiner.
Förslag på åtgärder
Att kommunen slutar ta ut interna tillsynsavgifter. Minskar även behovet av administration.
3. Verksamhet/område: arbetsmiljö äldreomsorg, funktionshinderomsorg och ifo 4 210 tkr
Beskrivning/konsekvens
Arbetsmiljöverket kritiserar efter en omfattande tillsyn kraftigt främst chefernas arbetsmiljö i äldreomsorgen.
Även arbetssituationen i hemtjänsten och särskilt boende uppmärksammades. Arbete pågår för att förbättra
situationen. Hög risk för sjukskrivningar och/eller att personer slutar Det ställs idag en mängd krav på cheferna
förutom att leda arbetet. Det är en mångfald rutiner som ska dokumenteras och hållas uppdaterade, olika
tekniska stödsystem som ej fungerar, fastighetsfrågor, fordon, med mera. Den största förändringen har dock
troligen skett genom den tilltagande bristen och omsättningen på personal vilket medför att en mycket stor del
av tiden måste läggas på rekrytering och introduktion av nyanställda.
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Förslag på åtgärder


En organiserad jour/beredskap utanför kontorstid. Det mest ekonomiska alternativet är sannolikt att
köpa beredskapen från annan huvudman. Kostnad cirka 300 tkr.



En tjänst för att för avlasta cheferna utplockade delar från tjänsterna, tex ansvar för skriva/uppdatera
rutiner, ansvara för utskänkning, lokalansvar etc. 500 tkr



Ombyggnation kommer att ske på Humlegården så det blir nya omklädningsrum och rimliga
arbetslokaler och personalutrymmen kan ordnas för personal inom hemtjänst och särskilt boende.
Årlig hyreshöjning 300 tkr.



Ombyggnation av Åbrogården är nästan klar efter drygt ett års försening. Byggnationen måste dock
göras om då ljudisolering mellan rum ej fungerar. Årlig hyreshöjning 50 tkr.



Nyckelfri hemtjänst bör efter införandekostnader vara kostnadsneutralt.



Införande av en servicegrupp i hemtjänsten mildrar personalbristen. 4 tjänster 2 000 tkr.



En leasingbil till servicegruppen 60 tkr.



Ökat konkret stöd från de centrala stödfunktioner t.ex. med framtagandet av sifferunderlag till
budgetuppföljningar, sjukskrivningar, IT beställningar, skriftliga rutiner etc. Kostnad 0 kr.



Avveckla användandet av senior Alert som kvalitetsregister



Daglig verksamhet har fått nya brukare med allvarlig problematik vilket krävt personalutökning med
två tjänster pga vålds och hotsituationen. 1000 tkr.

4. Verksamhet/område:

Politikerjouren 5 tkr

Beskrivning/konsekvens
Socialnämnden behöver alltid ha en ansvarig politiker nåbar för att kunna fatta beslut i akuta ärenden. För detta
utgår en ersättning på 130 kr vardagsnätter och 250 kr helgdagsnätter. Ersättningen har inte höjts under
mandatperioden. Förslag är att ersättningen 2019 höjs med 6 % och att ersättning från och med 2020 höjs med
samma % som riksdagsmannaarvodet höjs årligen. Kostnad 2019 5000 kr.
Förslag på åtgärder
Höjning av beredskapsarvodet 2019 med 6 % och sedan knytning till riksdagsmannaarvodet.
En utebliven höjning kan försvåra möjligheten att få fritidspolitiker att ta på sig detta svåra och tunga uppdrag
5. Verksamhet/område: Digitalisering och införande av ny teknik 200 tkr
Beskrivning/konsekvens
Användande av ny teknik är en grundläggande förutsättning för att klara utmaningen med fler vårdtagare och
färre personer i arbetskraften. För att underlätta digitalisering inom vård och omsorg krävs både
investeringsmedel, driftsmedel, utbildning och utvecklingsresurser. Socialförvaltningens stab har fördelat sina
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resurser så att en person har huvudansvar för att bevaka utvecklingen inom det digitala området och verka för
införande i vår kommun. I länet planeras en gemensam utvecklings och samverkansresurs för dessa frågor.
Detta kommer att kosta en mindre summa men blir betydligt billigare än om vi ska göra allt själva. Kostnaden
det första året tas från FOUiS kapital men kommer i framtiden belasta kommuner och landstinget utifrån
invånarantal.
Driftskostnader för olika datasystem ökar allt mer. En prioritering måste till där befintliga system ifrågasätts om
de inte ger valuta för pengar och arbetsinsats.
Under flera år har förvaltningen diskuterat behovet av förbättrad uppföljning av personlig assistans. Dels för att
säkerställa att personal verkligen kommit till brukaren som planerat och dels för att underlätta och
kvalitetssäkra rapporteringen till försäkringskassan. Underlättas detta kan administrativ tid användas till annat
stöd till enhetscheferna.
Förslag på åtgärder


Tekniknod i länet



Digital signering av beslut m.m.25 tkr/år



Utskicka av sekretessärenden digitalt 75 tkr/år



Digital registrering av personlig assistans årlig kostnad cirka 100 tkr

6. Verksamhet/område: Färdtjänst och riksfärdtjänst

150 tkr

Beskrivning/konsekvens
Antalet äldre invånare ökar och därmed behovet av färdtjänst. Färdtjänsten i Sörmland har under en rad av år
dragits med mycket stora kvalitetsproblem. Därmed har också utnyttjandet blivit lägre. De värsta problemen är
nu avhjälpta varvid resandet åter ökar. För att nå upp till nuvarande kostnadsläge saknas 150 tkr.
Förslag på åtgärder
Alternativet är kraftiga höjningar av färdtjänsttaxan så att resandet minskar.
Förslag höjning av samtliga färdtjänsttaxor med 25 %.
7. Verksamhet/område: Höjd Habiliteringsersättning 50 tkr
Beskrivning/konsekvens
2018 finns ett ettårigt statsbidrag för införande eller höjning av habiliteringsersättning. Vingåkers kommun kan
rekvirera cirka 400 tkr. Socialnämnden har bedömt det som orimligt att höja habiliteringsersättningen så mycket
men har beslutat att höja med 1 kr och 50 öre i timmen vilket ger en ökad årlig kostnad på 50 tkr.
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Förslag på åtgärder
Om ökad ram ej ges måste ersättningen nästa år sänkas med motsvarande belopp.
8. Verksamhet/område: Bristen på sjuksköterskor 4 800 tkr
Beskrivning/konsekvens
Bristen på sjuksköterskor tilltar allt mer. Den är nationell och ökar genom de aggressiva rekryteringsmetoder
som uthyrningsföretagen allt mer ägnar sig åt. Kostnaderna för inhyrning ökar och sköterskornas
arbetssituation blir allt mer ansträngd utifrån fler svårt sjuka patienter.
Ett sätt att möta detta är arbetsdelning genom att utvalda undersköterskor gör vissa uppgifter, ett annat sätt är
inhyrning och ett tredje är att minska den administrativa bördan genom tex att avsluta några kvalitetsregister.
Förslag på åtgärder


Fortsätta med inhyrning i snitt två årstjänster, merkostnad per år 3000 tkr



Inrätta 3 st. underskötersketjänster som avdelas till att enbart utföra sjukvårdsuppgifter och därmed
avlasta sjuksköterskorna. Kostnad 1 800 tkr/år. Alternativet är ytterligare 2 inhyrningssköterskor med
årskostnad på 3000 tkr.



Alternativt kan lönerna höjas med 10 000kr/månad vilket ger en årlig kostnad på 2 550 tkr.



Avsluta senior Alert och palliativa registret.

9. Verksamhet/område:

Större behov inom funktionshinderomsorgen 1 030 tkr

Beskrivning/konsekvens
Allt fler barn beviljas korttidstillsyns och korttidsboende. Det gör att personalbudgeten överskrids och att
nuvarande lokaler inte räcker till.
En brukare med personlig assistans är drabbad av försäkringskassans nya bedömningar vilket gjort att
kommunens kostnader ökar med 10 tkr.
En brukare med beslut om gruppbostad hos extern utförare sedan många år har försämrats tydligt i sitt mående
och behöver därför utökat personalstöd. Årlig merkostnad 220 tkr.
Förslag på åtgärder


Ny lokal barnkorttids uppskattad kostnadsökning 100 tkr



Utökad personalstyrka barnkorttids 700 tkr



Utökad kostnad för brukare med personlig assistans 10 tkr



Utökad kostnad för brukare med extern gruppbostad 220 tkr
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10. Verksamhet/område: Försörjningsstöd 4600 tkr
Beskrivning/konsekvens
Under 2017 lyckades förvaltningen inte vända kostnadsökningen inom försörjningsstöd. De beviljade nya
handläggartjänsterna lyckades aldrig fullt ut bemannas samtidigt. Kostnadsnivån är nu mer än 4 miljoner kronor
över budget per år. Nuvarande gruppledare har en tjänst som delas mellan handläggning och gruppledarskap
för ekonomigruppen. Han närmar sig nu pension och ambitionen är att rekrytera en gemensam gruppledare till
ekonomigruppen och till biståndsbedömargruppen. Det bedöms inte som möjligt att minska handläggartid för
att frigöra tid för gruppledarskap inom nuvarande organisation. Både inom biståndsbedömning och inom
försörjningsstöd ökar trycket och behovet av kvalitativ handläggning. I och med en ökad personalomsättning
sker också ett effektivitetstapp och att mycket tid måste läggas på inskolning och på att skriva rutiner.
Förslag på åtgärder
Förstärkning av budget för försörjningsstöd med 4 000 tkr och tillsätta en gruppledartjänst för 600 tkr.
11. Verksamhet/område: Rehabiliterande arbetsmarknadsåtgärder

TUNA / Vinka in 450 tkr

Beskrivning/konsekvens
Tuna och Vinka in är två utvecklingsprojekt som bedrivits med stöd av RAR Sörmland och gemensamt med
Katrineholm, viadidakt, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget. Vinka in har vänt sig till
Ungdomar och unga vuxna som står långt från arbetsmarknaden och flertalet har inte fullföljt skolgången och
har någon form av psykisk ohälsa, Tuna, där också Flens kommun varit med, har vänt sig till vuxna med uttalad
psykisk ohälsa men där det bedöms som möjligt att med stöd återvända eller få fäste på arbetsmarknaden.
Resultaten i båda projekten har varit goda. Båda projekten ska nu antingen implementeras eller läggas ned.
Tuna står inför att det bara är kommunerna som är intresserade av en fortsättning. Samtal pågår mellan
kommunerna. En total kostnad på cirka 2 miljoner kr ska fördelas på kommunerna. Med en
fördelning/invånare blir Vingåkers del cirka 300 tkr om nuvarande ambitionsnivå ska behållas. Kvarstår en
diskussion om detta ska föras in i Viadidakts ordinarie uppdrag eller om kommunerna ska betala därutöver.
För Vinka in kan kostnaden vara ungefär hälften dvs 150 tkr/år.
Förslag på åtgärder
Bevilja ökad budgetram eller lägga ned verksamheterna.
12. Verksamhet/område:

Arbetsterapeut inom funktionshinderomsorgen samt upphörande av
lönebidrag 500 tkr
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Beskrivning/konsekvens
Sedan ett antal år har funktionshinderomsorgen anställt en arbetsterapeut med hjälp av de pengar som
kommunen erhållit genom s.k. priopengar (statliga tillfälliga medel för utveckling av psykiatri). Pengarna är
tillfälliga och kommer sannolikt att försvinna framåt. En tjänst inom funktionshinderomsorgen har varit
finansierad till 50 % genom lönebidrag. Bidraget har nu upphört varför 200 tkr saknas.
Förslag på åtgärder
Tillskjuta medel eller avsluta insatsen när pengarna är slut. Innebär försämring för den allt större brukargruppen
inom socialpsykiatrin, minskar möjligheten att de lyckas träda in på arbetsmarknaden eller på annat sätt få
bättre livskvalité. 2019 kan fortfarande delvis finansieras med prio.
13. Verksamhet/område: Trygghetsboende matservering helger 100 tkr
Beskrivning/konsekvens
Funktionshinderomsorgen ansvarar för matserveringen på Trygghetsboendet Sävstagården. Det saknas dock
budget för personal på helgerna, cirka 22 % av en heltid.
Förslag på åtgärder
Sluta servera mat på helgerna vilket innebär att Sävstagården ej bör kallas Trygghetsboende.
14. Verksamhet/område: Utökad tillgång till paramedicinsk kompetens bla för trygg och effektiv
hemgång 600 tkr
Beskrivning/konsekvens
Fler invånare blir äldre och hemtjänst och hemsjukvård ökar. Reformen med trygg och effektiv hemgång ökar
behovet av att snabbt få hjälpmedel utskrivna. Arbetsmiljöverket har i sin tillsyn också pekat på behovet av att
arbetstekniska hjälpmedel helst ska vara på plats redan när en patient kommer hem från sjukhus. Det krävs
därför en utökning med 1 tjänst som arbetsterapeut.
Förslag på åtgärder
Ett alternativ kan vara att budgetera för att betala för hemgångsklara patienter på sjukhus.
15. Verksamhet/område:

Socialpsykiatri lokaler för dagverksamhet och kontor för boendestöd 150
tkr
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Beskrivning/konsekvens
När socialpsykiatrins gruppbostad flyttade till f.d. Nordangård fanns ett överskott på lokaler varför
dagverksamheten tillfälligt lokaliserades till gruppbostaden. Detsamma gäller kontor/personalrum för
boendestödjarna. Gruppbostaden har succesivt fyllts på och nu är behovet stort att flytta ut såväl
dagverksamheten som kontoret för boendestödjarna. Det är ur inspektionsmyndighetens perspektiv dessutom
inte OK att dagverksamhet bedrivs i en gruppbostad. Förslag till lokalisering är inte klart.
Förslag på åtgärder Utökad budget med 150 tkr. Behovet kan minskas med 50 tkr om boendestödjarna kan
erbjudas lokaler t.ex. i kommunhuset.
16. Verksamhet/område: Ej prissatta behov
Beskrivning/konsekvens
Kommande behov av fler platser i gruppbostad för funktionshindrade. Utredning pågår.
Förbättrad fritidsverksamhet för funktionshindrade.
Sociala/pedagogiska måltider för främst demensvården
Övrig ökning av datakostnader
Förslag på åtgärder
Sammanställning av drift ovan:

Verksamhet

2019
Behov tkr

1. Säbo

2300

2.
Samhällsbyggnad
avgifter och krav
3. Arbetsmiljö

1100

4. Politikerjour
5. Ny teknik
6. Färdtjänst

5
200
150

7. Hab. ers

50

8. Brist på

4800

4210

Åtgärder/
besparing
2300 Sänkt
bemanning
1100 Ej ta ut
interna avgifter
och viten
Kommunledn
förv skriver
rutiner

150 Höjd taxa
med 25 %
50 Sänkt ers
2019
En extra

2020
Behov
tkr
2300
1100
4210
5
200
200

Åtgärder/
besparing
Sänkt
bemanning
Ej ta ut interna
avgifter och
viten
Kommunledn
förv skriver
rutiner

50

Höjd taxa med
25 %
Sänkt ers 2019

4800

En extra

2021
Behov
tkr
2300
1100
4210
5
200
250

Åtgärder/
besparing
Sänkt
bemanning
Ej ta ut interna
avgifter och
viten
Kommunledn
förv skriver
rutiner

50

Höjd taxa med
25 %
Sänkt ers 2019

4800

En extra
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sjuksköterskor

höjning av
månadslönen
med 10 000 kr
kostar 2 550 tkr

9. Större behov
inom FO
10.
Försörjningsstöd

1030

11. Tuna/Vinka
in
12. Upphörande
av finansiering
FO
13.
Trygghetsboende
servering helger
14. Trygg och
effektiv hemgång

450

15.
Socialpsykiatri

150

Totalt
Netto

20245
1 580

4 600

500
100
600

höjning av
månadslönen
med 10 000 kr
kostar 2 550 tkr
1030

4000
Traditionsenlig
glädjebudget
450 Lägg ned
verksamheterna
Delfinansiering
2019 300 tkr

höjning av
månadslönen
med 10 000 kr
kostar 2 550 tkr
1030

4600

Traditionsenlig
glädjebudget

4600

Traditionsenlig
glädjebudget

450

Lägg ned
verksamheterna
Ta bort
verksamhet

450

Lägg ned
verksamheterna
Ta bort
verksamhet

500

50 omfördela
100
tid från
trygghetsvärd
600
Budgetera
istället för avgift
för patienter
som blir kvar på
sjukhus
Om kontorsrum 150
kan erbjudas
boendestöd
minskas
kostnad något
18 665

500

Ta bort service
100
och avveckla
trygghetsboende
Budgetera
600
istället för avgift
för patienter
som blir kvar på
sjukhus
Om kontorsrum 150
kan erbjudas
boendestöd
minskas
kostnad något

Ta bort service
och avveckla
trygghetsboende
Budgetera
istället för avgift
för patienter
som blir kvar på
sjukhus
Om kontorsrum
kan erbjudas
boendestöd
minskas
kostnad något
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Mall framtida investeringar
Investering
1
2
3
4
5
6
7

Möbler till ombyggda
rum samt klädskåp
Humlegården
skrivbord
3 soffgrupper säbo
Bärbara datorer
Låsbara kylskåp
Elcyklar hemtjänst
Dubbelcykel till äldreoch
funktionshinderomsorg

Planerad
resursåtgång
2019 (tkr)
350
70
90
0
80
100
60

Planerad
resursåtgång
2020 (tkr)

Planerad
resursåtgång
2021 (tkr)

0

0

70
0
75
0
100

70
90
75
0
0

Påverkan
driftbudget,
+/- tkr/år

8
9
10

Mall upphandlingsbehov

Datum:
Namn:
Nämnd/Förvaltning/Område:
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Socialnämnden

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-04-24
Vår handläggare

Dag Wallströmer
0151-19153, 070-5563170
dag.wallstromer@vingaker.se

Konsekvensbeskrivning av budget 2019
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar




Att till kommunfullmäktige, utöver uppräkningar för höjda löner, hyror
och köp av tjänster, äska om en utökad ram för 2019 på 20 245 tkr för att
kunna fullgöra nämndens ansvar med hänvisning till de ökade behov som
framgår av bifogad konsekvensbeskrivning
Att äska om 750 tkr i investeringsmedel för 2019.

Sammanfattning

Antalet äldre ökar nu snabbt och fram till år 2035 behöver antalet platser i särskilt
boende fördubblas liksom hemtjänsten. Socialnämnden har de senaste åren inte
kompenserats för ökade behov inom samtliga sina verksamheter vilket resulterade
i ett underskott 2017 på cirka 7 miljoner kr. De 20 245 tkr som äskas täcker kända
existerande och kommande kostnader. Alternativet är en mycket dramatisk
sänkning av kommunens ambitionsnivå inom det sociala området. Den allt större
bristen på arbetskraft förvärrar situationen.
Det ökade investeringsbehovet beror främst på arbetsmiljöverkets lokalkrav på
hemtjänsten som i förlängningen resulterar i behov av nya möbler till personalrum
etc.

VK101S v1.0 060208, Tjut
konsekvensbeskrivning, upplaga 2

Ärendets beredning

Ärendet är berett i samverkan mellan förvaltningens ledningsgrupp och
ekonomikontoret.

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

Nämnden ska till dialogdag 2 och inför kommunfullmäktiges beslut om budget
för 2019 beskriva konsekvenser av rådande budgetbeslut samt besluta om
eventuella äskanden. Nuvarande ekonomiska läge är på grund av byte av
ekonomisystem osäkert men förvaltningens bedömning är att årets budget
kommer att överskridas med mellan 7-10 miljoner kronor.
Förvaltningens ståndpunkt

En oförändrad budget kommer att innebära ännu större underskott 2019
samtidigt som verksamhetens kvalité allvarligt försämras.
Konsekvenser

Följande konsekvenser ser förvaltningen av en oförändrad budget 2019:
 Bemanningen på särskilt boende måste sänkas med 4,5 tjänst samtidigt
som insatsen som äldrekurator upphör då statsbidraget för bemanning i
äldreomsorgen upphör.
 Kommunfullmäktiger bör besluta att sluta ta ut interna tillsynsavgifter och
viten.
 De centrala enheterna måste helt fokusera på att stödja och avlasta
kommunens kärnverksamheter.
 Avsluta kvalitetsregistret senior Alert.
 Digitalt system för närvaro och rapportering av personlig assistans kan ej
införas vilket ökar risken för att brukare blir utan insats och att
kommunen mister ersättning från försäkringskassan.
 Färdtjänsttaxorna behöver höjas med 25 % för att motverka ett ökat
resande.
 Habiliteringsersättning får sänkas till 2017 års nivå.
 Fortsatt orealistisk glädjebudget för försörjningsstöd med minst 4000 tkr.
 Lägga ned projekten Tuna och Vinka in vilka vänder sig till vuxna
respektive unga med psykisk ohälsa.
 Minskning av trygghetsvärdens tid för aktiviteter på Sävstagården.
 Ökad risk för att kommunen inte kommer att klara den nya
betalningsansvarslagen och ta hem patienter från sjukhus i tid utan att
behöva betala ersättning till landstinget.
 Ta bort nattpersonal hos en brukare vilket är tveksamt om det håller för
en trolig rättslig prövning.
 Avskaffa LOV i hemtjänsten
 Avskaffa egna timmar
 Avskaffa äldrelots
Även om allt ovan genomförs saknas fortfarande 1 580 tkr
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Bilagor

Konsekvensbeskrivning
VINGÅKERS KOMMUN
Socialförvaltningen

Dag Wallströmer
Socialchef
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vingaker.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-15

Sbn § 36

50 (43)

SBN 2018/134

Budget 2019 - 2021
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Att bifalla förslaget om utökning av budgeten med 2 500 tkr
2. Att överlämna det förändrade budgetförslaget till kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har fått sina ramar för 2019-2021. För att verksamheten
ska kunna bedrivas på ett bra sätt har nämnden några tillägg som inte har kunnat vara
med tidigare i processen. Det gäller personal med utgångspunkt i den
behovsbedömning som gjorts. I den konstaterar vi att det egentligen behövs tio
personer på miljöenheten, men att vi kan klara de mest nödvändiga uppgifterna om vi
är sju. Det innebär att vi behöver anställa en person till.
Därutöver vill vi anställa en fysisk planerare, då vi är i stort behov aven person som
kan arbeta med detaljplaner på heltid. Vi är i en expansiv fas och behöver arbeta
mycket med att göra nya och förnya gamla planer i kommunen. Vi har dessutom ett
översiktplanearbete framför oss, som kommer ta mycket tid av vår planarkitekt.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-04-25
Bilaga Sammanställning av konsekvensbeskrivning

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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vingaker.se

Sam hälls bygg nads näm nden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-15

45 (44)

Plats och tid
Kommunhuset Vingåker, Öljaren tisdag den 15 maj kl 17,00-18,10

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter

Roger Larsson (M)
Per-Erik Lif(VTL)
Jan Karlsson (SD)

Leif Skeppstedt (S), ordfcirande
Robert Davidsson (C)
Lars-Ove Winberg (C)
Marie-Louise Thyberg (S)
Pierre Andersson (S)
Hans-Göran Olsson (V)
Mats Karlsson (SD)

Övriga deltagare
Peter Grönlund, sarnhällsbyggnadschef
Josefin Frank, sekreterare

Paragrafer

§ 33- 45

Sekreterare

JOS~~ ·t:· ~· ~

Ordförande

. . . i!~~
.J. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~y.l4~·· · · · · · · ,", · ·," " " '"

Leif Skeppstedt

Justerande

~:!;:, .,~~"""",.,', . ," " ,.,""
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Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2019
Ekonomiska konsekvenser samt förslag på åtgärder och besparingar utifrån den av
kommunfullmäktige beslutade kommunplan med budget 2018 och flerårsplan 2019-2020 som
fastställdes 2017-11-28 § 117.
Beskriv varje område så tydligt som möjligt. Ange nyckeltal och andra uppgifter som kan
förtydliga konsekvensen. I möjligaste mån ska konsekvensen uppskattas i pengar. Exempel på
förändringar och trender som kan behöva analyseras för att göra denna sammanställning är:
●
●
●
●
●

Ändringar i lagar och författningar som påverkar verksamhet och resursbehov
Statliga reformer som påverkar verksamhet och resursbehov
Kommunala beslut som påverkar verksamhet och resursbehov
Strukturella förändringar
Ändringar i lokalbehov

De tilldelade medlen för investeringar har under de senaste åren inte nyttjats fullt ut. Nämnderna
bör därför även analysera sina investeringsbehov och beskriva vilka investeringar som är
nödvändiga. Påverkan på driftbudgeten ska framgå. Mall bifogas.
I syfte att utveckla den interna anskaffningsprocessen och för att kunna förse Telge Inköp med
underlag för planering av nästkommande års upphandlingar ska nämnderna/bolagen redovisa
behov av nya upphandlingar inom sina verksamhetsområden. Även kända och förmodade inköp
som beräknas ske genom direktupphandling ska redovisas. Mall bifogas.
Rapporten ska högst innehålla 3 sidor exklusive investeringsbehov och upphandlingsbehov och
lämnas in till elin.hoghielm@vingaker . Rapporten ska vara nämndbehandlad. Då tidplanen är tajt
på våren är det bra om ni kan lämna in handlingarna samtidigt som ni skickar till nämnd och
meddelar eventuella korrigeringar efter nämndens sammanträde. Eventuella frågor besvaras av
ekonomichef Elin Höghielm eller budgetstrateg Anders Nordling, anders.nordling@vingaker.se.
Rapporten/blanketten ska medfölja nämndens budgetbeslut och vara ekonomichefen tillhanda
senast den 16 maj.
Vid dialogdag 2 den 22 maj förväntas nämndordföranden presentera materialet. Gemensam mall
för presentationen ska användas. Mallen erhålls från ekonomichefen och skickas ut per mail.
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Nämnd Samhällsbyggnad:
Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: 6 254
Ökning från år 2018 är 147 tkr, varav
Löner

141

Köpta tjänster

6

1. Verksamhet/område: Samhällsbyggnads, miljö
Beskrivning av konsekvensen: I den behovsbedömning som togs fram för miljöenheten de kommande tre
åren visar sammanställningen att vi borde vara sju personer, istället för dagens sex personer. Konsekvensen av
att inte vara sju personer är att samhällsbyggnadsnämnden måste prioritera bland de lagstadgade uppgifter som
vi ska genomföra.
Förslag på åtgärder Utöka antalet tjänster till sju stycken.

2. Verksamhet/område: Samhällsbyggnad, plan
Beskrivning av konsekvensen: Vi har ett stort tryck på vår planenhet att genomföra dels nya detaljplaner,
men även förnya de gamla detaljplaner från 40-, 50tal som fortfarande finns i tätorten. Under 2018 kommer vi
även påbörja arbetet med att aktualisera och göra om översiktsplanen. Det är ett arbete på ca två år som vi
behöver genomföra i egen regi. Det är främst för att vi ska känna att vi äger materialet, men även för att det här
kräver väldigt mycket dialog med invånarna i Vingåker och den dialogen måste vi ha, inte konsulter utifrån.
Förslag på åtgärder: Anställa en fysisk planerare som arbetar med detaljplaneringen och därmed avlastar
planarkitekten som då kan koncentrera en stor del av sitt arbete till översiktsplanen.
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3. Verksamhet/område: Samhällsbyggnad, bygg
Beskrivning/konsekvens: I dag har vi inget ärendehanteringssystem för att arbeta med bygglovsfrågorna. För
att vi ska kunna arbeta rationellt behöver vi ett verksamhetsstöd som allt arbete utgår från. Ska vi införa etjänster vilket vi vill i använda oss av för bygglovsarbetet måste vi ha ett digitalt ärendehanteringssystem. Vill vi
vara med i arbetet med NKI (Nöjd Kund Index) måste vi arbeta digitalt för att kunna genomföra insamlingen
av data.
Förslag på åtgärder: Köpa in ett ärendehanteringssystem till bygglov

4. Verksamhet/område: Samhällsbyggnad, bostadsanpassning
Beskrivning/konsekvens: Vi har under flera år haft ett underskott i budgeten gällande bostadsanpassning. Vi
vill att så många som möjligt ska bo kvar hemma, i stället för att komma till Humlegården/Ekgården. Det
innebär att vi måste anpassa i hemmen i stället vilket gör att kostnaderna för bostadsanpassning ökar. Under de
senaste åren har kostnaderna ökat, men budgeten sänkts. Det är en ekvation som inte går att få ihop.
Förslag på åtgärder: Öka budgeten för bostadsanpassning för att det ska finnas en chans att kunna komma
inom ram.

Sammanställning av drift ovan:

Verksamhet

2019
Behov tkr

1.

500

2.

500

2020
Behov
tkr
500

Åtgärder/
besparing
För att kunna
genomföra den
lagstadgade
verksamheten.
Tillkommer
intäkter på en
sådan här tjänst
som är svåra att
precisera just nu..
För att minska
500
konsultkostnader,
som oftast blir

Åtgärder/
besparing
För att kunna
genomföra den
lagstadgade
verksamheten.
Tillkommer
intäkter på en
sådan här tjänst
som är svåra att
precisera just nu..
För att minska
konsultkostnader,
som oftast blir

2021
Behov
tkr
500

Åtgärder/
besparing
För att kunna
genomföra den
lagstadgade
verksamheten.
Tillkommer
intäkter på en
sådan här tjänst
som är svåra att
precisera just nu..
För att minska
konsultkostnader,
som oftast blir
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3.

200

4.

1 000

Totalt
Netto

2 500

högre.
Tillkommer
intäkter på en
sådan här tjänst
som är svåra att
precisera just nu.
Kommer kunna
arbeta mer
effektivt och
säkert
För att ha
möjlighet att
hålla budget

200

1 000
2 500

högre.
Tillkommer
intäkter på en
sådan här tjänst
som är svåra att
precisera just nu.
Kommer kunna
arbeta mer
effektivt och
säkert
För att ha
möjlighet att
hålla budget

200

1 000

högre.
Tillkommer
intäkter på en
sådan här tjänst
som är svåra att
precisera just nu.
Kommer kunna
arbeta mer
effektivt och
säkert
För att ha
möjlighet att
hålla budget

2 500
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Mall framtida investeringar
Investering

Planerad
resursåtgång
2019 (tkr)

Planerad
resursåtgång
2020 (tkr)

Planerad
resursåtgång
2021 (tkr)

Påverkan
driftbudget,
+/- tkr/år

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mall upphandlingsbehov
Föremål för
upphandling
1 Ärendehanteringssyste
m
2
3
4

Kategori

Direkt/
upphandling
Direktupphandling

Leasing Tid punkt
ja/nej
Ja
2018

Drift/
invest
Drift

Datum: 20180424
Namn: Peter Grönlund
Nämnd/Förvaltning/Område:
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen/Samhällsbyggnad
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Behovsutredning
2019–21

För samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden inom:
• Miljöbalken
• Livsmedelslagstiftningen
• Lagen om foder och animaliska biprodukter
• Strålskyddslagen
• Smittskyddslagen
• Tobakslagstiftningen
• Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
• Alkohollagen
• Lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.

Utgivare:
Författare:
Kontakt:

Vingåkers kommun
Åsa Pettersson
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
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1

Ord- och begreppsförklaringar

Avrinningsområde – Ett landområde som avvattnas till ett gemensamt
vattendrag.
LEFT – Samlingsbegrepp för tillsynsområdena Läkemedel, Elektroniska
cigaretter, Folköl och Tobak.
ABP – Förkortning för Animaliska Biprodukter
SKL – Förkortning för Sveriges Kommuner och Landsting
A-, B-, C-, U-verksamhet – Miljöprövningsförordningens beteckningar för
verksamheter beroende på inneboende risk, där A innebär störst risk och U lägst
risk.
F-gas – Fluorerad gas som används i vissa anläggningar som genererar kyla eller
värme.
Köldmedia – Kemikalier, inklusive f-gaser, som används i värmepumpande
anläggningar, exempelvis kyl/frys och luftkonditioneringar.
REACH – EU:s gemensamma kemikalielagstiftning. Står för Registration,
Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals
PE – Personekvivalent. Anger den genomsnittliga mängd föroreningar i
avloppsvatten som en person ger upphov till per dag.
Dispensprövning – En prövning av möjligheten att för en specifik åtgärd göra
ett avsteg från ett generellt gällande förbud eller annan lagstiftning.
Tillståndsprövning – En prövning av möjligheten att bevilja tillstånd för en
åtgärd som är förbjuden att utföra utan tillstånd.
Anmälningsplikt – Gäller för en åtgärd eller verksamhet som senast sex veckor
innan den påbörjas ska anmälas till tillsynsmyndigheten.
Informationsplikt – En åtgärd eller händelse som ska meddelas till
tillsynsmyndigheten snarast möjligt.
PBL – Plan- och bygglagen
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2

Lagförteckning
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljöbalken (SFS 1998:808)
Livsmedelslagen (SFS 206:804)
Tobakslagen (SFS 1993:581)
Alkohollagen (SFS 2010:1622)
Lag (SFS 2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Smittskyddslagen (SFS 2004:168)
Lag (SFS 2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Strålskyddslag (SFS 1988:220)
Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
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3

Inledning

Samhällsbyggnadsnämnden är en lokal operativ tillsynsmyndighet som har till
uppgift att bedriva tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om
foder och animaliska biprodukter, smittskyddslagen, strålskyddslagen,
tobakslagen, med flera. Tillsynsmyndigheten ska utöver myndighetsutövning även
arbeta med samhällsservice genom information om gällande bestämmelser.
Enligt miljöbalken och livsmedelslagen är myndigheten skyldig att bedöma
tillsynsbehovet inom nämndens ansvarsområden. Denna behovsutredning ska
sträcka sig över tre år, och ska varje år ligga till grund för verksamhetens
tillsynsplanering. Behovsutredningen ska beslutas av den som beslutar om
användningen av myndighetens resurser. Läs mer om kommunala
behovsutredningar i bilaga 1, ”Kommunala behovsutredningar” från SKL.
3.1

Taxans betydelse för behovsutredning och tillsynsplan

Sveriges riksdag har beslutat att verksamhetsutövaren (företag, organisation,
offentlig förvaltning eller privatperson) ska betala för den tillsyn som krävs enligt
miljöbalken, livsmedelslagen m.fl. Kommunen måste därför ha en egen taxa för
sin tillsynsverksamhet. Genom avgifterna får den kommunala tillsynsmyndigheten
möjlighet att bekosta de resurser som krävs för att bedriva tillsynsverksamheten.
Taxan bör utformas så att den styr kommunens tillsyn till områden som har störst
behov. Avgifterna ska vara beräknade så att de täcker upp för nämndens alla
kostnader som kan avgiftsbeläggas. Läs mer om vad taxan ska omfatta i bifogad
bilaga 2, ”Vad betalar jag för?” från SKL.
3.1.1

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Miljöbalken ger den operativa tillsynsmyndigheten möjlighet att ta betalt för den
tillsyn man utför, enligt principen att förorenaren betalar (Polluter Pays Principle).
I Vingåker infördes år 2009 en riskbaserad taxa för tillsyn enligt miljöbalken. År
2015 beslutade kommunfullmäktige om en revidering av denna taxa. Taxan ger
myndigheten större möjlighet att ta ut fasta årliga avgifter för sin tillsyn. Detta
möjliggör bättre planering inför verksamhetsåret, och ska säkerställa att nämnden
avsätter de resurser som krävs för att bedriva den tillsyn som verksamheterna
betalat för. Den riskbaserade taxan består av två delar, riskbedömning och
resursbedömning.
Riskbedömning

Vid riskbedömningen värderas verksamhetens faktiska omständigheter,
verksamheten ”riskklassas”. Det betyder att man bedömer hur riskabel
verksamheten är utifrån ett miljöperspektiv. Det bedöms om verksamheten kan
medföra olägenheter för människor eller påverka miljön. Den eller de egenskaper
den enskilda verksamheten innehar, som exempelvis användning av en särskild
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kemikalie, produkt eller process och som vid oaktsam hantering kan orsaka
skador på människors hälsa eller miljön utgör själva grunden i riskbedömningen.
Taxan ska möta behovet av riskbedömning av enskilda verksamheter och
därigenom ge ett underlag för resursutredningen samt för den avgift som varje
verksamhet ska betala för myndighetens tillsyn.
Verksamheter med större risker ska betala en fast årlig avgift, för att säkerställa att
resurser avsätts som möjliggör operativ tillsyn motsvarande dessa timmar. Alla
verksamheter måste inte få tillsyn varje år, men inom en treårsperiod ska alla
verksamheter som betalar årlig avgift ha fått tillsyn motsvarande dessa timmar.
Resursbedömning

Resursbedömningen av verksamheten består i hur verksamheten hanterar sina
inneboende risker. Bedömningen ska behandla om verksamheten har rutiner för
egenkontroll och om de följer rutinerna. Finns det stora brister vid inspektion
eller om rutinerna i egenkontrollen inte följs blir resultatet ett ökat tillsynsbehov.
Detta utökade tillsynsbehov medför debitering för extra tillsynstid.
3.1.2

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Alla livsmedelsföretagare betalar en fast årlig avgift för att finansiera kontrollen.
Avgiften motsvarar de timmar som myndigheten ska lägga ned på kontroll av
verksamheten. Avgiftens storlek baseras på riskklassning av anläggningen enligt
Vingåkers kommuns taxa för offentlig kontroll av livsmedel.
Kontrolltiden, och avgiften, bestäms genom att en riskbedömning görs av varje
livsmedelsanläggning:
• en riskklassning görs med hänsyn tagen till typ av verksamhet och
livsmedel som hanteras i verksamheten, produktionens storlek och typ av
konsumentgrupp som berörs,
• ett kontrolltidstillägg beräknas som avser till exempel spårbarhet och
märkning,
• en erfarenhetsklassning görs med hänsyn tagen till myndighetens
erfarenheter från tidigare kontroll av verksamheten
Vid riskbedömningen tillämpas Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassning av
livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter”.
Livsmedelsanläggningar som riskklassats och betalar årlig kontrollavgift behöver
inte få kontrollbesök varje år, men de ska erhålla den kontrolltid de betalar för
inom en treårsperiod.
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3.2

Beräkning av resurser

För att omsätta en bedömning av tillsynsbehov till en tillsynsplan så behövs en
beräkning av vilka resurser som krävs för att myndigheten ska kunna fullgöra sitt
uppdrag. I behovsutredningen så utgår vi från den tid en årsarbetskraft kan lägga
på debiterbar tillsyn när vi beräknar detta. En schablonmall (se tabell 1) som visar
hur arbetstiden generellt fördelas på en anställd används för detta.
Vingåker är en liten kommun där handläggarna har ansvar för många olika
tillsynsområden vardera, samt utför många administrativa arbetsuppgifter själva.
Utrymmet för tillsyn bedöms vara 775 timmar per årsarbetskraft. Av dessa
bedöms i bästa fall 500 timmar per årsarbetskraft vara timmar som kan finansieras
med avgifter. Faktorer som personalbyten, organisationsförändringar,
samverkansgrupper och administrativa arbetsuppgifter gör att andelen
avgiftsfinansierade kontrolltimmar/årsarbetskraft minskar. I denna utredning
bedöms utrymmet för debiterad tid per årsarbetskraft vara högst 400 timmar.
Tabell 1. Mall från SKL
Orsak
Beskrivning
Personlig tid
Gemensamma
aktiviteter
Avgiftsfinansierad
tillsyn

Uppskattad
tid i timmar

Utbildning, friskvård, semester, sjukdom, vård av barn och
personlig tid
515
Extern och intern samverkan, planering, kvalitetsarbete,
systemförvaltning och övrigt administrativt arbete
660
Statligt styrd tillsyn
Behovsprioriterad tillsyn
Händelsestyrd tillsyn

500
Skattefinansierad
tillsyn

Obefogade klagomål, inventeringsarbete,
ansvarsutredningar, åtalsanmälningar, sanktionsavgifter,
arbete med remisser, motionssvar, information, rådgivning
och liknande som inte kan avgiftsbeläggas
275
Årsarbetstid i timmar en heltidstjänst
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4

Omvärldsbevakning

En behovsutredning startar i myndighetens omvärldsbevakning. Verksamhetens
prioriteringar ska utgå från nationella uppdrag och mål.
4.1

EU

En stor del av Sveriges lagstiftning inom miljö- och livsmedelsområdet har sin
grund i direktiv som beslutats inom EU. Direktivet implementeras vanligtvis i
Sverige genom egna förordningar. Direktiven är dock alltid bindande lagstiftning i
Sverige även i sitt grundutförande.
4.2

Nationella miljömålen

Sveriges riksdag har beslutat om ett antal nationella miljömål. Miljömålsarbetet är
sedan 2010 strukturerat enligt följande:
•

Ett generationsmål som anger inriktningen för den samhällsomställning
som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen.
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

•

Miljökvalitetsmål som anger det tillstånd i den svenska miljön som
miljöarbetet ska leda till.

•

Etappmål som anger steg på vägen till miljökvalitetsmålen och
generationsmålet.

Det finns 16 nationella miljökvalitetsmål:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust
och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar

13.
14.
15.
16.

8

Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv
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Samhällsbyggnadsnämndens tillsyn inom miljö- och hälsoskydd utgår alltid från
miljökvalitetsmålen.
4.3

Nationella vägledande myndigheter

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor som arbetar på uppdrag
av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och
internationellt. Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och
luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall,
miljöövervakning samt miljöforskning.
Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk,
fiske och landsbygdsutveckling.
Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen är regeringens tillsynsmyndighet som ska bevaka att
företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra sätt.
Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en ung statlig miljömyndighet som arbetar
för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och
vattendrag.
Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor och verkar för
en god folkhälsa. Myndigheten arbetar också för att befolkningen ska ha ett skydd
mot smittsamma sjukdomar och andra hälsohot. Myndighetens prioriterade
målgrupper är riksdag och regering, andra statliga myndigheter, regioner, landsting
och kommuner, länsstyrelser samt olika intresseorganisationer.
Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred
verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Större delen av vår
verksamhet är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom dessa
områden.
Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd,
kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning. Myndigheten arbetar pådrivande och
förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av
strålning, nu och i framtiden. Det gör vi genom att utforma regler och pröva
tillstånd för verksamheter med strålning samt bedriva tillsyn mot
verksamhetsutövare.
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Livsmedelsverket

Livsmedelsverket arbetar på regeringen och riksdagens uppdrag och i
konsumenternas intresse för säker mat och bra dricksvatten, att informationen om
maten är pålitlig så ingen blir lurad och att främja bra matvanor.
Vattenmyndigheterna

EU:s ramdirektiv för vatten infördes år 2000. Direktivet innebär att samma regler
gäller för alla och att bedömningar görs på samma sätt för alla vatten inom EU.
Ramdirektivet vill värna ett naturligt växt- och djurliv i vatten och säkerställa
tillgången på rent vatten att dricka. Även Norge deltar i arbetet.
Fem länsstyrelser är utsedda av regeringen att vara vattenmyndighet i var sitt
vattendistrikt. Vingåker tillhör norra Östersjöns vattendistrikt där Västmanlands
länsstyrelse är vattenmyndighet. Arbetet med att förbättra vattenkvaliteten sker i
sexåriga cykler och för varje ny period förfinas kunskaperna om våra vattenmiljöer
vilket ger bättre underlag till besluten. Vattenmyndigheterna beslutar om
åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer för vatten. Dessa ger
kommunerna vägledning kring behov av åtgärder för att förbättra och behålla
vattenkvaliteten.
Boverket

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med
mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av
bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.
4.4

Övriga aktörer

Länsstyrelsen Södermanland

Länsstyrelsen ansvarar bland annat för tillsynsvägledning inom miljöbalkens,
livsmedelslagens och det tobaks- och alkoholpreventiva arbetet i Södermanlands
län, regionalt miljömålsarbete och regional miljöövervakning.
Sveriges kommuner och landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Vi är en medlemsorganisation för
alla kommuner, landsting och regioner. SKL:s uppgift är att stödja och bidra till
att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett
nätverk för kunskapsutbyte och samordning.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med
uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och
kriser.
Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund

Större delen av Vingåkers vattenförekomster ingår i Nyköpingsåns
avrinningsområde. Vingåkers kommun är medlem i Nyköpingsåarnas
vattenvårdsförbund som bland annat utför samordnad recipientkontroll för
medlemmarna.
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Hjälmarens vattenvårdsförbund.

Vingåker ingår även i Eskilstunaåns avrinningsområde och är medlem i
Hjälmarens vattenvårdsförbund som utför samordnad recipientkontroll i detta
område.
Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Vingåker är medlem i Östra Sveriges luftvårdsförbund som övervakar
luftkvaliteten i medlemsområdet.
4.5

Lokala mål och planer

Kommunens översiktsplan, avfallsplan samt VA-plan beskriver vilka åtgärder som
bedöms vara viktiga att arbeta med för att bidra till att uppfylla de nationella
miljömålen.
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5

Behovsutredning

I bilaga 3 redovisas en sammanställning av myndighetens tillsynsområden och
ärenden samt en uppskattning av tidsåtgång för dessa.
Tillsynsbehovet delas in i fyra kategorier.
• Styrd tillsyn – Det här är den tillsyn som har störst behov och krav. Den
utgörs främst av verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga
enligt miljöbalken, alla livsmedelsverksamheter och alla försäljare av
tobaksvaror, folköl och receptfria läkemedel. De flesta av dessa
verksamheter kräver årligen återkommande tillsynsaktiviteter.
• Behovsprioriterad tillsyn
- Högt behov – Verksamheter som inte är tillstånds- eller
anmälningspliktiga enligt miljöbalken, men som utifrån sin
omfattning och art, eller lokala förutsättningar, kräver årligen
återkommande tillsynsinsatser.
- Normalt behov – Verksamheter som generellt inte är tillstånds- eller
anmälningspliktiga där tillsyn behövs 1–2 gånger under en
treårsperiod.
- Lågt behov – Verksamheter där en tillsynsfrekvens på 4–6 år är
lämplig.
- Sporadiskt behov – Verksamheter som behöver tillsyn med mer än
6 års intervall, vanligtvis klagomålsbaserad tillsyn eller enstaka
tillsynskampanjer.
• Händelsestyrd tillsyn – Tillsyn till följd av inkommande ärenden t ex
tillståndsansökningar, anmälningar, registreringar och klagomål. Denna
kategori är svårare för myndigheten att planera eftersom ärendena initieras
av utomstående. Här används vanligtvis statistik från föregående år samt
tänkbara följder av den behovsprioriterade tillsynen som underlag för
bedömning.
• Skattefinansierad tillsyn - Denna kategori omfattar den tid för tillsynen
som inte kan finansieras med avgifter. Det handlar t ex om inventeringar,
obefogade klagomål, remisser, samhällsplanering, överklagningar,
information och rådgivning, åtalsanmälningar och sanktionsavgifter.
5.1

Tillsynsområden

Här följer beskrivningar av nämndens huvudsakliga tillsynsområden.
5.1.1

Miljöbalken

Miljöfarliga verksamheter, inklusive lantbruk

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar
som kan ge upphov till utsläpp till luft, mark eller vatten eller medföra andra
störningar för människors hälsa eller miljön. En miljöfarlig verksamhet har enligt
miljöbalken beteckningen A, B, C eller U beroende på vilken inneboende risk
verksamheten har. Vid tillsyn på miljöfarliga verksamheter kontrolleras bland
annat avfallshantering, kemikalier och bekämpningsmedel, utsläpp till mark, luft
och vatten samt buller/störningar.
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Energitillsyn

Miljöbalken ställer krav på energihushållning, att bästa möjliga teknik används och
att förnybara energikällor väljs i första hand.
Cisterner

Lagring av brandfarliga vätskor i cisterner omfattas av ett särskilt regelverk i
miljöbalken, bland annat med krav på regelbunden besiktning för att förebygga
läckage. Dessa vätskor kan vid läckage orsaka stora skador i miljön.
Kemiska produkter

Många kemiska produkter har egenskaper som gör att de kan vara farliga för
människor och miljön. Användarna måste då kunna skydda sig själva och sin
omgivning. Därför har alla som släpper ut sådana farliga kemiska produkter på
marknaden ansvaret för att produkterna är märkta på rätt sätt. Bestämmelserna
om detta regleras i EU:s lagstiftning REACH och i Sveriges egna regler.
Tillsynsansvaret delas med kemikalieinspektionen.
Kemikalier i varor

Vissa varor, till exempel smycken, elektroniska produkter och leksaker, kan
innehålla ämnen som är skadliga för människors hälsa. Det finns därför inom EU
bestämmelser som till exempel reglerar vilka halter som är tillåtna.
Tillsynsansvaret delas med kemikalieinspektionen.
Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är avsedda att
förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skador
eller olägenheter för människors hälsa eller skador på egendom. Ett
bekämpningsmedel kan vara antingen en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel.
Köldmedia

Anläggningar som innehåller köldmedia, till exempel värmepumpar och kyl- och
frysanläggningar, omfattas av särskilda bestämmelser inom EU. Dessa köldmedier
är ofta så kallade f-gaser som påverkar ozonskiktet eller bidrar till växthuseffekten
om de släpps ut till luften.
Förorenad mark

Det finns 146 identifierade områden i Vingåker som kan vara förorenade med
ämnen som är skadliga för människors hälsa och miljön och som riskerar att
spridas genom läckage till grund- och ytvatten. Länsstyrelsen har inventerat alla
nedlagda verksamheter. Av dessa är sex områden klassade(MIFO) i riskklass 2
vilket betyder att objekten bedömts innebära stor risk för påverkan på människors
hälsa och miljön, idag och i framtiden. Kommunen är tillsynsmyndigheten över
alla objekt i riskklass 2. Dessa objekt är prioriterade för vidare utredning och
eventuella efterbehandlingsåtgärder.
Kommunen har ansvar för att inventera och att riskklassa pågående verksamheter
där tillsynsansvaret ligger på den kommunala nämnden. Det omfattar c: a 100
objekt. Endast ett fåtal av dessa verksamheter är riskklassade i nuläget.
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Renhållning

Överallt där varor konsumeras eller produceras uppstår avfall, eller sopor, som
om de inte omhändertas på ett riktigt sätt kan orsaka problem och försämra den
goda miljön vi har i vår kommun. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn
av hanteringen av avfall från hushåll, företag och industrier i kommunen.
Små avlopp

Om man bor utanför område med kommunalt vatten och avlopp så måste man
anordna en egen avloppsanläggning. I Vingåkers kommun finns enligt vår senaste
uppskattning (genom granskning av taxeringsuppgifter) ca 2500 enskilda
avloppsanordningar. Myndighetens kunskap om dessa anläggningar och statusen
på dess funktion är bristfällig. Vårt pågående inventeringsarbete visar att av
anläggningar med påkopplad WC så är över 90 % bristfälliga.
Bristfälliga små avlopp bidrar med läckage av näringsämnen till vattendragen.
Enligt vattendirektivets åtgärdsprogram behöver kommunerna se till att tillräckliga
krav ställs på enskilda avlopp för de områden som inte uppnår, eller riskerar att
inte uppnå god ekologisk status med avseende på övergödning. De flesta av
Vingåkers vattendrag är påverkade av övergödning. Dessa sjöar ska enligt
vattendirektivet uppnå god status senast 2021.
Det är ovanligt att fastighetsägare på eget initiativ förbättrar sin
avloppsanläggning. För att uppnå miljöbalkens och vattendirektivets krav behöver
nämnden inventera de små avloppen i Vingåker och ställa krav på dess funktion
Hälsoskydd

Hälsoskydd enligt miljöbalken syftar till att undvika att människor får besvär eller
blir sjuka av miljön, och oftast är det vår inomhusmiljö som avses. Vid tillsyn
kontrolleras områden som buller, luktolägenheter, ventilation, luftkvalitet,
radonförekomst, hygien och smittskydd. I stort sett alla lokaler och anordningar
som är tillgängliga för allmänheten omfattas av dessa regler.
Strandskydd

Strandskyddet är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar, vattendrag och öar i
hela landet. I allmänhet gäller det 100 meter inåt land och lika långt ut i vattnet
från strandlinjen. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djuroch växtliv, såväl på land som i vatten. Därför finns restriktioner mot uppförande
av nya byggnader, anläggningar och anordningar i dessa områden. För att få
uppföra en anläggning inom strandskyddat område krävs som regel att dispens
beviljas av tillsynsmyndigheten.
Åtgärder som vidtagits i strid med strandskyddets regler är vanligt förekommande
i hela landet, så också i Vingåker. Nämnden behöver avsätta resurser för
informationsinsatser och tillsyn på plats för att rätta till de överträdelser som
vidtagits och för att långsiktigt öka förståelsen för strandskyddets syften.
5.1.2

Livsmedel och dricksvatten.

Den svenska livsmedelskontrollens mål är att konsumenterna får säkra livsmedel,
att de inte blir lurade om vad maten innehåller och att informationen om maten är
enkel att förstå. Alla registrerade anläggningar får regelbunden kontroll.
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Livsmedelskontrollen omfattar också utredningar i samband med klagomål och
matförgiftningar.
5.1.3

Animaliska biprodukter

Animaliska biprodukter är material från djurriket som inte är livsmedel och som
ännu inte bearbetats eller behandlats till att ingå i begreppet framställda produkter.
Exempel på animaliska biprodukter är döda djur och biprodukter från slaktade
djur. Även kommersiellt fångad fisk och rens från sådan fisk omfattas. Det gör
också ull, fjädrar, äggskal, matavfall och naturgödsel. Kontrollansvaret delas av
Jordbruksverket, länsstyrelsen och kommunerna.
5.1.4

Tobaksprodukter och elektroniska cigaretter

Det övergripande målet för den svenska tobakspolitiken är att motverka
tobaksbrukets medicinska skadeverkningar. Genom lagstiftning, information och
stöd till ett allsidigt tobakspreventivt arbete vill staten förebygga tobaksdebuten
bland barn och ungdom, uppmuntra till tobaksavvänjning och skydda mot
skadeverkningar av passiv rökning. Elektroniska cigaretter utgör en inkörsport till
nikotinberoende och kan resultera i traditionell tobakskonsumtion, eftersom de
efterliknar och normaliserar rökning.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn över tobaksförsäljare, rökfria
skolgårdar och övriga rökfria miljöer.
5.1.5

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas på andra försäljningsställen än
öppenvårdsapotek. Kommunerna har i lagstiftningen fått ansvaret för kontrollen
av att regelverket efterlevs och Läkemedelsverket har fått rollen som övergripande
tillsynsmyndighet. Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för kontroll hos
försäljare av receptfria läkemedel.
5.1.6

Folköl

Alkohollagens syfte är att begränsa alkoholens skadeverkningar.
Samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvar över verksamheter som anmält
försäljning och servering av folköl.
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Tillsyn och kontroll

Samhällsbyggnadsenhetens arbete med tillsyn och kontroll enligt miljöbalken,
livsmedelslagstiftningen och övrig lagstiftning omfattar bland annat följande;
6.1

Styrd tillsyn
•

•

6.2

Göra inspektioner (föranmälda/oanmälda) på tillsynsobjekt (miljöfarlig
verksamhet, hälsoskyddsobjekt och livsmedelsföretagare). Vid
inspektioner kontrolleras att beslut, föreskrifter och domar som meddelats
följs, samt verksamhetens egenkontroll. Tillsynsmyndigheten vidtar sedan
åtgärder som råd, föreläggande och förbud för att åstadkomma rättelse.
Genomföra riktade informationskampanjer till verksamheter.
Händelsestyrd tillsyn

Dispensärenden
• Strandskyddsdispenser
• Renhållningsdispenser
Tillståndsärenden
• Små avlopp
• Bekämpningsmedel
• Försäljning tobak
Anmälningsärenden
• C-anmälan miljöfarlig verksamhet, miljöprövningsförordningen
• C-anmälan hälsoskyddsverksamhet
• Anmälan om efterbehandling
• Anmälan om cistern
• Anmälan avloppsanläggning
• Registrering livsmedelsverksamhet
• Anmälan försäljning LEFT
• Anmälan om köldmedianläggning
• Anmälan installation av värmepump
• Anmälan bekämpningsmedel
Informationsärenden
• Information om förorening
• Information om att cistern tagits ur bruk
• Information om att köldmedianläggning tagits ur bruk
• Information om driftstörningar på anmälningspliktig verksamhet
• Slamspridning
Övriga
• Uppföljningar styrd tillsyn
• Klagomål
• Utredning matförgiftning
• Utredningar objektburen smitta
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6.3

Skattefinansierad tillsyn

Projekt
• Rådgivning till allmänhet och företag
• Informationskampanjer till allmänhet
• Intern samverkan
• Samhällsplanering
• Strategiskt arbete
Övrigt tillsynsrelaterat
• Remisser
• Överklaganden
• Sanktionsavgifter
• Anmäla till polis eller åklagare vid misstanke om brott
• Beslut om miljösanktionsavgifter
• Lämna information till andra myndigheter och kommunala enheter genom
remissvar
• Utreda det egna tillsynsbehovet, föra register och årligen upprätta
tillsynsplaner
• Regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten.
Övriga administrativa uppgifter
• Systemförvaltning och registervård
• Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete
• Arbetsmiljöarbete
• Arkivarbete
• Registrering och expediering
• IT
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7

Resursbehov

I bilaga 3 redovisas det antal timmar som bedöms behövas för att klara
handläggning av tillsyns- och kontrollärenden inom nämndens områden år 2019–
21. Generellt bedöms tillsyn med utgångspunkt i vattendirektivet och miljömålen
för vatten vara högt prioriterade eftersom Vingåker har många vattenförekomster
som inte uppnår god status på grund av övergödning.
Här redovisas en förenklad tabell över dessa timmar samt vad dessa timmar
motsvarar i årsarbetskrafter. Beräkningen baseras på uppskattningen att en
årsarbetskraft inom tillsyn och kontroll debiterar mellan 400 timmar per år.
Debiterbara timmar/år Årsarbetskrafter
Styrd och hög behovsprioriterad tillsyn
1405
Normal behovsprioriterad tillsyn
660
Händelsestyrd tillsyn
1450
7
Låg behovsprioriterad tillsyn
Sporadisk tillsyn
Händelsestyrd tillsyn

160
200
350

Årsarbetskrafter totalt

3,5
10,5

Om nämnden ser behov av att göra större skattefinansierade tillsynsinsatser,
exempelvis ansvarsutredningar inom förorenad mark, så kan behovet av
arbetskraft vara ännu större.
7.1

Sammanfattning och konsekvenser av resursfördelning

För att möta det totala tillsyns- och kontrollbehovet under perioden 2019–2021 så
behövs 10,5 årsarbetskrafter.
För att möta tillsyns- och kontrollbehovet för den styrda och högst
behovsprioriterade tillsynen så behövs 7 årsarbetskrafter.
För närvarande arbetar sex miljöinspektörer med tillsyn och kontroll enligt ovan
angivna lagstiftningar. En av inspektörerna har en samordnande ledningsfunktion
som upptar 30 % av den årsarbetskraften.
Det finns därmed inte tillräckligt med personal för att uppfylla behovet av tillsyn
och kontroll enligt miljöbalken och övriga lagstiftningar, vilket innebär att
nämnden måste göra prioriteringar i tillsynen med nuvarande resurser.
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Rev 2018-05-07 - Budgetförslag till Valnämnden 2019 (5 valdistrikt) EU-val
Arvoden
Valnämnden 3 smtr
Ordförandearvode
Arvoden till röstmottagare EU-val (40 st.)
- Ordförande för 5 valdistrikt (5x3000) 15 000 kr
- Vice ordförande för 5 valdistrikt (5x2500) 12 500 kr
- 30 röstmottagare (30x1600) 48 000 kr
Arvoden utbildning
Förtidsröstning
Personalkostnader vid förtidsröstning (Biblioteket)

9 500 kr
12 804 kr
75 500 kr

16 000 kr
8 500 kr

Övriga personalkostnader (nämndservice)

56 000 kr

Personalomkostnader (38,46 %)

60 884 kr

Resor

3 500 kr

Lokalkostnad

2 000 kr

Annonsering

7 000 kr

Material

3 000 kr

Representation - förtäring vid val

3 000 kr

Kurser och konferenser

10 000 kr

Totala utgifter

267 688 kr

Intäkter Bidrag från valmyndigheten för förtidsröstning
beräknas till

162 000 kr

Förslag till budget

105 688 kr

Från valet 2006 är kommunerna ansvariga för all förtidsröstning. Detta innebär mer arbetstid för
att förbereda och administrera förtidsröster. Valmyndigheten ersätter valnämnden för de
kostnader som uppstår i samband med förtidsröstningen. Intäkterna är baserade på de regler
som gällde vid 2006 års val enligt SFS 2005:888. Kommunen erhåller ett fast bidrag på 30 000
kronor samt ett belopp som motsvarar kommunens andel av det totala antalet röstberättigade i
riket vid val till kommunfullmäktige. Vid EU-valet 2014 var bidraget 162 349 kr.
Året innan valår beslutar regeringen om storleken på ersättningen till kommunerna för
förtidsröstning (statsbidraget). Kostnaderna för personal inom nämndservice som utför
administration i samband med valen är inte medräknade i budgeten för valnämnden.
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Förslag till Budget 2019 Överförmyndarverksamheten
Kostnaderna för överförmyndarverksamhet består i en stor omfattning av personalkostnader,
arvode för gode män, förvaltare och förmyndare, och utbildning.
• Arvodeskostnader är helt beroende på antalet av huvudmän som finns i kommunen med
låga inkomster och inga förmögenheter för att kunna betala själva arvodeskostnader till
ställföreträdare. För närvarande har vi sammanlagt 187 aktiva ärenden: 106 vuxna, 46
förmyndarskap, 35 ensamkommande barn. Huvudmans andel som idag betalar arvode
själva är ca 42 % vuxna och 100 % när det gäller ensamkommande barn.
• I personalkostnader ingår lön plus sociala avgifter till 2 överförmyndarhandläggare samt
arvode till överförmyndare och biträdande överförmyndare.
• 170 000 kr äskas för utbildning under 2019. Utbildningspengarna ska täcka de kurser som
SKL, Länsstyrelsen samt andra aktörer håller för överförmyndare årligen.
Överförmyndaren ska även erbjuda utbildning för de ställföreträdare som har uppdrag i
kommunen.
Ansvarskod
och
verksamhets
kod
0131 och
13010

Driftbudget

Budget 2019

Intäkter
Kostnader
- Personalkostnader för 2
handläggare och 2
förtroendevalda
- Personalomkostnader
handläggare och
förtroendevalda
- Godmans arvode
- Personalomkostnader
Gode män.
- Utbildning
- Datatjänster och div tj.
- Övrigt

0
tkr

Total

0131 och
60010

TOTALT

Intäkter
Kostnader:
- Personalkostnader,
kostnadsersättning,
personalomkostnader
- Tolkkostnader
- Övrigt

934
366
375
146
170
20
15
2 026
0
tkr
565
50
15
630
2 656
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Förklaring till Förslaget.
Ansvarskod 0131 och verksamhetskod 13010: 2026 tkr
1. Personalkostnader/omkostnader: Uppräknat med 3 % jämfört med budgeten för 2018.
2. I god mans arvode ingår arvodesräkning, sociala avgifter och kostnadsersättning: 375 tkr.
Tillkommer personalomkostnader: 146 tkr.
Sedan några år tillbaka har trenden för godmanskap och förvaltarskaps antal ärenden
hållit sig nästan på samma nivå därför planen för 2019 baserats på tidigare års budget.
Antal ärenden har under de två gångna åren minskat. Dock har det uppkommit ett behov
av att i vissa ärenden anlita professionella ställföreträdare och dessa kostar med än
lekmän. Posten hålls därför på samma belopp som föregående budget.
3. I Utbildningsrubriken ingår utbildning och konferenser för handläggare och
förtroendevalda samt utbildning för ställföreträdare. Utökat med 20 tkr jämfört med
föregående års budget pga de nya ställföreträdarutbildningarna som vi önskar kunna hålla
varje år. 2018 har verksamheten fått dra in på vissa utbildningar för personalen för att
ställföreträdarutbildningen ska rymmas inom budget.
4. Datatjänster: 20 tkr avser support och underhåll för överförmyndare registersystemet.
5. I rubriken ”övrigt”: 15 tkr ingår förbrukningsmaterial, kontorsmaterial, telefon och
prenumeration för Överförmyndarpraktikant.
Inköp av kontorsmöbler och andra material som betraktats som tillgångsinvestering finns
inte med i den här rubriken.

Ansvarskod 0131 och verksamhetskod 60010: 630 tkr
Under verksamhetkod 60010 finns gode män för ensamkommande barns kostnader.
Överförmyndaren har hittills haft bidrag från staten (Migrationsverket) i form av återsökning
av godes mäns kostnader för barn som inte har uppehållstillstånd och från socialförvaltning
för barn som har erhållit uppehålltillstånd. Fr.o.m. januari 2018 kommer de bidragen att
förvinna helt om socialförvaltning inte delar med sig till överförmyndarverksamhet av det
schablonbelopp (52 000 kr/barn) som staten ska betala ut till kommunerna vid barnens
anvisning. Enligt överenskommelse mellan soc (genom Dag Wallströmer) och
överförmyndarkontoret (genom Olle samt de två handläggarna) ska överförmyndaren
fortsättningsvis de belopp som tidigare återsöktes från migrationsverket nu istället återsökas
från socialförvaltningen. För att ha en marginal för det fall soc inte har möjlighet att dela med
sig av det schablonbelopp som betalas ut per barn finns hela kostnaden med i
budgetförslaget.
För närvarande är trenden att antal ärenden ensamkommande barn minskar. Under 2018
minskade antalet gode män för ensamkommande barn med 22 stycken. Vid utgången av 2017
fanns 27 ärenden gällande ensamkommande barn.
Arvodeskostnader för gode män för ensamkommande barn har i genomsnitt legat på ungefär
1944 kr per barn och månad (200 kr/tim. + övriga ersättningar). Det genomsnittet baserats
på det senaste årets resultat. Med detta genomsnitt per barn kommer 27 stycken
ensamkommandebarn kosta överförmyndarenhet 630 tkr för år 2019.
Överförmyndarnämnd
I dagsläget pågår planer på att bilda en Överförmyndarnämnd tillsammans med Flens
kommun och Gnesta kommun. Ett förslag på det planeras till fullmäktige i juni, tanken är att
kontoret förläggs till Flen. hur det påverkar budgeten finns det inte några beräkningar på i
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dagsläget. Det bör innebära att kostnaderna för Vingåkers kommun minskar. Vi får justera
budgeten till budgetmötet i höst när vi vet hur många tjänster det blir från Vingåker. och
andra kostnader.
Olle Olsson Överförmyndare.
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Vingåkers kommun
Revisorerna

2018-05-1 7

Kommunfullmäktige

Äskande om budget år 2019

Revisorerna överlämnar härmed sitt äskande om budget för år 2019.

Målför revisorernas verksamhet
Revisorerna har enligt kommunallagen att i den omfattning som följer av god revisionssed årligen
granska all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas
verksamhetsområden och genom de utsedda lekmannarevisorerna den verksamhet som bedrivs av
de kommunala företagen. Revisorerna skall därvid pröva om
•
•
•

verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt,
räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande samt
den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna utför inom ramen för sin årliga revisionsplan redovisnings- och
verksamhetsrevisionella projekt. Dessa har till främsta syfte att initiera förbättringar och
omprövningar av verksamheter, system och rutiner.
Revisorerna har även som mål att arbeta förebyggande och rådgivande gentemot kommunens
nämnder och bolag.

Verksamhetsbeskrivning
Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollinstrument. Arbetet bedrivs i överensstämmelse med
kommunallagen, revisionsreglementet och "God redovisningssed i kommunal verksamhet 2014". I
vårt revisionsarbete samarbetar vi med sakkunnigt biträde.
Antalet revisorer är fem enligt beslut i fullmäktige. Enligt reglemente för revisionen § 9, beslutad av
fullmäktige, utser fullmäktige en särskild oberoende beredning för hantering av revisorernas
budget. Av den goda seden kan utläsas att för att upprätthålla revisorernas oberoende bör inte
ledamöter som själva är föremål för granskning bereda revisorernas budget.
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Budget 2019
Revisorerna äskar för

Löner, arvoden
Sociala avgifter
Konferens,
utbildning
Övrigt (resor, hotell)
Material, plattor,
m.m.
Konsulttjänster
Intäkt
Totalt

2019

en budget om 766 000 kr, att fördelas enligt nedan.

Äskad
Budget 2019
169400 kr
42200 kr

Budget

kr
11000 kr

38000

41800

kr
495000 kr
6600

766000

kr

2018

154000
38000

kr
kr

Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015
160160 kr
126461 kr
173600 kr
83840 kr
76100 kr
48709 kr

kr
10000 kr

1694 kr

kr
450000 kr

kr
402075 kr

6000

696000

kr

9000

kr
kr

kr

3000

kr
402518 kr

19100
422100

kr
kr

587414 kr 662 084 kr

702900

kr

8475

6720
8846

Löner, arvoden avser ersättningar till de förtroendevalda revisorerna. Då 2018 är valår kan det bli
två revisionsgrupper under första delen av 2019, beroende på om det blir någon förändring av
revisionens sammansättning 2019.
Den situation som kommunen befinner sig i med en ökad komplexitet anser vi föranleder en mer
omfattande granskning både vad avser fördjupade granskningar och dialogen med nämnder och
kommunstyrelse.
Kostnader för konsulttjänster avser i huvudsak verksamhets- och redovisningsrevision inklusive
stöd av sakkunnigt biträde vid sammanträden.
Förslag
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
Att anvisa 766 000 kr för revision av kommunens verksamhet år 2019.

FÖR REVISORERNA

Ordförande
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SKRIVELSE
Datum

2018-05-21
Handlägga re

JoacimBock
0151-193 81
joacim. bock@vingaker.se
Diarienummer

KS 2018/201

Beredning av Revisorernas budget Kommunfullmäktige presidium
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige att anvisa 766000
kronor för revision av kommunens verksamhet för år 2019.
Beskrivning av ärendet

Enligt Kommunallagens (2017:725) 11 kap 8 § ska revisorernas budget beredas av
Kommunfullmäktiges presidium. Syftet är att det stärka revisorernas oberoende
gentemot de granskade organen (prop. 2016/17:171).
Revisorerna har inkommit med ett äskande om 70 tkr i ökade medel inför år 2019.
Den totala totala summan uppgår 76600 kronor och fördelningen ser ut enligt
följande:

Löner, arvoden
Sociala avgifter
Konferens,
utbildning
Övrigt (resor, hotell)
Material, plattor,
m.m.
Konsulttj änster
Intäkt
Totalt

Äskad budget 2019

Budget 2018

169400 kr
42200 kr
41 800 kr

154000 kr
38000 kr
38000 kr

11 000 kr
6600 kr

10000 kr
6000 kr

495000 kr

450000 kr

766000 kr

696000 kr

Bilagor

Äskande från revisorerna
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Larsson
Ordförande

Håkan Persson
l:e vice ordförande

~~.
Björn Andersson
2:e vice ordförande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11

104 (x)

Ks §

KS 2017/387

Svar på motion – Sportcenter och badhus
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att
Kommunstyrelsen 2018-05-07 beslutat om att ta fram en utvecklings- och
lokalförsörjningsplan för idrott- och fritidsanläggningar i Vingåkers kommun och
som omfattar de frågor som förslagsställaren yrkar på att utreda.
Sammanfattning av ärendet
Anders Lundström (VTL) och Hans Averheim (VTL) har inkommit med en motion
rörande sportcenter och badhus. I den skriver de följande:
”Kommunen har på ett mycket förtjänstfullt sätt påbörjat arbetet med att projektera
ett sportcenter och en multihall. Samtidigt konstateras att ett stort behov av att
renovera badhuset föreligger och det nämns att man bör göra investeringar så att
badhuset ”håller” 10 år till. Aktuella summan är inte känd men med erfarenhet av
kostnaden för att renovera/bygga ny skola där det visade sig att nybyggnad var runt
30 miljoner billigare än att renovera, är det inte omöjligt att förhållandet kan vara
liknande när det gäller badhuset. En samproduktion av sportcenter/multihall och
badhus på samma plats skulle kunna ge stora rationaliseringsbesparingar på båda
anläggningarna. Dessutom skulle detta bli ett aktivitetscentrum som skulle vara mer
attraktivt än anläggningarna är, placerade på olika platser. Hela familjen kan t.ex.
vara i samma anläggning/på samma ställe om det samordnas. Har man dessutom en
restaurang/sportbar i anläggningen blir det kanske ännu intressantare”
Förslagsställarna yrkar på att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att
utreda möjligheterna att samordna dessa projekt för att om möjligt kunna göra
besparingar och ge kommunens invånare en större möjlighet att nyttja anläggningarna.
Kommunfullmäktige fattar beslut 2017-10-30 (dnr 387/2017) att skicka motionen
vidare till kommunstyrelsen för att besvaras.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-05-14
Motion, 2017-10-13

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kommunstyrelsen

1 (2)

Datum

2018-05-14
Vår handläggare

Johan Tranquist
0151-191 89
kultur@vingaker.se

Svar på motions rörande sportcenter och badhus
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige:
•

att anse motionen besvarad med hänvisning till att kommunstyrelsen 2018-0507 beslutat om att ta fram en utvecklings- och lokalförsörjningsplan för idrottoch fritidsanläggningar i Vingåkers kommun och som omfattar de frågor som
förslagställaren yrkar på att utreda

Beskrivning av ärendet

Anders Lundström och Hans Averheim(Vägen till livskvalitet) har inkommit med
en motion rörande sportcenter och badhus. I den skriver de följande:
”Kommunen har på ett mycket förtjänstfullt sätt påbörjat arbetet med att
projektera ett sportcenter och en multihall. Samtidigt konstateras att ett stort
behov av att renovera badhuset föreligger och det nämns att man bör göra
investeringar så att badhuset ”håller” 10 år till. Aktuella summan är inte känd men
med erfarenhet av kostnaden för att renovera/bygga ny skola där det visade sig att
nybyggnad var runt 30 miljoner billigare än att renovera, är det inte omöjligt att
förhållandet kan vara liknande när det gäller badhuset. En samproduktion av
sportcenter/multihall och badhus på samma plats skulle kunna ge stora
rationaliseringsbesparingar på båda anläggningarna. Dessutom skulle detta bli ett
aktivitetscentrum som skulle vara mer attraktivt än anläggningarna är, placerade på
olika platser. Hela familjen kan t.ex. vara i samma anläggning/på samma ställe om
det samordnas. Har man dessutom en restaurang/sportbar i anläggningen blir det
kanske ännu intressantare”
Förslagsställarna yrkar på att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att
utreda möjligheterna att samordna dessa projekt för att om möjligt kunna göra
besparingar och ge kommunens invånare en större möjlighet att nyttja
anläggningarna.

Verksamhetsområde upplevelser
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Säfstaholms slott • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 95
E-post: kultur@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Kommunfullmäktige fattar beslut 2017-10-30 (dnr 387/2017) att skicka motionen
vidare till kommunstyrelsen för att besvaras.

2 (2)

Områdeschefens ståndpunkt

Områdeschefen har under våren 2017 anlitat konsulten Johan Faskunger
ProActivity AB för att göra en förstudie ”Nulägesanalys och förslag till utveckling för
anläggningar för idrott, spontanidrott och friluftsliv i Vingåker”. Förstudien innefattar både
föreningsmöten, enkätundersökningar och intervjuer med företrädare för
föreningslivet i Vingåkers kommun.
Under hösten 2017 genomfördes en föreningsträff där resultatet av förstudien
presenterades.
Kommunstyrelsen beslöt (dnr KS 174/2017) därefter att låta skicka ut förstudien
”Nulägesanalys och förslag till utveckling för anläggningar för idrott, spontanidrott och friluftsliv
i Vingåker” på remiss till idrotts- och partipolitiska föreningarna i kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har mottagit tio remissvar varav tre från
partipolitiska föreningar, fyra från idrottsföreningar samt tre remissvar utan
avsändare. Alla tio remissinstanserna är eniga om att Vingåkers kommun ska satsa
resurser på idrott- och fritidsanläggningar. Nio av remissinstanser tycker att
kommunen ska anlägga ett sportcentrum. Resultatet har presenterats för
kommunstyrelsen.
2018-05-07 (dnr KS 219/2018) beslutade kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att:
• i samråd med Vingåkers kommunfastigheter ta fram en utvecklings- och
lokalförsörjningsplan för idrott- och fritidsanläggningar i Vingåkers
kommun
• presentera ett förslag för genomförandet av planarbetet med tidplan och
budget senast november 2018
• i planarbetet särskilt värna dialogen med föreningsliv, idrottsförbund och
medborgare
2. Kommunstyrelsen beslutar att utredningen ska ske inom befintlig kostnadsram.
Områdeschefen anser kommunstyrelsens beslut omfattar de frågor som
förslagställaren yrkar på att utreda och att motionen därför kan anses besvarad.
VINGÅKERS KOMMUN
Verksamhetsområde upplevelser
Johan Tranquist Områdeschef
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2017 -'jQ- '1:1
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2017-10-13
M otion röra nde Sportcenter och Badhus
Kommunen har mycket förtjänstfullt påbörjat arbetet med att projektera ett
sportcenter och en multihall.
Samtidigt konstateras att ett stort behov av att renovera badhuset föreligger
och det nämns att man bör göra investeringar så att badhuset "håller" tio år till.
Aktuell summa är inte känd, men med erfarenhet av kostnaden för att
renovera/bygga ny skola, där det visade sig att nybyggnad var runt 30 miljoner
billigare än att renovera, är det inte omöjligt att förhållandet kan vara liknande
när det gäller badhuset.
En samproduktion av sportcenter/multihall och badhus på samma plats skulle
kunna ge stora rationaliseringsbesparingar på båda anläggningarna.
Dessutom skulle detta bli ett aktivitetscentrum som skulle vara mer attraktivt
än anläggningarna är, placerade på olika platser. Hela familjen kan t.ex. vara i
samma anläggning/på samma ställe om det samordnas. Har man dessutom en
restaurang/sportsbar i anläggningen blir det kanske ännu intressantare.

M ed ovanstående som motivering yrkar vi på att:
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att
samordna dessa projekt för att om möjligt kunna göra besparingar och ge
kommunens invånare en större möjlighet att utnyttja anläggningarna.
För Vägen till Livskvalitet

d..~.~. ~

Anders Lundström

Hans Averheim
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11

105 (x)

Ks §

KS 2017/254

Svar på medborgarförslag – Cykelpumpstationer
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att utreda var
cykelpumpstationer kan anläggas i kransorterna.
2. Kommunfullmäktige anser med detta medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag som kom in 2017 och tar upp nyttan med att cykla, vilket är bra
både för miljön och för hälsan. I dagsläget är det många som cyklar i kommunen men
det finns ingenstans där en cyklist kan pumpa sitt däck.
Förslagsställaren föreslår ett antal pumpstationer i Vingåkers kommun på olika
samlingsplatser i Vingåker. I tätorten likväl som i kransorterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-05-16
Medborgarförslag, 2017-06-19

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-05-16
Handläggare

Peter Grönlund
0151-193 72

peter.gronlund@vingaker.se
Diarienummer

KS 2017/254

Svar på medborgarförslag – Cykelpumpstationer i
Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utreda var vi kan anlägga
cykelpumpstationer i kransorterna.
2. Att med detta svar anse medborgarförslaget besvarat
Beskrivning av ärendet
Medborgarförslag som kom in 2017 och tar upp nyttan med att cykla, vilket är bra
både för miljön och för hälsan. I dagsläget är det många som cyklar i kommunen men
det finns ingenstans där en cyklist kan pumpa sitt däck.
Förslagsställaren föreslår ett antal pumpstationer i Vingåkers kommun på olika
samlingsplatser i Vingåker. I tätorten likväl som i kransorterna.
Skäl till beslut
Vingåkers kommun har fram tills nu inte haft någon publik plats där en cyklist har
kunnat pumpa sin cykel. I och med byggnationen av en kiosk i Tennisparken kommer
den möjligheten att finnas i centrum. I kransorterna finns det fortfarande inga sådana
platser. Om samhällsbyggnad får i uppdrag att utreda frågan var det kan vara lämpligt
med fler cykelpumpstationer så kan det över tid och vad budgeten tillåter, byggas upp
ett nät av stationer i hela kommunen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på samhällsbyggnadsenheten
Bakgrund
Medborgarförslag som kom in 2017 och tar upp nyttan med att cykla, vilket är bra
både för miljön och för hälsan. I dagsläget är det många som cyklar i kommunen men
det finns ingenstans där en cyklist kan pumpa sitt däck.
Förslagsställaren föreslår ett antal pumpstationer i Vingåkers kommun på olika
samlingsplatser i Vingåker. I tätorten likväl som i kransorterna.
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Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att frågan om cykelpumpstationer i kransorterna är en
bra idé som bör utredas så att stationerna hamnar på rätt plats.
Konsekvenser
Kan innebära vissa kostnader för installation och inköp.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Peter Grönlund
Samhällsbyggnadschef

Ralf Hedin
Kommunchef
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Kommunfullmäktige
Vingåkers kommun
643 80 VINGAKER

MEDBORGARFÖRSLAG
Datum: 20170618
Dnr:
(Fylls i av registrator)

Från: Becca Chaney
Namn:
Adress: Kjesäter 1664392 Vingåker
Telefon: 0737888987

Förslaget
(Presentera här kort ditt medborgarförslag)

Cykelpumpstationer i Vingåker kommun

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna
varför du anser all förslaget ska genomföras och hur det i så fall skulle kunna ske.)
Att cykla är båda bra för miljön men också bra för hälsan. I Vingåker kommun cyklar många
men det finns ingenstans där en cyklist kan pumpa upp sitt däck . Jag föreslår att ett antal
pumpstationer i Vingåkers kommun. Platsförslag: Coop Högsjö, Outletområdet, Baggetorps
återvinningsområde, men även andra samlingsplatser i vår vackra landsbygdskommun . Många
kommuner har redan erbjudit den här servicen i sin kommun, så det tycker jag att vi i Vingåker
också bör göra .

o
>

g

'Z ff/y)......::;;.,...::.------

Underskrift: ..

~

Namnförtydligande: Becca Chaney
Skriv ut iJYlld blankett och signera. Skicka till ovanstående adress.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11

Ks §

106 (x)

KS 2016/353

Svar på motion – Revidering av kommunens VA-plan
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet har genom Lars-Ove Winberg och Gunnar Österberg inkommit med en
motion gällande en revidering av kommunens VA-plan. Motionärerna föreslår att:
-

Kommunstyrelsen ges uppdraget att påbörja en revidering av nuvarande VAplan för Vingåkers kommun.
Revideringsbeslutet ska särskilt beakta problematiken för de fastighetsägare
som i VA-utbyggnadsplanen riskerar att komma i kläm inom de områden som
är tidslagda från och med år 2021.

Förvaltningen anser att frågorna som motionärerna lyfter är viktiga. Inte minst är det
av yttersta vikt att arbetet med en revidering påbörjas i god tid. Då planen utgör
underlag till den kommuntäckande översiktsplanen, bör VA-planens aktualitet prövas
och vid behov uppdateras i samband med arbetet med översiktsplanen.
Eftersom VA-planen har stor betydelse för VA-huvudmannen och enskilda, ska
planen som vid framtagandet, hanteras som en plan enligt PBL. Den ska därför även
denna gång samrådas och ställas ut för granskning.
Samhällsbyggnadsenheten har påbörjat arbetet med en översikt inför arbetet med
översiktsplanen som påbörjas under 2018. I dagsläget befinner sig arbetet med nya
översiktsplanen på planeringsstadiet och något aktivt arbete har inte tagit fart.
Med detta som grund föreslår förvaltningen Kommunfullmäktige att motionen bifalls.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-04-16
Medborgarförslag, 2016-10-10

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-04-16
Handläggare

Peter Grönlund
peter.gronlund@vingaker.se
Diarienummer

KS 2016/353

Svar på motion – Revidering av kommunens VA-plan
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beskrivning av ärendet
Centerpartiet har genom Lars-Ove Winberg och Gunnar Österberg inkommit med en
motion gällande en revidering av kommunens VA-plan. Motionärerna föreslår att:
-

Kommunstyrelsen ges uppdraget att påbörja en revidering av nuvarande VAplan för Vingåkers kommun.
Revideringsbeslutet ska särskilt beakta problematiken för de fastighetsägare
som i VA-utbyggnadsplanen riskerar att komma i kläm inom de områden som
är tidslagda från och med år 2021.

Förvaltningen anser att frågorna som motionärerna lyfter är viktiga. Inte minst är det
av yttersta vikt att arbetet med en revidering påbörjas i god tid. Då planen utgör
underlag till den kommuntäckande översiktsplanen, bör VA-planens aktualitet prövas
och vid behov uppdateras i samband med arbetet med översiktsplanen.
Eftersom VA-planen har stor betydelse för VA-huvudmannen och enskilda, ska
planen som vid framtagandet, hanteras som en plan enligt PBL. Den ska därför även
denna gång samrådas och ställas ut för granskning.
Samhällsbyggnadsenheten har påbörjat arbetet med en översikt inför arbetet med
översiktsplanen som påbörjas under 2018. I dagsläget befinner sig arbetet med nya
översiktsplanen på planeringsstadiet och något aktivt arbete har inte tagit fart.
Med detta som grund föreslår förvaltningen Kommunfullmäktige att motionen bifalls.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts tillsammans med samhällsbyggnadsenheten.
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Bakgrund
Centerpartiet har genom Lars-Ove Winberg och Gunnar Österberg inkommit med en
motion gällande en revidering av kommunens VA-plan. Motionärerna anför
framförallt tre punkter som skäl för revidering:
- Dels att flera fastighetsägare upplevade brister i remissförfarandet under
arbetet med nuvarande VA-plan.
- Dels oro bland fastighetsägare som fått sina anläggningar utdömda för VAutbyggnadsplanen 2021 och framåt, den man tror att det finns en risk för
dubbla kostnader för enskild VA-anläggning, samt anslutning till kommunalt
VA-anslutning.
- Trots att VA-planen ska revideras 2021 tar beslutsförfarandet lång tid och
arbetet bör komma ingång snarast.
Med detta som grund föreslår motionärerna att:
- Kommunstyrelsen ges uppdraget att påbörja en revidering av nuvarande VAplan för Vingåkers kommun.
- Revideringsbeslutet ska särskilt beakta problematiken för de fastighetsägare
som i VA-utbyggnadsplanen riskerar att komma i kläm inom de områden som
är tidslagda från och med år 2021.
Kommunfullmäktige antog en ny VA-plan för kommun 2016-04-18, Kf § 19.
Åtgärderna i VA-planen sträcker sig över en tolvårsperiod. Det står också inskrivet att
planen ska aktualitet prövas och vid behov uppdateras minst en gång per
mandatperiod.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att frågorna som motionärerna lyfter är viktiga. Inte minst är det
av yttersta vikt att arbetet med en revidering påbörjas i god tid. Då planen utgör
underlag till den kommuntäckande översiktsplanen, bör VA-planen aktualitet prövas
och vid behov uppdateras i samband med arbetet med översiktsplanen.
Eftersom VA-planen har stor betydelse för VA-huvudmannen och enskilda, ska
planen som vid framtagandet, hanteras som en plan enligt PBL. Den ska därför även
denna gång samrådas och ställas ut för granskning.
Samhällsbyggnadsenheten har påbörjat arbetet med en översikt inför arbetet med
översiktsplanen som påbörjas under 2018. I dagsläget befinner sig arbetet med nya
översiktsplanen på planeringsstadiet och något aktivt arbete har inte tagit fart.
Med detta som grund föreslår förvaltningen Kommunfullmäktige att motionen bifalls.
Bilagor
Motion, 2016-10-10
Beslutet skickas till
Motionärer
Samhällsbyggnadsenheten
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729

MOTION

2016-10-10
«omrnu .•styrelsen

rt -10- '1 'O

CENTERPART IET

Dnr

Motion om revidering av VA-plan för Vingåkers
kommun
Ett antal fastighetsägare har vid flera tillfållen påtalat upplevda brister med
remissförfarandet före, under och efter det att nuvarande VA-plan antogs samt
kommunikation runt VA-utbyggnadsplaner i kommunen.
Bland många anläggningsägare finns oro och osäkerhet särskilt vad gäller VAutbyggnadsplanen för år 2021 och framåt. Det gäller särskilt de
anläggningsägare som fått sina anläggningar utdömda och tvingas till
kostsamma nyinvesteringar i områden som inom VA-utbyggnadsplanen står i tur
för att bli verksamhetsområde vilket därmed kan leda till dubbla kostnader, både
för en ny enskild anläggning och en kommande kommunal VA-anslutning.
Enligt befintlig VA-plan för Vingåkers kommun ska VA-planen revideras minst
vart fjärde år. Då arbetet med en revidering samt efterföljande remiss- och
beslutsprocess kan ta flera år anser Centerpartiet att arbetet med en revidering av
VA-planen bör starta snarast.
Med anledning av ovanstående yrkar vi att
•
•

Kommunstyrelsen ges uppdraget att påbörja en revidering av nuvarande VAplan för Vingåkers kommun.
Revideringsarbetet ska särskilt beakta problematiken för de fastighetsIanläggningsägare som i VA-utbyggnadsplanen riskerar att "komma i kläm"
inom de områden som är tidslagda från och med år 2021.

För Centerpartiet i Vingåker

-

C---~
Gunnar Österberg

/~~~
Lars-Ove Winberg

Robert Davidsson
Vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
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Revidering av VA-plan för Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige reviderar utbyggnadsplanen i Vingåkers VA-plan, genom att
ta bort område Ättersta ur prioriteringslistan.
Sammanfattning av ärendet
Ättersta är ett område i VA-planens utbyggnadsplan och enligt den prioritering som är
där ska Ättersta få kommunalt VA någon gång efter 2028. Det finns inget datum
fastlagt utan det är bara bestämt att det ska ske efter 2028.
Då VA-utbyggnad redan pågår i området genom VA-föreningar eller enskilda avlopp,
ser vi idag inget behov av att området finns med i denna lista.
Revideringen är rödmarkerad i bifogat dokument.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-05-21
VA-plan för Vingåkers kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-05-21
Handläggare

Peter Grönlund
0151-193 72

peter.gronlund@vingaker.se
Diarienummer

Revidering av VA-plan för Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att
1. Revidera utbyggnadsplanen i Vingåkers VA-plan, genom att ta bort område
Ättersta ur prioriteringslistan
Beskrivning av ärendet
Ättersta är ett område i VA-planens utbyggnadsplan och enligt den prioritering som är
där ska Ättersta få kommunalt VA någon gång efter 2028. Det finns inget datum
fastlagt utan det är bara bestämt att det ska ske efter 2028.
Då VA-utbyggnad redan pågår i området genom VA-föreningar eller enskilda avlopp,
ser vi idag inget behov av att området finns med i denna lista. För att undanröja
farhågor om att bli utsatt för dubbel avgift inom den här perioden så vore det bra att
revidera utbyggnadsplanen.
Revideringen är markerad med rött i bifogat dokument.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på kommunledningsförvaltningen
Bakgrund
Ättersta är ett område i VA-planens utbyggnadsplan och enligt den prioritering som är
bestämd där ska Ättersta få kommunalt VA någon gång efter 2028. Det finns inget
definitivt datum fastlagt utan det är bara bestämt att det ska ske någon gång efter 2028.
Nu har det bildats två VA-föreningar där boende i området har gått tillsammans för att
bygga nytt avlopp och via en punkt, ansluta till kommunens avloppsledningar. Det
finns även enskilda medborgare som gör ett enskilt avlopp. För att lugna de boende i
området att de inte kommer drabbas av en ny avgift efter 2028, föreslår vi att området
Ättersta stryks ur prioriteringslistan i VA-planen
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Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen anser att område Ättersta bör strykas ur
prioriteringslistan. Kommer inte innebära några ekonomiska konsekvenser för
Vingåkers kommun
Bilagor
VA-plan

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Peter Grönlund
Samhällsbyggnadschef

Ralf Hedin
Kommunchef
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FÖRFATTNINGSSAMLING

Flik 5.30

VA-plan för Vingåkers kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-18 KF § 19
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Sammanfattning
En väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är grundläggande förutsättning för
ett hållbart samhälle. Ändamålsenliga och tillförlitliga VA-anläggningar säkerställer att
såväl hälso- som miljömässiga risker minimeras.
Vattenfrågorna är gränsöverskridande och behöver hanteras gemensamt med
aktörer utanför kommunen. Genom att ansvaret för dessa frågor är uppdelat på olika
enheter i den kommunala förvaltningen finns det ett behov av att samordna
hanteringen av dessa frågeställningar i kommunens dagliga och framåtriktade arbete.
Frågan om behovet av allmän eller enskild VA-försörjning ger ofta upphov till en rad
frågor hos enskilda fastighetsägare och den kan få stor inverkan på kommunens
fysiska planering.
Enligt beslut av Vattenmyndigheten behöver landets kommuner utarbeta så kallade
vatten- och avloppsplaner (VA-planer), särskilt i områden med vattenförekomster
som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå god ekologisk eller god kvantivativ status
i vattenmyndigheternas statusklassningar. Det är även viktigt att ta hänsyn till sjöar
och vattendrag som idag har god status, så att de ej försämras eller påverkas i
negativ riktning. Med en kommunal VA-plan avses en plan som syftar till att skapa en
heltäckande långsiktig vatten- och avloppsplanering i hela kommunen, både inom
och utanför nuvarande verksamhetsområden för vatten och avlopp.
VA-planen för Vingåkers kommun har utarbetats för att utgöra ett strategidokument
som ska komplettera översiktsplanen. När VA-planen blir antagen av
kommunfullmäktige blir planen styrande för inriktningen på den långsiktiga VAarbetet i kommunen.
Arbetet med att upprätta VA-planen har bedrivits gemensamt för Flens, Katrineholms
och Vingåkers kommuner och Sörmland Vatten och Avfall AB (senare benämt
Sörmland Vatten) har haft samordningsansvaret för arbetet med planen.
VA-planens struktur är enhetlig för de tre kommunerna och bygger på en gemensamt
antagen VA-policy. Genom att VA-planen är geografiskt specifik är den i dessa
avseenden unik för respektive kommun. Mellankommunala frågeställningar har dock
samordnats, vilket också varit en målsättning för övriga frågeställningar i planen.
Arbetet har bedrivits av en arbetsgrupp med representanter från de tre kommunerna
och Sörmland vatten. En styrgrupp har kontinuerligt följt arbetet. Konsulter från WSP
Samhällsbyggnad har varit processledare för arbetet och väglett oss i arbetet med
framtagandet av VA-planen.
Framtagande av Va-planen har skett på uppdrag av kommunstyrelserna i Flens,
Katrineholms och Vingåkers kommun.
1
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Styrgruppen har bestått av representanter både från bolagens styrelser och
kommunstyrelsen i respektive kommun samt VD, kommunikatör och projektledare
för Sörmland Vatten och projektledare från konsulten WSP Samhällsbyggnad
Styrgrupp:

Arne Lundberg, Flens kommunstyrelse
Lena Hagelberg, Flen Vatten och Avfall AB
Ulrika Truedsson, Katrineholms kommunstyrelse
Johan Hartman, Katrineholm Vatten och Avfall AB
Jörgen Larsson, Vingåkers Kommunstyrelse
Kristina Jonsson, Vingåker Vatten och Avfall AB
Björnar Berg, VD Sörmland Vatten
Helen Sylvefjord, Kund och Informationschef Sörmland Vatten
Lotta Eström, projektledare Sörmland Vatten
Anders Rydberg, projektledare WSP Samhällsbyggnad

Arbetsgruppen har bestått av 2-3 representanter från vardera kommunens
samhällsbyggnadsförvaltningar eller kommunledningsförvaltning samt representanter
från Sörmland Vatten och WSP Samhällsbyggnad.
Arbetsgrupp:

Ulrika Lernefalk, kommunledningsförvaltningen Flen
Mikael Boman, Miljöförvaltningen Flen
Bernt Persson, Miljöförvaltningen Katrineholm
Erik Bjälmrot, Samhällsbyggnadsförvaltningen Katrineholm
Åsa Pettersson, Samhällsbyggnadsenheten Vingåker
Kristin Larsson, Samhällsbyggnadsenheten Vingåker
Anneli Ekström, Sörmland Vatten
Helen Sylvefjord, Sörmland Vatten
Pernilla Stråhle, Sörmland Vatten
Lotta Edström Sörmland Vatten
Anders Rydberg, WSP Samhällsbyggnad
Agneta Norén, WSP Samhällsbyggnad
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och syfte
EUs vattendirektiv genomförs i Sverige genom vattenförvaltningen.
Vattenmyndigheterna fastställer förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer
och åtgärdsprogram. Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt
har fastställt förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för
2009-2015. Ett uppdrag i åtgärdsprogrammet riktat till kommunerna är att
ta fram en VA-plan. Syftet med åtgärdsprogrammet är att uppfylla
miljökvalitetsnormerna. Kommunstyrelsen i Vingåkers kommun gav 201201-23 i uppdrag till Sörmland Vatten att ta fram en VA-plan.
Syftet med planen är att bidra till att uppnå de av Vattenmyndigheten
fastställda miljökvalitetsnormerna för de identifierade vattenförekomsterna.
Vattenförekomsterna utgörs av såväl sjöar och vattendrag som
grundvatten. Ett annat syfte är att möjliggöra en långsiktigt hållbar VAförsörjning i områden som idag inte berörs av de allmänna
vattentjänsterna.
VA-planen ska ligga till grund för de olika nämndernas budgethantering
och verksamhetsplanering. VA-planen bör därför kunna stå sig under lång
tid, varför åtgärder redovisas över en period på 12 år, planeringshorisonten
är längre än så men inte tidssatt.
1.2 Antagande och uppdatering av VA-planen
VA-planen ska antas av kommunfullmäktige. Planen utgör ett viktigt
planeringsunderlag för kommunens ställningstagande i översiktlig
planering till den långsiktiga mark- och vattenanvändningen. Då planen
utgör underlag till den kommuntäckande översiktsplanen, bör VA-planen
aktualitetsprövas och vid behov uppdateras minst en gång per
mandatperiod.
1.3 Planprocessen
VA-planen utgör ett planeringsunderlag för kommunens tjänstemän, men
har en stor betydelse för såväl VA-huvudmannen som för den enskilde.
Därför har vi valt att hantera planen som en plan enligt plan- och
bygglagen, det vill säga att samråda och ställa ut planen för granskning.
1.4 VA-planens uppbyggnad
Ställningstaganden från VA-policyn tillsammans med de förutsättningar
som beskrivs i VA-översikten leder tillsammans fram till de åtgärder som
presenteras i VA-planen.
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2 Den översiktliga planeringen i Vingåker – förhållningssätt och
kopplingar
2.1 Vision och strategiska mål
Vingåker har i sin policy för hållbar utveckling bestämt att kommunens ska
arbeta för att bli en långsiktigt uthållig kommun, som tar hänsyn till såväl
miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. I arbetet för att uppnå
detta ska effektivisering, kretsloppsanpassning och resurshushållning och
gällande lagstidftning vara ledorden.
2.2 Lokala miljömål
Vingåkers kommun saknar aktuella lokala miljömål.
2.3 Översiktsplan
Vingåkers kommuns översiktsplan ”Spelregler för en hållbar utveckling”
antogs av kommunfullmäktige i november 2010.
Översiktsplanen visar vilken inriktning kommunen har för
bebyggelseutveckling och andra beslut som berör den fysiska miljön och
ska belysa de viktigaste markanvändningsfrågorna under de närmaste 10 20 åren.
Beslut om aktualitetsprövning och eventuellt framtagande av ny ÖP
förväntas tas under de närmaste fyra åren.

2.4 Mellankommunala frågor
Vingåkers kommun samverkar med Flens och Katrineholms kommuner i det
gemensamma driftbolaget Sörmland Vatten. Kommunen är medlem i
Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund. Förbundet är en ideell medlemsstyrd
organisation som arbetar för renare vatten i Nyköpingsåns, Svärtaåns och
Kilaåns avrinningsområde.
Kommunen är också medlem i Hjälmarens Vattenvårdsförbund (HJVVF)
som är en medlemsorganisation vars ansvarsområde motsvarar
Eskilstunaåns avrinningsområde, från Laxsjöarna i väster till Eskilstunaåns
utlopp i Mälaren.
Vingåkers kommun gränsar till Katrineholm kommun i öster, till Finspångs
kommun i söder och till Örebro kommun i väster. Samverkan över
kommungränserna i vattenskyddsfrågor är en självklarhet för att uppnå
planens målsättning.
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3 Planeringsförutsättningar
3.1 Riksintressen
I Vingåkers kommun finns områden av riksintresse för naturvård,
kulturmiljövård och friluftsliv utpekade. Möjligheten att utse områden av
riksintresse har sitt ursprung i naturresurslagen, men har arbetats in i
miljöbalkens kapitel 3 och 4. Enligt Miljöbalken ska områden av
riksintresse för naturvård, kulturmiljö och friluftsliv skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Dessa intressen ska
beaktas vid exempelvis bildande av verksamhetsområde och byggnation
av allmänt vatten och avlopp.
3.2 Miljökvalitetsnormer
Vattendelegationen beslutar om miljökvalitetsnormerna, som uttrycker den
kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att
alla vattenförekomster ska uppnå normen god status till år 2015
(undantagsvis 2021) och att statusen inte får försämras. Vingåker ingår i
Norra Östersjöns vattendistrikt med tillhörande Vattenmyndighet.
Vattenmyndigheten redovisade 2009 statusklassningar på ett antal
vattenförekomster samt miljökvalitetsnormer för dessa.
Nya, ännu preliminära, statusklassningar och miljökvalitetsnormer har
redovisats och dessa ska beslutas under 2015. I VA planarbetet har man
utgått från de fastställda miljökvalitetsnormerna beslutade 2009.
3.3 VA-policy
VA-policyn är ett uttryck för kommunens viljeinriktning och ligger till grund
för VA-planarbetet både inom och utom verksamhetsområden för allmän
VA-försörjning. Det övergripande målet är att uppnå en långsiktig hållbar
VA-försörjning för enskilda och allmänna anläggningar, som säkerställer att
gällande krav efterlevs på god och säker dricksvattenförsörjning och som
bidrar till att sjöar och vattendrag når god ekologisk status. VA-policyn
redovisar principiella ställningstaganden och strategiska vägval.

4 VA-plan
4.1 VA-utbyggnad
Enligt lagen om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att ordna
allmänna vattentjänster (allmänt vatten och/eller avlopp) om det behövs i
ett större sammanhang för att skydda människors hälsa eller miljön.
Ansvaret framgår av §6 och skyldigheten kvarstår så länge behovet finns
kvar.
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Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)
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 vaanläggning.

Områden där ett sådant ansvar skulle kunna föreligga 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

De mest prioriterade områdena ingår i den tidsatta delen av VAutbyggnadsplanen. Ytterligare utredningar krävs för inbördes prioritering av
de områden där VA-utbyggnad är aktuell först i ett senare skede.

Prio Område

Tidplan

1

Ålsätter

2015-2020

2

Lyttersta

2021-2028

3

Ättersta

Efter 2028

3

Rörvik

Efter 2028

Antal
Kommentar
fastigheter
100
Arbete med detaljplanen pågår.
Påbörjas tidigast 2017. Ca 4 km
till närmaste allmänna VA i
Baggetorp.
29
Långt från allmänt VA. Fortsatt
utredning.
40
Ca 1,5 km från närmsta
allmänna VA i Österåker.
81
Ca 5 km från närmsta allmänna
VA i Österåker.
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Utbyggnadsplan och karta

Generella riktlinjer
 När VA-utbyggnad aktualiseras enligt §6 ska kommunen ta ställning till
om en detaljplaneprocess samtidigt ska inledas.VA-utbyggnad kan
föregå en planprocess, eller tvärtom om behov för detta finns.
 Kommunen ska vid behov göra en VA-utredning för att klarlägga ett
eventuellt verksamhetsområdets utbredning, samt beakta vilken
ytterligare bebyggelse som kan vara lämplig att inkludera i VAutbyggnaden.
 Teknikval utreds av Sörmland Vatten efter beslut om bildande av
verksamhetområde.

8
742

Åtgärd:
Ta fram rutin för hur detaljplaneprocessen och beslut om
verksamhetsområde kan samordnas för att få en effektiv
genomförandeprocess, och hur ekonomiska risker hanteras.
4.2 Bebyggelse i väntan på planerade åtgärder
Denna del av VA-planen omfattar den befintlig bebyggelse som ingår i VAutbyggnadsplanen. Dessa fastigheter har enskilda VA-lösningar i nuläget,
men arbetsgruppen har bedömt att det inte är en långsiktigt hållbar lösning.
I väntan på VA-utbyggnad gäller följande för att säkerställa planens syfte:
Generella riktlinjer




Vid förfrågningar om avlopp och bygglov/förhandsbesked meddelas
fastighetsägaren snarast om de planer för vatten och avlopp som finns
för området.
Uppförande av nya bostäder samt tillbyggnationer ska endast tillåtas om
följande uppfylls:
o
o

o

o

En tillfredställande dricksvattenförsörjning kan anordnas utan
risk för påverkan från avloppsanläggningar.
Omhändertagande av avloppsvatten kan göras på ett
godtagbart sätt med hänsyn till skydd av närliggande
befintliga och tillkommande vattentäkter.
Avledning av dagvatten eller lokalt omhändertagande av
dagvatten kan anordnas utan att orsaka olägenheter för
omkringliggande fastigheter.
Den nya bebyggelsen inte försämrar områdets möjligheter till
en hållbar VA-försörjning.

I kommunen arbetar miljökontoret med tillsynen av enskilda
avlopp. För att få en uppfattning om hur avloppsanläggningarna i
kommunen är utformade så görs inventeringar områdesvis. I
samband med inventeringen görs bedömning av
avloppsanläggningen och krav ställs på att bristfälliga avlopp ska
åtgärdas. Målsättningen är att alla enskilda avlopp i kommunen
ska klara lagstiftningens krav på rening.

9
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Områden som ska anslutas 2015-2020




Inventering av enskilda anläggningar prioriteras inte innan och under
utbyggnadsprocessen. (Krav på förbättringar kan dock komma att
ställas vid tillbyggnationer och konstaterade olägenheter.)
Tidsbegränsade tillstånd för nya enskilda anläggningar. Förslagsvis till
två år efter utbyggnadens start enligt planen.

Områden som ska anslutas 2021-2028



Inventering och åtgärdande av bristäflliga enskilda anläggningar kan bli
aktuellt innan utbyggnad.
Tidsbegränsade tillstånd. Förslagsvis till två år efter utbyggnadens start
enligt planen.

Områden som kan vara aktuella för anslutning efter 2028
Här listas riktlinjer för hantering av områden med samlad bebyggelse som
bedöms behöva en allmän anslutning men som inte är aktuella för
utbyggnad inom planperioden, eller, som behöver en förändrad VA-struktur
på annat sätt.


Inventering och åtgärdande av bristfälliga enskilda anläggningar utförs i
enlighet med beslut i Bygg- och miljönämnden.

Remissförfaranden
Åtgärd: Rutiner tas fram för remissförfarande i samband med bygglov,
förhandsbesked samt tillstånds- och anmälningsärenden för enskilt VA.

4.3 Handlingsplan för enskilda VA-anläggningar
Denna del av VA-planen plan omfattar områden som i dagsläget inte
bedöms aktuella för en allmän anslutning inom överskådlig framtid.
Områdenas behov av avlopp bedöms kunna tillgodoses med enskilda eller
gemensamma vatten- och avloppsanläggningar.
Generella riktlinjer





Fastigheter som ligger nära ett verksamhetsområde eller en
överföringsledning ska av Sörmland Vatten erbjudas en
anslutningspunkt när detta är möjligt.
Vid ny- eller tillbyggnad ställs krav på att enskild avloppsanläggning ska
ha kapacitet och vara godkänd för permanentboende (5 pe/hushåll).
Uppförande av nya bostäder samt tillbyggnationer ska endast tillåtas
om följande uppfylls:
10
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o
o

o

o

En tillfredställande dricksvattenförsörjning med avseende på
risk för påverkan av avloppsanläggningar kan anordnas.
Omhändertagande av avloppsvatten kan göras på ett
godtagbart sätt med hänsyn till skydd av närliggande
befintliga och tillkommande vattentäkter.
Avledning av dagvatten/eget omhändertagande kan
anordnas utan att orsaka olägenheter för omkringliggande
fastigheter.
Den nya bebyggelsen inte försämrar områdets möjligheter till
en hållbar VA-försörjning.

Åtgärd: Utveckla riktlinjer och förhållningssätt avseende hantering av VA på
öar.
Inventering av enskilda avloppsanläggningar
Inventering och sanering med krav på förbättring av dåliga enskilda
anläggningar är viktigt för att minska miljöbelastningen av näringsämnen
och spridning av smittämnen från avlopp till dricksvattentäkter. Miljöbalken
reglerar de lagar och regler som gäller för enskilda avloppsanläggningar.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om målsättning och inventeringstakt.
Vid en inventering bör de avloppsanläggningar som innebär störst risk för
påverkan på människor och miljö prioriteras, för att på kortast möjliga tid få
mest effekt. Prioriteringen ska baseras på vilken typ av anläggning det är
och områdets känslighet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om
prioritering vid en inventering.

Avloppsvatten ska betraktas som en resurs med reningsteknik
som ger god sanitär rening i kombination med att
näringsämnen återförs till kretsloppet. Målsättningen ska vara
att ett minimum av både bakterier och näringsämnen når våra
recipienter. För att lättast uppnå minimala utsläpp av
näringsämnen bör dessa sorteras bort redan vid källan och
återföras till odlad mark.

Åtgärd: Att upprätta en plan för inventering av enskilda avlopp, med
angivna skyddsnivåer och prioriteringsgrunder.
Kommunerna ska samverka för att uppnå likvärdiga bedömningar vid tillsyn
av enskilda avlopp i samband med inventeringar och övrig handläggning.
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Åtgärd: Fortsatt samarbete mellan kommunerna.
Gemensamhetsanläggningar
I samband med nyinrättande av gemensamhetsanläggning ska information
ges om vilka krav VA-huvudmannen ställer på befintliga anläggningar, om
det skulle bli aktuellt att överta ansvaret för dessa.
Åtgärd: Kraven ska tydliggöras, och informationsmaterial ska finnas
tillgängligt på hemsida och broschyr.
Kretsloppsanpassade avloppslösningar
För att uppmuntra och underlätta införandet av kretsloppsanpassade
avloppslösningar ska kommunerna gemensamt verka för att etablera en
hanteringskedja för slam och slamfraktioner från enskilda avlopp som
säkerställer att näringsämnen och andra resurser i avloppet nyttiggörs på
bästa sätt.
Åtgärder:






VA-planegruppen formulerar förslag till målsättning gällande
hanteringskedjan för kretsloppsanpassade avloppslösningar och lämna
frågan till styrgruppen för avfallsplanen för beaktande i kommande
revidering av avfallsplanen.
Utreda möjligheten att ställa krav på separata ledningar för WC samt
BDT-vatten i bostaden, för att möjliggöra/förenkla framtida
kretsloppsanpassad hantering av avloppsfraktionerna. Detta vid
nybyggnad/ombyggnad av bostad.
Ta fram riktlinjer och rutiner för kretsloppsanpassade avloppslösningar
för enskilda avlopp.

VA-rådgivning
I andra kommuner har goda erfarenheter av VA-rådgivare. Funktion och
ansvar varierar, men syftet är i regel att vara ett stöd för fastighetsägare och
samfälligheter i valet av avloppslösning och vara en lots i kommunens olika
processer (detaljplanering, bygglov, prövning av enskilda avlopp). VArådgivaren kan ge råd om avloppslösningar på ett annat sätt än en
miljöhandläggare, eftersom handläggaren har en myndighetsutövande roll
som inte får ifrågasättas.
I några kommuner är VA-rådgivarens arbete mer styrt till vissa utpekade
områden där allmän VA-utbyggnad skulle kunna bli aktuellt, och då ofta
med målsättningen att informera områdets fastighetsägare om att de
12
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genom att vidta egna åtgärder kan undvika beslut om VA-utbyggnad. I
andra kommuner är det en mer generell funktion som kan liknas vid en
energirådgivares roll.
Det finns även exempel på VA-rådgivare som har rollen som VA-strateg
och/eller samordnare och sammankallande för kommunens VAplaneringsgrupp.
Åtgärd: Utred möjligheter och fördelar med en gemensam VA-rådgivare /
VA-strateg för de tre kommunerna (Katrineholm, Flen och Vingåker) samt
hur funktionen lämpligen kan organiseras.

Skyddsområden för enkilda vattentäkter
Det är ett krav enligt Vattenmyndigheten åtgärdsprogram att vattentäkter
>50 personer (10 m³/d) ska ha ett godtagbart vattenskydd.
Åtgärd: Bevaka och stötta/verka för inrättande av lämpliga skyddsåtgärder

4.4 Åtgärder på den allmänna VA-anläggningen
Sörmland Vatten utformar planer och åtgärder för den allmänna VAanläggningen utifrån de förutsättningar som ges i VA-verksamheten. Utöver
planering av drift, underhåll och förnyelse av den befintliga anläggningen
behövs också planering för att säkerställa framtida vattenförsörjning, till
exempel skyddsföreskrifter för befintliga vattentäkter eller framtida
reservvattentäkter. Den allmänna VA-anläggningen ska drivas så att
negativa effekter för människa, miljö och samhälle undviks. Detta innebär
att utbytestakten på befintligt ledningsnät måste ökas från idag på cirka 250
år till 100 års utbytestakt. Detta kommer att få konsekvenser både på VAtaxans utveckling och behovet av resurser i verksamheten.
Åtgärder:

Ta fram långsiktig förnyelse- och åtgärdsplan för ledningsnätet.

Ta fram underhållsplan för VA-anläggningen.

Ta fram långsiktig förnyelse- och åtgärdsplan för vatten- och
avloppsreningsverken inklusive tryckstegringsstationer, reservoarer
och pumpstationer.

Ta fram långsiktig hållbar lösning för hantering av externslam från
enskilda avloppsanläggningar som bör ha en annan behandling än
reningsverket.

Upprätthålla Revaqcertiferingen av slam från den allmänna VAanläggningen.
13
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Upprätta aktuella vattenskyddsområden och vattenföreskrifter för den
allmänna vattenförsörjningen.
Inventering och kartläggning av inrättade verksamhetsområden för
vatten, spillvatten och dagvatten och anslutna fastigheter.
Kartlägging av avtalsabonnenter exempelvis
gemensamhetsanläggningar och andra fastigheter utanför
verksamhetsområde (VO).
Åtgärdernas effekter på verksamhetens kostnader ska tydliggöras.
REVAQ är ett certifieringssystem för att certifiera arbetet på
avloppsreningsverk som sprider avloppsslam på åkermark.
Certifieringen innebär att man bedriver ett aktivt uppströmsarbete,
vilket i praktiken innebär att man försöker stoppa miljöskadliga ämnen
innan de når reningsverket. Man arbetar även med ständiga
förbättringar i organisationen med handlings-, utbildnings- och
kommunikationsplaner etc, för att nå de satta målen.

4.4.1 Reservvatten och nödvatten
Tillgång till rent dricksvatten är en nödvändighet för ett fungerande
samhälle. Vid situationer och störningar i den ordinarie försörjningen
behöver en alternativ lösning kunna sättas in för att förse abonnenternas
behov av dricksvatten. Vid kortvarig störning kan nödvatten tillgodose det
mest akuta behovet genom nödvattentankar. Vid längre driftstörning
behöver en reservvattenförsörjning kunna sättas in för att täcka ett nära
normalt behov av vatten.
Hur reservvattenförsörjningen ska lösas för Vingåkers kommun är inte
utrett. Fråga är så stor att det inte inryms i planen utan behöver utredas i ett
separat projekt och då inkludera både Flen och Katrineholms kommuner.
Åtgärd:
Utreda alternativ reservattenförsörjning.
4.5 Dagvatten och dräneringsvatten
I ett klimat i förändring blir dagvattenfrågan allt viktigare. Ökade
nederbördsmängder skärper kraven på fungerande avvattning och
avledning av nederbörd. Vattendirektivets fokus på recipientenstatus leder
till frågeställningar om dagvattenkvalitét och behandling av dagvatten. För
att ha ett gemensamt förhållningssätt hur dagvattenfrågorna ska hanteras
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är en gemensam dagvattenpolicy en förutsättning. Policyn ska vara en
vägledning hur dagvattenhanteringen ska lösas.
Åtgärd:
 Ta fram en dagvattenpolicy.
 Ta fram en handlingsplan för dagvattenhanteringen.
 Ta fram en dagvattentaxa.

5 Organisation, ansvar och samverkan
En väl fungerande organisation kring VA-frågor inom kommunen nyttjar
varandras kompetens och möjligheter vilket ger en enhetlig och konsekvent
grund för beslut. Genom att skapa förutsättningar för samordningsvinster
uppnås största möjliga utväxling av satsade pengar, tid etc. Ansvaret i
kommunen fördelar sig enligt följande.

Kommunens ansvar
Finansieras med skattemedel

Utredning inför
beslut om
verksamhetsområde

Fullmäktiges beslut
om
verksamhetsområde

Huvudmannens ansvar
Finansieras med VA-taxa

Skapande av VAanläggning i området

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är beslutsfattare vid antagande av kommunens
översiktsplaner, VA-versamhetsområden och VA-taxa. Det är
kommunfullmäktige som har ansvaret att besluta och aktualitetsförklara VAplanen en gång per mandatperiod.
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens
översiktsplanering med tillhörande fördjupningar och tillägg.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens
detaljplaner. Samhällsbyggnadsnämnden har också ansvar för tillstånd,
prövning och tillsyn av de enskilda avlopp så att de uppfyller dagens krav.
Tillsyn utförs också på de mindre allmänna anläggningarna och
vattentäkterna som finns i kommunen. Det ska i tillsynen ställas
kvalitétskrav på avloppen från industri och annan verksamhet.
Vingåker Vatten och Avfall AB
Vingåker Vatten och Avfall AB som huvudman för vatten och avlopp tar
över ansvaret för att VA-utbyggnad sker i ett område efter det att
verksamhetsområde för vatten och avlopp är beslutat. Förhållandet mellan
VA-huvudman och abonnent regleras i Allmänna bestämmelser för
brukande av den allmänna VA-anläggningen (ABVA).
Sörmland Vatten och Avfall AB
Sörmland Vatten som sköter drift och underhåll för vatten och avlopp på
uppdrag av huvudmannen ser till att VA-utbyggnaden sker för de fastigheter
som ligger inom beslutat verksamhetsområde.

5.1 Genomförandeorganisation
Det fortsatta arbetet med implementeringen av VA-planen och dess
åtgärder är viktigt att driva vidare.
Organisation för det fortsatta arbetet med VA-planen ska bestå av en
styrgrupp med en representant från KS i varje kommun och en representant
från styrelsen i respektive ägarbolag.
Projektägare är Sörmland Vattens VD tillsammans med de tre
kommunernas samhällsbyggnadschefer. Projektet ska ha en projektledare
från Sörmland Vatten och arbetsgruppen ska fortsatt bestå av
representanter från kommunens tjänstemän.

6 Konsekvenser
6.1 Konsekvensbeskrivning.
Sammantaget bedöms VA-planen, jämfört med nollalternativet, innebära att
möjligheterna att uppnå de fastställda miljökvalitetsnormerna för vatten
ökar, liksom att uppnå de nationella miljömål som är vattenanknutna. Vidare
bedöms VA-planen innebära en ökad effektivisering av driften av den
16
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allmänna anläggningen med minskad förbrukning av energi och kemikalier.
Behovet av fordonstransporter för slamtömning av enskilda avlopp kommer
att minska.
De negativa effekter som kan förutses är i huvudsak ökade utsläpp från
befintliga avloppsreningsverk som får en ökad belastning som en följd av
VA-utbyggnaden. Sammantaget bedöms dock den positiva effekten av
bortbyggda enskilda avlopp överstiga denna negativa effekt.
Hälsoaspekterna gynnas genom minskad risk för mikrobiell förorening av
enskilda brunnar och allmänna dricksvattentäkter, liksom minskad risk för
dålig lukt.
Genomförande av VA-planen innebär ökade kostnader för såväl befintliga
som tillkommande abonnenter inom VA-kollektivet. Ur ekonomisk synvinkel
kommer dock en väl planerad VA-utbyggnad att ske på ett mer
kostnadseffektivt sätt jämfört med nollalternativet, där VA-utbyggnad till viss
del riskerar att komma att styras av externa myndighetsbeslut. De
kostnadsökningar som kan förutses på den befintliga VA-anläggningen är
en följd av det ansvar som kommunen har att upprätthålla en långsiktigt
fungerande VA-försörjning, och kan inte undvikas. De kan, till vissa delar,
möjligen skjutas på framtiden, men då till priset av en ökad risk för
driftstörningar och svårigheter att uppfylla gällande myndighetskrav.
En gemensamt framtagen VA-plan för de tre grannkommunerna skapar
förutsättningar för samordnade och kostnadseffektiva åtgärder som inte
varit möjliga utan VA-planen.
6.2 Ekonomi-taxa
En VA-utbyggnad innebär att investeringsvolymen kommer att öka framöver
och finansieringen av VA-utbyggnad i allmän regi skall ske enligt lagen om
allmänna vattentjänster och innebär att full kostnadstäckning skall uppnås.
VA-taxan består av två typer av avgifter, brukningsavgifter som är en årlig
avgift som ska täcka kostnaden för vattenförbrukning, rening av
avloppsvatten och drift och underhåll av VA-anläggningarna. Den andra
avgiften är anläggningsavgifter (engångsavgift) som betalas i samband med
att en förbindelsepunkt för vatten och avlopp meddelas fastighetsägaren.
Vid utbyggnad av vatten- och avloppsledningar tas en anläggningsavgift ut
och projekten skall finansieras enligt någon av nedanstående modeller,
alternativt genom en kombination av flera. En grundförutsättning är alltid att
komunfullmäktige beslutat att området skall ingå i verksamhetsområdet för
kommunens allmänna vatten – och avloppsanläggning, detta för att kunna
tillämpa gällande VA-taxa enligt vattentjänstlagen (2006:412).
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Som huvudalternativ skall finansiering ske via uttag av
anläggningsavgifter enligt gällande VA-taxa.
Om anläggningsavgifterna enligt VA-taxan inte täcker
anläggningskostnaden kan särtaxa tillämpas enligt beslutad
särtaxemodell. En förutsättning, enligt vattentjänstlagen, för detta är att
”anläggningskostnaden på grund av särskilda omständigheter medför
kostnader som i beaktningsvärd omfattning avviker från andra
fastigheter i verksamhetsområdet”. Enligt beslutad Särtaxemodell skall
denna avvikelse överstiga 30%.
Om gällande VA-taxa inte täcker anläggningskostnaden och särtaxa
inte får tillämpas kan kostnaderna täckas av övriga abonnenter i VAkollektivet.

Åtgärd:
Säkerställa en taxa som klarar framtida förändringar i VA-verksamheten.

7 Kommunikation
God och tydlig kommunikation i alla led, så väl inom kommunen/bolaget
som gentemot andra samhällsfunktioner och medborgare, skapar
trovärdighet, underlättar arbetet.
7.1 Intressenter
Många intressenter i samhället berörs av en VA-plan och under arbetet med
att ta fram VA-planen har dessa identifierats.
7.2 Kommunikationsåtgärder
I samband med en VA-plan finns ett behov av kommunikation, under olika
skeden. Detta innebär främst att när planen är beslutad är en av
åtgärderna att ta fram en strategisk kommunikationsplan för hela VAplanen. Utöver den strategiska planen kommer det sedan att skapas en
kommunikationsplan per omvandlingsområde.

Åtgärder:



Skapa en strategisk kommunikationsplan.
Kommunicera VA-planen på Sörmland Vattens hemsida samt på
kommunernas hemsida (genom en länk till en av platserna).
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Sörmland Vatten kommunicerar med berörda parter vid
omvandlingsområden och utbyggnadsområden.
Använda resultatet av bolagets kundnöjdhetsmätning i sin
kommunikation.

Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.

VA-översikten
Områdesbeskrivningar
Kartor
Åtgärdslistan
VA-policyn
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vingaker.se

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11

108 (x)

Ks §

KS 2018/208

Beslut om skatteväxling, fördelningsmodell, regional
kollektivtrafikmyndighet samt överenskommelse av
uppgiftsfördelning i och med regionbildning i
Sörmland
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Region Sörmland blir länets kollektivtrafikmyndighet från och med 1 januari 2019.
2. Överenskommelse om kollektivtrafik i Södermanlands län godkänns.
3. Skatteväxling från kommunerna till landstinget genom att kommunerna sänker
skatten med 6 öre och Region Sörmland höjer skatten med 6 öre från och med 1
januari år 2019 godkänns.
4. Godkänna att Landstinget Sörmland tillsammans med kommunerna i
Södermanlands län hemställer hos regeringen att de länsvisa skattesatserna i 2§ och
3§ i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning sänks med 6 öre
för kommunerna och höjs med 6 öre för landstinget från och med 1 januari 2019
5. Godkänna att Landstinget Sörmland ansöker om ny länsvis skattesats för länet från
och med den 1 januari år 2019, som en följd av skatteväxlingen.
6. Godkänna att Region Sörmland administrerar den mellankommunala utjämningen
under tre år.
Sammanfattning av ärendet
Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) bilda region från
och med den 1 januari 2019. Som en del i den samordning av uppgifter detta innebär,
föreslås Region Sörmland bli regional kollektivtrafikmyndighet i enlighet med Lag
(2010:1065) om kollektivtrafik och därmed överta detta ansvar från SKTM. Som
grund för att tydliggöra uppgiftsfördelning och ansvar mellan kommuner och Region
Sörmland avseende kollektivtrafik, har Överenskommelse om kollektivtrafik i
Södermanlands län tagits fram inom ramen för regionbildningsprojektet. I samband
med regionbildningen föreslås en skatteväxling gällande regional utveckling samt
kommunernas andel av SKTM:s OH-kostnader för den allmänna kollektivtrafiken.
Beräkningar kring skatteväxling och kommunalekonomiska effekter är avstämda med
Sveriges kommuner och landsting (SKL).
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-04-27

Överenskommelse om kollektivtrafik i Södermanlands län
Konsekvenser av skatteväxling inför regionbildning 2019
Trafikförteckning och fördelning av intäkter och kostnader
Överenskommelse angående Sörmlandstaxan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 (4)
TJÄNSTEUTLÅTANDE

Till Kommunstyrelsen

Datum

2018-04-27
Handläggare

Elin Höghielm
Tel: 0151-191 16, 073-066 38 39

E-post: elin.hoghielm@vingaker.se
Diarienummer

KS 2018/2018

Beslut om skatteväxling, fördelningsmodell, regional
kollektivtrafikmyndighet samt överenskommelse av
uppgiftsfördelning i och med regionbildning i
Sörmland
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Region Sörmland blir länets kollektivtrafikmyndighet från och med 1 januari
2019.
Överenskommelse om kollektivtrafik i Södermanlands län godkänns.
Skatteväxling från kommunerna till landstinget genom att kommunerna sänker
skatten med 6 öre och Region Sörmland höjer skatten med 6 öre från och med
1 januari år 2019 godkänns.
Godkänna att Landstinget Sörmland tillsammans med kommunerna i
Södermanlands län hemställer hos regeringen att de länsvisa skattesatserna i
2§ och 3§ i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning
sänks med 6 öre för kommunerna och höjs med 6 öre för landstinget från och
med 1 januari 2019
Godkänna att Landstinget Sörmland ansöker om ny länsvis skattesats för länet
från och med den 1 januari år 2019, som en följd av skatteväxlingen.
Godkänna att Region Sörmland administrerar den mellankommunala
utjämningen under tre år.

Beskrivning av ärendet
Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) bilda region från
och med den 1 januari 2019. Som en del i den samordning av uppgifter detta innebär,
föreslås Region Sörmland bli regional kollektivtrafikmyndighet i enlighet med Lag
(2010:1065) om kollektivtrafik och därmed överta detta ansvar från SKTM. Som
grund för att tydliggöra uppgiftsfördelning och ansvar mellan kommuner och Region
Sörmland avseende kollektivtrafik, har Överenskommelse om kollektivtrafik i
Södermanlands län tagits fram inom ramen för regionbildningsprojektet. I samband
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med regionbildningen föreslås en skatteväxling gällande regional utveckling samt
kommunernas andel av SKTM:s OH-kostnader för den allmänna kollektivtrafiken.
Beräkningar kring skatteväxling och kommunalekonomiska effekter är avstämda med
Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Ärendets beredning
Inom kommunledningsförvaltningen, företrädesvis av kommunchef och ekonomichef.

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

Förvaltningens ståndpunkt
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom förslaget.

Konsekvenser

Beslutet om skatteväxling medför att kommunens skattesats ska sänkas med 6 öre,
vilket hanteras i ett separat beslut i kommunfullmäktige i november. 2018 uppgår
den kommunala skattesatsen till 22,73. Efter skatteväxlingen uppgår den till 22,67
under förutsättning att inga andra justeringar av skattesatsen föreslås.
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Överenskommelse om kollektivtrafik i Södermanlands län
1. INLEDNING
Genom denna överenskommelse övertar Region Sörmland bland annat rollen som regional
kollektivtrafikmyndighet enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik från den tidigare regionala
kollektivtrafikmyndigheten, Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, vilket
sker den 1 januari 2019 i samband med att Region Sörmland bildas.
Överenskommelsen utgår från principer för uppgiftsfördelning i tidigare överenskommelse
om kollektivtrafiken i Sörmland från 2012, och har kompletterats med den utveckling som
skett sedan dess, så som ökad samordning samt åtaganden gällande trafik och fordon.
Genom denna överenskommelse är kommunerna i Sörmlands län och Region Sörmland
överens om att samverka för att säkerställa den övergripande inriktningen för länets
kollektivtrafik och i övrigt uppfylla åtagandena i punkterna nedan.
2. PARTER
Denna överenskommelse ("Överenskommelsen") ingås mellan Region Sörmland
("Regionen") och kommunerna i Södermanlands län (gemensamt "Kommunerna"). Parterna
benämns även enskilt för ”Part” och gemensamt för ”Parterna”.
3. ÖVERGRIPANDE INRIKTNING FÖR LÄNETS KOLLEKTIVTRAFIK
Sörmlands kollektivtrafik ska utgöra ett sammanhållet trafiksystem, väl integrerat med
angränsande regioners trafiksystem.
Regionens tjänster gör det lätt att Leva, Växa och Verka i Sörmland och övriga Mälardalen.
Regionens tjänster ska i övrigt följa vid var tid gällande:
•
•
•
•
•
•

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

Därutöver ska Regionens tjänster utgå från Barnkonventionen och Nollvisionen samt bidra till
lika möjligheter och rättigheter för alla.
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4. PLANERINGSPROCESS
4.1 Planering och beslut om trafikomfattning ska baseras på en transparent process och
med aktiv medverkan från Parterna samt fastställas i en av Regionen upprättad
trafikplan som beskriver förväntad utveckling för trafiken den kommande
treårsperioden.
4.2 Inför upprättandet av trafikplanen ska Kommunerna redovisa förslag på inriktning
och trafikomfattning för den trafik man har ett ansvar för den kommande
treårsperioden.
4.3 Regionen ska i god tid kommunicera väsentliga förändringar i det regionala utbudet
med berörda kommuner för att möjliggöra samordning med kommunernas
tillköpsbeställningar.
4.4 Regionen ska vid upprättande av trafikplanen beakta Kommunernas förslag till
inriktning, trafikomfattning och samtidigt säkerställa en integrerad och
sammanhållen trafik enligt gällande Regionalt Trafikförsörjningsprogram. Regionen
ska samråda med Kommunerna vid upprättande av trafikplan.
4.5 Utifrån trafikplanen och kommunernas beslut om tillköp upprättar Regionen beslut
om budget för trafikplansperioden.
4.6 Former och tidsplaner för budget- och planeringsprocess beslutas av Regionen.
4.7 Parterna ska följa beslutad planeringsprocess
4.8 Till dess att ny rutin för planeringsprocess och beslutsordning överenskommits
mellan Regionen och kommunerna ska tillköp göras enligt nu gällande process med
förändringen av begreppet från trafikbeställning till tillköpsbeställning.
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5. PARTERNAS ROLLER OCH ANSVAR
5.1 GEMENSAM INRIKTNING
Regionen och Kommunerna är jämlikt 2 kap. 1 § lag (2010:1065) om
kollektivtrafik (”Kollektivtrafiklagen”) överens om att Regionen från och med
den 1 januari 2019 ska vara regional kollektivtrafikmyndighet för
Södermanlands län i enlighet med 2 kap. 2 § Kollektivtrafiklagen och därmed
bära ansvaret för den regionala kollektivtrafiken i Södermanlands län.
Regionen och Kommunerna är överens om att Regionen ska handha de uppgifter
som ankommer på en regional kollektivtrafikmyndighet enligt
Kollektivtrafiklagen.
Regionen och Kommunerna är överens om att Parterna ska samverka i
kollektivtrafikfrågor.
KOMMUNERNAS INFLYTANDE
Regionen och Kommunerna är överens om att Kommunerna, genom tillköp, ska
beställa all stadstrafik, lokal landsbygdstrafik, kompletteringstrafik och
skärgårdstrafik, av Regionen. Respektive kommun ska beredas ett betydande
inflytande över utförandet av kommunens tillköpta trafik. Tillköp av trafik ska
ske i linje med det beslutade trafikförsörjningsprogrammet samt inom ramen för
gällande trafikavtal.
SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK
Regionen och Kommunerna är överens om att Regionen ansvarar för att
tillhandahålla ett samordnat servicecenter för den allmänna och särskilda
kollektivtrafiken.
Enligt lagen (1997:736) om färdtjänst ansvarar Kommunerna för att
tillhandahålla sina kommuninvånare färdtjänst av god kvalitet. Regionen och
Kommunerna är överens om att de uppdrag, som Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet sedan tidigare uppdragits av kommunerna
gällande färdtjänst, övergår till Regionen från och med den 1 januari 2019
Enligt skollagen (2010:800) ansvarar Kommunerna för anordnandet av
skolskjuts. Regionen och Kommunerna är överens om att de uppdrag, som
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet sedan tidigare
uppdragits av kommunerna gällande skolskjuts, övergår till Regionen från och
med den 1 januari 2019.
Regionen ansvarar för upphandling, avtalsförvaltning och planering av
färdtjänstresor samt upphandling och avtalsförvaltning av skolskjuts i enlighet
med avtal som ingåtts av SKTM före regionensbildandet enligt 5.1.6 och 5.1.7.
Planering av skolskjuts utförs efter särskild överenskommelse.
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TIDIGARE BORGENSÅTAGANDE
Den tidigare regionala kollektivtrafikmyndigheten i Södermanlands län,
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, har ingått
proprieborgen för inköp av tåg och högvärdeskomponenter. Genom detta
åtagande har även Kommunerna, i egenskap av direktionsmedlemmar för
kommunalförbundet, haft ett borgensåtagande. Parterna är överens om att
inriktningen är att detta borgensåtagande ensamt ska bäras av Regionen.
FÖRDELNING AV KOSTNADER
Fördelning av de kostnader som inte skatteväxlats i och med bildande av
regionen, såsom exempelvis trafikkostnader och biljettintäkter, beskrivs i bilaga
a - Trafikförteckning och fördelning av intäkter och kostnader.
OH-kostnader (förvaltnings- och trafikrelaterade kostnader så som för planering, beställning, trafikledning, gemensam administration med mera) för den
särskilda kollektivtrafiken har i samband med skatteväxlingen fastställts till ett
belopp på 28,9 mnkr i 2017 års prisnivå. Dessa kostnader ska indexeras med
landstingsprisindex exklusive läkemedel och därefter fördelas mellan Region
och respektive kommuner enligt aktuella nycklar baserade på antal bokningar
samt trafikkostnader.
5.2 REGIONENS ANSVAR
5.2.1 I enlighet med 2 kap. 9 § 2 st. Lagen om Kollektivtrafik är Regionen ansvarig
för det Regional Trafikförsörjningsprogrammet. Trafikförsörjningsprogrammet
ska utarbetas efter samråd med Kommunerna och fokus i samrådet ska läggas på
förankring av och dialog om inriktningar inför fastställandet av
trafikförsörjningsprogrammet. Trafikförsörjningsprogrammet ska behandla alla
trafikslag i syfte att öka samordningen mellan olika typer av kollektivtrafik. I
trafikförsörjningsprogrammet har kommunerna ett särskilt ansvar, enligt punkt
5.3.9, nedan att behandla färdtjänst och riksfärdtjänst och grunderna för
prissättningen för resor med sådan trafik, i enlighet med lagen om
kollektivtrafik.
5.2.2 I enlighet med 2 kap. 9 § 2 st. Lagen om Kollektivtrafik är Regionen ansvarig
för beslut om allmän trafikplikt.
5.2.3 Regionen ansvarar för länets regionala kollektivtrafik i enlighet med
Kollektivtrafiklagen. I detta ansvar ligger att i största möjliga utsträckning
samordna och anpassa stadstrafik och lokal landsbygdstrafik med stomlinjetrafik
med buss och tågtrafik. Regionen ansvarar vidare för att tillse att trafiken som
helhet bedrivs på ett attraktivt sätt samt att parallell trafik i möjligaste mån
undviks.
5.2.4 I egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet ska Regionen samverka med,
och i förekommande fall driva utveckling genom, för verksamheten viktiga
samverkansorgan och angränsande län, så som En Bättre Sits, samt
intressebolagen MÄLAB, Transitio och Samtrafiken.
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TEKNISKA SYSTEM
5.2.5 Regionen ansvarar för de tekniska stödsystem som behövs för att bedriva allmän
och särskild kollektivtrafik i länet i form av exempelvis biljettsystem,
planeringssystem och realtidssystem, samt för de övriga funktioner som inte går
att direkt härleda till viss trafik. Vid förändringar av kostnaden för tekniska
system, som anses skilja sig mer än vad som är brukligt över tid har Regionen
rätt till ersättning från Kommunerna.
DEPÅER OCH HÅLLPLATSER
5.2.6 Regionen ska äga och förvalta de depåer som SKTM ansvar för vid ingången av
2019. Regionen ansvarar inte för flytt eller förändring av depå som inte är
motiverad utifrån funktion eller belastning.
5.2.7 Regionen ska tillhandahålla till hållplatser hörande information och skyltning,
som SKTM ansvar för vid regionbildningen.
TAXA
5.2.8 Regionen råder över och beslutar om taxor för kollektivtrafiken i enlighet med
Kollektivtrafiklagen. Detta arbete ska ske i dialog med Kommunerna.
FÖRSÄLJNINGSKANALER
5.2.9 Regionen ansvarar för att tillhandahålla lämpliga försäljningskanaler. Regionens
målsättning är att framgent öka digitaliseringen.
STATISTIK
5.2.10 Regionen ska löpande till Kommunerna ta fram och tillhandahålla aktuell
statistik över resande och kundnöjdhet i standardiserat format. I den mån
Kommunerna förfogar över statistik som inte Regionen har tillgång till ska
kommunen förse Regionen med denna.
ALLMÄN KOLLEKTIVTRAFIK
5.2.11 Regionen ansvarar för att tillhandahålla regional stomlinjetrafik med buss och
regional tågtrafik. Regionen ansvarar för att tillhandahålla trafik enligt
fastställda tillköp i enlighet med trafikförsörjningsprogrammet från
kommunerna.
5.2.12 Regionen ansvarar för regional tågtrafik i enlighet med avtal med MÄLAB.
Pendeltåg mellan Gnesta och Södertälje, enligt avtal med Trafikförvaltningen i
Stockholms län, hanteras i särskild överenskommelse mellan Regionen och
Gnesta.
5.2.13 I Regionens åtagande avseende regional stomlinjetrafik med buss inkluderas
busstrafik mellan kommunhuvudorter inom länet samt Södertälje.
Stomlinjetrafik med buss är endast aktuell på sträckor där vardagsresande eller
andra funktionella samband gör att sådan trafik kan motiveras.
Tillhandahållandet ska matchas mot pendlingsunderlag på sträckan och hänsyn
ska tas till utbudet av tågtrafik. En regional linje bekostas av Regionen om linjen
huvudsakligen tillgodoser ett regionalt uppdrag (tillgodoser pendling mellan
kommunhuvudorterna). Linjer mellan kommunhuvudorter som i grunden snarare
utför inomkommunala uppdrag betraktas därmed som lokal landsbygdstrafik och

763

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

5.2.14 Regionen åtar sig att planera regionala stomlinjetrafik med buss så att de även är
lämpliga för skolresor. Linjens huvudsakliga syfte och regionala trafikuppdrag
ska dock alltid beaktas i första hand.
SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK
5.2.15 Regionen tillhandahåller tjänster för bokning, planering och samordning av
särskild kollektivtrafik enligt punkt 5.1.5 ovan.
5.2.16 Utöver vad som anges i punkt 5.1.6 och 5.1.7 ovan får Regionen, efter
överenskommelse med Kommunerna, upphandla även ytterligare
persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som
Kommunerna ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster.
5.3 KOMMUNERNAS ANSVAR
ALLMÄN KOLLEKTIVTRAFIK
5.3.1 Kommunerna ska årligen genom tillköp beställa all stadstrafik, lokal
landsbygdstrafik, kompletteringstrafik och skärgårdstrafik, av Regionen. Tillköp
ska göras inom ramen för vid var tid gällande regionalt
trafikförsörjningsprogram och trafikavtal.
5.3.2 Utredningsuppdrag som inte ryms inom den ordinarie trafikutvecklingen i
enlighet med trafikförsörjningsprogrammet betraktas som tillköp och bekostas i
sin helhet av beställaren. Beställning av sådana uppdrag kan tillhandahållas efter
särskild överenskommelse.
5.3.3 Kommunerna ska föreslå inriktning och förändringar av utbud som, utöver att
tillgodose lokala behov, också stärker förutsättningarna för utvecklingen av den
regionala stomlinjetrafiken med buss och tågtrafiken.
5.3.4 Om Kommunerna eftersträvar en utveckling av tågtrafiken eller regional
stomlinjetrafik med buss som överträffar den nivå Regionen åtar sig, kan
Kommunerna, förutsatt att det är i linje med rådande överenskommelser inom
MÄLAB-samarbetet, trafikförsörjningsprogrammet och trafikavtal, tillköpa
sådan trafik från Regionen.
5.3.5 Förändringar av tillköpt trafik kan justeras under ett innevarande tillköpsår men
endast efter överenskommelse och inom ramen för rådande avtal.
5.3.6 Kommunen ansvarar för ekonomiskt underskott som uppkommer till följd av
tillköp.
5.3.7 Om en kommun önskar annan taxa eller biljettprodukt för den allmänna
kollektivtrafiken än vad Regionen beslutat om ska även detta anses som tillköp.
Tillköp ska göras i linje med vid var tid gällande regionalt
trafikförsörjningsprogram och trafikavtal. Alla eventuella merkostnader, som
exempelvis kostnader för kommunikation och utveckling av tekniska system, på
grund av sådan överenskommelse ska bekostas av beställaren.
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5.3.8 Respektive kommun åtar sig att köpa skolkort av Regionen enligt fastställt pris
för skolkort och därmed ansvara för kostnaderna för sådana resor samt att
principen om kommunernas köp av skolkort efterlevs. (Se bilaga b Överenskommelse om Sörmlandstaxan och Skolkortsmodell).
SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK
5.3.9 För överenskommelser enligt punkt 5.1.6 och 5.1.7 ovan ska kommunen bära
samtliga kostnader för trafiken och Regionens tillhandahållande av tjänster.
Detta ska gälla även vid tillkommande överenskommelser enligt punkt 5.2.16.
5.3.10 Respektive kommun ska i enlighet med kollektivtrafiklagen regelbundet i ett
trafikförsörjningsprogram ange omfattningen av färdtjänst och riksfärdtjänst
samt grunderna för prissättning för resor med sådan trafik (2 kap. 11 § Lagen om
Kollektivtrafik). Kommunen åtar sig även att rapportera detta till Regionen med
syftet att kommunens trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst
ska vara en del i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
5.3.11 Regionen har rätt till ersättning från Kommunerna för den särskilda
kollektivtrafik som Regionen utför för respektive kommun, se även 5.1.11 ovan.
6. TILLÄMPNING AV KOSTNADSUTJÄMNINGSSYSTEMET
Kostnadsutjämningen mellan Kommunerna i Södermanlands län, enligt regler om inkomstoch kostnadsutjämningssystemet, ska bygga på samma procentuella fördelning som den
underskottsfördelning som fastställdes till följd av Södermanlands läns hemställan om ny
fördelningsgrund av standardkostnaden i utjämningssystemet daterad den 28 augusti 2012, se
nedan tabell 1.

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

Kostnad,
kkr

%

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

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

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

Ny inrapportering ska endast ske vid större förändringar av till exempel trafikarbetet eller
efter att någon Part begärt det. Sådan inrapportering ska ske baserat på faktiska kostnader för
kollektivtrafiken enligt senast tillgängliga bokslut.
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7. ÖVERENSKOMMELSENS GILTIGHET
7.1 Överenskommelsen gäller från och med dagen för dess godkännande enligt punkt 8
nedan och tillsvidare.
7.2 Överenskommelsen kan på begäran av endera Part omförhandlas om det sker
förändringar som väsentligen ändrar förutsättningarna för Överenskommelsen eller
om Regionen upphör att vara länets regionala kollektivtrafikmyndighet. Nya villkor
till följd av sådan omförhandling ska tillämpas från närmast därpå följande årsskifte,
dock tidigast nio månader efter ny överenskommelse träffats.
7.3 Om Regionen upphör att vara länets regionala kollektivtrafikmyndighet ska ansvar
för länets kollektivtrafik därefter gälla i enlighet med den ordning som framgår av
bilaga a, kolumn 2, om inte annat överenskommes till följd av omförhandling enligt
punkt 7.2 ovan.
7.4 Överenskommelsen kan sägas upp endast till följd av att Parterna vid omförhandling
enligt punkten 7.2 ovan inte kan enas. Vid sådan uppsägning ska en uppsägningstid,
som sträcker sig fram till tid då vid var tid gällande trafikavtal upphör att gälla,
beaktas, dock minst 24 månader.
7.5 Begäran om uppsägning av Överenskommelsen ska ske skriftligen och sändas med
rekommenderat brev till samtliga parter i Överenskommelsen.
8. GODKÄNNANDE
För Överenskommelsens giltighet krävs att det godkänns av såväl fullmäktige i Landstinget
Sörmland som fullmäktige i envar av Kommunerna.
Detta avtal har upprättats i tio likalydande exemplar, varav Parterna tagit varsitt.
9. BILAGOR
a. Trafikförteckning och fördelning av intäkter och kostnader
b. Överenskommelse om Sörmlandstaxan och Skolkortsmodell
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Konsekvenser av skatteväxling inför regionbildning 2019
Förslag:
Inför år 2019 beslutar kommunerna att sänka skatten med 6 öre och Landstinget Sörmland
beslutar att höja skatten med 6 öre, så kallad skatteväxling. Av 6 öre skatteväxling avser 2 öre
regional utveckling och 4 öre OH-kostnader för allmän kollektivtrafik.
Vad ska skatteväxlas?
Från den 1 januari 2019 kommer ansvaret för regional utveckling samt funktionen som
regional kollektivtrafikmyndigheten övertas av Region Sörmland. För att finansiera dessa
verksamheter görs samtidigt en skatteväxling. Vid en skatteväxling flyttas uppgifter,
kostnader och skatteuppbörden från en huvudman till en annan. Ansvaret för den regionala
utvecklingen i länet har legat på Regionförbundet Sörmland (RF) och detta ansvar övergår
därmed till Region Sörmland. I Södermanland har ansvaret för att vara regional
kollektivtrafikmyndighet sedan år 2012 legat på Kommunalförbundet Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet (SKTM), där medlemmarna enligt särskild överenskommelse har
ansvarat för sin egen trafik, vilket innebär att kommunerna har haft ansvar och rådighet för
stadstrafik och lokal landsbygdstrafik, medan landstinget har ansvarat för stomlinjetrafik med
buss och tåg.
Under 2017 utredde Landstinget Sörmland tillsammans med kommunerna, RF och SKTM
förutsättningarna för en skatteväxling. Då framkom att det fanns olika modeller för vilka delar
av kollektivtrafiken som skulle kunna växlas. Efter politiska överläggningar står nu klart att
det är aktuellt att göra en skatteväxling av ett mindre slag. Det innebär att den allmänna
kollektivtrafikens OH (ledning, administration och trafikrelaterade kostnader, ruta 1 i figuren
nedan) är vad som föreslås växlas.
Allmän
kollektivtrafik

Särskild
kollektivtrafik

Trafik

2

4

OH

1

3

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

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

OH

2

Allmän kollektivtrafik

Särskild kollektivtrafik

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

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

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

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

Fig. 2 – Beskrivning av trafik och OH.

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

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

Mellankommunal utjämning
År 2019
År 2020
År 2021

Eskilstuna

Flen

Gnesta

Katrineholm

Nyköping

Oxelösund

Strängnäs

Trosa

Vingåker

Total

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29,1

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

Ersätter
-0,41
-0,21
0,0

Erhåller
0,59
0,30
0,0

Ersätter
-0,72
-0,36
0,0

Erhåller
0,77
0,38
0,0

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

Erhåller
0,04
0,02
0,0

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

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

Eskilstuna

Flen

Gnesta

Katrineholm

Nyköping

Oxelösund

Strängnäs

Trosa

Vingåker

Total

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8,4

Tabellen visar kostnader för avgifter till regionförbundet Sörmland som kommunerna växlar bort och vad det
får för kommunalekonomisk påverkan.
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14,5
-6,1

Bilaga till Överenskommelse om kollektivtrafiken i Södermanlands län:

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

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

2 Allmän Kollektivtrafik
2.1 Trafikkostnader
2.1.1 Tåg
Kostnader för regional tågtrafik inklusive banavgifter och periodkortsavtal belastar Regionen. Eventuell
tillköp av tågtrafik betalas av respektive kommun enligt överenskommet tillköp.

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

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

•

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

•

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

•

Timmar: Varje linje belastas med antal tidtabellstimmar. Som grund används den produktion
som finns i planeringsverktyget enligt gjord trafikbeställning. Den genomsnittliga kostnaden per
timme beräknas utifrån den totala kostnaden för de tidtabellstimmar som ingår i
landsbygdstrafiken.
Om linjen berör flera kommuner belastas varje kommun med sina timkostnader.
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Vid tillköp av avgång på linje som definieras som stomlinjetrafik med buss belastas beställaren
hela timkostnaden för tillköpta avgångar.

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

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

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

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

•

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

•

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

•

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

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

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

2.2.3 Reklamintäkter och Övriga Intäkter
Kommunerna kan köpa reklamplats ombord på bussarna. Intäkterna tillfaller Regionen.
Övriga intäkter direkt allokeras om möjligt. Om direkt allokering inte är möjligt fördelas intäkter enligt
trafikarbete eller enligt överenskommelse i särskild ordning.
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3 Särskild Kollektivtrafik
Kostnader och intäkter i den särskilda kollektivtrafiken fördelas i allt väsentligt på samma sätt som för
den allmänna kollektivtrafiken. Regionen utför särskild kollektivtrafik till respektive kommun i enlighet
med särskild beställning.

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

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

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

Sträckning

Finansiär

1

Eskilstuna

2

Eskilstuna

3

Eskilstuna

4

Eskilstuna

5

Eskilstuna

6

Eskilstuna

7

Eskilstuna

8

Eskilstuna

9

EskilstunaHälleforsnäs

Eskilstuna/Flen

20

Eskilstuna

21

Eskilstuna

23

Eskilstuna

24

Eskilstuna

29

EskilstunaÄsköping

30

Eskilstuna/Katrinehol
m
Eskilstuna

31

Eskilstuna

40

Eskilstuna

41

Eskilstuna

60

Eskilstuna

61

Eskilstuna

62

Eskilstuna

63

Eskilstuna

64

Eskilstuna

65

Eskilstuna

66

Eskilstuna

141

Strängnäs

142

Strängnäs

143

Strängnäs

160

Nyköping

161

Nyköping

162

Nyköping

Fördelning
Trafikkostnader

Fördelning Intäkter

Produktion inom resp.
kommun

Påstigande inom resp. kommun

Produktion inom resp.
kommun

Påstigande inom resp. kommun
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163

Nyköping

164

Nyköping

165

Nyköping

166

Nyköping

171

Flen

181

Katrineholm

182

Katrineholm

183

Katrineholm

203

Eskilstuna

206

Eskilstuna

207

Eskilstuna

208

Eskilstuna

220

EskilstunaSträngnäs

Eskilstuna/Strängnäs

230

Eskilstuna

301

Strängnäs

302

Strängnäs

303

Strängnäs

304

Strängnäs

305

Strängnäs

306

Strängnäs

325

SträngnäsBjörsund

Strängnäs

332

Strängnäs

333

Strängnäs

337
401

SträngnäsMalmköping
Vingåker-Hävla

Flen/Strängnäs

Vingåker

404

Vingåker

406
411
414

KatrineholmÄsköping
KatrineholmÄsköping
KatrineholmHävla
KatrineholmÄsköping

Påstigande inom resp. kommun

Ingen fördelning

Ingen fördelning

Produktion inom resp.
kommun

Påstigande inom resp. kommun

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

Påstigande inom resp. kommun

Vingåker

402

405

Produktion inom resp.
kommun

Vingåker/Katrineholm
Vingåker/Katrineholm
Katrineholm
Katrineholm

415

Flen

430

Flen

483

Katrineholm

484

Katrineholm
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Tillfaller Vingåker
Tillfaller Katrineholm
Ingen fördelning

776

490

KatrineholmBjörkvik

Katrineholm

512

Gnesta

513

Gnesta

514

Gnesta

515

Nyköping

525

Nyköping-Gnesta

Nyköping/Gnesta

534

Nyköping

543

Gnesta

550

Trosa

551

Gnesta-Trosa

Trosa/Gnesta/SL

552

Trosa

553

Trosa

554

Nyköping/Trosa

555

Nyköping

557

Nyköping

560

Nyköping

561

Nyköping

562

Nyköping

563

Nyköping

564

Nyköping

570

Nyköping

589

Gnesta-Flen

Gnesta/Flen

590

NyköpingBjörkvik

Katrineholm/Nyköping

601

Nyköping

602

Nyköping

603

Nyköping

Ingen fördelning

Ingen fördelning

Produktion inom resp.
kommun

Påstigande inom resp. kommun

SL: 50%, Produktion inom
resp. kommun

Påstigande inom resp. kommun

Produktion inom resp.
kommun

Påstigande inom resp. kommun

Produktion inom resp.
kommun
Delas jämnt mellan
kommunerna

Påstigande inom resp. kommun
Delas jämnt mellan kommunerna

605

Trosa-Nyköping

Trosa

Ingen fördelning

Ingen fördelning

615

OxelösundNyköping

Oxelösund

Ingen fördelning

Ingen fördelning

Ingen fördelning

Ingen fördelning

631

Strängnäs

634

Strängnäs

635

Strängnäs

636

Strängnäs

637

Strängnäs

642
643

Mariefred-Nygård

Strängnäs
Strängnäs
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655

Nyköping

656

Nyköping

660

Nyköping

663

Nyköping

667

Nyköping

672

Vingåker

674

SjöholmHansjöskolan

Vingåker

676

Vingåker

679

Flen

683

Katrineholm

686

ÄsköpingÄsköping

Katrineholm

691

Flen

700

Landstinget

701

Landstinget

710

Landstinget

715

Landstinget

722

Vingåker

730

Landstinget

759

Landstinget

760

Landstinget

765

Landstinget

780

Landstinget

801

Landstinget

802

Landstinget

803

Landstinget

805

Landstinget

820

Landstinget

821

Landstinget

841

Landstinget

876

Landstinget

Ingen fördelning

Ingen fördelning

Ingen fördelning

Ingen fördelning
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4.2 Tågtrafik
Antal dubbelturer (mån - fre)

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

Nyköpingsbanan
Stockholm Nyköping
14

Svealandsbanan

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

Sörmlandspilen

UVEN

Hallsberg Stockholm
10,5

Västerås Norrköping
15 + 2

19

17

23

17

12,5

19 + 3

17

15

23

17

12,5

17 + 2

4.3 Särskild kollektivtrafik
Regionen utför särskild kollektivtrafik för respektive kommun i enlighet med särskild beställning.
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Sida 1 ~v 4
ÖVi!renlkommel>f! ang.\.ende Sörmlandstuan, Ägarrldet den 19 oovember 201S

Överenskommelse angående Sörmlandstaxan
Agarrådet den 19 novembe r 201 5
~rtnSkOOlll~lw ong6endt Inrikfl1ing för 111 prismodd för MIlt! - SlinnJrmtbflWH> - rrlJJ/od tMIIan
~dltmmam a av Kommunolflirbundcl SlJrm/ands J(a/lekfMrofikmyndig~~ flirtfr(jrId<J av tsO och

/(SO, wd flgaml d dtn 19 nfNemkf 2Ql5,
flt/Ula 6vtrt~ slcC1llI'M1

I'fJgSedamk lIX myndigMlttu ~t am ny prisstruklUT /(Jr /linets

koIItk!Mrofik.

1

Bakgrund

100m "men för SlIrmbndl KollektiYtrnnl(myndigllet uppchS att utveckla kollektivtra fike n I "net Ilar
en 6vefsyn genomföfU <IV struktur och prlssättnlr« iI\I biljetter för rMllr med myndighetens
upphandlade trafik - Sörmlandsta""n. InfönoOOe ~v d .... lIV' SlIrmland.taxan IMflS ske under 20161
samb;lnd med att nyttleknl ....t system för blljetterir« Införs I syfte alt liifenklalör resenären,
~nt\a

översyn utg,lr IrAn de Ove,.rlpllnde

m~le n

lör mynd lg r.etens uppdrag. Uppdraget ul8~r rrln

itt kommunerna och Iandstln8"1 Ilar etl,emensam\ ansvar för IJnets toIIektMr.fik och sb~
tllls;tmmans, , e nom Kommunalfrnbundet SlIrmlanm KollektIvtralikmyndIghet, .SCf1l fOr att utl'edlo
kallektMraliken llanet sam ett sammanhillet och Integrerllt tlilf,ksystem. VId öY-ersyn av
S/lrmlandSlaxan har de ÖVi!r,ripand e målen enligt verllsamlletsplanen varit vägledande och amfaltar
I första hand målet all kallektivtrafil<en skall ut\le.:klas för iII stOdJa resianens Uilhet och
f!erUrnl&llet och st3m f6rulsllttnlngarni far en sammanhIllen och ulvidp(! arbetimarknadsresioo.
VIdare rull nva S6rmlandst8on utgl fr'n lörutslillnl"ltl!fl ~II den slaDstlrh en reponal utveckling
ioom ramen för M3I arda~nam aroot~t exh I samverkan med Mf..lAB-taxi för den regionala
t~8traflken

2

iMälordakm .

Sörmlandstaxan

Sörmlandstao n inne""1er fyra huwddflar, I denna llveren$komrnelse beskrivs prindPfrTli för
delarn, 1·3. Detalj~rade regler beslutas BV direktionen lör Sörmla nd s Kolleklfvtraflkmyndighct sam
skall följa principerna I denn~ överenskammelse. Frågan am priser för de alika produkterna beSlutas I
'!el\ilre skede efter ytterllpre ekonomiska af1<l!ywr och OVervlg.ndcn.
1. Struktur för prI$!Jllnl"lt med 1all-lndelnl"lt
2. Diljettslag och rabattfarmer - produktsortimr n\
3. Aflilrsvi llkor
4. Prlserochra!)atter

2_1 Str ukt ur ror p.'lssiittning me'" zon-indelni ng
Vid direktionens sammantrJde I maj 2015 fiSt.tände direktionen för.tilgct till ny zon-<ndclnlog enligt

figur nedan. De nna lan-Inde lning är .amardnad med den kammande MÄLA8-tuan. Denna struktur

"'" ",-,,,,,,,,,,, ,,, U... "U

.'"""~ """"

... ,,,

~ ",m'."''''Q,

4-' ~

~

~1~4
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2.2

BlIl ett.~lag

och rabatlformcr - pro duktsortiment

S<'I rmlandsta.an skall Innehålla I huvudsak tyA bllJelUlag - enke lbiljetter och perIodbIlJ etter. Utöver
detta hu~udutbud skloll också finna . perlodbl ljett för skolresor (skolkort) och period bi ljetter för 1
eller 3 dagar (turl.tbiljett).
Rallltter $bli omlatto följande:
• Rabatt pol enkelbiljetter köPli med resbsu eller mobil
• Rablltt för ungdom (-20 Jr) ad! ,tuderande (-26) Ir til~mp.ils poIl"'riodkort och enkelbiljetter
• ~m upp t il 7 ~r I'!:ser avgittifrill I sa;llsbp med bct3lande resenl'i, (max 2 barn per betalllr'IM)
•

Rabatt för giltighct ll~lr.afik gliiler under Vlrdagar II~fik (preliminärt g. 14 och 18-21), umt
IOfdapr, sOn,bpr och helgdagar undanl ... ct nattrafik och tillämpas pol perlodkort 30 (lagar för

l-lon.

De blljeml~g som skall i~ i S<'IrmlandstUan sammanfatto. i följande liDeIl

2.3 Artll rsvlllkor
De villkor SOm shllllälla ~id införmde av S<'I rmlandstilXan skall omfatta regler för slltlchet,
AldefS(lrllnser och lörs.'lljn lngskanaler. De prlOOper som redovisas I denna överenskommelse skall
yara vagledande för myndighetens bes lut om tldse lll!ehcter och försäljningskanaler Vldare kan nya
tekniska IOsnlngar som möj lIggOrs genom ny bllJetterll1/!Sleknl k ge fOfIJtsättnlng.r för a nd ra

~

4!:

~ cCÅ;~
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Över~n<kommel~ a ngå~nde Sörm land,ta.an, Ägarr.det den 19 rKIvcmbe r 2015

rabaUlormer och försäljn ingskanale r ",m ,ucce"M kan Införa, av myndigheten 100m rame n för
denna överenskommelse.
Inri ktning för

~ Idersreglcr:

(slutliga detalJ regler fastställs av myndiilheten)

-Upp till två barn I sällskap med en bct"lande
Barn nummer tre betalar ungdom"'vgift.

re~när fe~r

avgifhfritt till det datum de fyller

~Iu

år.

• Rabatt för ungdom (· 20 år) och stude rande (·26) år tillämpas på pe riod kort och enkelbiljetter.
'Alla andra t>ctalar för vuxe n biljett
Inriktning för tldsregler: ' slutliga detaljregler fastställs all myndigheten)
•

För gilt ighet I låetrafik galler tiderna 9·14, 18·24 IIard~ga r, samt ~rdagar, söndagar och
undantaget nattrafik och tillämpas på period kort 30 dagar för l -zon

•

Enkelbiljetter prissätt, per lon med 3loner ",m takprb. Enkelbiljetter gäl ler ioom 1 zon för
byten inom 1 timme och fö r re",r "'''' omfattar 2 och ner mner med byten ioom 2 timmar.

Inriktn ing för geografisk giltighet: (slutliga detaljregi .. , f"'htäll.

iI\I

~Igdagar

myndigheten)

EnkelbilJett", gäller för lmn, 2 zoner eller för län med.1I busstrafik ,om in&år i Sörmlandstraliken.
För resa med Sö rmland,trafiken ti ll angränsande län gäller ,.rsklld. regle r som beslutas av
mynd igheten.
Periodkort 30 dgr och turistkort ",m gäller för 1 zon kan användas inom zonen I all busstrafik I
SörmlMdstrafike ns regI. Period kort 30 dagar elle r turl,tkort som Källe r för län kiln användas I all
busstrafik ",m ingår i Sörmlandstrafiken ",mt busstr.diken ti ll zon SöderUl}e.
Inriktning filr glltlehet på tåB : (slutliga detaljregl .. r fastställs

~v

myndigheten)

fö r resor me<! tlig gä ller operatörens biljetter.
Sörm land,trafiken period kort 30 dagar med

län~lItigl let

gäl ler tör all regional tågtrafik inom länet.

Giltiehet avser enbart från och til l station Inom IlInet.
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In riktning för försäljnlng.k3naler: (slutliga detal)regler fastställs av myndigheten)
Försä ljning av Sörmland,trafikens biljetter skal l st:e så aU blljllltcr är enkelt tillgängliga. Myndigheten
beslut.r om fÖrsälj"ln"skan.ler och val av fiirsåljningsk3naler k3n förändras och utvecklas under tid.
De kanoler som preliminan avses Införas I samba"d med ny teknik under 2016 omfattar följande;

2.4 Priser och rabatter
Pri,er och nivå på rabatter skalll>esluta, i senare ,kede efter ytterligare ekonomiska bedömningar
och awägningar.

Vid ägamld den 19 november 2015 har medlemmar"" i Kommunalförbundet Sörmlands
Kol lektMrafikmvndlghet, företrädda av LSO och KSO, för sin I
dokum ent
redovisad .. Inriktn ingen för Sörmlandsta .an.
Landstlnsct Sörml.nd - Asa KulIgren (LSO)
Esk ilstuna kommun - Jimmy Jonsson (KSO)
Flens kommun - Jan-Erik l.Msson (KSO)
Gnesta kommun -Johan Rorkllnd (KSO)
Katrineholms kommun - Göran Dahlström (KSO)

-

Nyköplngs kommun - Urban Granström (KSO)
Oxelösunds kommun - Cathorina Fredriksson (KSO)
Strängnäs kommun - Jacob HOgfeldt (KSO)
Trosa kommun - Daniel Portnoff (KSO)
VIngåke, kommun - Anneli Berq:tsson (KSO)
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Överenskommelse angående Skolkort
(}"eftMkamrMlse ang6ende Inriktning/IN .kalkar/lnom ny prlsmaddl /IN läMt - $6rm/(fndnax(fn •
Ird//ad mel/an ~dlemmamo av Kammunal/lJrb~ndet SlNmlands /«(JI/;>klilllrafikmyndlg~et
(Myndigheten) vid iIf1urr6det ckn 16 mem 1OJ6.
~nna 6vertnsJcummelse draM _a ~/;>dondt

trx Myncllflhttens beslut om prlnd~r trx .kolkort /

IJlnets kallfoktMraJit.

1

Principer fOr skolkort

Inom firnen mr MyndijJilttens uppdrii Itt ulWC;1da kollt>ktMrafiken III""t har en Mr'$'{fl
lenomförU av .truktur och prissättning IV biljetter för re'lO!" ml!"d Myndighetens upphandl~e tr.Ifik •
Sörmlandstaxan. InRH"ande av den nya SörmlandsulIlIn avse. dre under 2016 I sambflnd med att nytt
tekniskt s)'Stem för biljettering Infö",.
Som en följd av Införande av ny struktur för biljettpriser I Sörmland påverka s <xks;\
finansieringen av skolskj uts. Skolskjuts är ett prlmlirkommu na lt ansvar, men samtid igt utför. stor
del av skolskjuts I linjetrafiken. Finansieringen av skolskjuts I linjetrafik har skelt genom att
kQmmunen kÖpl!r.kolkorl av Myndigheten och ursPfungligen med Pflser för att motsvara
kostnad för att erbjuda skoldrjuts. Dagens pf1smodell för kQllt>ktlvtraflken bygger på en
avst~ndsbflserad prl~ttning ge""rellt, dl, förenkllnaar för slwlkOft har Införts med lon-prlser.

-

f ör att uppt'IJ ö ......ripanoK. syften med Integrel1lt och samordnat trnflbystem maste skolresor
så linet m6jHct samOfdnas med ~njetrafik. Det ger både förutsllt!nlngant! erbjud~ ett bä!!re
trafikuibud för allmänheten samtidigt som de saml3de resurserna ger fÖfUtsllttnlnpr för
effektivare <xh resumtlålare trnfiklöSfllnCar.
Den nVil modellen rör prlssattnlng av skolkort skall ge Incit~menl för Sörmlandslän$ kommuner
(Kommunerna) alt utnyttja den reslonala linjetrafiken och landstinget Sörmland (Landstinget)
ott erbjuda ett utbud 'om möter skolresandets b(!hQv. för skolresor i lokal t rafik Innebar
kQstnaden för skQ lkort en Int~kt IlInjetrallken och stim ulerar t ill ratlonf>l lo lösn lnsa r med elt
samordnat tfifikutbud . Kommu""trla åtar sig att verka för att skolresor I första hand utnyttjar
linjetrafiken och köflCr skolkort enli,t denna överenskommelse.
Sko/resandet, som orta dimensionernr behovet av fafoon, ger därmed förutsllttnlngar att
erbjuda ett större tfafikutbud lin vad som lir m6jliflt ulan deSSil fordo"",esurstr ~ven om
Inl .kterna Inte täcker ka.tn.aderoo för trafiken. ~mtldigt mhte intliklstllll;\n IlInjel.... roken
balansel1l ka.l nadl-ma på en rimll@;nlW rör at! begrlnsa sbttebldragen föt stomllnjetraflken
med buss och tåstrnfiken som Landstinget aMYlIrar för. Oet erfordl-rlil!;a sbllebldl"lll!et som följd
ItY sko/korlSprlser enllgl oonnol prls$lttnllli kan (ij motIvems av att ell önsbl traIlkulbud klin
erbjudas- det viII slIga ingå I ett Integrerat och samordnat trafiksystem som m6ter de behov och
krav som 18W last I länets IrnfikförsörjnlngsPfOlIrnm. En Int~ktsnivå som ligger I nivå med den
generella Intllktsniv1in från alImInna rC$(>nlrer I hÖ(ltrafik bedöms därför rImII, och mQtlverar
.kQlkor tspriser relaterade t ill normalpris lör p.erIQdkQrt .
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o..erenskammelse ans'ende Skolkort, Ägarrlldet dcn 16 mars 2016

1.1 Struktur för prissättning med zon-Illdelnlng
VId Mvndighetens direkllonS'NImmanträde I maj 2015 faststlilldes föoIaget t. rov Iort-Indelnlng enli&t
figur nedan. Denna ron·lndelnlng är samordnad med den kommande MÄLAB·U.. n. Denna struktur
och zon·lndeln lng II88er till grund för slut liga beslut om $l(olko.t inom ramen för Sörmlandsli xan .

•

1.i .Skolkort - principer för prissättning och glltigh,"et·
I samband med Införande av den nVi ' SörmlandslaGn" InfOrs ocksl nya rcglfr för skolkort I
linjetrafiken.
•
Dellllnnebär följande;
•
•

•
•
•
•

•

Nuvarande model~ dJr kommuner köper skolkort w Myndlfl;heten, behllls mcn kostnaden för
skolkort kopplas tln länets pmmodell - ·Sörmlandsuon" med ("('f zon· Indelning
Samma prissättning galler för grundskoledever och gymnasieelever utlfrjn trspriset 9,5
m$nadspri..,r cnllst no rmaftaxa med fakturering per termin. Skolk",t e'bjuds för 1 ,on el ler för
lin I likhet mM lWri8a periodkort.
Det rabatterade priset för u!'«domir sJllercnb.art för biljetter som köps direkt W urcdomar odr
oftaS! utnyttjas under Il«trafik som bbnd annat mctlYerar det llgre priset
btr, ti llägg fllr tål slopas och Ger darmed Incitament iII ut("('fUja beflntllB t;'lgt",flk där" Ir
möjligt.
Möjlieh~1 finns alt kcmpJettcra skOlkortet med ettlAgtrafikkort som lagras pA samma re..,!<ort.
Genom länets flnanslerlngsmodell 'terförs kommunens kostnad för ~k"lkort som intäkt I lokal
tl1lnk och I reponal trafik 1~8 odr lIcmbuu). Fil< skolwrt som e nb.art utnyttjas i lobitrafIk
~terfÖr5 allt" llel. kost~lIr!n för skolkort som intäkt.
Möjligheten för kommuner att erbjuda ·c~kort" behålls och dir prls.s.lttnl"l! beräknas separat
b3serat pa ""mlli!rkJnsavtalets huvudprloclper om alls~arsfördelnlnS "dl finansIering.

I det nVil betalsystemet, som Införs hösten 2016, kommer skolelever resa med kontaktlösa resem..l
S~temet kommer ocI<sA unde rlätta admlnlstl1llion w sk,,-';ort. I odr med a1l Ingen Information
IaRflIs p5 kortet kommer det vara möjll!t Jtt via e n _blösnq aktivera, IVJktlvera odr beställa nVa
k"rt. De t kommer gol att ladda andra produ~ter pol skolkortet, uem ~Ms fOr resor pil frltldcn.
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1.3 Villkor för skolkort
Skolkort av,e, i första har;d utn)'ttjas för re'iOr ti ll och fr~n skolan, men en utökad giltijj;het införs som
ger en flexi blare användning av skolkorten. Avgrämn ing i gilt ighet m~ste sa mtidigt ske mot beho'let
av intäkter i li njetrafiken och utifrån likabehand ling'principen av elever ,om erhåller fria skolresor
och elever som inte erhåller detta.
För skolkortens giltighet skall gälla att de kan använda, för tre (3) reso r per dag (varje re .. inkluderar
en polstigning med tid för övergång) måndag - fredag under te nninstid. För l -lOn skolkort kan
kommun införa utökad giltiehet . Vid inUktsfördelning skall dock intäkter i regional trafik från dessa
skolkort beräkna, ut ifrån normal prissättning.
Fö r giltighet under kvällar och he lger kan skolkortet komp letteras med ett lågtrafikkort (eller
'iOmmarkort ffir 'iOmmarlovet) som lacra, på samma resekort men köps individuellt via
Myndijj;heten, nonnala försäljn ing,kanaler. Alternativt kan sko lkort kompletter.s med reskassa som
också lagra, på ,amma rese kort.
För elever .<om ~j erMl ler skolkort kan biljetter köpa, til l reducerat pris el ler lågtrafikkort köpa, 'iOm
ger resmöjligheter i lågtrafik.

1.4 I'riseruch r.lbatte.·
Priser för skolkort fö ljer Sörmlandst~xans normala, Ide r~ducerade, perIodkortsprI se r.
Skolkortspriset skal l uppgå tili priset fiir ~1I30 ·d~garskert multiplicerat med 9,5 och sk~1I fi nnas
fö r en lOn eller lör l:inet.
• Pri, fakturera, terminsvis med mån.d'pri, mult iplicerat med 4,5 för hö,tterminen och
. månad'pri, multiplice rat med S för vå rterminen.
•
•

Pris på period kort beslut., i
avvägn ing"r.

,~ n are skede

efter genomförda ekonomiska bedömningar rn;h

Vid ägarrJd 16 mars 2016 har mudlemmarna l My"di~heten, företr'Jdda av LSO och KSO, för si n del
tillstyrkt den I della dokument redoviS<lde Inriktningen
I
land,tinget Sörm land - Mon ica Johans'iOn (lSO)
Eskilstuna kommun - Jimmy Jansson (KSO)
Flens kommun - Jan-Erik La rsson (KSO)
Gnesta kom mun -rohan Rodllnd (KSO)
Katrineholm, kommun - Göran Dahl'tröm (KSO)
Nyköpines kommun - Urb<1n Gron,tröm (KSO)
Oxelösund, kommun -

Cath~ri n a

Fred ri ksson (KSO)

Strä ngnäs kommun - Jacob Högfeldt (KSO)
Tro .. kommun - Daniel Portnoff (KSO)
Vi ngåker kommun - Anneli Benet' 'iOn (KSO)
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Årsredovisning 2017 – Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2017 för Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet.
2. Kommunfullmäktige beviljar Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, samt det
enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2017.
Sammanfattning av ärendet
Den samlade bedömningen av verksamhetens måluppfyllelse är att Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet även verksamhetsåret 2017 i stora delar uppfyller en god
ekonomisk hushållning. Anledningarna till bedömningen är flera, och återfinns bland
annat i en fortsatt ökad resandeutveckling i tåg- och i busstrafiken, en ökad
tillgänglighet till kollektivtrafiken i enlighet med nationella kriterier, åtgärder för ökad
digitalisering samt förbättrade miljönyckeltal. Även de faktum att det under året
genomförts aktiviteter som gett Sörmlands medborgare ytterligare förutsättningar att
kunna leva, växa och verka i Sörmland och Mälardalen bidrar till måluppfyllelsen.
Citybanans öppnande, Ostlänkens projektering, driftsättning av nytt resecentrum i
Strängnäs och det fortsatta arbetet med dubbelspår på Svealandsbanan i höjd med
Härad är alla exempel på sådana bidrag som skapar förutsättningar för myndighetens
verksamhet.
Utöver det har det varit byggstart för tågdepån i Eskilstuna, lansering av Programmet
Ny trafik 2017 med fler turer med regionaltåg samt pendlarbiljetten Movingo,
öppnande av Movingo kundservice samt förberedelser för etapp 2 i tågtrafiken där de
första av de beställda 33 tågen levereras under 2019.
Totalt väntas satsningarna på Ny Trafik ge betydande effekt på länets utveckling och
leda till en ytterligare integrerad arbetsmarknad i Mälardalen.
Under året har Myndigheten deltagit i nationella och storregionala forum för
kollektivtrafikens utveckling såsom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting),
Mälardalsrådet och dess process En Bättre Sits samt MÄLAB. Myndigheten har även
under året arbetat aktivt för att synliggöra att fördelningsmodellen för tågens tillträde
till spår och i synnerhet de så kallade prioriteringskriterierna behöver anpassas till
rådande lagstiftning och resandeutveckling.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-05-15
Årsredovisning 2017 – Sörmlands kollektivtrafikmyndighet inkl. bilagor

Justerandes sign
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KS 2018/187

Årsredovisning 2017 – Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2017 för Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet.
2. Kommunfullmäktige beviljar Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, samt det
enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2017.
Beskrivning av ärendet
Den samlade bedömningen av verksamhetens måluppfyllelse är att Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet även verksamhetsåret 2017 i stora delar uppfyller en god
ekonomisk hushållning. Anledningarna till bedömningen är flera, och återfinns bland
annat i en fortsatt ökad resandeutveckling i tåg- och i busstrafiken, en ökad
tillgänglighet till kollektivtrafiken i enlighet med nationella kriterier, åtgärder för ökad
digitalisering samt förbättrade miljönyckeltal. Även de faktum att det under året
genomförts aktiviteter som gett Sörmlands medborgare ytterligare förutsättningar att
kunna leva, växa och verka i Sörmland och Mälardalen bidrar till måluppfyllelsen.
Citybanans öppnande, Ostlänkens projektering, driftsättning av nytt resecentrum i
Strängnäs och det fortsatta arbetet med dubbelspår på Svealandsbanan i höjd med
Härad är alla exempel på sådana bidrag som skapar förutsättningar för myndighetens
verksamhet. Utöver det har det varit byggstart för tågdepån i Eskilstuna, lansering av
Programmet Ny trafik 2017 med fler turer med regionaltåg samt pendlarbiljetten
Movingo, öppnande av Movingo kundservice samt förberedelser för etapp 2 i
tågtrafiken där de första av de beställda 33 tågen levereras under 2019.
Totalt väntas satsningarna på Ny Trafik ge betydande effekt på länets utveckling och
leda till en ytterligare integrerad arbetsmarknad i Mälardalen.
Under året har Myndighetens deltagit i nationella och storregionala forum för
kollektivtrafikens utveckling såsom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting),
Mälardalsrådet och dess process En Bättre Sits samt MÄLAB. Myndigheten har även
under året arbetat aktivt för att synliggöra att fördelningsmodellen för tågens tillträde
till spår och i synnerhet de så kallade prioriteringskriterierna behöver anpassas till
rådande lagstiftning och resandeutveckling.
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Åreredovisning 2017
Granskningsrapport
Revisionsberättelse 2017
Protokollsutdrag från direktionens sammanträde

Beslutet skickas till
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef
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Revisorerna i Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Till:

Fullmäktige hos respektive medlem:
Eskilstuna kommun
Gnesta kommun
Nyköpings kommun
Strängnäs kommun
Vingåkers kommun

Flens kommun
Katrineholms kommun
Oxelösunds kommun
Trosa kommun
Landstinget Sörmland.

Revisionsberättelse för år 2017
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (org. nr 222000-2931).
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål , beslut och
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för
att det finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som
gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund
för bedömning och ansvarsprövning.
V år granskning visar att årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunala
redovisningslagen och god redovisningssed.

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Kommunalförbundet Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
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Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella
mål och verksamhetsrnål som direktionen uppställt, i allt väsentligt.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionens
ledamöter samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Vi åberopar bifogade revisionsskrivelser och rapporter.

Nryping den 13 mars 2018

I!)~~r:r

Marita Bengtssr

----

Bilagor:

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
De sakkunnigas rapporter (nr 1-3)
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Lekmannarevision i
Länstrafiken i Sörmland AB

Till årsstämman i Länstrafiken i Sörmland AB
Org.nr 556194-6236

Granskningsrapport för år 2017

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv
och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av
årslbolagsstämman fastställda ägardirektiv.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig
grund för bedömning och prövning. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Under året har lekmannarevisorerna granskat bolagets former och instrument för styrning, uppföljning och kontroll. Granskningen har visat att det föreligger en tillräcklig struktur avseende
intern kontroll inom Länstrafiken i Sörmland AB.
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Nyköping den 13 mars 2018

ils Gustaf Wachtmeister

,1# / crf:? ~ ~
/Marita
I~~~
~ ~/ ~
BengtssonJ. .

792

Revisionsrapport 2017
Genomförd på uppdrag av revisorerna
mars 2018

Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet och
Länstrafiken i Sörmland AB
Granskning av årsbokslut 2017
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1. Inledning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sörmlands läns kollektivtrafikmyndighet har
vi granskat årsbokslutet samt årsredovisningarna för förbundet och för dess helägda
dotterbolag, Länstrafiken Sörmland AB, med avseende på verksamhetsåret 2017.
Revisionen har utförts i enlighet med kommunallagen, kommunala redovisningslagen samt
god revisionssed i Sverige. Vad gäller bolaget har granskningen utförts med utgångspunkt
från aktiebolagslagen samt årsredovisningslagen.
Syftet med denna rapport är främst att ge förbundets förtroendevalda revisorer information
om årsbokslutet 2017, samt att redovisa de väsentligaste noteringarna som framkommit vid
granskningen av bokslutet och årsredovisningen. Alla belopp är angivna i miljoner kronor
(mkr) om inte annat anges.
Granskningen har omfattat följande områden:
Årsredovisning:





Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Noter/Tilläggsupplysningar

Allmänna granskningsåtgärder:
 Verifikationsgranskning
 Kontroll av inbetalning av skatter och avgifter
 Genomgång av beslut i protokoll
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2. Förbundets resultat- och balansräkning
Vi har granskat årsredovisningen per 31 december 2017 samt analyserat större avvikelser
och förändringar mot budget och föregående års årsredovisning. Nedan lämnas
kommentarer till väsentliga resultat- och balansposter för vilka vi gjort iakttagelser i
granskningen.
2.1. Resultaträkning samt prognos
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet redovisar per 31 december 2017 ett
nollresultat. Budgeten för helår uppgår till 0 mkr. Eventuella överskott återbetalas till
medlemmarna och justeras i samband med respektive årsbokslut.
Medlemsbidragen uppgår till 638 mkr i jämförelse med föregående år om 589 mkr, vilket
framförallt beror på helårseffekt av Serviceresor trafiken inom ramen för myndighetens
verksamhet samt att ytterligare en medlem anslöt sin färdtjänstverksamhet till myndigheten.
Resultatet är även en effekt av införande av Sörmlandstaxan och ny zonindelning. Totalt sett
har detta inneburit sänkning av taxor samt ökning av resande med rabatterade produkter.
Verksamhetsintäkterna uppgår till 185 mkr i jämförelse med 190 mkr föregående år, och
budgeterades till 166 mkr. Avvikelsen mot budget hänför sig till intäkter som det ej
budgeteras för som sedan vidarefaktureras, såsom avtalade tjänster avseende Movingo
Kundservice samt Movingo app, hemsida (BRUM) och intäkter från Trafikverket.
Verksamhetsintäkterna uppvisar en minskning med 4,7 mkr i jämförelse med föregående år.
Huvudförklaringen bakom denna utveckling är nya Sörmlandstaxan inklusive ny zonindelning
som totalt sett inneburit en taxesänkning samt att köp av rabatterade produkter har ökat.
Verksamhetens kostnader uppgår till 819 mkr i jämförelse med 779 mkr föregående år, vilket
beror på ökade kostnader på grund av mer personal, kostnader för Movingo
(vidarefaktureras) och ökade trafikkostnader. Även kostnader för serviceresor har ökat
väsentligt i och med tillkommande uppdrag från medlem samt en engångseffekt vid en
direktupphandling av serviceresor.
De finansiella intäkterna och finansiella kostnaderna är i nivå med föregående år. Inga
ränteintäkter har erhållits under 2017 och kostnaderna avser i år en räntedel i
pensionskostnader.
Vår bedömning är att det redovisade resultatet ger en rättvisande bild, i allt väsentligt, av
myndighetens verksamhet med avseende på perioden 1 januari till och med den 31
december 2017.
2.2. Balansräkningen
Materiella anläggningstillgångar
Posten har ökat jämfört med föregående år vilket hänför sig till att förbundet investerat ett
nytt betal- och realtidssystem på bussarna, aktiverat föregående år om ca 7,1 mkr, samt nytt
skyltprogram 1,2 mkr. Det rådde viss osäkerhet föregående år om att det i den aktivering
som skedde med 7,1 mkr fanns inslag av tjänster som borde kostnadsföras. Utredning har
skett under 2017 och det har konstaterats att det enbart är en investering som ska aktiveras.
Emellertid har denna aktivering varit nettobokförd (investering med avdrag för bidrag från
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Trafikverket), vilket är felaktigt enligt god redovisningssed Investering och bidrag ska
bruttoredovisas och rättelse har skett under 2017.
Gällande övriga materiella anläggningstillgångar så har det bokförda värdet minskat vilket
beror på räkenskapsenliga avskrivningar.
Det noteras att förbundet inte har uppdelat materiella anläggningstillgångar i komponenter
fullt ut. Förbundet bör dock ta kravet om komponentredovisning i beaktande vid framtida
investeringar, om så skulle bli nödvändigt.
Finansiella anläggningstillgångar
Ingen förändring jämfört med föregående år. Posten avser andelar i Länstrafiken Sörmland
AB, AB Transitio, Mälardalstrafiken AB samt Samtrafiken i Sverige AB. Nedskrivningsbehov
bedöms ej föreligga.
Övriga kortfristiga fordringar
Större balansposter utgörs av kundfordringar, interimsfordringar samt övriga kortfristiga
fordringar. De kortfristiga fordringarna har minskat med 155,2 mkr jämfört med föregående
år, där det främst är kundfordringarna som har minskat hänförlig till avslutande av projektet
Citybanan under året.
Kassa och bank
Kassa och banktillgodohavanden uppgår till 61,5 mkr i bokslutet, vilket innebär en minskning
med 37,5 mkr jämfört med föregående år. Minskningen förklaras främst av utlåning om 6,8
mkr till Länstrafiken Sörmland samt investering i BRUS-projektet och övriga materiella
anläggningstillgångar.
Avsättningar
Förbundets avsättningar utgörs av pensionsåtaganden och uppgår till 3,2 mkr i jämförelse
med 2,1 mkr förgående år, vilket förklaras av ett ökat åtagande då antalet anställda ökat. Det
totala åtagandet har verifierats mot externa underlag.
Kortfristiga skulder
De kortfristiga skulderna utgörs främst av leverantörsskulder, interimsskulder samt övriga
kortfristiga skulder, däribland semesterlöneskulder. Posten har minskat jämfört med
föregående år, 190,9 mkr i jämförelse med 359,1 mkr. Förändringen jämfört med föregående
år hänför sig främst till minskad skuld avseende medfinansiering av Citybanan, med 184 mkr,
vilket i sin tur hänför sig till ovan nämnda medfinansiering av Citybanan.
Vi har utfört avstämningar mellan huvudboken och verifierande underlag. Stickprovsvis
granskning av väsentliga förändringar och poster har utförts mot underlag. Inga väsentliga
avvikelser eller differenser har iakttagits.
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3. Bolagets resultat- och balansräkning
3.1. Resultaträkning
Bolagets intäkter avseende hyror är i nivå med föregående år. Övriga intäkter har ökat med
0,5 mkr jämfört med föregående år, posten avser vidarefakturering av elbussprojektet till
förbundet samt ytterligare fakturering för el, städ och reparationsarbeten.
Övriga externa kostnader uppgår till 2,3 mkr och har minskat med 0,1 mkr i jämförelse med
föregående år. Posten avser främst tomträttsavgäld, reparationer och underhåll av både
inventarier och fastigheter samt kostnader för elbussprojektet. Kostnaderna för reparation
och underhåll samt elbussprojektet har i sin helhet vidarefakturerats.
Avskrivningarna uppgår till 3,4 mkr, vilket är en minskning med ca 0,5 mkr i jämförelse med
föregående år. Bolaget har under året avyttrat bilar vilket har medfört lägre avskrivningar.
Ränteintäkterna och räntekostnaderna är i nivå med föregående år, ökat med 0,05 mkr
avseende nytt lån från förbundet.
3.2. Balansräkningen
Fastigheternas bokförda restvärden har minskat i takt med avskrivningar enligt plan.
Uppbokning av pågående nyanläggningar har skett med 14,1 mkr vilket är främst hänförlig till
Katrineholmsdepån, cirka 12 mkr.
Posten maskiner och inventarier har minskat på grund av årets avskrivning samt avyttring av
bilar under året. Avskrivningar har gjorts enligt plan. Förändringen är i rimlig i jämförelse med
föregående år.
Aktier och andelar i intresseföretag är oförändrat jämfört med föregående år. Posten avser
innehav i Länstrafiken Mälardalen AB.
Kundfordringarna har minskat med 1,7 mkr jämfört med föregående år. Minskningen beror
på att fordringar till myndigheten har minskat då Citybanaprojektet är avslutat, förändringen
är rimlig.
Skulder hos koncernföretag har ökat med 192 mkr i jämförelse med föregående år, vilket
beror på att medfinansieringen av Citybanan är slutreglerad då projektet är avslutat. I övrigt
har posten ökat med 6,8 mkr vilket avser upptaget lån från förbundet.
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter i nivå med föregående år, avser
tomträttsavgälder kvartal 1 år 2018.
Kassa och banktillgodohavanden uppgår till 8,3 mkr (9,5 mkr) i bokslutet, vilket innebär en
minskning med 1,2mkr jämfört med föregående år. Mindre investeringar skett under året.
Leverantörsskulderna uppgår i årsbokslutet till 1,9 mkr, vilket är 184,4 mkr lägre än
föregående år. Minskningen är relaterad till medfinansieringen från Trafikverket som är
reglerad då Citybanan är avslutad.
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Övriga skulder avser momsfordran i år, momsskuld föregående år. Rimlig förändring då det
beror på försäljning och inköp.
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 1,7 mkr i jämförelse med
föregående år. I år har bolaget ingen skuld uppbokad vilket beror på att rutinen för
faktureringen har ändrats under året. Föregående år fakturerades hyror per kvartal, i år
fakturerar bolaget innevarande månad.
Vår granskning har omfattat avstämningar mellan huvudboken och verifierande underlag.
Stickprovsvis granskning av väsentliga förändringar och poster har utförts mot underlag. Inga
väsentliga avvikelser eller differenser har noterats.

4. Sammanställd redovisning
Sammanställd redovisning (Koncernredovisning)
Årsredovisningens finansiella avsnitt omfattar en sammanställd redovisning som omfattar
förbundet och bolaget. I förvaltningsberättelsen presenteras en övergripande analys av
koncernens utfall för perioden. Vi har granskat den sammanställda redovisningen utan att ha
noterat väsentliga felaktigheter.
Vår övergripande bedömning
Efter vår granskning av resultat- och balansräkning, samt sammanställda redovisning är det
vår bedömning att förbundets och bolagets resultat och ställning ger en rättvisande bild av
verksamheten per den 31 december 2017.

5. Kommentarer till årsredovisningen
5.1. Förbundets årsredovisning
Vi har granskat förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2017. I granskningen har vi
beaktat att god redovisningssed för kommuner/kommunalförbund i allt väsentligt har
efterföljts av förbundet. Årsredovisningens förvaltningsberättelse inleds med ett beskrivande
avsnitt om väsentliga händelser under året, samt att verksamheten beskrivs ur
medborgarperspektiv, trafikförsörjningsperspektiv, medarbetarperspektiv samt ekonomiskt
perspektiv. Därefter presenteras måluppfyllelsen för verksamheten. God ekonomisk
hushållning kommenteras särskilt. Vår bedömning att redogörelserna är utformade i enlighet
med gällande lagstiftning.
I likhet med föregående år beskrivs förbundets arbete med intern kontroll, vilket är positivt.
Det framgår att förbundet fortsatt att arbeta på bred front. Under året har förbundet arbetat
med intern kontroll med utgångspunkt från den fastställda planen för intern kontroll. Två
interna revisioner har genomförts, en på våren och en under hösten. Vi noterat att förbundets
interna kontrollplan även omfattar moment med avseende på informationssäkerhet, vilket vi
ser mycket positivt på.
Dock bör det i sammanhanget understrykas att förbundets snabba tillväxt ställer krav på ett
kontinuerligt arbete med att fortsätta att utveckla strukturen för intern kontroll. Detta även om
en övergång till Region Sörmland förbereds. Vår bedömning är att förbundet arbetar med
intern kontroll i linje med detta.
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Förbundets framtida och förväntade utveckling
förvaltningsberättelsens avslutande avsnitt.

presenteras

och

kommenteras

i

I årsredovisningens avslutande avsnitt presenteras den finansiella redovisningen, med
resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser, sammanställd redovisning samt
tilläggsupplysningar. Det lagstadgade balanskravet klaras av förbundet.
Bedömning:
Förvaltningsberättelsen bedöms ge en god bild av väsentliga händelser under
verksamhetsåret 2017. Beskrivning och analys av måluppfyllelse bedömer vi vara
tillfredsställande och ger en tillfredsställande och översiktlig redovisning av förbundets
resultat vad gäller verksamhet och ekonomi. Årsredovisningen ger en intresseväckande bild
av verksamheten och har utvecklats ytterligare i jämförelse med föregående år. Inga
väsentliga brister har identifierats.

6. Bokslutsprocess 2017
Vi bedömer att bokslutsprocessen har väsentligt förbättrats och fungerat väl i år. Förslag till
årsredovisning har funnits framme till vår granskning.

7. Sammanfattande slutsatser av årets revision
Vår bedömning är att förbundets årsredovisning, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av
resultat och ställning per den 31 december 2017 för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet samt
att årsredovisningen i Länstrafiken Sörmland AB är rättvisande.

Stockholm den 13 mars 2018
Johan Perols
Certifierad kommunal revisor

Johanna Eklöf
Auktoriserad revisor
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Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 1 mars 2018, Hotell Malmköping, Malmköping, kl. 13.00-

15.45
Justerad paragraf: § 8 justerades omede lbart v id sammanträdet.
Närvarande:

Monica Johansson (S), ordförande
Christer Kax Sundberg (L), ersättare
Daniel Port noff (M), vice ordförande
Sarita Holti (S), ledamot,
Carl Werner (MP), ledamot
Christina Södling (S), ersättare
Urban Granström (S), ledamot
Catharin a Fredriksso n (S), ledamot
Annelie Bengtsson (S), leda mot
Lars Härnström (M), ersä ttare

Förhindrade:

M agn us Leivik (MI, ledamo t
Ingrid Jerneborg Gl imne (M), ledamo t
Mattias Claesson (e), ledamot
Jacob Högfeldt (M), ledamo t
Lei f Lindström (S), ersä ttare
Göran Dahlström (S), ledamot
Ann-Sofi e Lifvenhage (M), ledamot
Johan Rocklind (S), ersättare
Jan-Erik Larsson (S), ledamot
Roger Ti efensee (e), ersättare

Övriga närvarande:

Christer Nodern ar, (M), ersätta re
Dag Bergentoft (M), ersättare
Tomas Baner, Flens kommun, tjänsteperson
Kristina Welin, Strängnäs kommun, tjän steperson
Jacob Annerfors, Landstinget, tjänsteperson
Helena Ekroth (SKTM), tjänsteperson
Carl Nordblom (SKTM), tjänsteperson
Helena Fransson (SKTM), tj änsteperson
Matt hias pfeil (SKTM), tjänsteperson
Hanna Bergström (SKTM), tjänsteperson
Åsa Bjerke (SKTM), tj änsteperson
Helene Lundkvi st Lontos (SKTM), tj änsteperson
Ulrika Åkerblom Sandberg (SKTM), tjänst eperson
Emma Ehrenkrona (SKTMI, tj änsteperson
Mathias Hjelte (SKTM), tjänsteperson
Zana Zgog (SKTM), tj änsteperson
Emil Berglund (SKTM), tj änsteperson
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A.

Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sa mmanträdet.

B.

Upprop
Helena Fransson genomförde uppropet

C.

Val av justerare för sammanträdet
Urban Granström valdes att justera protokollet jämte ordförande.

D.

Godkännande av dagordning
Direktionen godkände dagordningen med tillägg av övrig fråga om lokalise ring för kommande
sammanträde.

E.

Ärenden

------------------------------------------------------------------r~
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§ 2 Fastställande av Årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Föredragande: Emma Ehrenkrona m.fl.
Bilaga: Förslag till Årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Beslut
Direktionen godkände årsredovisn ing 2017 för Kommunalförbundet Sörmlands
Ko Ilektivtrafi kmynd igh et.
Årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet sänds till
medlemmarna för erforderl ig hantering.

Sammanträdet
Vid sammanträdet överenskoms om ett anta l redaktione lla justeringar som kommer att göras innan
årsredovisningen sänds till medlemmarna.

Ärende
Den sam lade bedömningen av verksamhetens måluppfyllelse är att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet även verksamhetsåret 2017 i stora delar uppfyller en god ekonomisk hushållning.
An led ningarna till bedömningen är flera, och återfinn s bland annat i en fortsatt ökad
resandeutveckling i tåg- och i busstrafiken, en ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken i enlighet med
nationella kriterier, åtgärder för ökad digitalisering samt förbättrade miljönyckeltal. Även de faktum
att det under året genomförts aktiviteter som gett Sörmlands medborgare ytterligare
förutsättningar att kunna leva, växa och verka i Sörmland och Mälardalen bidrar till
måluppfyllelsen. Citybanans öppnande, Ostlänkens projekte rin g, driftsättning av nytt resecentrum i
Strängnäs och det fortsatta arbetet med dubbelspår på Svea landsbanan i höjd med Härad är alla
exempel på så dana bidrag som skapar förutsättningar för myndighetens verksamhet. Utöver det
har det varit byggstart för tågdepån i Eskilstuna, lansering av Programmet Ny trafik 2017 med fler
turer med regionaltåg samt pendlarbiljetten Movingo, öppnande av Movingo kundservice samt
förberedelser för etapp 2 i tågtrafiken där de första av de beställda 33 tågen levereras under 2019.
Totalt väntas satsningarna på Ny Trafik ge betydande effekt på län ets utveckling och leda till en
ytterligare integrerad arbetsmarknad i Mälardalen.
Under året har Myndighetens deltagit i nationella och storregionala forum för kollektivtrafikens
utveckling såsom SKL (Sveriges Kommu ner och Landsting), Mälardalsrådet och dess process En
Bättre Sits samt MÄLAB. Myndigheten har även under året arbetat aktivt för att syn liggöra att
fördelningsmodellen för tågens tillträde till spår och i synnerhet de så kallade
prioriteringskriterierna behöver anpassas till rådande lagstiftning och resandeutveckling.
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Kommunalförbundet Sörmlands Kollekti\ltrafikmyndighet - Sörmlandstrafiken
www.sormlandstrafjken.se

Sid71sS1
803

7

KOMMUNALFÖRBUNDET
Sörmland, Kolleklivlrafikmyndighel

Ett sammanhållet och integrerat trafiksystem - byggt på gemensamma affärer
Samordningen av kollektivtrafiken tog fortsatta steg under 2017. Fler kommuner gav Myndigheten i
uppdrag att ansvara för upphandling och samordning av sin skolskjuts genom att lägga till den
övriga avtalsportfölj som Myndigheten förfogar över. Allt i enlighet med det uppdrag som
Myndigheten har att få länets kollektivtrafik att utgöra ett sammanhållet och integrerat
trafiksystem inom Sörmland och till angränsande län.
Under året genomfördes en formell uppstart för Program Trafik 2019-2021. Under en tre års period
ska all i stort all kollektivtrafik som Myndigheten ansvar för upphandlas på nytt. Under året
arbetades intensivt med kravställning för nya busstrafikavtal och direkt på nyåret 2018
publicerades det första upphandlingsunderlaget i en serie av kommande busstrafikupphandlingar.
Myndighetens strukturerade arbete med upphandlingar, genomförda och kommande, ger samtliga
förutsättningar för fortsatt goda affärer, samordning, merutnyttjande av fordon,
kostnadseffektivitet och tar miljöhänsyn i enlighet med funktionsmålen.
Även förvaltningen och underhållet av våra depåer och fastigheter fortsatte så att de håller en god
standard och på så sätt bidrar till en god arbetsmiljö för förare och hela och rena fordon. Utöver det
fick en oväntad insats genomföras vid Katrineholmsdepån.
Under året har reseantalet fortsatt att öka. Antal påstigande i den regionala tågtrafiken i Sörmland
ökade till cirka 3 miljoner. I busstrafiken registrerades drygt 11,6 miljoner påstigande, en ökning
med sex procent jämfört med 2016. Det gör att de satta målen för resandeutveckling nåtts. Även
resandet i den särskilda kollektivtrafiken ökade. Antalet resor inom den anropsstyrda allmänna
kollektivtrafiken uppgick till 13 997. 2017 har Myndigheten för första gången ansvarat för den
särskilda kollektivtrafiken på helårsbasis. Här har totalt 406 053 resor genomförts under året
jämfört med 343000 resor under 2016 och beror av att Strängnäs kommun anslöt sina
färdtjänstresor till samordningen i starten av 2017.
För den allmänna kollektivtrafiken besvarades 43980 samtal och cirka 6 120 kundsynpunkter
registrerades. Det är en minskning jämfört med förgående år på cirka 2 respektive 20 procent.
Under året har 396 reklamationer om förseningsersättningar registrerats, en minskning med
närmare 20 procent. För den särskilda kollektivtrafiken har Servicecenter tagit emot 2157 kundsynpunkter och har besvarat ca 257000 samtal för serviceresor. Kundsynpunkterna var 150 färre än
2016. Samtalen var markant fler och kan förklaras med samma anledning som ovan, att Strängnäs
anslöt sig till samordningen.
Under året etablerade Myndigheten på uppdrag av MÄLAB, kundtjänstfunktion även för Movingo.
Movingo Kundservice öppnade 4 september och är en integrerad del av Myndighetens befintliga
kundservice. Mellan 1 oktober-31 december 2017 besvarades 2473 samtal och 611 kundsynpunkter
har registrerats för Movingo Kundservice. De vanligaste frågorna som ställs från kunderna handlar
om biljettköp, priser och giltighet. Den nya pendlarbiljetten Movingo lanserades 1 oktober 2017.
Med Movingo möjliggörs resor såväl i tågtrafiken som med angränsande lokal kollektivtrafik i hela
Mälardalen. Även resor med Trosabussen ingår. Under lanseringsmånaden såldes 25 procent fler
månadsbiljetter än motsvarande år innan.
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Den digitala utvecklingen i våra försäljningskanaler har tagit stora kliv framåt under året. Antal
besökare på sorm landstrafiken .se ökade med 62, 9 procent jämfört med 2016 och land ade på 343
000 besök. Anta let registrerade använda re på Mina sid or har under året nästan dubblerats från 10
000 till 19 157. Anta let sökn ingar i appen Sörmlandstrafiken har ökat från 6,5 miljoner under 2016
till 17,5 miljoner. Nya funktioner som införts i appen under året är förköp, företagskonto och swish .
I slutet av året smyglanserades betalsättet Swish i appen.
Appen för den särskild a kollektivtrafiken, Serviceresor Sörm land, uppdaterades med en ny
förbättrad version i sl utet av året i syfte att erbjuda resenärer fler sätt att kunna boka sin resa men
även för att ge bättre rea lt id sinfo rm ation samt överblick över sina beställda och genomförda resor.
En tidigare milstolpe i arbetet med att förbättra tillgängligheten var införandet under 2016 av
audiovisuella utrop i busstrafiken. 2017 var första året med helårseffekt av denna satsning då
Myndighetens busstrafik enligt nationell standard betecknades som tillgänglig och målet om 98
procent tillgänglighetsanpassade fordon uppnåddes.
Myndigheten har under året genom nätverk och bilateralt arbetat med Trafikverket för att även
fortsatt säkerställa en god tillgänglighet - såväl fysisk som digital. Under året har Myndigheten
beviljats medel ur den regionala planen för transportinfrastruktur för att öka digitaliseringen och
förbättra trafikinformationen. Detta genom att utrusta resecentra och andra kollektivtrafiknoder i
länet med skyltar för trafik- och realtidsinformation. Först ut att utrustas med denna fys iska
infrastruktur av dessa medel var nya Strängnäs resecentrum.
Tågtrafiken bedrevs under året på miljömärkt el och busstrafiken i länet i stort på förnybara
drivmedel. Måluppfyllelsen för förnybara drivmede l i busstrafiken nådde 2017 till det salta
målvärdet 98 procent och så även målen för energianvändning. De nya elbussarna i Eskilstuna
stadstrafik har inneburit att energianvändningen har sjunkit. Även koldioxid utsläppen i den
allmänna trafiken har sjunkit. Samtliga myndighetens nya avtal för servicereso r och skolskjuts har
krav på 100 procent förnybara drivmedel. Tota lt uppgick andelen förnybara drivmedel i den
särskilda kollektivtrafiken på helårsbasis 2017 till 88 procent vilket är en ökning från 2S procent för
helåret 2016.
Kunder ger Servicecenter fortsatt höga betyg. Att de som svarar på Servicecenter är trevliga,
tillmötesgående och professionella gavs betyget 4,81 på en 5-gradig ska la. Kundnöjdheten för
Serviceresor uppgick till 4,17 med en förväntad måluppfyllelse på 4,6. För bokningar av Serviceresor
uppgick nöjdhetsvä rdet till 4,28 och med målvärde om 4,9 för 2017. Utfallet på motsvarande frågor
i den nationella mätningen ANBARO var 92 respektive 86 procent. I den allm änna kollektivtrafiken
var 60 procent av resenärerna nöjda och 49 procent av allmänheten. Utfallet på motsvarande
frågor i den nationella mätningen KO LLBAR var 58 respektive 51 procent. Myndighetens mål för
2017 var 62 respektive 51 procent.
Den 31 december 2017 hade Myndigheten 74 månadsavlönade medarbetare vilket är fem fler än
vid samma tid 2016. HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) ökade med sex enheter, från 74 vid
utgången av 2016, till 80 vid motsvarande mätning 2017 där samtliga tre variabler i HME Motivation, Ledarskap och Styrn ing - har ökat. Målet för 2017 vad gä ller HME var just 80 vi lket
tillika är årets resultat.
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Myndigheten har bedrivit verksamheten inom den beslutade budgeten. 2017 års ekonomiska
resultat uppgick till 156 kronor och det ekonomiska utfallet till 18 808 tkr. Myndighetens
omsättning under 2017 uppgår till 797 627 tkr. Myndighetens medlemmar har enligt budget betalat
637875 tkr i medlemsbidrag under året, varav medlemsbidrag för den allmänna kollektivtrafiken
506910 tkr och medlemsbidrag för den särskilda kollektivtrafiken 130864 tkr.
Totala medlemsbidraget är 12 631 tkr lägre än budgeterat och pengar som i enlighet med avtal om
ansvar och kostnader för kollektivtrafiken i Sörmland återbördats till medlemmarna.
Även för 2018 är den förväntade utvecklingen att måluppfyllelse i all väsentlighet bedöms som
positiv. Från den 1 januari 2019 kommer Sörmlands kollektivtrafikfrågor och övriga regionala
utvecklingsfrågor att organiseras genom Region Sörmland.
Ekonomisk fördelning per medlem i enlighet med Avtal för fördelning av ansvar och kostnader för
kollektivtrafiken i Sörmland respektive Planeringsprocess- och beslutsordning för Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet medför att Eskilstuna kommun får i jämförelse med budget sammantaget
åter drygt 5,9 mnkr, Landstinget Sörmland 2,8 mnkr, Gnesta 2,4 mnkr, Katrineholm 1,8 mnkr,
Vingåker 0,7 mnkr, Strängnäs 0,6 mnkr samt Oxelösund 0,5 mnkr. Flen, Nyköping och Trosa
kommun har samtliga en negativ avvikelse för 2017 gentemot budget om respektive -1,0 mnkr, -0,6
mnkr samt -0,4 mnkr. Nedan visas avvikelsen mot budget i tabeller för myndighetens totala
verksamhet samt fördelad till den allmänna respektive särskilda kollektivtrafiken.

Total nettokostnad
Medlem
Eskilstuna
Flen
Gnesta

Katrlneholm
Nyköping
Oxelösund
Strängnäs
Trosa
Vingåker
Landstinget
SUMMA

Budget 2017

DÅR22017

Utfall 2017

146115
18033
20653
28291
66411

145104
19447
18578
27044
68996

40194
9377
12385
304951

650505

Avvikelse
I f II
ugetuta

b d

40722
9762
12088
308125

140191
19100
18223
26460
67058
635
39580
9740
11708
302179

5924
-1067
2430
1831
-647
60
614
-363
677
2772

653789

637874

12631

3

Total nettokostnad/medlemsbidrag för myndighetens medlemmar.
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SUMMA
Total nettokostnadImedlemsbidrag för myndighetens medlemmar avseende den allmänna
kollektivtrafiken.

Nettokostnad
särskild
Medlem
Eskilstuna
Flen
Gnesta
Katrlneholm
Nyköping
Oxelösund
Strängnäs
Trosa
Vingåker
Landstlnge

SUMMA

Budget 2017

39400
5159
3286

DÅR22017

Utfall 2017

Avvikelse
b d I f II
ugetuta

6532
1862
5659
2743
1600
54992

34979
6155
2807
8
8079
1772
7121
2731
1465
64985

34361
6195
2860
38 9
8236
1744
6916
2843
1409
62550

5039
-1036
426
645
-1704
118
-1257
-100
191
-7558

125727

133875

130963

-5236

Total nettokostnad/medlems bidrag för myndighetens medlemmar avseende den särskilda
kollektivtrafiken.

Som komplement till Årsredovisning 2017 upprättar myndigheten ett särskilt trafikbokslut, vilket
behandlas nedan i § 4 "Trafikbokslut 2017 med årlig rapport". Trafikbokslutet fungerar även såväl
som underlag inför medlemmarnas trafikbeställningar som årlig rapport utifrån gällande krav i EUlagstiftningen.
Direktionen föreslås med anledning av ovanstående godkänna årsredovisning 2017 för
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.
Direktionen föreslås även besluta att Årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet sänds till medlemmarna för erforderlig hantering.
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F.

Övriga frågor

Direktion en beslutade att flytta direktionsmötet den 3 maj från Hotell Malmköping i Malmköping
till Stockholm i anslutning till Mäla rd alsrådets möte.

G.

Avslutning

Ordföra nden avslutade sam man trädet.

Vid protokollet

-----T-'\~.

t'---

Helena Fransson
Sekreterare

Justeras

Justeras
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Till denna årsredovisning 2017 finns även en digital populärversion som du hittar på:
http://2017.sormlandstrafiken.se/
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MYNDIGHETENS
ORDFÖRANDE HAR ORDET
2017 har varit ett år då myndigheten tagit enorma steg framåt
inom flera olika områden.
Gemensamt för alla är att all
utveckling har inneburit stora
förbättringar för resenärerna.
Tack vare vårt arbete har det
aldrig varit lättare, enklare och
smidigare att åka kollektivt i
Sörmland än vad det är idag.
Inte nog med att vi under året fick
pris för världens smartaste biljettsystem, vi har även lanserat
en rad smarta digitala funktioner i vår app. Bland annat
förköpsfunktion, tjänsten företagskonto samt möjligheten
att betala med Swish. Den tekniska utvecklingen går fort. Vi
har under det gångna året visat att vi ligger i framkant och är
med och leder resan mot framtidens kollektivtrafik. Samtidigt har vi varit noga med att se till att alla får chansen att
följa med på den här spännande resan genom att aktivt
arbeta för att motverka digitalt utanförskap. Bland annat
genom kampanjen ”Kollektivtrafika” där seniorer i lugn och
ro fått lära sig om våra digitala tjänster. Smarta lösningar för
att enklare kunna resa miljövänligt – oavsett förutsättningar.
Så agerar en myndighet som är hållbar, professionell och
lyhörd.
Vidare var 2017 året då pendlarna äntligen kan kombinera
tåg och lokal kollektivtrafik på en och samma biljett.
Movingo-biljetten har tagits emot väl av resenärerna och vi
på Sörmlandstrafiken har spelat en stor roll i detta. Inte
minst sedan vi med kort varsel fick ansvar för biljettens
kundservicefunktion och på rekordtid implementerade den i
vår verksamhet.

”2017 – året då vi visade
vägen mot framtidens
kollektivtrafik”

Tillsammans med invigningen av Citybanan, utökade
avgångar samt synkade tidtabeller mellan tåg och buss finns
det nu toppförutsättningar för den som har behov av att
arbetspendla både inom och utanför länets gränser. Något
som är direkt avgörande för hela den regionala utvecklingen.
Under 2018 kommer vi ta ytterligare steg framåt. Den
regionbildning som står för dörren kommer att ge oss
verktyg för att tillsammans utveckla kollektivtrafiken i
Sörmland ytterligare. Pendlarna kommer att få en egen
Movingo-app och snart nog står också 33 nya toppmoderna
tåg redo att användas. Bland mycket, mycket annat.
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla som har varit
delaktiga och bidragit till den starka utveckling som skett
under året.
Tack också till er resenärer som fortsätter att välja det
smarta och miljövänliga alternativet att resa tillsammans. Vi
kommer fortsätta arbeta för en ännu bättre kollektivtrafik
även under 2018!

Monica Johansson
Ordförande
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VÅR FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Här berättar vi om myndighetens arbete och vad som har hänt under det gångna året 2017. Vi redogör också för verksamheten
ur olika perspektiv samt om årets måluppfyllelse innan vi slutligen blickar framåt mot de utmaningar som ligger framför oss i den
närmaste framtiden.
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INLEDNING OCH
SAMMANFATTNING
Den samlade bedömningen av verksamhetens måluppfyllelse är att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet även vad
gäller verksamhetsåret 2017 i stora delar uppfyller en god
ekonomisk hushållning. Anledningarna till den bedömningen
är flera, och återfinns bland annat i en fortsatt ökad resandeutveckling i tåg- och i busstrafiken, en ökad tillgänglighet till
kollektivtrafiken i enlighet med nationella kriterier, åtgärder
för ökad digitalisering samt förbättrade miljönyckeltal. Även
de faktum att det under året genomförts aktiviteter som gett
Sörmlands medborgare fler förutsättningar att kunna leva,
växa och verka i Sörmland och Mälardalen bidrar till måluppfyllelsen. Citybanans öppnande, Ostlänkens projektering,
driftsättning av nytt resecentrum i Strängnäs och det fortsatta arbetet med dubbelspår på Svealandsbanan i höjd med
Härad är alla exempel på sådana bidrag.
Utöver det har det varit byggstart för tågdepån i Eskilstuna,
lansering av Programmet Ny trafik 2017 med fler turer med
regionaltåg samt pendlarbiljetten Movingo, öppnande av
Movingo kundservice och förberedelser för etapp 2 i
tågtrafiken inklusive byggande av de 33 beställda tågen som
driftsätts under 2019. Totalt väntas satsningarna på Ny Trafik
ge betydande effekt på länets utveckling och leda till en
ytterligare integrerad arbetsmarknad i Mälardalen.
Under året har myndighetens deltagit i nationella och
storregionala forum för kollektivtrafikens utveckling, utöver
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), även Mälardalsrådet och dess process En Bättre Sits samt MÄLAB.
Myndigheten har även under detta år arbetat aktivt för att
synliggöra att affärsmodellen för tågens tillträde till spår och
i synnerhet de så kallade prioriteringskriterierna behöver
anpassas till rådande lagstiftning och resandeutveckling.

Ett sammanhållet och integrerat
trafiksystem - byggt på gemensamma affärer

Samordningen av kollektivtrafiken tog fortsatta steg under
2017. Fler kommuner gav myndigheten i uppdrag att ansvara
för upphandling och samordning av deras särskilda skolskjutsar att lägga till den övriga avtalsportfölj som myndigheten förfogar över. Allt i enlighet med det uppdrag som
myndigheten har att få länets kollektivtrafik att utgöra ett
sammanhållet och integrerat trafiksystem inom Sörmland
och till angränsande län.
Under året genomfördes en formell uppstart för Program
Trafik 2019-2021 och genom vilken samtliga kommande
trafikupphandlingar ska säkerställas. Under året arbetades
intensivt med kravställning för nya busstrafikavtal och direkt
på nyåret 2018 publicerades det första upphandlingsunderlaget i en serie av kommande busstrafikupphandlingar.

Myndighetens strukturerade arbete med upphandlingar,
genomförda och kommande, ger samtliga förutsättningar för
fortsatt goda affärer, samordning, merutnyttjande av fordon, kostnadseffektivitet och tar miljöhänsyn i enlighet med
funktionsmålen.
Även förvaltningen och underhållet av våra depåer och
fastigheter fortsatte så att de håller en god standard och på
så sätt bidrar till en god arbetsmiljö för trafikföretagens
anställda. Dessutom bidrar det till hela och rena fordon.
Utöver det fick en oväntad insats genomföras vid
Katrineholmsdepån.

Resandeutveckling

Under året har reseantalet fortsatt att öka. Antal påstigande
i den regionala och lokala tågtrafiken i Sörmland beräknas
uppgå till närmare 3 miljoner under 2017, en ökning med
drygt 4 % jämfört med motsvarande period 2016. Det gör att
de satta målen för resandeutveckling nåtts med råge. Antalet
resor inom den anropsstyrda allmänna kollektivtrafiken
uppgick till 13 997.
Även resandet i den särskilda kollektivtrafiken ökade. 2017
har myndigheten för första gången ansvarat för den särskilda
kollektivtrafiken på helårsbasis. Här har totalt 406 053 resor
genomförts under året jämfört med 343 000 resor under
2016.

Kundservice

För den allmänna kollektivtrafiken besvarades 43 980 samtal
och ca 6 120 kundsynpunkter registrerades. Det är en
minskning jämfört med förgående år på cirka 2 respektive 20
procent. Under året har 396 reklamationer om
förseningsersättningar registrerats, en minskning med
närmare 20 procent. För den särskilda kollektivtrafiken har
servicecenter tagit emot 2 157 kundsynpunkter har besvarat
ca 257 000 samtal för serviceresor. Kundsynpunkterna var
150 färre än 2016. Samtalen var markant fler och kan
förklaras med att Strängnäs kommun från 1 januari 2017
anslöt sina färdtjänstbokningar till servicecenter.
Under året etablerade myndigheten på uppdrag av MÄLAB,
kundtjänstfunktion även för Movingo. Movingo Kundservice
öppnade 4 september och är en integrerad del av Sörmlandstrafikens befintliga kundservice. Den nya pendlarbiljetten
Movingo lanserades 1 oktober 2017. Med Movingo
möjliggörs resor såväl i tågtrafiken som med angränsande
lokal kollektivtrafik i hela Mälardalen. Även resor med
Trosabussen ingår. I lanseringsmånaden oktober såldes 25
procent fler månadsbiljetter än motsvarande år innan.
Mellan 1 oktober-31 december besvarades 2 473 samtal och
611 kundsynpunkter har registrerats för Movingo
Kundservice. De vanligaste frågorna som ställs från kunderna
handlar om biljettköp, priser och giltighet.
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Digital tillgänglighet

Den digitala utvecklingen i våra försäljningskanaler har tagit
stora kliv framåt under året. Antalet registrerade användare
på Mina sidor har under året nästan dubblerats från 10 000
till 19 157. Antalet sökningar i appen Sörmlandstrafiken har
ökat från 6,5 miljoner under 2016 till 17,5 miljoner. Nya
funktioner som införts i appen under året är förköp,
företagskonto och Swish. Förköp gör det möjligt för
resenären att köpa sin biljett upptill 7 dagar i förväg. I slutet
av året smyglanserade vi betalsättet Swish i appen. Redan
har 2 936 resenärer valt att betala med Swish, till ett totalt
värde av 67 856 kr. Och appen för den särskilda
kollektivtrafiken, Serviceresor Sörmland, uppdaterades med
en ny förbättrad version i slutet av året i syfte att erbjuda
resenärer fler sätt att kunna boka sin resa men även
realtidsinformation och överblick över beställda och
genomförda resor. Antal besökare på sormlandstrafiken.se
ökade med 62, 9 procent jämfört med 2016 och landade på
343 000 besök.

En tillgänglig kollektivtrafik enligt nationella kriterier

En tidigare milstolpe i arbetet med att förbättra
tillgängligheten var införandet under 2016 av audiovisuella
utrop i busstrafiken. 2017 var första året med helårseffekt av
denna satsning då myndighetens busstrafik enligt nationell
standard betecknades som tillgänglig och målet om 98
procent tillgänglighetsanpassade fordon uppnåddes.
Myndigheten har under året genom nätverk och bilateralt
arbetat med Trafikverket för att även fortsatt säkerställa en
god tillgänglighet - såväl fysisk som digital. Under året har
myndigheten beviljats medel ur den regionala planen för
transportinfrastruktur för att öka digitaliseringen och förbättra trafikinformationen. Detta genom att utrusta resecentra
och andra kollektivtrafiknoder i länet med skyltar för trafikoch realtidsinformation. Först ut att utrustas med denna
fysiska infrastruktur av dessa medel var nya Strängnäs
resecentrum.

Fortsatt god måluppfyllelse även på miljöområdet

Tågtrafiken bedrevs under året på miljömärkt el och busstrafiken i länet i stort på förnybara drivmedel. Måluppfyllelsen för förnybara drivmedel i busstrafiken nådde 2017 till
det satta målvärdet 98 procent och så även målen för energianvändning. Det är de nya el-bussarna i Eskilstuna stadstrafik
som är förklaringen till att energianvändningen har sjunkit.
Även koldioxidutsläppen i den allmänna trafiken har sjunkit.
Serviceresorsavtalen bedrivs även de på förnybara drivmedel och de senast upphandlade avtalen för skolskjutsar

likaså. Totalt uppgick andelen förnybara drivmedel i den
särskilda kollektivtrafiken på helårsbasis 2017 till 88 procent.
En ökning från 25 procent för helåret 2016.

Missnöjda kunder

Kunder ger servicecenter fortsatt höga betyg. Att de som
svarar på servicecenter är trevliga, tillmötesgående och
professionella gavs betyget 4,81 på en 5-gradig skala.
Kundnöjdheten för Serviceresor var 4,17 med en förväntad
måluppfyllelse på 4,6. För bokningar av Serviceresor uppgick
nöjdhetsvärdet till 4,28 och med målvärde om 4,9 för 2017.
Utfallet på motsvarande frågor i den nationella mätningen
ANBARO var 92 respektive 86 procent. I den allmänna
kollektivtrafiken var 60 procent av resenärerna nöjda och 49
procent av allmänheten. Utfallet på motsvarande frågor i
den nationella mätningen KOLBAR var 58 respektive 51
procent. Myndighetens mål för 2017 var 62 respektive 51
procent.

HME visar på fler nöjda medarbetare

Inom medarbetarperspektivet ökade nyckeltalet HME
(Hållbart Medarbetar Engagemang) med sex enheter, från 74
vid utgången av 2016, till 80 vid motsvarande mätning 2017
där samtliga tre variabler i HME - Motivation, Ledarskap och
Styrning - har ökat. Målet för 2017 vad gäller HME var just
80 vilket då tillika är årets resultat. Den 31 december 2017
hade myndigheten 74 månadsavlönade medarbetare vilket
är fem fler än vid samma tid 2016.

Verksamheten har bedrivits
inom den beslutade budgeten

Myndigheten har bedrivit verksamheten inom den beslutade
budgeten. 2017 års ekonomiska resultat uppgick till 156 kr
och det ekonomiska utfallet till 18 808 tkr. Myndig-hetens
omsättning under 2017 uppgår till 797 627 tkr.
Myndighetens medlemmar har enligt budget betalat 637 875
tkr i medlemsbidrag under året, varav medlemsbidrag för
den allmänna kollektivtrafiken 506 910 tkr och medlemsbidrag för den särskilda kollektivtrafiken 130 864 tkr. Totala
medlemsbidraget är 12 631 tkr lägre än budgeterat och
pengar som i enlighet med avtal om ansvar och kostnader för
kollektivtrafiken i Sörmland återbördats till medlemmarna.

Verksamhetens förväntade utveckling

Även för 2018 är den förväntade utvecklingen att
måluppfyllelse i all väsentlighet bedöms som positiv. Från 1
januari 2019 kommer Sörmlands kollektivtrafikfrågor och
övriga regionala utvecklingsfrågor att organiseras genom
Region Sörmland.
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Total nettokostnad
Medlem

Budget 2017

DÅR2 2017

Utfall 2017

Avvikelse budget/utfall

146 115

145 104

140 191

5 924

Flen

18 033

19 447

19 100

-1 067

Gnesta

20 653

18 578

18 223

2 430

Katrineholm

28 291

27 044

26 460

1 831

Nyköping

66 411

68 996

67 058

-647

Oxelösund

4 095

3 923

3 635

460

Strängnäs

40 194

40 722

39 580

614

Eskilstuna

Trosa

9 377

9 762

9 740

-363

12 385

12 088

11 708

677

Landstinget

304 951

308 125

302 179

2 772

SUMMA

650 505

653 789

637 874

12 631

Budget 2017

DÅR2 2017

Utfall 2017

Avvikelse budget/utfall

106 715

110 125

105 830

885

Flen

12 874

13 292

12 906

-32

Gnesta

17 367

15 771

15 363

2 004

Katrineholm

23 797

23 263

22 611

1 186

Nyköping

59 879

60 917

58 822

1 057

Oxelösund

2 233

2 151

1 891

342

Strängnäs

34 535

33 601

32 664

1 871

Vingåker

Nettokostnad allmän
Medlem
Eskilstuna

Trosa

6 634

7 031

6 896

-262

10 785

10 623

10 298

487

Landstinget

249 959

243 140

239 629

10 330

SUMMA

524 778

519 914

506 910

17 868

Budget 2017

DÅR2 2017

Utfall 2017

Avvikelse budget/utfall

Vingåker

Nettokostnad särskild
Medlem
Eskilstuna

39 400

34 979

34 361

5 039

Flen

5 159

6 155

6 195

-1 036

Gnesta

3 286

2 807

2 860

426

Katrineholm

4 494

3 781

3 849

645

Nyköping

6 532

8 079

8 236

-1 704

Oxelösund

1 862

1 772

1 744

118

Strängnäs

5 659

7 121

6 916

-1 257

Trosa

2 743

2 731

2 843

-100

Vingåker

1 600

1 465

1 409

191

Landstinget
SUMMA

54 992

64 985

62 550

-7 558

125 727

133 875

130 963

-5 236

Tabellerna ovan visar medlemmarnas kostnader för sin verksamhet i myndigheten. I tabellerna redovisas budget, prognos och utfall för 2017 samt budgetavvikelse /
slutreglering. Tabellerna redovisar total nettokostnad samt en uppdelning av nettokostnaden på allmän och särskild kollektivtrafik.
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DIREKTIONENS
ARBETE UNDER ÅRET
Myndighetens direktion, som är vårt beslutande organ, har
under 2017 sammanträtt vid fyra ordinarie tillfällen.
Utöver detta har direktionen även kallat till ägarråd vid två
tillfällen samt till ett strategiseminarium. Vid bägge
ägarråden har Sörmland som länsregion diskuterats. Även
inriktning för arbetet med Ny Trafik – etapp 2 (tågen) och
status i Program Trafik 2019-2021 med inriktning för krav-

ställning i (buss-) trafikupphandlingar diskuterades. Vid
strategiseminariet låg fokus på framtidens kollektivtrafik i
Mälardalen och Sörmland.
Vid direktionens samtliga sammanträden har det bland
annat informerats om frågor kring arbetet med Program
Trafik 2019-2021, Ny Trafik, arbetet inför Sörmland som
länsregion samt om status i trafik och avtal.

Ordinarie sammanträden

Här följer en sammanfattning av de viktigaste punkterna som
behandlats på direktionens ordinarie sammanträden.

16 mars 2017

Fastställande av årsredovisning 2016 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet samt godkännande av Trafikbokslut 2016
med årlig rapport.
Övriga beslut om:
- Samråd om Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20)
- Uppdrag till myndighetschefen att initiera ett
förberedelsearbete av Sörmland som länsregion
- Nominering av styrelseledamöter med mera i Länstrafiken
Sörmland AB
- Instruktioner till stämmoombud vid årsstämma i
Länstrafiken Sörmland AB
- Instruktioner till stämmoombud vid årsstämma i
Mälardalstrafik AB (MÄLAB)
- Instruktioner till stämmoombud vid årsstämma i AB
Transitio
- Reviderad internkontrollplan
- Lönepolicy
- Godkännande av uppdaterad planeringsprocess- och
beslutsordning för myndigheten

12 maj 2017

Beslut om Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20)
avseende länsgemensam verksamhet och kostnader samt
beslut om Delårsrapport 1 2017 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.
Övriga beslut om:
- Fastställande av Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram
- Trafikplikt kopplat till överenskommelse om
Periodkortsavtal
- Inriktning för kravställning i upphandlingar inom ramen
för Program Trafik 2019-2021
Information om bland annat:
- Revisorernas granskning av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets årsredovisning 2016
- Status i tågplaneprocessen T18
- Status i trafik och avtalen
- Katrineholmsdepån

Information om bland annat:
- Återrapportering internkontroll 2016
- Regionalt trafikförsörjningsprogram för Sörmlands län
2017-2030 – samrådsredogörelse
- Återrapportering status länstransportplan (TLP) 20182029
- Status i arbetet med implementering av nya tekniska
system, zoner, priser, produkter mm
Foto: Emil Berglund
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6 oktober 2017

22 november 2017

Övriga beslut om:
- Årsmötesplan 2018
- Instruktion till stämmoombud vid årsstämma i
Samtrafiken i Sverige AB
- Reviderade allmänna resevillkor
- Justering av priser i Movingo
- Allmän trafikplikt för busstrafik i område Gnesta,
Nyköping, Oxelösund och Trosa
- Allmän trafikplikt för busstrafik i område Flen,
Katrineholm och Vingåker
- Att inleda upphandling av busstrafiken i område Gnesta,
Nyköping, Oxelösund och Trosa kommun respektive Flen,
Katrineholm och Vingåkers kommun

Övriga beslut om:
- Att avsluta arbetet med revidering av förbundsordningen
- Allmän trafikplikt för skärgårdstrafiken
- Att inleda upphandling av skärgårdstrafik
- Tecknande av tilläggsavtal för skolskjutsplanering
- Förbättrad skolkortshantering

Fastställande av Delårsrapport 2 januari-augusti 2017 för
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.

Information om bland annat:
- Löneväxling
- Finansieringen av fordon och tecknande av avtal EIB
- Rapport om etablering av Movingo kundservice
- Fastställd tågplan T18
- Trafikbeställningar och status i trafiken och avtalen
- Pågående process avseende Nationell plan och Regional
länstransportplan för perioden 2018-2029 samt regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Fastställande av Verksamhetsplan 2018 (2019-20) samt
kompletterande beslut om budget 2018 (2019-20).

Information om bland annat:
- Information från AB Transitio
- Revisionens utlåtande av Delårsrapport 2, 2017
- Status i arbetet med frågan om Sörmland som länsregion
samt uppdrag om genomförande av regionbildning i
Sörmland
- Svar på remiss – Nationell plan för Transportsystemet
2018-2029
- Svar på remiss – Länsplan för regional
transportinfrastruktur för Södermanlands län 2018-2029
- Status i arbetet med fastställd tågplan 2018 (T18)
- Status i arbetet med fastställd busstidtabell (T18)
- Program Trafik 2018-2021
- TUPP05: Busstrafik Södra och Västra Sörmland
- Pågående arbete med designmanual kopplat till fordon
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MYNDIGHETENS
LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE

HEL- OCH DELÄGDA
BOLAG, INTRESSEBOLAG
OCH MEDLEMSFÖRENINGAR

Landstinget Sörmland
Ledamöter: Monica Johansson (S), tillika ordförande
Mattias Claesson (C), Carl Werner (MP), Magnus Leivik
(M) och Ingrid Jerneborg Glimne (M)

Länstrafiken Sörmland AB

(per 1 januari 2018)

Ersättare: Greta Suvén (MP), Christer Kax Sundberg
(L), Jan Norberg (Våfp), Christina Södling (S) och Ulf
Westerberg (M)
Eskilstuna kommun
Ledamot: Sarita Hotti (S)
Ersättare: Ingrid Sermeno Escobar, (-)
Flens kommun
Ledamot: Jan-Erik Larsson (S)
Ersättare: Roger Tiefensee (C)

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet äger aktier i
Länstrafiken Sörmland AB till 100 procent. Länstrafiken
Sörmland AB äger i in tur Länstrafiken Mälardalen AB till 33
procent.
Styrelsen för Länstrafiken Sörmland AB har under året
sammanträtt vid två ordinarie tillfällen samt vid ett extra
sammanträde. Vid sammanträdena hanterades bland annat
Årsredovisning 2016, Verksamhetsplan och budget 2018
(2019-20), ny attestordning, arbetsordning och årsmötesplan 2018. Därutöver har styrelsen informerats om bland
annat fastighetsplan, Citybaneavtalet och Katrineholmsdepån. Vid det extra sammanträdet hanterades finansiering
av investeringar gällande Katrineholmsdepån.
Vid årsstämman hanterades sedvanliga bolagsstämmoärenden. Styrelseledamöter i Länstrafiken Sörmland AB var
under året Monica Johansson (styrelseordförande), Daniel
Portnoff och Sarita Hotti.

Gnesta kommun
Ledamot: Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Ersättare: Johan Rocklind (S)

Mälardalstrafik AB (MÄLAB)

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet äger aktier i Mälardalstrafik AB (MÄLAB) till 13 procent. Styrelsen i MÄLAB har
under året sammanträtt vid fem tillfällen samt haft en
ordinarie årsstämma. Beredning inför styrelsens sammanträden sker vid träffar med förvaltningschefer och
motsvarande i Mälardalen.

Katrineholms kommun
Ledamot: Göran Dahlström (S)
Ersättare: Lars Härnström (M)
Nyköpings kommun
Ledamot: Urban Granström (S)
Ersättare: Anna af Sillén (M)

Trafik i Mälardalen AB (TiM)

SJ och MÄLAB har som en följd av att TiM-avtalet löpt ut beslutat
att avveckla bolaget.

Oxelösunds kommun
Ledamot: Catharina Fredriksson (S)
Ersättare: Dag Bergentoft (M)

AB Transitio

Strängnäs kommun
Ledamot: Jacob Högfeldt (M)
Ersättare: Leif Lindström (S)
Trosa kommun
Ledamot: Daniel Portnoff (M), tillika vice ordförande
Ledamot: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)
Vingåkers kommun
Ledamot: Anneli Bengtsson (S)
Ersättare: Christer Nodemar (M)

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet äger aktier i AB Transitio
till fem procent och äger tillsammans med 20
landsting/regioner och kollektivtrafikmyndigheter AB
Transitio. Myndighet har inget engagemang i ägarråd eller
styrelse hos AB Transitio men deltar i styrgruppen kopplat till
upphandlingen av fordon för AMT-projektet.

Samtrafiken Sverige AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är aktieinnehavare i
Samtrafiken Sverige AB men har inte något engagemang i
styrelsen. Under året sas SPA -09 upp av en part och arbete
för ett nytt partneravtal, SPA-10, pågår.

Under sommaren avgick Ann-Sofie Jacobsson (MP) som
ersättare för Landstinget Sörmland och ersattes av
Greta Suvén (MP).
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STRATEGISK SAMVERKAN FÖR
EN BÄTTRE KOLLEKTIVTRAFIK
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har samarbete både
internt med myndighetens medlemmar och med övriga
regionala organ i Sörmland och Mälardalen. Samarbete sker
också på en nationell nivå. Våra relationer med trafikföre-

tag och övriga leverantörer ska hela tiden präglas av samverkan för att skapa förutsättningar för en god leverans. Hela
tiden med resenärernas intressen i fokus.

Prioriterade ordinarie forum som myndigheten
deltog i eller sammankallade till 2017

Regionala transportgruppen

En Bättre Sits

En Bättre Sits (EBS) är ett transportpolitiskt samarbete
mellan ett stort antal intressenter i sju län som arbetar
tillsammans för en sammanhållen hållbar region med
infrastruktur och kollektivtrafik.

SKL

Sveriges kommuner och landsting (SKL) ger stöd i form av
intressebevakning, rådgivning och verksamhetsutveckling i
arbetet med mål för länens kollektivtrafik. SKL bjuder
tillsammans med Svensk Kollektivtrafik in förvaltningscheferna till nationella RKTM-träffar.

Regionförbundet sammankallar gruppen som främst arbetar
med infrastrukturplanering och prioritering i samverkan.

Diverse nätverk

Representanter från myndigheten deltar i planeringschefsnätverk, juristnätverk, ekonomichefsnätverk, kommunsekreterarnätverk samt kommunikationschefsnätverk tillsammans med deltagare från exempelvis Landstinget
Sörmland, Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen samt
kommuner.

MÄLAB

MÄLABs uppdrag är förvaltning och utveckling av regional
tågtrafik i Mälardalsregionen. Myndigheten har under året
deltagit vid tjänstemannaberedningar och styrelsesammanträden enligt plan.

Länspensionärsråd och
rådet för funktionshinderfrågor

Under perioden har myndigheten ordnat ett antal studiebesök på servicecenter Sörmland samt besökt olika rådsgrupper runt om i länet.

Kollektivtrafikhandläggarnätverket

Prioriterat forum för information och beredning av kollektivtrafikfrågor som representanterna tar vidare hos respektive
medlem.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER ÅRET
Januari

- Trafikstart för nya avtal med serviceresor i Sörmland.
- I och med nya avtal för serviceresor ökar andelen fordon
som drivs med förnybara drivmedel.
- Efter ett politiskt initiativ tog Landstingsstyrelsen i
Sörmland ett beslut om att utreda förutsättningarna kring
att bilda en region i Sörmland.
- Första spadtaget tas för den nya tågdepån i Eskilstuna
som beräknas invigas 1 september 2018.
- Program Trafik 2019-2021, som omfattas av samtliga
kommande trafikupphandlingar fram till 2021, startas
upp.
- Myndigheten och leverantören Ridango prisas
internationellt för världens smartaste biljettsystem.
- Kommunikationskampanj för att sprida information om
den nya realtidskartan. Bland annat genom annonser och
pressmeddelande.
- Samtliga chefer och medarbetare inom myndigheten
slutförde utbildningsinsatsen kring lönebildning.

I januari prisas myndigheten och leverantören
Ridango internationellt för världens smartaste
biljettsystem.

Februari

- Servicecenter Sörmland firar att verksamheten varit igång
ett år.
- Målet för servicenivåerna på servicecenter Sörmland
uppnås för första gången sedan starten i februari 2016.
- Hela myndigheten genomförde en utbildning kring
diskriminering, normer och fördomar.

Mars

- Direktionen beslutade om två policys;
informationssäkerhetspolicy och lönepolicy.
- Första upphandlingen i Program Trafik 2019-2021
publiceras. Upphandlingen omfattar serviceresor i
områdena Flen och Nyköping med trafikstart vid årsskiftet
2018.
- I rättsprocessen, avseende direktupphandlade avtal för
serviceresor i områdena Flen och i Nyköping, meddelas
dom till myndighetens favör.

April

- ”Kollektivtrafika” startas upp. Kampanjen är en del i
myndighetens satsning på att minska det digitala
utanförskapet. Denna går ut på att vi bjuder seniorer på
fika samtidigt som vi i lugn och ro demonstrerar våra
digitala tjänster.
- Myndigheten fick ett utökat uppdrag avseende
pendlarbiljetten Movingo. Uppdraget omfattar ansvar för
kundservicetjänster för kunder i Mälardalen.

I maj används för första gången sociala medier som
huvudsaklig kanal då ”Jakten på sommarkortet”
lanseras på facebook.

Maj

- Strategiseminarium genomfördes med fokus på planering
för framtidens kollektivtrafik i Mälardalen och i Sörmland.
- Tilldelning av nya trafikavtal för serviceresor i Flen och i
Nyköping med trafikstart årsskiftet 2018.
- En klarspråksutbildning börjar inom myndigheten med
syfte att skriva tydligt, enkelt och vårdat.
- Den första av årets två planerade medarbetarenkäter
genomförs med fokus på HME (Hållbart Medarbetarengagemang).
- Direktionen beslutar om Sörmlands Regionala
Trafikförsörjningsprogram.
- Kampanjstart för sommarkortet. För första gången
används sociala medier som huvudsaklig kanal då ”Jakten
på sommarkortet” lanseras på facebook.

Juni

- Trafikupphandlingen av skolskjuts i Katrineholms och
Vingåkers kommuner med trafikstart juli 2018, publiceras.
- Tilldelning av nytt avtal för betalkortsterminaler i
Sörmland med avtalsstart årsskiftet 2018.
- Samtliga remissinstanser säger ja till att gå vidare med
ansökan om att bilda region Sörmland som
kollektivtrafikmyndigheten föreslås bli en del av.

Juli

- Den 10 juli öppnar Citybanans underjordiska
pendeltågspår och stationer och spårkapaciteten
fördubblas för både pendeltåg och andra tåg genom
Stockholms innerstad.
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Augusti

- Startskott för myndighetens gemensamma
friskvårdsaktiviteter för medarbetarna.
- Under augusti lanserades tio nya el-bussar i Eskilstunas
stadstrafik. Med totalt tolv el-bussar i trafik är Eskilstuna
därmed ”el-busstätast” i landet.
- Rekordförsäljning för produkter via Sörmlandstrafikens
app.

I september tas Movingo kundservice i drift.

September

- Movingo kundservice tas i drift 4 september.
- Nytt avtal tecknat för kontrollverksamheten.

Oktober

- Movingo, den nya pendlarbiljetten, börjar gälla.
- Direktionen beslutar att Landstingets Sörmlands modell
för löneväxling till pension ska gälla för myndighetens
anställda från och med 1 april 2018.

I november får Eskilstuna kommun internationell
uppmärksamhet för sina el-bussar när en delegation
från Frankrike på kom på studiebesök.

December

- Ny tidtabell.
- 19 157 registrerade användare på Mina sidor vid årets
slut. Nära en dubblering mot de 10 000 som fanns när
året inleddes.
- Invigning av Strängnäs resecentrum.
- Sverigeförhandlingen avslutas i samband med att de
överlämnade sin slutrapport till regeringen 20 december
2017.
- Nytt avtal om betalkortsterminaler att gälla från 1 januari
2018 tecknas.

De första veckorna 2018
-

Trafikstart inom ramen för TUPP 01
Förfrågningsunderlaget för TUPP 05 publiceras
Invigning av Katrineholmsdepån.
Efter beslut från Transportstyrelsen får autonoma
testfordon börja testköras.

November

- Utvärdering av Sörmlandstrafikens webb ur ett
tillgänglighetsperspektiv. Utifrån rapporten har en
åtgärdsplan tagits fram och utvecklingsarbete påbörjats.
- Kampanj för att öka registreringen på Mina sidor.
- Lansering av företagskonto.
- Närvaro på seniormässan i Katrineholm.
- Eskilstuna kommun fick internationell uppmärksamhet för
sina el-bussar. Delegation från Frankrike på studiebesök.
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VERKSAMHETEN UR OLIKA PERSPEKTIV
I det här avsnittet redovisas verksamheten ur fyra
perspektiv; medborgarperspektivet om information, nöjdhet och attityder, trafikförsörjningsperspektivet om trafiken, samordningen och

avtalen, medarbetarperspektivet om vår
personalsituation och kompetensförsörjning samt
det ekonomiska perspektivet om vår ekonomiska
hushållning och intäktsutveckling.
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MEDBORGARPERSPEKTIVET
All vår verksamhet syftar i grunden till att skapa bästa
tänkbara förutsättningar för våra medborgare. Kontakt,
dialog och information till resenärerna är viktiga verktyg för
att uppnå detta. Myndighetens nyckelfunktioner för att

svara upp mot de höga krav som medborgarna har på
tillgänglighet, information och dialog är servicecenter Sörmland samt kommunikations- och försäljningsenheten.

Servicecenter Sörmland – medborgarnas
kontaktyta för allmän och särskild
kollektivtrafik

rekryterats till verksamheten, ett digitalt formulär för
reklamationer vid försening har upprättats för att förenkla
för kunderna och servicecenters planeringssystem för den
särskilda kollektivtrafiken har uppdaterats.

Servicecenter Sörmlands mål är att verksamheten ska
kännetecknas av hög servicekänsla, tillgänglighet och ett gott
bemötande. Servicecenter har öppet dygnet runt och medarbetarna i verksamheten tillhandahåller trafikupplysning
och information, hanterar kundsynpunktpunkter samt tar
emot bokningar. Verksamheten planerar, samordnar och
utför även trafikledning för den särskilda kollektivtrafiken.
2017 fick servicecenter utökade uppdrag och arbetsuppgifter i form av nya trafikavtal, inte minst genom att
kundtjänstfunktionen Movingo Kundservice etablerades.
Movingo Kundservice öppnade 4 september och är en
integrerad del av Sörmlandstrafikens befintliga kundservice.
Syftet med verksamheten är att ge service och information
till resenärer i hela Mälardalen om pendlarbiljetten
Movingo. Biljetten började säljas 1 oktober med giltighet
inom Mälardalen och samtliga medarbetare genomgick
omfattande utbildningar inför lanseringen.

Movingo Kundservices arbete fortlöper i takt med att kunder
hör av sig till verksamheten. Mellan 1 oktober-31 december
besvarades 2473 samtal och 611 kundsynpunkter har
registrerats. De vanligaste frågorna som ställs från kunderna
handlar om biljettköp, priser och giltighet. En tydlig trend är
att kunder hör av sig till verksamheten i början av veckan och
att samtalen blev allt färre efter november månad, vilket är
en naturlig följd efter en lansering. Samtalen förväntas dock
öka när Movingo lanserar egna försäljningskanaler under
2018.

”Under sista kvartalet 2017
besvarades 2 473 samtal hos
Movingo kundservice”

För den allmänna kollektivtrafiken besvarades 43 980 samtal
och ca 6 120 kundsynpunkter registrerades. Det är en minskning jämfört med förgående år då 45 050 samtal besvarats
och ca 7670 kundsynpunkter registrerats. Minskningen beror
framförallt på att kunder inte har lika många frågor om
Sörmlandstaxan längre.

Servicecenter har under året fokuserat på intern kvalitetskontroll och individuell coachning, dels för att främja
medarbetares utveckling, och dels för att säkerställa att
medarbetarna arbetar enhetligt och kvalitativt i kontakten
med våra kunder. Under året har flera medarbetare

Mellan januari-december har 396 reklamationer om förseningsersättningar registrerats. Förgående år inkom 479
reklamationer till servicecenter. Servicecenters mål är att
handlägga reklamationerna inom sju arbetsdagar vilket har
uppnåtts.
För den särskilda kollektivtrafiken har servicecenter tagit
emot 2 157 kundsynpunkter vilket är något lägre än motsvarande år när 2 309 kundsynpunkter mottogs.
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Trafikledningen för den särskilda kollektivtrafiken har svarat
på 68 228 samtal under 2017, vilket uppskattas ligga i nivå
med förgående år.

Servicecenter har besvarat ca 257 000 samtal för serviceresor vilket är en markant ökning jämfört med förgående år
då ca 190 000 samtal besvarades mellan februari-december.
En jämförelse med januari månad kan dock inte göras
eftersom servicecenter etablerades först i februari 2016.
Ökningen kan förklaras med att servicecenter från 1 januari
2017 fick ett nytt uppdrag och tar numera emot färdtjänstbokningar även för Strängnäs kommun.

Jan - dec 2017

Servicecenter svarar i genomsnitt på 19 900 samtal per
månad och har som mål att 80 procent av samtalen ska
besvaras inom 60 sekunder. Det totala resultatet för året
hamnade på ca 75 procent och decembers avvikande
resultat hamnade på 55 procent. Under december inkom fler
samtal än beräknat och uppdateringen av servicecenters
planeringssystem för den särskilda kollektrafiken genererade
merarbete på grund av att ofullständiga funktioner.

Kategori

Jan

Feb

Mars

April

Serviceresor

Inkomna samtal

256 880

68 228

53 512

Besvarade samtal

238 991

62 291

43 980

< 30 sek

148 040

44 144

27 645

30-60 sek

30 733

6 406

4 445

1-5 min

47 176

8 877

10 404

5-10 min

12 990

2 316

1 496

699

75

148

>10 min

Maj

Juni

Allmänna
Trafikledning kollektivtrafiken
(TU, Växel, LB)

Medel kötid

00:56

00:43

01:00

Servicenivå

74,87 %

81,15 %

72,96 %

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Totalt

Bemötande

41

40

24

18

17

10

8

2

4

8

9

8

189

Beröm

12

8

18

7

12

5

4

3

5

8

4

3

89

Bom (felaktigt)

5

5

4

6

2

3

1

0

1

1

1

0

29

Borttappat

15

10

10

14

15

6

5

6

17

7

10

11

126

Egenavgift

17

6

9

10

6

6

16

6

8

7

3

9

103

Felbokning

11

16

23

19

27

10

17

8

11

14

13

11

180

Fordon

12

15

19

14

8

3

8

3

3

5

5

5

100

Försening

42

26

29

18

27

17

18

7

8

13

12

15

232

Legimitering

3

9

0

6

10

3

5

1

6

6

3

4

56

Regelverk

9

2

4

7

1

3

4

1

8

4

1

1

45

Resan

18

20

14

14

7

5

6

4

7

3

8

4

110

Tabellen ovan visar ett antal av de vanligaste synpunkterna som kunderna frågor om.

Digital delaktighet för alla

Det nya betal- och biljettsystemet som infördes 2016 ger
tillgång till nya digitala tjänster som myndigheten behöver
informera om. Ungefär 1 miljon av Sveriges befolkning
beräknas finnas i det så kallade digitala utanförskapet varför
myndigheten under året gjort en satsning på att stödja
resenärer och invånare i att använda våra digitala tjänster.
En aktivitet är kampanjen ”Kollektivtrafika” där vi kommit ut
till grupper, bjudit på fika samtidigt som vi i lugn och ro
berättar om hur våra digitala tjänster fungerar. Vi har

genomfört åtta sådana workshops under året. Dessa har
varit väl utspridda i hela länet då vi varit i Eskilstuna, Flen,
Katrineholm och Sköldinge.
Myndigheten har också närvarat på seniormässor i länet.
Under året har vi varit på tre seniormässor i Katrineholm,
Eskilstuna och Nyköping. Förutom att berätta om vår tjänst
och våra biljetter har vi kunnat visa hur våra e-tjänster
fungerar. På mässorna har vi också marknadsfört Kollektivtrafika-kampanjen samt tagit in synpunkter och förbättringsförslag.
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Ännu en aktivitet för att stödja användandet av de digitala etjänsterna har varit att delta i Get-online-week. Myndigheten fanns representerad hos de kommuner som deltog i
eventet. I vår egen butik Station360 hade vi extra fokus på
digital delaktighet under hela veckan.
Myndigheten har under året skickat ut elva nyhetsbrev till
hela myndigheten och ägarna. Breven utkommer en gång i
månaden med undantag för semesteruppehåll i juli. Under
året har brevet kompletterats till att också innehålla podd
och rörliga videoinslag. Nyhetsbrevet för november 2017
skickades ut till 248 mottagare och har öppnats 242 gånger.
Siffror som visar att mottagarna tycker att innehållet och
informationen är relevant.

Kontinuerligt arbete med att
informera om Sörmlandstaxan

Under året har myndigheten på olika sätt informerat om den
nya taxan, Sörmlandstaxan. Genom kampanj på bussarna,
genom utskick i tidningar till nyinflyttade och studenter,
genom personliga möten på olika slags event samt via
digitala kanaler såsom sormlandstrafiken.se och facebookkampanjen ”Jakten på sommarkortet”.
Inga ambassadörer är så effektiva budbärare som den egna
bekantskapskretsen. Därför lanserade vi Bussogram-kampanjen tillsammans med Eskilstuna kommun i oktober.
Innehavare av våra periodbiljetter fick möjlighet att skicka
ett grönt kort med reskassa på 48 kr tillsammans med en
hälsning till valfri person. Paketet levererades i lyxig
presentförpackning. Totalt 92 bussogram skickades – utvärdering av påladdningskvoten kommer ske i början av 2018.

Foto: Emelie Otterbeck

Förbättrad trafikinformation

Inför tidtabellsskiftet 10 december genomförde vi en stor
informationskampanj i alla våra kanaler för att nå ut med
informationen till våra resenärer. Kommunikations- och
trafikförsörjningsavdelningarna pratade tidigt ihop sig kring
kommunikationsbehovet och tog fram en kommunikationsplan för hela länet utifrån de olika kommunernas förutsättningar. En informationsfilm togs fram där bland annat
trafikutvecklare från Sörmlandstrafiken och kollektivtra-

fiksamordnare från Strängnäs kommun berättade om de
viktigaste ändringarna på de olika orterna i länet. Filmen fick
stor spridning, inte minst genom kommunernas sociala
mediekanaler. Tillsammans med lokalt anpassade pressmeddelanden bidrog filmen också till att skapa stort intresse
i lokal media. Samtliga länets lokaltidningar skrev om
tidtabellsskiftet och representanter från trafikförsörjning
fick också vara med och intervjuas i direktsänd radio.
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Olika versioner av filmen rullade på bussarnas digitala
informationsskärmar i anslutning till tidtabellsskiftet. Också
här med lokalt anpassade budskap för att ge relevant
information till resenärerna på den aktuella linjen. Även
under resten av året har de digitala skärmarna fungerat som
en effektiv informationskanal ut mot resenärer, både när det
gäller trafik- och störningsinformation samt marknadsföringskampanjer. Vi annonserade som komplement även i
länets lokalpress för att även nå de resenärer som vi inte når
i digitala kanaler.

Lyckad lansering av nya biljetten Movingo

Lanseringen av nya pendlarbiljetten Movingo, Mälardalstaxan, har tagit mycket tid och kraft under hela året. Förutom
att vara med och planera den breda lanseringskampanjen
samt sitta med i redaktionsrådet för Movingos kundtidning
har myndigheten också genomfört egna kampanjer på
stationerna i Nyköping, Strängnäs, Katrineholm och Eskilstuna under lanseringsveckan. Fokus har legat på att komma
ut och möta resenärerna ansikte mot ansikte för att ta
dialog, svara på frågor samt handgripligen hjälpa till med
biljettköp. Försäljningssiffrorna visar att det jämfört med
oktober förra året har sålts 25 procent fler månadsbiljetter. I
genomsnitt köps ca 500 Movingobiljetter varje dag.

Myndigheten i media

Kommunikationsavdelningen har skickat ut totalt tolv
pressmeddelanden under 2017. Utöver dessa har tre mer
informella pressinbjudningar genomförts, via telefon eller
mejl. Sammantaget har pressaktiviteterna resulterat i 35
publiceringar i lokal media. Med en sammanlagd respons på
nästan tre publiceringar per utskick kan vi konstatera att
både media och invånare finner vår verksamhet angelägen.
Många är intresserade och påverkas av det arbete som vi gör
med att fortsätta förbättra kollektivtrafiken.
Det som har kommunicerats via pressmeddelande under
året är:

Utöver dessa pressmeddelanden där Sörmlandstrafiken stått
som avsändare, har vi också tillsammans med våra
samarbetspartners publicerat pressmeddelande kring elbussar och att Trosabussen inkluderas i Movingosamarbetet.
Totalt har 16 insändare besvarats under året. Dessa har
fördelats på följande lokaltidningar:
- Eskilstunakuriren: 7
- Katrineholmskuriren: 4
- Sörmlands nyheter: 5
Insändarna har handlat om alltifrån säkerhet och bältesanvändning ombord, bussförare som inte stannat och
hämtat upp resenärer till biljettpriser och skolkortshantering.
Samtliga insändare har hanterats samma dag som vi uppmärksammat dem. Myndigheten tar fram ett svar tillsammans med berörd verksamhet eller samarbetspartner. Därefter går svaret ut till direktion, kollektivtrafikhandläggarnätverk och myndighetens samtliga medarbetare. I flera
fall har vi också fått möjlighet av tidningarna att se insändaren innan den går i tryck och ta fram ett svar i direkt
anslutning till publicering.

”Totalt har 16 insändare
besvarats under året. I flera fall
har vi fått möjlighet att svara
direkt i anslutning till
publicering.”

-

Lansering realtidskarta i app
Biljettsystemet prisat på gala i London
Rekordår för busstrafiken i Sörmland
Resenärernas attityder till kollektivtrafiken har förbättrats
Nytt avtal för serviceresor Flen/Nyköping
Eskilstuna får Movingo kundservice
Lansering handbollsbussen
Pressträff om Scaniapendlarna
Lansering av Movingobiljetten
Internationellt intresse för el-bussarna och Trepartssamarbetet
- Pressträff: lösningen för Scaniapendlarna
- Tidtabellsskifte 10 december
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Utveckling av sormlandstrafiken.se

extrainsatta linjer tagit handbollspubliken till och från
matcherna i Stiga Sports arena. Totalt har 601 resenärer rest
med dessa bussar under hösten (från premiären 9 oktober
till och med 12 december). Säsongskortsinnehavare till Guifs
matcher har åkt med utan avgift, medan övriga har betalat
enligt ordinarie taxa.

Vi har också tagit fram bildpuffar som gör det möjligt att på
ett tydligt sätt lyfta information och kampanjer med bilder.
Utan att besökaren ska behöva klicka sig runt i olika menyer.
Denna yta han varit mycket effektiv, bland annat i samband
med Movingo-lanseringen och tidtabellsskiftet i december.

Marknadsgruppen inom Trepart har också beställt en
resenärsundersökning för att kartlägga resandet med nattbussarna i Eskilstuna. Resandestatistiken har gått ner på
dessa bussar och undersökningen syftar till att ta reda på
varför. I nästa steg kommer marknadsgruppen sätta in
lämpliga åtgärder utifrån den analys som görs av
undersöknings-resultatet.

Under året har det skett en löpande uppdatering av gammal
och inaktuell information. Flera nya funktioner har tagits
fram, bland annat en kategori för företagsförsäljning där
arbetsgivare kan skicka in intresseanmälningar för tjänsten
via ett digitalt formulär.

Myndigheten har också tagit fram nya rutiner för ansökning
om förseningsersättning där ett nytt formulär ersätter den
tidigare mejlfunktionen.
Den största satsningen på externa webben under året har
varit att tillgänglighetsanpassa webbplatsen. Vi har låtit
branschledande experter genomföra en totalgranskning
över webbsidan ur ett tillgänglighetsperspektiv och
återkopplat detta med slutsatser och förslag på åtgärder.
Tillsammans med vår webbutvecklare har vi utifrån denna
tagit fram en åtgärdsplan som vi nu påbörjat arbetet kring.
Vidare har vi tillsatt en referensgrupp med representanter
från synskadades riksförbund som kommer ha en
kontinuerlig dialog med oss angående sajtens tillgänglighet.
Sajten har under året haft 343 000 besökare, vilket är en
ökning med 62,9 procent jämfört med förra året. Största
andelen besökare använder mobila enheter (58,2 procent),
medan 32,5 procent använder dator och 6,6 procent
använder surfplatta. En besökare stannar i snitt 2 minuter
och 29 sekunder på sajten och reseplaneraren fortsätter att
vara den mest använda funktionen.

Effekter av realtidsinformationen

En effekt som vi härleder till realtidsinformationsfunktionen,
som infördes i slutet av 2016, är att vi har 96 989 fler aktiva
användare av appen. I appen gjordes under året 17,5
miljoner sökningar, vilket är 11 miljoner fler jämfört med
2016.
De nya funktionerna som införts under året är förköp,
företagskonto och Swish. Förköp gör det möjligt för
resenären att köpa sin biljett upptill sju dagar i förväg. Det är
möjligt att välja en specifik avgång, då aktiveras biljetten
automatiskt 20 minuter innan avgångstid eller att välja en
helt öppen biljett och själv aktivera den innan resenären
kliver på bussen. I slutet av året smyglanserade vi betalsättet
Swish i appen. Redan har 2 936 resenärer valt att betala med
Swish, till ett totalt värde av 67 856 kr.
Tack vare de satsningar som gjorts i appen, har vi slagit nya
rekord i både försäljning, antal sökningar och aktiva
användare av appen:

Målet på Mina sidor var att nå 20 000 registrerade
användare under 2017. Kampanj för mina sidor pågick under
december med information på bussarnas reklamytor samt
digital annonsering i lokal media. Vid årets slut hade Mina
sidor 19 157 registrerade användare.

Sörmlandstrafiken syns allt mer

Under året har aktiviteter i utbytesplanen av namnet, från
Länstrafiken till Sörmlandstrafiken, genomförts. De allra
flesta bussarna har omstrajpats och fått på den nya loggan. I
stort sett alla hållplatstoppar är utbytta. I busskurer har
också arbetet med att ta bort det gamla namnet från lister
påbörjats.

Tabellen visar en klar ökning både när det gäller försäljning, antal sökningar och
aktiva användare från och med 2013-2017

Trepartsamarbete

Tillsammans med Eskilstuna Kommun och Transdev har vi
under året tagit fram konceptet handbollsbussen. Där har
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men kan administrera sitt företagskonto via vår webbklient.
Före-tagskonto är ett effektivt komplement till övriga
alternativ att resa med Sörmlandstrafiken och det är helt
kostnadsfritt att ansluta sig. Under 2018 kommer vi satsa på
målgruppen företagsresenärer för att få flera att ansluta sig
till tjänsten och resa smidigare med kollektivtrafiken.

Station360 – myndighetens butik i Eskilstuna

Företagskonto – förenklad och
förbättrat sätt att resa i tjänsten

Som en metod för att öka resandet och i syfte att förenkla
resor i tjänsten har betalsättet företagskonto tagits fram och
lanserats under hösten 2017.
I dagsläget har fyra företagsavtal tecknats och myndighetens
önskemål är att även samtliga kommuner tecknar företagskontoavtal, så att vi kan leva som vi lär och verka som
ambassadörer för vår egen trafik ute i kommunerna –
initiativ har tagits ifrån myndigheten för att möjliggöra detta
och dialog pågår.

Som tidigare söker och bokar användaren sina resor i appen,
men enda skillnaden är att välja det nya betalsättet.
Arbetsgiv-aren får månadsvis alla utförda resor på en faktura

Under året har butiken haft cirka registrerade 70 000
besökare, vilket är en lägre siffra än 2016 då butiken hade
80 000 registrerade besökare. Butiken ser att allt fler
resenärer efterfrågar endast information, vilket innebär att
de inte alltid tar en kölapp och att registreringen därför kan
vara missvisande vad gäller reellt kundflöde. Fokus på station
har därför varit kundservice – att hjälpa till med
busstidtabeller och annan info i appar och att guida in
besökare på mina sidor.
Butiken etablerade under året en back-office-funktion som
hanterat skolsupporten, bokningar av reklam på Sörmlandstrafikens bussar och service till ombuden.

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken

830

22

Attityder och nöjdhet

För att kunna erbjuda bästa möjliga reseupplevelse för alla,
oavsett behov och förutsättningar, arbetar vi ständigt med
undersökning och uppföljning av attityder och nöjdhet.
Dessa mätningar genomför både för den allmänna- och den
särskilda kollektivtrafiken. Resultatet ger oss en vägledning i
vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Allmänna kollektivtrafiken

7-gradig skala till en 5-gradig skala. Anledningen till denna
förändring var att resultaten skulle vara mer jämförbara med
andra kollektivtrafikmyndigheter som har en 5-gradig skala i
Svensk Kollektivtrafiks Kundbarometer KOLBAR. Detta
möjliggör även en bättre jämförbarhet med Sörmlands historiska värden som gjordes inom KOLBAR. Detta medför dock
att jämförelsen mellan 2016 och 2017 ska göras med
försiktighet då en skaländring kan ändra resenärens sätt att
svara.

Hösten 2017 mätte Sörmlandstrafiken nöjdheten med den
allmänna kollektivtrafiken bland resenärer och allmänhet för
andra gången i egen regi. Motsvarande mätning gjordes också hösten 2016. Innan dess användes Svensk Kollektivtrafiks
Kundbarometer KOLBAR. Resultaten av våra mätningar från
2017 har förändrats i negativ riktning jämfört med 2016.
Även om det finns osäkerhetsfaktorer i och med att olika
skalor har använts i de olika undersökningarna bland
resenärer är det siffror som vi tar på stort allvar. Vi kommer
här att beskriva undersökningen i detalj, titta på anledningar
till utfallet samt presentera förbättringsåtgärder med
utgångspunkt från resultatet.

Undersökningen:

Sörmlandstrafikens mätning består av två delar, där den ena
undersöker kundernas attityder och den andra undersöker
allmänhetens (medborgarnas) attityder, vare sig de reser
kollektivt eller inte.
För att ta reda på kundernas uppfattningar genomfördes en
ombordundersökning i november och december månad.
Totalt gjordes då 5 344 intervjuer med resenärer ombord på
Sörmlandstrafikens bussar. På frågan ”Om du tänker på all
erfarenhet du har av Sörmlandstrafiken, hur nöjd är du
sammanfattningsvis med Sörmlandstrafiken?” svarade 60
procent att de är nöjda. År 2016 uppgick detta värde till 67
procent.
För att ta reda på allmänhetens uppfattningar genomfördes
1 000 telefonintervjuer med boende i Sörmland. På frågan
”Om du tänker på all erfarenhet du har av Sörmlandstrafiken,
hur nöjd är du sammanfattningsvis med Sörmlandstrafiken?”
svarade 49 att de är nöjda. Motsvarande siffra för 2016 var
54 procent.
Vad gäller undersökningen bland resenärer så har svarsskalan förändrats mellan 2016 och 2017 från att ha en

Jämförelser:

Grafen ovan visar att Sörmlandstrafikens egna kundundersökning från 2016 sticker ut ifrån övriga resultat med en
kundnöjdhet på 67 procent. Den höga siffran kan vara en
indikation på att resultatet från 2016 års mätning är en
överskattning av hur verkligheten ser ut. Men även om man
bortser från detta är 2017 års siffra på 60 procent också en
minskning jämfört med KOLBAR-mätningen för Sörmland
från 2015 då siffran var 64 procent. Dock är siffran högre än
KOLBAR för riket 2017 som uppgår till 58 procent.
Vad gäller allmänheten sker en ökning i nöjdhet vid jämförelse mellan 2015 och 2017, medan en minskning sker
mellan 2016 och 2017. Sörmlandstrafikens mätning 2017 är
på samma nivå som KOLBARs mätning för riket 2016. En
femgradig skala har används vid samtliga mätningar, myndighetens egna och i KOLBAR.
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Nyckelfaktorerna bakom resultatet:

Särskilda kollektivtrafiken

Nedan följer en utvecklad analys där vi tittar närmare på det
faktorer som i högst grad har påverkat resultatet. Det finns
fem huvudsakliga områden där resenärernas nöjdhet minskat. Detta kopplas till vad resenären anser vara viktigast för
att de ska vara nöjda i sin helhetsbedömning. De fem
områdena som sticker ut är:

För den särskilda kollektivtrafiken utförs varje månad en
kundundersökning med 100 resenärer via telefon i syfte att
mäta kundnöjdheten inom serviceresor som inkluderar både
färdtjänst och sjukresor. Kundundersökningen omfattar sju
frågor och kunderna får möjlighet att betygsätta verksamheten. Betygssättningen sker på en skala 1-5, där 1 är det
lägsta betyget och 5 det högsta. Jämfört med 2016 har några
frågor bytts ut under året för att bättre anpassas efter
myndigheten och servicecenters mål om kundnöjdhet.

- Punktlighet
- Förarnas beteende, huruvida de är trevliga och serviceinriktade
- Förarens körstil
- Turtäthet
- Rena bussar

Följande frågor ställs i kundersökningen:
1. Det är lätt att komma i kontakt med servicecenter?
2. De som svarar är trevliga, tillmötesgående och
professionella?
3. Jag upplevde en hög servicekänsla i kontakten med
servicecenter?
4. Hur nöjd är du med bokningen av dina resor?
5. Hur upplevde du resan från att den påbörjades till dess
att den slutfördes?
6. När jag beställer ”senast framme tid”, kommer jag fram i
tid?
7. Förarna är trevliga och tillmötesgående?

Andel nöjda i procent

Med utgångspunkt i undersökningens resultat har en
åtgärdsplan tagits fram för att förbättra kundnöjdheten
under 2018.
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KOLBAR för riket uppgår till 92 procents nöjdhet med resan
och 86 procents nöjdhet med bokningen
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Diagrammet ovan visar den totala sammanställningen per månad av frågorna 1-7 för hur kunderna har betygssatt verksamheten. Frågorna 3, 4 och 5 har ett resultat med
start 1 juli. Diagrammet visar resultat med ett värde som totalt sett aldrig understiger 4 där fråga två fick ett slutgiltigt resultat på 4,81. Fråga 5 som handlar om
nöjdheten med resan uppgick under året till värde 4,17 av 5. Fråga 4 som handlar om nöjdhet med bokning av resan fick värde 4,28 av 5.
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TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPERSPEKTIVET
Trafikförsörjningsperspektivet redogör för trafiken samt för
trafikstödjande funktioner och system. Detta innefattar nytt
regionaltågssystem i Mälardalen– Ny Trafik 2017 – samt tågoch busstrafikavtalen. Här ingår också verksamhetsgrenen
serviceresor. Avsnittet redogör även för samordning av den
allmänna och den särskilda kollektivtrafiken, om produkt-

och intäktsutveckling samt om upphandlingsarbetet inom
ramen för Program trafik 2019-2021. Under våren fattades
ett inriktningsbeslut för samtliga kommande trafikupphandlingar, vilket syftar till att skapa grundförutsättningar
och vägledning inför det nu pågående och kommande
arbetet med trafikupphandlingar.

Ett samordnat trafiksystem

Detta ger ett bättre flöde i den dagliga trafiken och minskar
störningsrisken. Också tidtabellsplaneringen underlättas,
men det blir också tydligt att ytterligare kapacitetsförstärkningar längre ut i systemet är absolut nödvändiga.

Ett av myndighetens uppdrag är att få länets kollektivtrafik
att utgöra ett sammanhållet och integrerat trafiksystem. I
enlighet med myndighetens uppdrag och medlemmarnas
ambition om att öka samordningen mellan den allmänna och
den särskilda kollektivtrafiken har de nya avtalen för
serviceresor och skolskjuts för den särskilda kollektivtrafiken
möjliggjort att samordna resor inom den allmänna anropstyrda kollektivtrafiken och den anropsstyrda särskilda
kollektivtrafiken. Från 1 januari 2017 körs den allmänna
anropsstyrda kollektivtrafiken och kompletteringstrafiken
med fordon inom avtalen för den särskilda kollektivtrafiken.
Detta möjliggör ett användande av befintliga fordon mer
effektivt med en högre beläggningsgrad och mer samåkning
mellan resenärsgrupper.

Den viktiga infrastrukturen – förutsättningen
för en förbättrad trafik

I juli månad invigdes Citybanan, den nya tunneln för
pendeltågen under centrala Stockholm. Citybanan utgör ett
efterlängtat kapacitetstillskott i och med att den tidigare hårt
belastade Getingmidjan strax söder om Stockholm central
numera inte längre trafikeras av den täta pendeltågstrafiken.

Alldeles i slutet av 2017 öppnades också Strängnäs nya
resecentrum. Effekter på restid och kapacitet väntas dock
först när dubbelspårsbygget mellan Strängnäs och Härad blir
klar till hösten 2018.

Citybaneavtalet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, genom det helägda
bolaget Länstrafiken Sörmland AB, är tillsammans med
motsvarigheter i Uppsala, Västmanlands och Örebro län
samt Norrköpings och Linköpings kommuner part i ”Avtal om
medfinansiering av Citybanan m m” gentemot staten.
Betalningsflöden påbörjades 2012, sista inbetalning gjordes
under inledningen av 2017. På grund av gynnsam indexutveckling gjordes senare en återbetalning till de medfinansierande länen. För Sörmland blev återbetalningen på
1 088 993 kr, vilket fördelades på alla kommuner och
landstinget. Länet har därmed bidragit med 722 444 365 kr
till Citybanans genomförande.
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Tågtrafiken
Tågplan 2017: Större utbud,
ny pendlarbiljett Movingo och Citybanan

Efter flera år av förberedelser lanserades programmet Ny
Trafik 2017 till tidtabellsskiftet den 11 december 2016 med
utökad regionaltågstrafik i Mälardalen. Grunden för trafiken
är nu timmestrafik på de flesta sträckor i stort sett hela
dagen förstärkt med insatståg morgon och kväll.
Jämfört med tidtabellsåret 2016 har satsningen inom ramen
för Ny Trafik 2017 inneburit en utökning av trafiken med
cirka 30 procent. Den positiva resandeutvecklingen under
året tyder på att satsningen har fallit väl ut. Trots övervägande positiva kundreaktioner upplevdes en del förändringar också som negativa, det gäller främst Svealandsbanan
där direkttåget Örebro-Eskilstuna-Stockholm ersattes genom ett vanligt stomtåg. Men också förändrad fordonsanvändning på Svealandsbanan med lok och vagnar istället för
SJ:s dubbeldäckare X40 ledde till en del kritik bland annat
beroende på att WiFi inte fanns på loktågen. I slutet av året
2017 började SJ att installera Wifi även på tåg med lok och
vagnar vilket under 2018 kommer att öka tågtrafikens
attraktivitet inte bara utmed Svealandsbanan, utan även på
Nyköpingsbanan och Sörmlandspilen. På sikt planeras även
för Wifi i UVEN-stråket Sala-Eskilstuna-Linköping.
För en del pendlare från Stockholm till Eskilstuna respektive
Nyköping har justeringarna av tidtabellen i december 2016
medfört försämringar, något som tillfälligt parerades genom
extra insatta tågbussar. Vid tidtabellskiftet i december 2017
justerades dock avgångstiderna för att bemöta önskemålen
från pendlarna, och tågbussarna kunde därmed slopas.

I oktober lanserades den nya pendlarbiljetten Movingo. Med
Movingo blir det enklare att resa kollektivt, hela vägen från
hemmet till jobbet i och med att anslutande lokaltrafik alltid
ingår, till skillnad från tidigare SJ/TiM-biljetter. Movingo
gäller på SJs regionaltåg, TrosaBussen samt i all lokaltrafik i
Mälardalen som bedrivs av SL, Sörmlandstrafiken, UL, VL,
Länstrafiken Örebro och Östgötatrafiken. Vid jämförelse
med hösten 2016 har försäljningen av pendlarbiljetter ökat
vilket tyder på att satsningen på Movingo var uppskattad.

Planeringen inför Tågplan 2018: Kapacitetsbrist och
Trafikverkets tilldelningsprocess ett hinder för stabil
trafik

För att fortlöpande följa upp tidtabellsarbetet hade myndigheten, tillsammans med främst MÄLAB, ett stort antal
avstämningar under året. Huvudsakligen har arbetet fokuserat på att få en körbar tidtabell för samtliga turer, i
möjligaste mån utan tidskrävande förbigångar (omkörningar). Processen präglades återigen av den stora trängseln
i Stockholmsområdet. Citybanan underlättar visserligen,
men det har blivit tydligt att flaskhalsen nu istället finns
utmed Västra stambanan. Trängseln, i kombination med
Trafikverkets prioriteringskriterier som missgynnar tåg med
stort inslag av pendlare till förmån för snabbtåg, får negativa
effekter för framför allt Sörmlandspilen StockholmKatrineholm-Hallsberg och i viss mån även Gnestapendeln.
Restiden för ett antal tåg i dessa system förlängs. Ett tåg på
Sörmlandspilen har blivit tilldelat en från ansökan kraftigt
avvikande avgångstid från Stockholm på eftermiddagen
vilket har lett till kritik från pendlare.
Efter samtal med Trafikverket och SJ har de negativa
konsekvenserna kunnat minskas något i och med att SJ
tillfälligt upplåter ett kommersiellt Intercitytåg för pendlare
mellan Södertälje och Katrineholm. Trafikverket har i
dialogen också bekräftat att kapacitetsförstärkande trimningsåtgärder kommer att utföras på Västra stambanan med
start redan under 2018.
För våra övriga banor, det vill säga Svealandsbanan, Nyköpingsbanan och UVEN var tidtabellsarbetet enklare då
regionaltågen på dessa banor inte behöver dela spårkapacitet med lika många tåg som på Västra stambanan.
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Trafikavtalen

Den av MÄLAB upphandlade regionaltågstrafiken drivs av SJ
inom ramen för övergångsavtalet 2017-20. Avtalet gäller för
följande linjer:
- Svealandsbanan (Uppsala/Arlanda) Stockholm-EskilstunaArboga (Örebro)
- Sörmlandspilen Stockholm-Katrineholm-Hallsberg
- UVEN Sala-Eskilstuna-Norrköping-Linköping
- Nyköpingsbanan Stockholm-Nyköping-Norrköping
(Linköping)
Syftet med övergångsavtalet är att möjliggöra en säker
övergång från den befintliga till den nya trafiken och
exempelvis minimera risken för trafikstörningar i samband
med att de nya fordonen och att den nya depån i Eskilstuna
tas i drift.
Övergångsavtalet innebär att SJ inledningsvis utför trafik åt
MÄLAB med i huvudsak SJ:s befintliga tåg i form av lokdragna
personvagnar. I slutet av avtalsperioden fasas loktågen ut ur
trafik och ersätts med de nyanskaffade tåg som MÄLAB
tillhandahåller. Som säkerhet mot eventuella förseningar i
leverans av de nya tågen finns också två optionsår, 2021 och
2022.
Det finns ytterligare ett tågtrafikavtal, nämligen mellan
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Stockholms läns
landsting (SLL). Det avser trafiken och övriga tjänster på
Gnestapendeln - Södertälje Centrum-Järna-Gnesta.
Sörmlands kostnader för regionaltågen och Gnesta-pendeln
uppgick under 2017, inklusive banavgifterna, till drygt 111
miljoner kr, varav Svealandsbanan nära 14 miljoner kr,
Sörmlandspilen 29,5 miljoner kr, UVEN drygt 26 miljoner kr,
Nyköpings-banan 25,5 miljoner kr samt Gnestapendeln 16,5
miljoner kr. Avtalet för länskorts-giltighet på regionaltågen
medförde ytterligare kostnader på drygt 14 miljoner kr.

Resandet med tågtrafik

Resandeutvecklingen i den av MÄLAB upphandlade trafiken
med regionaltåg var genomgående bra under perioden
januari-september (SJ:s redovisning av utfallet för kvartal 4
släpar efter). Utfallet ska ses mot bakgrund av de utbudsförbättringar som skedde i december 2017 inom ramen för
Ny trafik 2017 med fler avgångar utmed samtliga linjer.
Antalet påstigande med SJ biljett har ökat från alla

sörmländska järnvägsstationer. Den största absoluta
ökningen skedde från Eskilstuna i UVEN systemet där antalet
påstigande ökade med 23 000 till 192 000 under perioden
januari till september. Fler kollektiva resor mellan Västerås
och Eskilstuna, där tågtrafiken innan utbudsförbättringen var
kraftigt underdimensionerad, är en förklaring bakom
ökningen. De relativt sett största förändringarna redovisas
för Vagnhärad och Gnesta som båda ökade med 17 procent.
Sett per bana är det UVEN stråket, främst genom ökat
resande Eskilstuna-Västerås, som utmärker sig. Men också
Sörmlandspilen har utvecklats bra, framför allt ökar resandet
från Katrineholm. Svealandsbanans utveckling är däremot
bara måttlig, antalet påstigande från Eskilstuna ligger på
samma nivå som året innan.
Om man vidgar det geografiska perspektivet och analyserar
resandet utmed hela linjesträckningen, det vill säga inte bara
i länet, kan konstateras att Sörmlandspilen ökar mest, med
13 procent. Här ligger antalet påstigande från Hallsberg,
Södertälje och Flemingsberg runt 30 procent över fjolårets
nivå. Anslutningsresor i Hallsberg samt ökat antal inom
länsresor Södertälje-Stockholm kan vara förklaringar.
Flemingsberg ökar från relativt låga absoluta tal. Också UVEN
och Svealandsbanan hade en positiv utveckling (+ 11
respektive 4 procent). För Nyköpingsbanan är siffrorna inte
direkt jämförbara mot 2016 då siffrorna tidigare delvis
inkluderade resandet med SJ: kommersiella Ostpendel.
Innehavare av Sörmlandstrafikens månadskort, inklusive
skolkort län, kan använda regionaltågen för resor inom länet.
Antalet påstigande med dessa kort räknas normalt bara en
vecka per år och räknas sedan upp för att erhålla ett
årsvärde. Knappt 400 000 sådana resor antas har genomförts
under 2017, men det finns en osäkerhet kring detta värde
och ett behov av en ny ombordräkning.
För Gnestapendeln, som handlas upp av Trafikförvaltningen
i Stockholms län landsting som del av SL:s pendeltågssystem,
registrerades färre resor 2017. Det är antagligen en
kombination av det kraftigt ökade priset för pendlare till
Södertälje, samtidigt som restiden för ett antal tåg ökade på
grund av trängselproblematiken på Västra stambanan. Också
kvalitetsproblem med några inställda turer under främst
hösten kan ha påverkat resandet. Sänkt pris för enkelbiljetter
har antagligen dämpat nedgången något.
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Resandet med regionaltåg från Sörmland med SJ färdbevis januari-september 2017

Påstigande

Påstigande Svealandsbanan från stationerna Eskilstuna, Strängnäs och Läggesta

662 180

Förändring (%)
1%

Påstigande Sörmlandspilen från stationerna Vingåker, Katrineholm, Flen och Gnesta

246 107

9%

Påstigande Nyköpingsbanan från stationerna Nyköping och Vagnhärad

301 457

5%

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

448 188

9%

Totalt påstigande i Sörmland

1 657 932

Resandet med regionaltåg från Sörmland med
Sörmlandstrafikens periodkort januari-december 2017
Påstigande i Sörmland (baserad på uppräkning från stickprov)

Resandet med Gnestapendeln januari-december 2017
Påstigande i Gnesta

5%

Påstigande

Förändring (%)

392 000

1%

Påstigande

Förändring (%)
-

270 000

6%

På årsbasis uppskattas det totala antalet påstigande med tåg från stationerna i Sörmland till cirka 2,96 miljoner. Uppskattning baseras bl. a. på en schablonuppräkning
gällande resandet med SJ färdbevis.

Busstrafiken – en överblick

Det regionala busslinjenätet i Sörmland utgörs av
landsbygdstrafik och stadstrafik. Landsbygdstrafiken består i
sin tur av regionala stomlinjer och lokala linjer. Regional
stomlinjetrafik trafikeras mellan länets kommunhuvudorter
medan de lokala linjerna i huvudsak körs inom respektive
kommun. Stadstrafik finns i Eskilstunas, Nyköpings,
Strängnäs, Katrineholms och Flens tätorter. Trafiken mellan
Trosa/Vagnhärad och Liljeholmen i södra Stockholm
(”Trosabussen”) bedrivs sedan juli 2015 helt i kommersiell
regi. Under 2017 har option för busstrafiken i Eskilstuna
utlösts vilket innebär att nuvarande transportör, Transdev,
kommer att bedriva trafik fram till december 2020. Inom
program trafik 2019-2020 har ett omfattande arbete
bedrivits avseende den första upphandlingen för busstrafiken i södra och västra Sörmland med trafikstart i augusti
2019. Publicering utav förfrågningsunderlag genomfördes i
mitten av januari med planerad tilldelning i månadsskiftet
april/maj. Tidtabellsplaneringen för 2017 innebar en
justering i tidsplanen samt ett beslut om att tre separata
tidtabeller ska produceras för 2018. Detta med anledning av
att förändringarna i tågtrafiken, på grund av ombyggnationer, påverkar planeringen av tidtabellen i stor utsträckning och gör det svårt att på ett tydligt sätt kommunicera
förändringarna i en tabell.
Under augusti månad sattes tio nya el-bussar i trafik i
Eskilstunas stadstrafik. Detta innebar att Eskilstuna blev elbusstätast i Sverige. Driftsättningen fick stor
uppmärksamhet både nationellt och internationellt. I
november kom en delegation från den franska staden
Beauvais till Eskilstuna för att informera sig om elbussprojektet.

Resandet i busstrafiken

Totalt registrerades drygt 11,6 miljoner påstigande i den av
myndigheten upphandlade busstrafiken. Detta motsvarar
en ökning på 6 procent jämfört med 2016.
Resandet med buss 2017
Totalt (Landsbygd och Stad)
Exklusive skolkort

Påstigande

Förändring
mot 2016

11 611 640

+6%

7 043 982

+6%

Resandeökningen ligger över nivån för viktiga nyckeltal som
påverkar den underliggande utvecklingen. Till exempel har
antalet körda busskilometer, totalt sett, inte ökat alls 2017.
Nyckeltal som påverkar
resandet 2016
Folkmängd totalt per 1 november
(från SCB)
Folkmängd 6-18 åringar per 1
november (från SCB)
Busskilometerproduktion (km)

Antal

Förändring
mot 2016

290 997

+ 1,4 %

45 106

+ 2,8 %

16 024 000

- 0,2 %

Ett antal nyckelsiffror för den ’’underliggande’’ utvecklingen 2017.
Siffror om utvecklingen avseende förvärvsarbetande och BNPutvecklingen släpar tyvärr efter.

Sett på femårsperioden 2013-2017 har antalet påstigande
ökat med 21 procent samtidigt som en förskjutning mot
stadstrafiken sker. Mätt i absoluta tal har dock också
resandet med landsbygdstrafiken ökat under perioden.
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År

Påstigande
buss

Förändring
mot föregående år

Andel
påstigande i
stadstrafiken

2013

9 586 197

+1%

63 %

2014

9 752 082

+2%

63 %

2015

10 248 954

+5%

64 %

2016

10 933 000

+7%

64 %

2017

11 611 640

+6%

66 %

Efter den stora trafikomläggningen inom landsbygdstrafiken
vid årsskiftet 2012/13 präglades första halvåret 2013 av en
svag utveckling med minskat resande. Sedan hösten 2013
har resandet vänt upp och den positiva utvecklingen har
accelererat sedan hösten 2015. Överlag har befolkningsutvecklingen samt det ökade antalet asylboenden i länet
bidragit positivt till resandeutvecklingen, framför allt 2015
och 2016.

En närmare genomgång av statistiken för 2017 visar att
ökningen huvudsakligen genereras av Eskilstunas stadstrafik.
Linjerna med störst resandetillväxt under året har alla
betydande uppdrag inom stadstrafiken Eskilstuna där
linjerna 1-9 totalt ökade med 15 procent. Antagligen är en
viss (mindre) del av resandeökningen av teknisk karaktär då
valideringsbenägenheten har ökat: Det är betydligt smidare
att validera biljetterna nu i det nya tekniska systemet. I det
gamla systemet har förare ibland valt att vinka igenom
påstigande i situationer med stor trängsel vilket ha lett till ett
visst bortfall av valideringar på linjer med stort resande.
Även införandet av avgiftsfria resor för seniorer är en
bidragande orsak. I Nyköpings stadstrafik har resandet med
skolkort halverats jämfört med året innan, medan resandet
med övriga produkter har ökat markant. Minskning av
skolkortresandet kan delvis förklaras med ändrade regler (nu
max. 3 resor per skoldag med skolkort). Då antalet resor med
reducerade 30 dagars kort ökar i Nyköping kan dessutom
antas att elever i större omfattning väljer denna produkt
med möjlighet till obegränsat resande.

Foto: Emil Berglund
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Landsbygdstrafiken utvecklades totalt något svagare, om än
positivt. Eskilstuna sticker ut med en ökning på 11 procent,
där har landsbygdslinjer betydande uppdrag även i
stadstrafiken. Också resandet i Nyköpings kommun har
utvecklats bra, främst tack vare en kraftig ökning på linje 715
inom kommunen. Trosas svaga utveckling måste ses mot
bakgrund av neddragningar i trafiken, här minskade
busskilometerproduktionen med drygt 40 procent i den
lokala trafiken, även om en del turer har ersatts med taxi
istället. Också i Flen och Katrineholm har resandet i
landsbygdstrafiken utvecklats negativt, något som framför
allt hänger ihop med minskat resande på linjerna 700 och
780. Flens minskning ska också ses mot bakgrund av den
mycket kraftiga ökningen under 2015 och 2016.
Utvecklingen på landsbygden har generellt påverkats av en
överflyttning till parallellgående regionaltåg, där nu även
skolkorten har giltighet, samt minskat resande från och till
flyktningsboenden vars antal har minskat succesivt under
året.
Några av de stora linjerna med många resenärer har en
betydligt sämre utveckling än året innan, samtliga återfinns i
landsbygdstrafiken:

Landsbygdstrafiken (buss)

Påstigande

Förändring

Eskilstuna, totalt

727 823

11 %

exkl. skolkort

376 889

6%

exkl. skolkort och Fria resor 65+
Flen, totalt
exkl. skolkort
Gnesta, totalt

Observera att jämförelsesiffrorna avser perioden januari till
augusti då det på grund av införandet av ett nytt tekniskt
system saknas tillförlitliga uppgifter för hösten 2016.

2%
-6 %

242 885

-3 %

186 067

0%

exkl. skolkort

127 303

6%

Katrineholm, totalt

411 824

-7 %

exkl. skolkort

265 728

-3 %

Nyköping, totalt

1 014 075

3%

exkl. skolkort

658 324

13 %

230 447

-6 %

Oxelösund, totalt
exkl. skolkort

182 822

-3 %

Strängnäs, totalt

545 431

-1 %

exkl. skolkort

341 591

6%

Trosa, totalt (exkl. Trosabussen)

165 921

-2 %

exkl. skolkort

124 390

-3 %

Vingåker, totalt

197 635

0%

exkl. skolkort

128 136

6%

73 422

3%

62 759

2%

3 909 407

1%

Utanför länet
exkl. skolkort

- L 780 (Flen-Katrineholm) - 18 procent, kan vara en
konsekvens av viss överflyttning till tågen,
- L 563 (Nyköping-Ålberga/Stavsjö) - 17 procent, beror
främst på minskat resandet med skolkort, huvudanledning
är stängning av flyktningsboendet i Stavsjö,
- L 820 (Strängnäs-Eskilstuna) -12 procent, beror främst på
minskat resandet med skolkort, antagligen (delvis) pga.
överflyttning till tågen samt
- L 700 (Vingåker-Flen-Eskilstuna) - 11 procent, alla
produkter minskar.

361 761
356 762

Landsbygd, totalt
exkl. skolkort

2 510 827

4%

resor med regionala linjer (tot.)

1 699 779

0%

Påstigande

Förändring

6 045 521

12 %

Stadstrafiken (buss)
Eskilstuna, totalt
exkl. skolkort

3 133 171

7%

exkl. skol- och Fria resor 65+

2 769 353

-6 %

Katrineholm, totalt

196 299

-1 %

exkl. skolkort

156 757

2%

Nyköping, totalt

1 078 203

-3 %

exkl. skolkort

955 992

8%

Strängnäs, totalt

358 167

2%

exkl. skolkort

265 919

4%

24 043

ny trafik

Flen, totalt
exkl. skolkort
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Anropsstyrd allmän kollektivtrafik

leverantören. Uppsägningen och följande direktupphandling
av ny leverantör, för trafikåret 2017, blev föremål för en
rättsprocess. Rättsprocessen avgjorts till myndighetens
fördel av såväl förvaltningsrätten som kammarrätten. För att
säkra trafiken från 2018 och framåt har myndigheten under
våren 2017 genomfört en öppen upphandling av trafiken.
Myndigheten tilldelade i denna upphandling områdena Flen
och Nyköping Personbilar till leverantören AB Trendtaxi, och
området Nyköping Specialfordon till Taxi 10 000 AB. Avtal för
områdena Flen och Nyköping Specialfordon tecknades i maj,
medan område Nyköping Personbilar begärdes överprövat.
Under början av hösten avgjordes denna rättsprocess till
myndighetens fördel och avtal tecknades den 12 september
2017. Under tiden som rättsprocessen pågick beslutade
myndigheten att säkerställa trafiken i inledningen av 2018
genom att förlänga avtalet med leverantören Taxi NyköpingOxelösund AB. Denna förlängning gäller till och med 12 mars
2018, varvid avtalet med leverantören AB Trendtaxi tar vid.

Anropsstyrd särskild kollektivtrafik

Under hösten har arbetet med trafikstart för områdena Flen
och Nyköping Specialfordon fortlöpt enligt uppstartsplan.
Uppstarten av trafiken gick bra under nyårsnatten till
1 januari 2018. Under 2017 har det en gång i månaden
genomförts förarcertifieringsutbildningar för att möta
trafikföretagens behov vid nyanställning. Under 2017 har
101 förare certifierats.

Resandet i den allmänna anropsstyrda kollektivtrafiken har
under perioden fortsatt varit en liten del av myndighetens
verksamhet. Sedan 1 januari 2017 utförs den anropsstyrda
trafiken inom avtalen för serviceresor och skolskjuts. På så
sätt samplaneras resorna vilket är ett led i myndighetens
uppdrag att samordna kollektivtrafiken. Under 2017
genomfördes 13 997 resor inom den anropsstyrda allmänna
kollektivtrafiken. Det pågår en utredning av den
anropsstyrda allmänna kollektivtrafiken. Den anropsstyrda
allmänna trafiken som idag finns inom myndighetens
uppdrag består av skärgårdstrafik i Nyköpings kommun,
kompletteringstrafik och linjelagd trafik där resan måste
bokas på förhand. Förutom skärgårdstrafiken, som fortsatt
beställs direkt hos skepparen, sker bokningarna via
servicecenter. Under hösten 2017 har upphandling av
skärgårdstrafiken inletts med planerad publicering i mars
2018.
Från 1 januari 2017 har, av myndigheten upphandlade, nya
avtal för serviceresor implementerats i hela Sörmland. Vid
samma tidpunkt blev Strängnäs kommun en del av
myndighetens uppdrag. Särskilda insatser har gjorts för
Strängnäs kommun för att säkerställa en god leverans av
trafiken, både under uppsatsprojektet och löpande under
året. Efter en lyckad uppstart och intrimningsmånad i
januari, levererar de nya avtalen en stabil trafik.
Under våren har internrevision genomförts hos samtliga
trafikföretag för att säkerställa att tjänsten levereras enligt
avtal. I enlighet med myndighetens uppdrag bedrivs kontinuerlig förvaltning och uppföljning av avtalen. I den löpande
avtalsuppföljningen genomförs stickprovskontroller och
besök ute hos respektive trafikföretag.
Vad gäller myndighetens avtal om serviceresor i områdena
Flen och Nyköping, så beslutade myndigheten i november
2016 att säga upp trafikavtalen med den dåvarande

Vidare har även fortbildning för förare genomförts för
område Eskilstuna. Fortbildningen har innefattat genomgång
av rutiner, utbildning tillsammans med hjälpmedelscentralen och resande utifrån brukarperspektiv. Inom ramen
för den särskilda kollektivtrafiken kan nämnas att
myndigheten upphandlat under hösten 2017 har arbete
skolskjuts för Katrineholm och Vingåker. Avtalen omfattar
fem områden i Katrineholm och Vingåker med trafikstart juli
2018. Under hösten 2017 har arbete för ytterligare
skolskjutsupphandlingar inletts.

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken

839

31

Resandet inom den anropsstyrda
särskilda kollektivtrafiken

Myndigheten har för första gången under 2017 ansvarat för
den särskilda kollektivtrafiken på helårsbasis och med
möjlighet att göra jämförelse över tid. Under 2017 har totalt
406 053 resor utförts. För perioden februari till december
2017 genomfördes totalt 372 674 resor. Detta kan jämföras
med samma period föregående år då 342 821 resor
genomfördes. Den huvudsakliga förklaringen till ökningen är
att Strängnäs kommun har tillkommit i uppdraget. För vissa
medlemmar har 2017 inneburit ett ökat resande. Detta

Antal genomförda
resor 2017

omfattar färdtjänstresor, sjukresor, omsorgsresor, skolresor
samt övriga resor som omfattar tjänsteresor och budresor.
Utav dessa är 163 665 färdtjänstresor, vilket motsvarar drygt
40 procent av resorna. 102 703 är sjukresor, som utgör drygt
25 procent av resorna. Under sommarmånaderna minskar
antalet resor till följd av att skolverksamhet och annan
planerad verksamhet. Nedan tabeller redovisas det totalt
antal utförda serviceresor under 2017.

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Totalt

33 379

32 729

39 341

32 279

36 435

31 272

22 917

32 257

35 965

38 231

38 747

32 501 406 053

Varav färdtjänst

12 625

12 511

14 707

13 177

14 035

13 526

11 644

13 495

14 021

14 881

15 030

14 013 163 665

Varav omsorgsresor

6 866

6 672

8 017

6 135

7 005

6 261

2 801

6 632

7 316

7 718

7 899

5 743

Varav sjukresor
Varav skol- och
särskoleresor

8 481

8 531

9 767

8 142

9 280

8 447

6 480

8 088

8 454

9 384

9 611

8 038 102 703

4 137

3 778

5 471

3 680

4 818

1 948

831

2 655

4 796

4 755

4 675

3 344

44 888

Varav övrigt

1 270

1 237

1 379

1 145

1 297

1 090

1 161

1 387

1 378

1 493

1 532

1 363

15 732

Samordningsvinst – ett mått på effektivitet

Nedan tabell redogör för samordningsvinsten i kronor per
månad under 2016 och 2017. Måttet visar uteblivna
kostnader i kronor som följd av samplanering av resor och
fordon, en förtjänst i jämförelse med om varje resa skulle
utföras för enskild resenär. Under året har samplaneringen

Totalt

79 065

inneburit en minskad kostnad på nästan 24 miljoner kr.
Möjligheten till samordning minskar under sommarmånaderna när antalet resor är färre.

Antal genomförda resor 2016 och 2017
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PRODUKT- OCH
INTÄKTSUTVECKLING
Med över 4,5 miljoner påstigningar under året är skolkorten
fortfarande den mest använda produkten i den av
myndigheten upphandlade busstrafiken. Med de klassiska

periodkorten, d.v.s. månadskorten för pendlare, gjordes
knappt 3,9 miljoner resor och med olika typer av
enkelbiljetter drygt 2 miljoner. De två helt nya produkterna
Fria resor 65+, som en Seniorprodukt, och periodkortet
lågtrafik står tillsammans för cirka 750 000 resor.

5000 000
4500 000

Antal påstigande

4000 000
3500 000
3000 000
2500 000
2000 000
1500 000
1000 000
500 000
Skolkort
Förköpta biljetter
Periodkort Lågtrafik

Periodkort, ej prisreducerat
Enkelbiljetter
Övriga

Periodkort, prisreducerat
Seniorprodukter

Antal påstigande 2017 per typ av färdbevis

Med hjälp av nedanstående diagram kan de olika
produkternas popularitet i respektive medlems trafik
jämföras. Det syns tydligt att skolkorten är av mycket stor
betydelse överallt, Oxelösund sticker ut då kommunen
enbart finansierar en linje (615) med primärt uppdrag för
transport till och från skolorna. Pendlarkorten är mest
populära i Nyköpings kommuns trafik, delvis p.g.a. en
överflyttning från skolkorten till prisreducerade periodkort

(se även kommentar under resandeutveckling). Också
Landstingets mer regionala linjer har en högre andel
resenärer med pendlarprodukter. Däremot utmärker sig
Eskilstuna genom en låg andel resor med prisreducerade
periodkort vilket beror på att de så kallade elevkorten ges till
samtliga skolelever. I Gnestas trafik står ”Övrigt” för nästan
varannan resa och där är det SL-korten, som gäller i
kommunen, som ligger bakom denna avvikelse.

Totalt hela länet
Vingåker
Strängnäs
Nyköping
Gnesta
Eskilstuna
0%

10%

20%

30%

Periodkort, ej prisreducerat
Förköpta biljetter
Periodkort Lågtrafik

40%

50%

60%

70%

Periodkort, prisreducerat
Enkelbiljetter
Övriga

80%

90%

100%

Skolkort
Seniorprodukter

Antal påstigande per färdbevis i respektive medlems trafik, uttryckt i procent
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Eftersom det saknas pålitliga uppgifter från hösten 2016 på
grund av bytet av biljett- och betalsystemet baseras nedanstående analyser och jämförelser på perioden januari-

augusti. På så sätt blir också överströmningseffekter efter
implementeringen av Sörmlandstaxan tydligare.

Typ av Färdbevis
(samlingsbegrepp)

Ingående biljettyper
(gammalt biljettsystem)

Antal
påstigande
jan-aug 2016

Ingående biljettyper
(nytt biljettsystem)

Antal
påstigande
Förändring
jan-aug 2017

Periodkort, ej
prisreducerat

Stads-, Pendlar-, Sörmlandskort

1 925 000

30 dagars zon-& länskort

1 791 40

-7 %

Periodkort,
prisreducerat

Ungdomskort

340 500

30 dagars zon- & länskort
reducerat pris (ungdom &
student)

600 400

76 %

Skolkort

Elevkort, Grundskolekort län &
2 483 400
kommun, Gymn. Län & kommun,
halvdagarskort

Elevkort, Skolkort län & zon

2 666 900

7%

Förköpta enkelbiljetter

Rabattkort ungdom/vuxen,
mobilbiljett

617 700

Reskassa Vuxen &
Ungdom/student, mobilapp

650 900

5%

Seniorprodukter

Rabattkort senior

161 500

Fria resor 65+ Eskilstuna

244 800

52 %

Enkelbiljetter

Kontant vuxen & skolungdom

695 500

Enkel Vuxen & ungd/student 668 300

-4 %

Periodkort Lågtrafik

(fanns ej)

-

Lågtrafikkort

224 800

Reskort offentlig sektor

Reskort Enkelresa kommun & län 126 100

UltraLight kort

26 100

-79 %

Övriga

TiM, Resplus, SL kort Gnesta,
byten, shoppingkort,
sommarlovskort

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

304 500

-31 %

Totalt

439 700

6 789 400

Skolkorten är också efter lanseringen av Sörmlandstaxan den
vanligaste produkten i länet med närmare 2,7 miljoner resor
mellan januari och augusti. Det är en ökning jämfört med i
fjol, men ökningen kan enbart förklaras med betydligt fler
skol-/elevkortsresor i Eskilstuna. Ökningen där är delvis av
teknisk karaktär då valideringsbenägenheten har ökat efter
implementeringen av ny ombordutrustning för avläsning av
biljetter. I övriga områden utvecklas resor med skolkort svagt
eller rentav negativt. Antalet resor med de klassiska
pendlarprodukterna (30 dagars kort, ej prisreducerade) har
minskat, men resor med prisreducerade periodkort har ökat
markant, då korten nu också gäller för studenter. Antal resor
med enkelbiljetter köpta med bankkort ombord på bussarna
minskar något, men resor med förköpta biljetter (reskassa,
appen) ökar tack vare appens ökade popularitet. Det
genomfördes betydligt fler resor med avgiftsfria Fria resor
65+ jämfört med antalet resor med Rabattkort Senior.
Antalet resor med enkelkorten som säljs till offentliga
organisationer för exempelvis tjänsteresor och skolklassresor i länet, men även till Migrationsverket, har minskat
kraftigt. Det kan förklaras med att försäljningen av dessa kort
inom ramen för nya Sörmlandstaxan kom igång ganska sent,

-

7 178 100

6%

men även genom att Migrationsverkets inköp har minskat
markant.
Övriga produkter minskar främst på grund av att bytesresor
nu kan registreras mer noggrant under respektive färdbevis.
Under Övrigt ligger också resandet med Sommarlovskorten
som ökade med 2 procent.
För november och december 2016 finns pålitliga data och en
jämförelse med samma period 2017 visar att resandet med
Lågtrafikkorten och App ligger på markant högre nivå nu
vilket tyder på att dessa nya produkter ur Sörmlandstaxans
portfölj har ”upptäckts” under året. Reskassa har minskat
något, likaså 30 dagars zonbiljett. Sistnämnda kan korrelera
med införandet av Movingobiljetterna, en ny pendlarbiljett
för regionaltågen där även anslutande busstrafik ingår. Detta
behöver analyseras närmare under 2018 när ett säkrare
dataunderlag finns. Totalt validerades drygt 16 000
Movingobiljetter i november och december. Linjerna med
högst andel är 302, 304 och 306 (samtliga med tågpassning i
Läggesta) samt 550 Vagnhärad-Trosa, även den med
matarfunktion till och från tågen.
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genererades många fler resor, men utan biljettintäkter.
Intäkterna minskade även från försäljningen av resekort till
offentliga organisationer vilket korrelerar med en negativ
resandeutveckling med denna produkt.

Biljettintäkterna från allmänheten uppgick under året till
drygt 106 mnkr, en minskning med 4 procent. Även
intäkterna från skolkorten minskade, med 6 procent, till
knappt 53 mnkr. Huvudförklaringen bakom denna utveckling
är nya Sörmlandstaxan inklusive ny zonindelning som totalt
sett innebär en taxesänkning, också för skolkorten.

Intäktsmassan från enkelbiljetterna, inklusive de förköpta,
har ökat. Här ingår även försäljningen av mobilbiljetter
(genom appen) som har utvecklats riktigt bra.

Bytet av biljett- och tekniksystemet hösten 2016, med
uteblivna uppgifter som följd, omöjliggör i princip en
jämförelse av intäktsutveckling per produkt varför
nedanstående analys enbart avser perioden januari – augusti
2016 (med det gamla systemet) och perioden januari-augusti
2017 (med det nya systemet). Vid en jämförelse av
intäktsutveckling per produkt kan konstateras att intäkterna
från ej prisreducerade periodkort minskat kraftigt – med
nästan 20 procent. Orsaken är dels sänkta priser för
periodkort för längre sträckor. Men det kan också ses som en
följd av en överflyttning till nya, ännu mer prisvärda
periodkort såsom prisreducerade periodkort, vilka nu även
gäller för studenter, samt de nya lågtrafikkorten. Detta är en
viktig del i förklaringen varför intäkterna minskar trots ökat
resande. Även införandet av avgiftsfria resor för pensionärer
i Eskilstuna har förstärkt denna tendens. Visserligen

Under Övriga produkter ligger huvudsakligen intäkter från
Resplus- och TiM-kortsförsäljningen (svag minskning) samt i
princip oförändrade intäkter från sommarlovskorten. Att
intäktsmassan från Övriga produkter krymper är också av
”teknisk” karaktär då det nya biljettsystemet möjliggör en
tydligare direktallokering av intäkterna till respektive
produkt. Därmed är det återstående beloppet, det vill säga
differensen till det totala bokförda värdet, betydligt lägre i
år. För årets sista månader oktober-december kan
konstaterats att intäkterna från Movingo försäljningen har
ökat jämfört med intäkterna från TiM-korten (som i oktober
ersattes av Movingo).

Intäkt per färdbevis

5 000 000

4 000 000
3 500 000

Antal resor per färdbevis
304 500
439 700

224 800

26 100

2 579 000 kr
1 806 000 kr

4 751 000 kr
858 000 kr

244 800

126 100
161 500

668 300

695 500

Antal påstigande

7 078 000 kr

16 091 000 kr

Lågtrafik: 1 242 000 kr
Seniorprod: 0 kr 60000000

16 919 000 kr
50000000

3 000 000
2 500 000
2 000 000

70000000

650 900

617 700
340 500

600 400

12 750 000 kr

14 343 000 kr

40000000

6 155 000 kr

30000000

3 685 000 kr

Intäkter i kr

4 500 000

80000000

1 500 000
20000000
1 000 000

1 925 000

1 791 400

31 761 000 kr

25 779 000 kr

500 000

10000000

0

-

2016

2017

Periodkort, ej prisreducerat
Seniorprodukter

Periodkort, prisreducerat
Periodkort Lågtrafik

2016
Förköpta enkelbiljetter
Reskort offentlig sektor

2017
Enkelbiljetter
Övriga

Resandet (t.v.) samt Intäkter (t.h.) per färdbevis Januari-augusti 2016 jmf med januari-augusti 2017
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Fastigheter och depåer

Genom myndighetens fastighetsplan arbetas det
systematiskt med förvaltning av de fastigheter som
myndigheten är fastighetsägare till. Planen som beskriver
behoven av åtgärder på 10 års sikt har inneburit att vi nu har
en bra bild över åtgärder som genomförs årligen och vissa
även med allvarlighetsgrad. Fastighetsplanen omfattar
samtliga åtta fastigheter; depåerna i Vingåker, Katrineholm,
Flen, Strängnäs, Trosa, Eskilstuna och i Nyköping samt
Kaffestugan, som är en raststuga främst för förare i
Nyköping. Med hjälp av fastighetsplanen finns en bra
översikt vad gäller uppskattade kostnader under de närmsta
10 åren per fastighet.
Eskilstunadepån har under 2017, tillsammans med Eskilstuna
kommun och Transdev byggt infrastrukturen för ytterligare
tio el-bussar som driftsattes i augusti 2017. På Eskilstuna
depån har även genomförts ett första steg av en utvidgning
av depåns ytor. Under 2018 kommer ytterligare steg tas för
att framtidssäkra depåns storlek.

På Katrineholmsdepån har ett projekt av en större
ombyggnad genomförts med anledning av att det under
2015 upptäcktes sprickbildningar i tak och golv. Efter analys
av byggnadens konstruktion kunde konstateras att
verkstadsdelen och kontorsdelen har två skilda
konstruktionssätt, där verkstadsdelen består av en pålad
grund och kontorsdelen av ett flytande golv, vilket har fått
till följd att bottenplattan under kontorsdelen sjunker. Det
gamla golvet i kontorsdelar revs ut under slutet av 2016.
Under 2017 har uppbyggnad av nytt golv med golvvärme
genomförts och det blir en ny kundanpassad konstruktion
som följer dagens miljökrav på energieffektivitet och med
möjlighet till att enkelt kunna anpassa den inre ytan, då de
flesta innerväggar inte blir bärande. Myndigheten ser också
över möjligheten att komplettera fastigheten med
solcellspaneler, för att ha som mål att kontorsdelen blir
självförsörjande på energi. Invigning av de nya lokalerna
skedde 8 januari 2018.
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De tekniska systemen

Informationsskärmar sjukresor

Betal- och realtidssystemet

Under 2017 har mycket arbete ägnats åt stabilitetsförbättringar av betal- och realtidssystemet som implementerades under hösten 2016. Bland annat har funktioner så
som förarmeddelanden tagits i drift.

Projektet BORIS

Arbete har inletts tillsammans med Landstinget Sörmland för
att göra individanpassade statistikuttag och analyser från
Landstingets system BORIS istället för genom enbart statiska
rapporter från biljettsystemets backofficemiljö. Lösningen
innebär att vi tar hem samtlig statistik från betal- och realtidssystemet för att kunna göra bättre statistiska analyser
över längre tid.

Appen för allmänna kollektivtrafiken

I och med utvecklingen av företagsförsäljning i appen har
även en integration med ekonomisystemet (Raindance)
genomförts i syfte att underlätta fakturering av försäljning.

Under året har skärmar för avgångsinformation för sjukresor
monterats på länets sjukhus. Totalt åtta stycken skärmar är
placerade på de större entréerna.

Informationsskärmar på resecentrum

Myndigheten har under året beviljats medel från
Trafikverket för att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken
och förenkla resandet genom att sätta upp realtidsskyltar på
resecentrum och andra kollektivtrafiknoder i Sörmland.
Först ut var nya skyltar på Strängnäs resecentrum som
invigdes i december.

Kommunikationsradiosystem

Komradiosystemet är mycket driftsäkert och få felavhjälpande insatser har gjorts i förhållande till antalet enheter och
användning. Förebyggande underhåll har genomförts på
samtliga bussar i länet under året.
Komradiomasten i Eskilstuna har under året flyttats från
vattentornet i Hällby till en fastighet på Årbygatan.

Planeringssystem för den särskilda kollektivtrafiken

Under december skedde en stor uppdatering av
planeringssystemet Alfa för att möjliggöra nya typer av
samplanering samt ny kostnadsmodell för nya transportörsavtal i serviceresor trafiken.

Appen och webb för särskild kollektivtrafik

Appen för serviceresor har byggts om och fått nytt grafiskt
utseende som matchar med Sörmlandstrafikens grafiska
profil. Detta för att tydliggöra vem avsändaren är. Även
webbplatsen för serviceresor har genomgått denna förändring och fått ny adress (serviceresor.sormlandstrafiken.se)
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MEDARBETARPERSPEKTIVET
Vår myndighet är en levande och lärande organisation med
mål att skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt
och utveckling. Våra ledstjärnor är att ha kunden i centrum,
inta en strategisk ledning av kollektivtrafiken, ta tydligt
ansvar för uppdraget och skapa en effektiv organisation.

Våra medarbetare och ledare är vår främsta tillgång för att
verksamheten ska nå resultat och utvecklas i rätt riktning.
Därför är vi en arbetsgivare som ständigt verkar för att
ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och att en
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Vårt arbete kännetecknas av stolthet och engagemang över
att bidra till samhällsutvecklingen.

Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare. Hos
oss är vi måna om varandra, vi har roligt på arbetet och vi har
en sund balans mellan arbete och privatliv. Vi är lyhörda och
visar medkänsla med varandra inom myndigheten. Vi vill att
våra medarbetare ska trivas och må bra.
HME
Engagerade
medarbetare
Delfråga Motivation
Delfråga Ledarskap
Delfråga Styrning
Attraktiv arbetsgivare
Rekommenderar
arbetsgivaren

2017
HME 80

2016
HME 74

80
85
76
87 %

Eskilstuna med öppen inbjudan och vi har även kommit igång
med de sedan tidigare mycket uppskattade verksamhetsdagarna för alla medarbetare. Medvetet har vi också blandat
medarbetare med olika stationeringsort och från olika
enheter/avdelningar när vi genomför utbildningar eller
andra aktiviteter.

74
78
70
86 %

Arbetet under 2017 – lugn i verksamheten,
gemensamma utbildningar och intern samverkan
Medvetet arbete

Under 2017 gav de nya avtalen för serviceresor ett större
lugn i verksamheten. Vi genomförde också stora utbildningsinsatser där samtliga medarbetare till exempel fick
utbildning i antidiskriminering, lönebildning och klarspråk. Vi
har också arbetat med att förtydliga myndighetens mål – ett
arbete vi håller i under 2018 med fokus på uppföljning samt
de individuella målen.
Ett annat viktigt område är arbetet med intern samverkan –
att träffas både formellt och informellt. Att utveckla den
interna samverkan har under 2017 varit ett mål och vi har
därför till exempel haft frukostmöten i Nyköping och

Foto: Emil Berglund
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HME

Målet 2017 för HME (Hållbart medarbetarengagemang)
lyckades vi nå. Förbättringar syns inom alla tre delområden
så som Motivation, Ledarskap och Styrning.

Kompetensförsörjning

Under 2017 vi kämpade vi hårt med att säkra
kompetensförsörjningen. Ledningen inledde ett arbete att
löpande se över det samlade kompetensförsörjningsbehovet
för att kunna arbeta strategiskt i den frågan. Målet med
denna kompetensförsörjningsstrategi är att verksamheten

har den kompetens och den medarbetarvolym den behöver
för att uppnå myndighetens mål.

Lönebildning

Vi genomförde utbildningssatsningen för alla medarbetare,
tog fram och beslutade lönepolicy, riktlinjer för lön samt
lönesamtalsmallar med kriterier. Ett nytt överskådligt
lönekartläggningsverktyg infördes där vi både genomför och
sparar våra kartläggningar. I verktyget är det även lätt och
överskådligt att genomföra lönestrukturanalyser i samband
med löneöversyner.

Frisknärvaro, flextid

2017

2016

Andel med högst fem sjukfrånvarodagar under året

57 %

56 %

Medelflextid för de som låg över 30 h 31 december

57 h

73 h

Månadsavlönade

Målarbete

En del i arbetet med lön och prestation är att kunna koppla
prestation till mål och lön. Arbete med att bryta ned mål till
enhets- och avdelningsnivå och vidare till individuella mål
har pågått under 2017 och fortsätter under 2018.
Vid utgången av 2017 var styrningsindex förbättrat i jämförelse med samma period 2016.

Delaktighet och samverkan

Under 2017 har vi arbetat för en god intern samverkan i hur
vi arbetar tillsammans, i våra enhets- och avdelningsmöten i
avstämningar respektive samtal chef och medarbetare samt
i vår fackliga samverkan. Vi har också genomfört uppskattade
frukostmöten i Nyköping och i Eskilstuna med öppen
inbjudan och även verksamhetsdagar för alla medarbetare.

Ledarskap

Under 2017 genomförde flera chefer ett ledarprogram för
chefer och gruppledare ledarskapsutbildning riktat till gruppledare. Utbildningarna är gemensamma för myndigheten
och Landstinget Sörmland.
Vid utgången av 2017 var ledarskapsindex förbättrat i jämförelse med samma period 2016.
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Hållbar arbetsmiljö

Sjukfrånvaro

Flera åtgärder har genomförts inom den schemalagda
verksamheten där chef följt upp varje medarbetare som varit
sjuk mer än fyra gånger under 12 månader och erbjudit hjälp
via företagsvården enligt våra riktlinjer vid sjukfrånvaro. Vi
har också utöver detta erbjudit hjälp från företagshälsovården till medarbetare när det funnits behov.

Vid uppföljning av flextid och vid avstämning 31 december
med möjlighet att reglera till och med trettonhelgen har
endast två medarbetare haft några timmar över avtalad
maxtid. Medelflextid för de som ligger över avtalad ram är
lägre jämfört med samma period 2016

Under 2016 ökade sjukfrånvaron dramatiskt vilket ställde
höga krav på oss som arbetsgivare att arbeta med åtgärder
att motverka detta.

2017 ligger sjukfrånvaron på samma nivå som 2016 men med
en större andel korttidsfrånvaro. Frisknärvaron är marginellt
högre än 2016 och de som rekommenderar arbetsgivaren är
fler än samma period 2016.

Statistik
Sjukfrånvaro

2017

2016

Totalt

6,3 %

6,2

kvinnor

5,5 % sjukfrånvaro i gruppen

5,0 % sjukfrånvaro i gruppen

män

7,4 % sjukfrånvaro i gruppen

7,9 % sjukfrånvaro i gruppen

personer upp till 29 år

14,4 % sjukfrånvaro i åldersgruppen

17,1 % sjukfrånvaro i åldersgruppen

Personer mellan 30-49 år

3,2 % sjukfrånvaro i åldersgruppen

4,2 % sjukfrånvaro i åldersgruppen

Personer 50 år och äldre

3,8 % sjukfrånvaro i åldersgruppen

1,7 % sjukfrånvaro i åldersgruppen

Dag 1-14

75 % av den totala sjukfrånvaron

53 % av den totala sjukfrånvaron

>60 dagar

11,6 % av den totala sjukfrånvaron

32 % av den totala sjukfrånvaron

% av ordinarie arbetat tid för ånadsavlönade

Attraktiv arbetsgivare
Månadsavlönade

Helår

2017

Helår

2016

Antal medarbetare

2017

Totalt

74

69

Månadsavlönade

31 december

2016

31 december

Engagerade medarbetare

HME 80

Rekommenderar arbetsgivaren

87 %

86 %

Kvinnor

45

39

Frisknärvaro - max fem
sjukfrånvarodagar under året

57 %

56 %

Män

29

30

Könsfördelning %

Kvinnor

61 %

Kvinnor

56 %

Män

39 %

Män

44 %

HME 74
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EKONOMISKT PERSPEKTIV
Under det ekonomiska perspektivet finns information om
myndighetens ekonomiska resultat, ekonomiska hushållning
och samlad redovisning; om budgetföljsamhet, om

balanskrav, om intäktsutveckling, om pensionskostnader,
om soliditet och likviditet, om anläggningstillgångar och om
finansiella mål.

Årets resultat

Förvaltningskostnader och övriga trafikrelaterade kostnader,
vad gäller den allmänna kollektivtrafiken, har varit lägre
jämfört med budget. Förvaltningskostnaderna uppgick till 35
241 tkr och uppvisar en positiv avvikelse mot budget
motsvarande 3 946 tkr. Den positiva budgetavvikelsen kan
främst förklaras av lägre kostnader inom övrigt kontorsrelaterat.

Det ekonomiska utfallet för 2017 uppgick till 18 808 tkr . Efter
slutreglering av medlemsavgifter uppgick årets resultat för
myndigheten till 156 kr. Myndighetens medlemmar har
betalat 637 875 tkr i medlemsbidrag under året, varav
medlemsbidrag för den allmänna kollektivtrafiken 506 910
tkr och medlemsbidrag för den särskilda kollektivtrafiken
130 864 tkr. Totala medlemsbidraget är 12 631 tkr lägre än
budgeterat. I budgetavstämningen nedan framgår utfall
2017 jämfört med budget 2017.

Budgetföljsamhet

Trafikkostnaderna, som utgör den i särklass största delen av
myndighetens kostnader, har ökat med 10 procent jämfört
med 2016. Ökningen beror dels på myndighetens utökade
verksamhet för särskild kollektivtrafik men även en kostnadsökning för tågtrafik. Trafikkostnaderna 2017, vilka utgörs av
kostnader hänförliga till dels den allmänna kollektivtrafiken,
dels den särskilda kollektivtrafiken, uppgick till 726 135 tkr.
Kostnader inom den allmänna kollektivtrafiken har gynnats
av en för myndigheten fördelaktig indexutveckling. Ökade
kostnader i busstrafiken för förstärkningstrafik och extra
beställningar som har tillkommit under året balanseras av
den låga indexutvecklingen.
Allmän kollektivtrafik
Trafikkostnader

Budget

Utfall

Landsbygdstrafik

320 225

316 463

-1,2 %

Stadstrafik

173 931

172 538

-0,8 %

Eskilstuna

122 668

121 675

-0,8 %

Katrineholm

6 843

6 714

-1,9 %

Nyköping

34 028

33 650

-1,1 %

Strängnäs

10 392

10 498

1,0 %

Avvikelse

För den särskilda kollektivtrafiken syns däremot en motsatt
trend med en högre indexutveckling än budgeterat under
året.
Särskild kollektivtrafik
Trafikkostnader

Budget

Utfall

Serviceresor

104 533

108 039

Riksfärdtjänst

3 376

3 034

Avvikelse
3,2 %

De trafikrelaterade nettokostnaderna uppgick till 16 360 tkr
2017, vilket kan jämföras med 39 404 tkr för samma period
föregående år. Den lägre kostnaden jämfört mot föregående
år beror främst på att banavgifter tidigare kategoriserades
som en trafikrelaterad nettokostnad men har under året
flyttats till trafikkostnader för tåg.
Förvaltningskostnader vad gäller den särskilda kollektivtrafiken, har varit högre jämfört med budget. Förvaltningskostnaderna uppgick till 16 911 tkr och uppvisar en negativ
avvikelse mot budget motsvarande 2 304 tkr. Budgetavvikelsen kan förklaras av både ökade personalkostnader
samt en ökning inom konsultarvoden m.m.
De trafikrelaterade nettokostnaderna uppgick till 2 979 tkr,
vilket kan jämföras med 3 211 tkr i budget 2016.

Intäktsutveckling

Biljettintäkter från medborgarna består av färdbevisförsäljning samt intäkter från avtal och uppdrag där betalare
inte består av myndighetens medlemmar. Biljettintäkterna
uppgick till 106 238 tkr vilket motsvarar en sänkning med 4
procent jämfört med 2016. Trots en positiv utveckling av
resandet minskar intäkterna och förklaringen till detta
återfinns kring effekterna av den sedan hösten 2016
introducerade nya Sörmlandstaxan och nya produkter. Trots
att resandeutvecklingen är positiv drivs den till stor del av
rabatterade produkter vilket gör att biljettintäkterna inte
ökar i samma takt. Därutöver har även försäljningen av
resekort till offentliga organisationer minskat markant.
Intäkterna från skolkort uppgick till 52 958 tkr vilket är drygt
2 000 tkr högre än budgeterat men lägre än utfall 2016.
Orsaken till lägre intäkter jämfört med föregående år är
främst effekterna av den nya skolkortsmodellen som togs i
kraft under 2016.

-11,3 %

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken

849

41

En orsak till resultatet 2017 är viten från trafikföretagen
avseende brister i trafiken. Myndigheten budgeterar inte för
viten från trafikföretagen även om vitet med stor
sannolikhet betalas ut. Vitena för 2017 uppgick totalt till 5
542 tkr, fördelat med 3 856 tkr för busstrafiken och 1 686 tkr
för tåg.

Fördelning av intäkter och kostnader

Myndigheten använder sig av så kallade fördelningsnycklar
för att både fördela intäkter och kostnader inom och mellan
allmän och särskild kollektivtrafik men också mellan
medlemmar. Dessa används för att adressera intäkter och
kostnader på ett bra sätt och för att på så sätt spegla
verkligheten.

Balanskrav

Balanskravsutredningen visar att myndighetens balanskravsresultat för 2016 klarar kommunallagens balanskrav, det vill
säga intäkterna överstiger kostnaderna. I resultatet ingår
inte några underskott från tidigare år som ska återföras och
inga realisationsvinster.

Pensionskostnader

Myndighetens pensionskostnader uppgick till 4 991 tkr vilket
kan jämföras med 2 771 tkr för samma period föregående år.
En stor del av denna summa avser den avgiftsbestämda
ålderspensionen som årligen betalas ut för placering av den
enskilde arbetstagaren.
Myndigheten har inga ansvarsförbindelser för pensioner
intjänade före 1998. Pensionsförmåner inklusive särskild
löneskatt redovisas som kostnad i resultaträkningen och som
avsättning i balansräkningen. Den avgiftsbestämda ålderspensionen i pensionsavtalet KAP-KL/AKAP-KL redovisas som
en kostnad i resultaträkningen och som en upplupen kostnad
i balansräkningen.
Pensionskostnader (tkr)

2017

2016

Avsättningar till pensioner inkl. särskild löneskatt 3196

1336

Finansiell kostnad

51

15

Avgiftsbestämd ålderspension

1380

1078

Löneskatt, avgiftsbestämd ålderspension

333

262

Övriga pensionskostnader

31

80

Soliditet och likviditet

Soliditeten beskriver hur mycket av tillgångarna som är
finansierade med eget kapital. Myndigheten har en soliditet
på 17 procent vilket kan jämföras med 10 procent före-

gående år. Soliditet mäter hur stor andel tillgångarna som är
finansierat av eget kapital.
Likviditeten visar myndighetens kortsiktiga betalningsförmåga, det vill säga förmågan att kunna betala de löpande
utgifterna. Vid periodens utgång hade myndigheten en
likviditet på 84 procent, vilket kan jämföras med föregående
års 98 procent. Betalningsförmågan på kort sikt är god.

Anläggningstillgångar och investeringar

Anläggningstillgångarna har värderats till anskaffningsvärdet
med avdrag för planmässiga avskrivningar. Årets
avskrivningar uppgår till 5 536 tkr vilket kan jämföras med
636 tkr för samma period föregående år. De ökade
avskrivningskostnaderna jämfört med tidigare år beror
främst på investeringar i tekniska system, företrädesvis
betal- och realtidssystemet.

Borgensförbindelse

Myndighetens åtagande avseende borgensförbindelse uppgår till 1 909 091 tkr per sista december 2016. Myndigheten
har i november 2015 ingått borgen såsom för egen skuld för
AB Transitos låneförpliktelser till ett högsta belopp om 1 909
091 tkr jämte ränta, dröjsmålsränta och övriga kostnader.
Risken för myndighetens borgensåtaganden ses som låg.

Samlad redovisning

I kommunkoncernen ingår myndighetens helägda dotterbolag Länstrafiken Sörmland AB. Länstrafiken Sörmland AB
har till föremål för sin verksamhet att på uppdrag av
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet biträda myndigheten
förvalta, förvärva och sälja fastigheter samt förvalta
ingångna avtal till stöd för den regionala kollektivtrafik som
myndigheten ansvarar för enligt lag (2010:1 065) om
kollektivtrafik.
I kommunkoncernens resultat ingår avskrivningar motsvarande 9 279 tkr varav 3 407 tkr är en effekt av förvärvet av
Länstrafiken Sörmland AB. Länstrafiken Sörmland AB:s
fastigheter uppskattas ha ett övervärde motsvarande 8 411
tkr som årligen skrivs av i kommunkoncernen. En stor del av
investeringarna består av investeringar i Länstrafiken
Sörmland AB:s depåer.
Likviditeten vid periodens utgång uppgår till 84 procent för
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken Sörmland AB gemensamt. Kommunkoncernens soliditet är 18
procent per sista december 2016, vilket kan jämföras med 10
procent föregående år.
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Finansiella mål

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets utgångspunkt är att
säkerställa en långsiktig stabil ekonomi och en trygghet för
myndighetens medlemmar. Som vägledning för att uppnå
god ekonomisk hushållning har förbundsdirektionen antagit
nedanstående finansiella mål.
- Årets resultat ska vara positivt.
- Verksamheten ska bedrivas inom den beslutade
budgeten.
- Kassalikviditeten ska överstiga 100 procent.
Årets resultat uppgick till 156 kr. En viktig del i myndighetens
finansiella kontroll utgörs av budgetföljsamhet och arbetet
med budget i balans kommer fortsätta under kommande år
för att fortsätta skapa en långsiktig stabilitet i ekonomin.

Därtill kan konstateras att verksamhet har bedrivits inom
den beslutade budgeten. Kassalikviditeten för myndigheten
respektive kommunkoncernen uppgår dock enbart till 84
procent.
Enbart två av de tre finansiella mål som förbundsdirektionen
fastställt i Verksamhetsplan och budget 2017 (18-19)
uppfylls, men givet det förhållandet att likviditeten för
myndigheten inkluderar kortfristiga skulder om 18 808 tkr
hänförliga till den positiva budgetavvikelsen är det ändå
myndighetens uppfattning att vi har en god betalningsförmåga.
.
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VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet ska svara för att den
regionala kollektivtrafiken utförs på ett kvalitativt och
kostnadseffektivt sätt så att den bidrar till regional
utveckling, god miljö och tillgodoser invånarnas behov av
kollektivtrafik. Det övergripande målet för myndigheten är
att skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och
utveckling. Vår värdegrund, den moderna myndigheten som
är hållbar, professionell och lyhörd, och våra designprinciper
är ledstjärnor på vägen. Kunden i centrum, Strategisk ledning
för kollektivtrafiken, Ansvar för uppdraget och Effektiv
organisation är myndighetens designprinciper.

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

Huset illustrerar verksamhetens måluppfyllelse 2017.
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Samlad bedömning om
god ekonomisk hushållning

Myndighetens ekonomiska hushållning bedöms ur olika
perspektiv och med utgångspunkt från den fastställda
Verksamhetsplan och budget 2017 (2018-19). Det är dock
främst måluppfyllelse inom de fyra funktionsmålen;
funktionell, attraktiv, effektiv och tillgänglig kollektivtrafik
samt medarbetarperspektivet och det ekonomiska perspektivet som utgör grunden för samlad bedömning av
myndighetens hushållning.
Beskrivning och bedömning av respektive funktionsmål;
funktionell, attraktiv, effektiv och tillgänglig kollektivtrafik
och dess nyckeltal, beskrivs närmare i kommande avsnitt och
utgör grunden för denna samlade bedömning av god
ekonomisk hushållning.
Vad gäller verksamhetens måluppfyllelse är den samlade
bedömningen att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet även
vad gäller verksamhetsåret 2017 i stora delar uppfyller en
god ekonomisk hushållning. Bedömningen är densamma för
koncernen – när verksamheterna i Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken
Sörmland AB – bedöms sammantaget.
Anledningarna till den bedömningen är flera, och återfinns
bland annat i en fortsatt ökad resandeutveckling i tåg- och i
busstrafiken, en ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken i
enlighet med nationella kriterier, åtgärder för ökad
digitalisering samt förbättrade miljönyckeltal och då främst
kopplat till satsningen på el-bussar och förnybara bränslen.
Även de aktiviteter, som företagits främst inom ramen för
målområde funktionell kollektivtrafik, såsom genom en
utökad tågtrafik inom ramen för Ny Trafik, byggstart för
tågdepå, lansering av Movingo, öppnande av Movingo
kundservice, och förberedelser för etapp 2 bidrar alla till
måluppfyllelse och regionens position som nav för Mälardalens tågtrafik förstärks. Avgörande påverkan för
måluppfyllelsen har sommarens driftsättning av Citybanan
och de övriga aktiviteter som förbättrar kollektivtrafikens
möjligheter. Här kan även nämnas invigningen av nytt
funktionellt resecentrum i Strängnäs och det fortsatta
arbetet med dubbelspår på Svealandsbanan i höjd med
Härad.

Till den samlade måluppfyllelsen hör även tidigare fattade
beslut som möjliggör samordning, optimering och effektivisering av länets samlade resurser, vilket återspeglas i såväl
trafikslagen tåg, buss och de anropsstyrda Serviceresorna
som den sedan tidigare genomförda etableringen av
servicecenter Sörmland och därtill hörande tjänster som
bokning, kundtjänst, trafikledning och avtalsuppföljning.
Därtill har även trafikstart för flera nya avtal för serviceresor
skett. 2017 var året då Strängnäs färdtjänstresor var med i
verksamheten med helårseffekt.
Under året startade Program Trafik 2019-2021 formellt och
genom vilken samtliga kommande trafikupphandlingar ska
säkerställas. Under året arbetades intensivt med kravställning för nya busstrafikavtal och direkt på nyåret 2018
publicerades det första upphandlingsunderlaget i serien av
kommande busstrafikupphandlingar i länet.
Även förvaltningen och underhållet av våra depåer och
fastigheter fortsätter så att de håller en god standard och på
så sätt bidrar till en god arbetsmiljö för förare och hela och
rena fordon. Utöver det fick en oväntad insats genomföras
vid Katrineholmsdepån om än med låg påverkan på trafiken.
Inom medarbetarperspektivet har nyckeltalet HME (Hållbart
Medarbetar Engagemang) ökat med sex enheter, från 74 vid
utgången av 2016, till 80 vid motsvarande mätning 2017. Vi
har därmed nått vårt HME-mål för 2017. Utöver det uppgår
sjukfrånvaron till 6,3 procent som i stort sett är samma värde
som för 2016. Frisknärvaron har marginellt ökat under 2017.
Myndigheten har bedrivit verksamheten inom den beslutade
budgeten. 2017 års ekonomiska resultat uppgick till 156 kr.
Myndighetens medlemmar har betalat 637 875 kr i
medlemsbidrag vilket är 12 631 tkr lägre än budgeterat och
pengar som i enlighet med avtal om ansvar och kostnader för
kollektivtrafiken i Sörmland återbördats till medlemmarna.
Intäktsutvecklingen från färdbevis-försäljningen nådde inte
upp till målsättningen utan landade på fyra procent lägre
utfall än föregående år. Bidragande är dels att det ökande
resandet främst genomförs med rabatterade produkter, dels
en under året genomförd periodisering av biljettintäkter
med engångseffekt gjord för att säkerställa en rättvisande
intäktsredovisning.
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Mål för funktionell kollektivtrafik

FUNKTIONELL
KOLLEKTIVTRAFIK

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

En kollektivtrafik som stödjer
regional- och lokal utveckling
Den samlade bedömningen, med grund
från kvalitativ beskrivning och kvantitativa data, är positiv
måluppfyllelse vad gäller området funktionell kollektivtrafik
Sörmland som län är starkt knutet till angränsande län i Östra
Mellansverige, i synnerhet Stockholms län. Mer än 50
procent av den dagliga pendlingen går över länsgräns, utöver
till och från Stockholm och Södertälje, mellan attraktiva
noder såsom Eskilstuna-Västerås/Örebro, Nyköping- Norrköping/Linköping, Flen/Katrineholm/Norrköping och Strängnäs-Enköping/Uppsala.
Under året har ett antal aktiviteter genomförts som gett
Sörmlands medborgare fler förutsättningar att kunna leva,
växa och verka i Sörmland och Mälardalen. Citybanans
öppnande, Ostlänkens projektering, driftsättning av nytt
funktionellt resecentrum i Strängnäs och det fortsatta
arbetet med dubbelspår på Svealandsbanan i höjd med
Härad är alla exempel på bidrag till måluppfyllelsen.
Utöver det har det under året varit byggstart för en tågdepå
i Eskilstuna, lansering av Programmet Ny trafik 2017 med fler
turer med regionaltåg samt pendlarbiljetten Movingo,
öppnande av Movingo kundservice och förberedelser för
etapp 2 i tågtrafiken inklusive byggande av de 33 beställda
tågen som driftsätts under 2019. Totalt väntas satsningarna
på Ny Trafik ge betydande effekt på länets utveckling och
leda till en ytterligare integrerad arbetsmarknad i
Mälardalen.
Under året har myndighetens deltagit i nationella och
storregionala forum för kollektivtrafikens utveckling, utöver
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) även Mälardalsrådet
och dess process En Bättre Sits samt MÄLAB genom såväl
politisk som tjänstemannanärvaro. Myndigheten har även

under detta år arbetat aktivt för att synliggöra att affärsmodellen för tågens tillträde till spår och i synnerhet de så
kallade prioriteringskriterierna behöver anpassas till
rådande lagstiftning och resandeutveckling.
Den kommersiella trafiken fortsätter vara närvarande i länet
främst genom SJAB, Trosabussen och Swebus som angör
Eskilstuna men framförallt Nyköping. Även den av
Mälardalens högskola upphandlade trafiken mellan Eskilstuna och Västerås har fortsatt trafikera med möjlighet för
allmänheten att resa.

Uppföljning av indikatorer
kopplat till funktionell kollektivtrafik

Samtliga delmål gäller uppföljningen av svårhanterliga processer, samtidigt som mätmetoderna är ganska komplexa.
Uppföljningstal kommer inte att kunna eller behöva
aktualiseras årligen.
Arbetspendling Följs upp som andel inpendlare av
dagbefolkning samt andel utpendlare av nattbefolkningen
och baseras på uppgifter från SCB. Värderas endast
kvalitativt för att ge en indikation över kommunernas
kopplingar till övriga länet och till storregionen.
Pendlingsbenägenheten påverkas av en rad faktorer, bland
annat av tillgången till attraktiv kollektivtrafik och
infrastruktur. I samtliga kommuner har både andelen in- och
utpendlare ökat mellan 2006 och 2016 (statistik för 2017
erhålls först 2019). Det kan ses som ett tecken på en allt mer
integrerad region. För framför allt kommuner med högt
pendlingsberoende som Gnesta och Trosa är väl fungerande
och stabila kommunikationer fundamentalt avgörande för
kommunernas attraktivitet.
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Kommun
Eskilstuna
Flen
Gnesta
Katrineholm
Nyköping
Oxelösund
Strängnäs
Trosa
Vingåker

Andel inpendlare
dagbefolkning
2016
2006
16 %
14 %
27 %
24 %
28 %
25 %
23 %
21 %
21 %
19 %
44 %
37 %
22 %
19 %
30 %
27 %
30 %
25 %

Andel utpendlare
nattbefolkning
2016
2006
18 %
15 %
36 %
33 %
57 %
55 %
25 %
23 %
26 %
24 %
41 %
34 %
45 %
42 %
54 %
51 %
43 %
39 %

Länet totalt (pendlare över kommun- och länsgräns)

21 %

19 %

29 %

27 %

Enbart pendlare över länsgräns

9%

8%

19 %

17 %

Definition dagbefolkning: Förvärvsarbetande personer 16+ år med arbetsplats i regionen (=resp. kommun i länet). Definition nattbefolkning: Förvärvsarbetande personer
16+ år med bostad i regionen (=resp. kommun i länet).
Uppgifterna från SCB.

Marknadsandel

Mäts som andelen resor med kollektivtrafik och taxi sett till
det totala resandet med kollektivtrafik, taxi och privata
motoriserade fordon (bil, moped och motorcykel). Analys av
marknadsandel utgår från pendlings- och biljettstatistik och
ska ses som en grov indikation. Uppdelning görs lämpligen i
starka stråk och total marknadsandel för alla resor. Nuläge
uppskattas till 24 procent i de starka stråken och mellan 10
och 15 procent totalt. Marknadsandelen ska öka utifrån
målet om ökad marknadsandel.
År 2014 lät myndigheten tillsammans med Regionförbundet
Sörmland göra en mer noggrann studie (”Hållbart resande”)
över marknadsandelar per stråk och utfallet visade en
marknadsandel på i snitt 20–25 procent i starkare stråk med
högre trafikutbud. De relationer som har absolut högst
marknadsandel trafikeras med tåg, såsom Katrineholm–
Södertälje/Stockholm och Eskilstuna–Stockholm. Lägst
marknadsandel har ett antal relationer utan direkt tågförbindelse och hög restidskvot, exempelvis Nyköping–
Oxelösund, Nyköping–Katrineholm samt Mariefred/ Åkers
Styckebruk–Södertälje.

Resmöjligheter mellan nodstäder

Mäts som andel av länets invånare som når regionens
tillväxtområden inom en bestämd tidsrymd med ett minsta
antal kollektivtrafikförbindelser per vardagsdygn. Antalet
resmöjligheter ska öka utifrån målet om att utveckla
kopplingar till starka tillväxtregioner och regionala stadskärnor.
Tack vare utbudsökningen i tågtrafiken har resmöjligheterna
förbättrats avsevärt. För övrigt pågår metodutveckling,
första redovisning med referenssiffror planerad till DÅR 2
2018.

Tillgänglighet till kommuncentrum

Mäts som andel av länets invånare som når sitt eget
kommuncentrum inom en bestämd tidsrymd med ett minsta
antal kollektivtrafikförbindelser per vardagsdygn. Ska öka
utifrån målet att kollektivtrafiken ska ge alla invånare och
besökande i Sörmland ökad tillgänglighet och rörlighet.
Metodutveckling pågår, första redovisning med referenssiffror planerad till DÅR 1 2018.

En ny studie med uppdaterade siffror planeras kring 2019.
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Mål för attraktiv kollektivtrafik

ATTRAKTIV
KOLLEKTIVTRAFIK

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

En kollektivtrafik som är
användarvänlig med hög kvalitet
Den samlade bedömningen vad gäller
området attraktiv kollektivtrafik ges sammantaget, och
efter övervägande, om än svag positiv måluppfyllelse:
Antal påstigande i den allmänna kollektivtrafiken ökade även
under 2017. Med x,y procent i tågtrafiken och med sex
procent i busstrafiken Det gör att de satta målen för
resandeutveckling nåtts med råge. Även resandet i den
särskilda kollektivtrafiken ökade. Den nya pendlarbiljetten
Movingo lanserades under året och på vilken du reser i såväl
tågtrafiken som Trosabussen och i den angränsande lokala
trafiken. I lanseringsmånaden oktober såldes 25 procent fler
månadsbiljetter än motsvarande år innan.
Sörmlandstaxan och de nya tekniska betal- och
informationssystemen i den allmänna kollektivtrafiken
firade ett år. Under året har arbetet med systemutveckling
fortsatt för att hålla betal- och informationssystemet
modernt och anpassat till resenärernas behov. Sörmlandstaxan nådde inte riktigt upp till det förväntade
ekonomiska utfallet. Intäktsutvecklingen uppgick till minus
fyra procent jämfört med föregående års utfall. Bidragande
är dels att det ökande resandet främst genomförs med
rabatterade produkter, dels en under året genomförd
periodisering av biljettintäkter med engångseffekt gjord för
att säkerställa en rättvisande intäktsredovisning.
Samordningen av kollektivtrafiken tog fortsatta steg under
2017. Fler kommuner gav myndigheten i uppdrag att ansvara
för upphandling och samordning av deras särskilda
skolskjutsar att lägga till den övriga avtalsportfölj som
myndigheten förfogar över. Bit för bit läggs till ett
sammanhållet och samordnat kollektivtrafiksystem inom
Sörmland och till angränsande län.
Under året fortsatte arbetet med en strukturerad avtalsuppföljning både i den allmänna och i den särskilda
kollektivtrafiken. Även aktiviteterna för en ökad digitalisering var många under 2017. Bland dessa kan nämnas att

sätten du kan betala din biljett under året kompletterats
med såväl företagskonto som Swish. Antal besökare på
sormlandstrafiken.se ökade med 62, 9 procent jämfört med
2016 och landade på 343 000 besök. Appen för den
allmänna kollektivtrafiken har slagit nya rekord. Både
försäljning, antal sökningar och antalet aktiva användare har
ökat stort. Appen för den särskilda kollektivtrafiken,
Serviceresor Sörmland, uppdaterades med en ny förbättrad
version i slutet av året i syfte att erbjuda resenärer fler sätt
att kunna boka sin resa men även realtidsinformation och
överblick över beställda och genomförda resor.
Aktiviteter för att hålla depåerna vid god funktionalitet och
på så sätt ge förare en god arbetsmiljö och fordon möjlighet
att tvättas, underhållas och på så sätt vara hela och rena har
fortsatt under året enligt den fastighetsplan som tagits fram.
Utöver det fick en oväntad insats genomföras vid
Katrineholmsdepån om än med låg påverkan på trafiken.
Kunder ger servicecenter fortsatt höga betyg. Att de som
svarar är trevliga, tillmötesgående och professionella gavs
betyget 4,81 på en 5-gradig skala. Kvalitetsmålen som
handlar om resenärers och allmänhetens nöjdhet med
kollektivtrafiken når dock inte måluppfyllelse enligt de
mätningar som genomförts. I den allmänna kollektivtrafiken
var 60 procent av resenärerna nöjda och 49 procent av
allmänheten vid den mätning som genomförts. Myndighetens mål för året uppgick till 62 respektive 51 procent.
Motsvarande värde för Serviceresor var 4,17 med en
förväntad måluppfyllelse på 4,6. För bokningar uppgick
värdet till 4,28 och med målvärde om 4,9 för 2017.
Att bedöma måluppfyllelse för målområde attraktiv
kollektivtrafik är inte självklar trots flera positiva händelser.
Att kundernas betyg visar att det inte bara är grönt ljus för
Sörmlandstrafikens olika tjänster är att ta på rejält allvar och
aktiviteter enligt fastställda handlingsplaner pågår. Att
invånares förtroende för offentliga organisationer i
samhället generellt har sjunkit är en alarmklocka till vårt
framtida nationella, regionala och lokala ledarskap.
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Uppföljning av indikatorer
kopplat till attraktiv kollektivtrafik

Antal resor per invånare

Antal resor mäts som totalt antal påstigande under aktuellt
helår. Den allmänna kollektivtrafiken omfattar busstrafik och
regional tågtrafik och baseras på biljettvisering ombord
(buss) samt försäljningsstatistik (tåg). Den särskilda
kollektivtrafiken omfattar färdtjänst, sjukresor, omsorgsresor samt skol- och särskoleresor och anges som antalet
genomförda resor. Antalet resor med allmän kollektivtrafik
ska öka utifrån målet om ökad marknadsandel.
Resandet med buss fortsätter att öka. Uppgifter för
tågtrafiken publiceras först efter färdigställandet av detta
årsbokslut. För den särskilda kollektivtrafiken består
förändringen utav att Strängnäs kommun har till kommit till
uppdraget samt att det är baserat på tolv månader för 2017
och för elva månader 2016.
Typ av resa

2016 Antal

2017 Antal

Mål 2020

Buss

10 933 000

11 611 640

-

Resor inkl tåg

13 775 605

i.u.

15 000 000

Särskild kollektivtrafik

343 000

406 053

-

Nöjdhet

(feb-dec)

(inkl. Strängnäs)

Kundundersökningar genomförs med jämna mellanrum
kopplat till såväl allmän som särskild kollektivtrafik. Kundundersökningarna omfattar både resenärer och ickeresenärer i den allmänna kollektivtrafiken och anges som
nöjdhetsgrad med Sörmlandstrafiken. Nöjdhet för den
särskilda kollektivtrafiken anges på en 5-gradig skala. För den
allmänna kollektivtrafiken uppgav 60 procent av resenärerna
att var nöjda med Sörmlandstrafiken. Motsvarande siffra för
2016 var 67 procent. Hos allmänheten var siffran 49procent,

Mäts som antalet påstigande i förhållande till folk mängden
i olika områden. Den särskilda kollektivtrafiken mäts
lämpligen utifrån antalet innehavare av färdtjänsttillstånd.
Antalet resor per invånare med allmän kollektivtrafik ska öka
utifrån målet om ökad marknadsandel.
Folkmängden i Sörmland har ökat med 1,4 procent. Bland
annat för ett exkludera denna underliggande utveckling
används nyckeltalet resor per invånare. Då resandetillväxten
i busstrafiken var större än befolkningsutvecklingen har
antalet resor per invånare ökat. En bidragande orsak är
högkonjunkturen och den låga arbetslösheten som generellt
leder till större behov av förflyttningar, inte bara med
kollektivtrafiken. Observera att det vid beräkningen av
kvoten enbart ta hänsyn till påstigande i länet.

Resa per invånare

2016 Antal

2017 Antal

Mål 2020

Buss

37,8

39,7

-

Resor inkl tåg

47,7

i.u.

50,3

jämfört med 54 procent 2016. KOLBAR-siffrorna för hela
riket var 58 procent bland resenärer och 51 procent bland
allmänhet under 2017. Här uppvisar våra resenärer alltid en
större nöjdhet än riksgenomsnittet. När det gäller särskilda
kollektivtrafiken ställdes bland annat frågan ”Hur nöjd är du
med din resa från det att den påbörjades till dess att den
slutfördes”. Här gavs betyget 4,17.
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Punktlighet

Mäts utifrån statistik från Trafikverket för tågtrafiken samt
från realtidssystem för busstrafiken och planeringssystem
för den särskilda kollektivtrafiken.

Andel punktliga tåg

2016

2017

Mål

Svealandsbanan

89 %

87 %

92 %

UVEN

94 %

94 %

92 %

För tågtrafiken redovisas punktligheten månatligen (mäts i
försening >5 minuter). SJ:s mål för punktligheten i TiMtrafiken är 92 procent. Under året uppnåddes målet i UVEN
systemet samtliga månader och på Nyköpingsbanan samtliga
månader utom juni och juli. På övriga banor var punktligheten sämre: Svealandsbanan nådde målet om 92 endast
i mars och för systemet Sörmlandspilen endast i januari och
oktober. Svealandsbanan står för de lägsta uppmätta
punktlighetsvärdena, i både januari och maj var bara 83
procent av tågen i tid. Därmed har punktligheten totalt sett
försämrats något mot 2016.

Sörmlandspilen

91 %

89 %

92 %

Nyköpingsbanan

92 %

93 %

92 %

De mest frekventa störningsorsakerna är kopplade till
infrastrukturen, såsom el-, signal- eller växelfel. Spårspring,
d.v.s. obehöriga i spåret, utgör fortfarande ett stort problem
för tågtrafiken med incidenter nästan dagligen. Inledningsvis
förekom även problem på Svealandsbanan pga. Elkraftförsörjningen. Visserligen har störningskänsligheten för
trafiken till och från Stockholm minskat efter Citybanans
invigning, samtidigt har dock antalet fel på infrastrukturen
varit högt under främst november och december.
Förutom punktligheten mäter SJ också den så kallade
regulariteten, det vill säga andel tågfärder som utfört
samtliga planerade uppehåll. Regulariteten har i princip
genomgående legat mellan 95 och 99 procent. Med 83
procent utgör dock september värdet för Nyköpingsbanan
en markant avvikelse nedåt: En krock mellan ett tåg och ett
militärfordon under Aurora övningen ledde till ett
totaltavbrott med många inställda tåg som följd under flera
dagar.

För busstrafiken kan punktligheten, tack vare det nya
tekniska systemet, för första gången redovisas. Observera
att definitionen enligt nedan avviker från mätmetoden för
tågtrafiken varför andel tåg resp. buss i tid inte kan jämföras.
Busstrafik anses vara punktlig förutsatt att inte
- Avgång från starthållplats eller mäthållplats sker med en
(1) minut eller mer före i tidtabell annonserad avgångstid;
eller
- Avgång från starthållplats eller mäthållplats sker tre (3)
minuter eller mer efter i tidtabell annonserad avgångstid;
eller
- Ankomst till sluthållplats sker tre (3) minuter eller mer
efter i tidtabell annonserad ankomsttid.
Andel punktliga Bussar

2017

Område Södra
(Nyköping/Trosa, körs av Nobina)
Område Västra
(Katrineholm/Flen/Vingåker, körs av Nobina)
Område Norra
(Strängnäs, körs av Bergkvara)
Område Östra
(Eskilstuna, körs av Transdev)

59,3 %

Punktlighet buss totalt

78.5 %
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EFFEKTIV
KOLLEKTIVTRAFIK

Mål för effektiv kollektivtrafik
Kollektivtrafiken ska planeras och utföras för
ökad kostnadseffektivitet.
Kollektivtrafiken ska planeras och utformas så att
energieffektiviteten ökar och att miljöpåverkan
genom emissioner och buller minskar.

En kollektivtrafik som
är hållbar och samordnad
De genomförda aktiviteterna och
måluppfyllelsen kopplat till indikatorerna ger en samlad
bedömning avseende funktionsområde effektivitet som
positiv.
Myndighetens strukturerade arbete med upphandlingar,
genomförda och kommande, ger samtliga förutsättningar för
fortsatt samordning, merutnyttjande av fordon, kostnadseffektivitet och tar miljöhänsyn i enlighet med funktionsmålen. Även myndigheten samordnade organisation där
flertalet medarbetare arbetar med uppgifter rörande såväl
den allmänna som den särskilda kollektivtrafiken vilket ger
möjlighet till helhetssyn och utveckling av lämplig samordning bidrar till effektivitet.
Tågtrafiken bedrevs under året på miljömärkt el och
busstrafiken i länet på förnybara drivmedel. Undantag är
dagar där biogasen inte räcker till för biogasbussarna i
Eskilstuna stadstrafik som då kompletteras med naturgas.
Måluppfyllelsen för förnybara drivmedel i busstrafiken
nådde 2017 till det satta målvärdet 98 procent och så även
målen för energianvändning. Det är de nya el-bussarna i
Eskilstuna stadstrafik som är förklaringen till att energianvändningen har sjunkit. Även koldioxidutsläppen i den
allmänna trafiken har sjunkit. Utsläppen uppgick för helåret
2017 till 249 gram/km och innebär en sänkning från 2016 års
värde om 325 gram/km och än mer med utgångspunkt från
2015 års värde om 673 gram/km.
Serviceresorsavtalen bedrevs även de på förnybara drivmedel och de senast upphandlade avtalen för skolskjutsar
likaså. Totalt uppgick andelen förnybara drivmedel i den
särskilda kollektivtrafiken på helårsbasis 2017 till 86 procent.
En ökning från 23 procent för helåret 2016.
Den ökade digitaliseringen och kanske främst genom
systemutveckling har under året bidragit till ökad effektivitet. Utöver genomförda integrationer med ekonomisystemet och automatiserad fakturahantering så har IT-stödet
ALFA uppgraderats och bland annat utrustats med nya
algoritmer som ökar samordningsgraden på inlagda resurser.

Vad sedan gäller en effektiv organisation så har det Hållbara
medarbetarengagemanget ökat med sex enheter under året
och uppgår vid årets slut till målvärdet 80. Samtliga tre
variabler i HME som handlar om Motivation, Ledarskap och
Styrning har ökat och är bidrag till en effektiv organisation.
Effektiviteten kopplade till trafikekonomin har däremot
försämrats något vilket beror på något lägre intäkter till följd
av Sörmlandstaxan samtidigt som produktionskostnaderna
har ökat något. Detta ger sammantaget ett något sämre
utfall för nyckeltalen kopplat till ekonomi.

Uppföljning av indikatorer
kopplat till effektiv kollektivtrafik

Beläggning busstrafik För den allmänna kollektivtrafiken
anges beläggning som hur många passagerare som i
genomsnitt reser i varje fordon (här tas enbart hänsyn till
buss). Nyckeltalet bygger bland annat på en uppskattning av
antalet personkilometer. För den särskilda kollektivtrafiken
tas referensmaterial och mätmetodik fram senare.
Beläggningen ska öka utifrån mål att öka trafikens kostnadsoch energieffektivitet, och samordningsvinsten ska öka
utifrån mål om ökad samordning och effektivitet.
Beläggningen har ökat markant 2017. Detta är ett resultat av
ökat resande samtidigt som antalet producerade kilometer i
busstrafiken har minskat något.
Beläggning

2016

2017

Mål 2020

Beläggning buss

7,6

8,1

8,8

Nettokostnad busstrafik

Mäts som nettokostnad per personkilometer (pkm).
Nettokostnaden (trafikkostnader minus biljettintäkter) för
den allmänna kollektivtrafiken divideras genom antalet
personkilometer för att underlätta jämförelser. Nettokostnaden visar hur mycket kommunal- eller landstingsskatt
som används för att finansiera kollektivtrafiken.
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För den särskilda kollektivtrafiken tas metod, nuläge och mål
fram under 2017. Nettokostnaden per personkilometer för
den allmänna kollektivtrafiken ska minska utifrån mål att öka
trafikens kostnadseffektivitet.
Nettokostnaden per personkilometer har ökat något och
uppgår nu till 2,54 kr/personkilometer, det är 6 öre mer än
året innan. Något ökade produktionskostnader för busstrafiken i kombination med minskade biljettintäkter är
förklaringen till förändringen. Den positiva resandeutvecklingen har dämpat kostnadsökningen.
Framöver kommer nyckeltalen med koppling till trafikekonomi att påverkas av utfallet av de nya bussavtalen som
är under upphandling just nu. Antagligen medför det ökade
trafikkostnader och ambitionen till 2020 (målsiffrorna) är
därför snarare att dämpa effekten av ökade kostnader.
Nettokostnad pkm

2016

2017

Mål 2020

Nettokostnad buss

2,48 kr/pkm

2,54 kr/pkm

2.90 kr/pkm

Kostnadstäckning busstrafik

Mäts som andelen av trafikkostnaden som täcks med
biljettintäkter. Räknas fram inklusive skolkortsintäkter. Mäts
enbart för allmän kollektivtrafik.
Kostnadstäckningsgraden ska öka utifrån mål att öka
trafikens kostnadseffektivitet.
Kostnadstäckningsgraden i busstrafiken har minskat från 35
procent 2016 till 32 procent 2017. Det innebär att cirka en
tredjedel av produktionskostnaderna täcks med biljettintäkter. Att täckningsgraden trots ökat resandet minskade
beror dels på införandet av nya Sörmlandstaxan som totalt
sett har inneburit en taxesänkning. Men förändringen
orsakas också av ökade produktionskostnader för busstrafiken. Högst täckningsgrad har Eskilstuna med 38 procent
(mest tack vare stadstrafiken), lägst täckningsgrad har de
lokala linjerna i Trosa och Vingåker med 20 procent.
Framöver kommer nyckeltalen med koppling till trafikekonomi att påverkas av utfallet av de nya bussavtalen som
är under upphandling just nu. Antagligen medför det ökade
trafikkostnader och ambitionen till 2020 (målsiffrorna) är
därför snarare att dämpa effekten av ökade kostnader.
Täckningsgrad

2016

2017

Mål 2020

Täckningsgrad buss

35 %

32 %

30 %

Förnybara drivmedel busstrafik

Mäts som andel körda kilometer med förnybara drivmedel.
Andelen körda kilometer med förnybara drivmedel ska öka
till 98 procent för den allmänna kollektivtrafiken, och till 100
procent för den särskilda utifrån mål att öka trafikens
energieffektivitet.
Förnybara drivmedel
buss

2016

2017

Mål 2020

Allmän kollektivtrafik

94 %

99 %

98 %

Särskild kollektivtrafik

25 %

88 %

100 %

Andelen körda kilometrar med förnybara drivmedel under
2017 har ökat jämfört med 2016, från 94 procent till 99
procent för den allmänna kollektivtrafiken och från 25
procent till 88 procent för den särskilda kollektivtrafiken.
Den allmänna kollektivtrafiken uppnår därmed målnivåerna
för andel förnybara fordonskilometrar för både 2017 och
2020. Ökningen för den allmänna kollektivtrafiken jämfört
med 2016 beror främst på en ökad andel biogas i den
fordonsgas som driver gasbussarna i Eskilstuna, från 66
procent till 94 procent. Den kraftiga ökningen av andelen
körda kilometrar med förnybara drivmedel i den särskilda
kollektivtrafiken beror på att nya avtal för serviceresor i länet
tecknades 1 januari 2017, som bland annat innebär att dessa
ska utföras med förnybara drivmedel (med undantag för två
back-up fordon i Nyköping). Ökningen är däremot inte
tillräcklig för att målet för 2017, på 100 procent förnybara
fordonskilometrar, ska nås. Orsaken till detta är, förutom
back-up fordonen i Nyköping, att skallkrav på förnybara
drivmedel saknas för de äldre skolskjutsavtalen i Gnesta,
Strängnäs och Nyköping.

Energiförbrukning busstrafik

Mäts som antal förbrukade kWh per fordonskilometer och
mäts enbart för allmän kollektivtrafik (busstrafik). Energiförbrukningen ska minska utifrån mål att öka trafikens
energieffektivitet.
Energiförbrukning
buss

2016

2017

Mål 2020

Allmän kollektivtrafik

3,7 kWh/km

3,6 kWh/km

3,0 kWh/km

Energiförbrukningen hos den allmänna kollektivtrafiken har
minskat från 3,7 kWh/km under 2016 till 3,6 kWh/km under
2017 och når därmed målet för 2017 på 3,6 kWh/km. De nya
el-bussar som har en bättre energieffektivitet jämfört med
gas- och diesel-bussar, kan delvis förklara varför den
genomsnittliga energiförbrukningen har sjunkit.
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TILLGÄNGLIG
KOLLEKTIVTRAFIK

En kollektivtrafik som
erbjuder goda resmöjligheter

Mål för tillgänglig
kollektivtrafik
Kollektivtrafiken ska ge alla invånare och
besökande i Sörmland ökad tillgänglighet
och rörlighet.

Uppföljning av indikatorer
kopplat till tillgänglig kollektivtrafik

Företagna aktiviteter och mått för måluppfyllelse ger en sammantagen bild av positiv utveckling
av funktionsmålet om en tillgänglig kollektivtrafik.
De indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse för
tillgänglighet visar på en förbättrad situation. Mål kopplade
till tillgänglighet är generellt långsiktiga i sin karaktär och är
svåra att värdera för kortare perioder.
En tidigare milstolpe i arbetet med att förbättra tillgängligheten var införandet under 2016 av audiovisuella utrop i
busstrafiken. 2017 var första året med helårseffekt av denna
satsning och då myndighetens busstrafik enligt nationell
standard betecknades som tillgänglig. Målet om 98 procent
tillgänglighetsanpassade fordon uppnåddes.
Den ökade digitaliseringen och även den dygnet runt- öppna
kundtjänsten är båda bidragande till förbättrad tillgänglighet
tillsammans med realtidsinformation genom appen.
Tidtabellerna i tåg- och busstrafiken är myndighetens kärnprodukt och ska ge invånarna goda resmöjligheter: I slutet av
2016, med helårseffekt 2017 fick alla Sörmlands tågbanor
och linjer ett utökat utbud. Busstrafikens tidtabeller var
under 2017 förhållandevis intakta.
Myndigheten har under året genom nätverk och bilateralt
arbetat med Trafikverket för att förbättra tillgängligheten
såväl fysisk som digital. Under året har myndigheten beviljats
medel ur den regionala planen för transportinfrastruktur för
att öka digitaliseringen och förbättra trafikinformationen.
Detta genom att utrusta resecentra och andra kollektivtrafiknoder i länet med skyltar för trafik- och realtidsinformation. Först ut med denna finansiering var realtidsskyltning genom fysiska skyltar på Strängnäs resecentrum.
I december invigdes Strängnäs resecentrum, ett projekt som
i flertal dimensioner ökat tillgängligheten till kollektivtrafiken. Under året blev även en upprustning av hållplatsnoden Tystberga trafikplats klar.

Utbudskilometer med buss per invånare Antalet
utbudskilometer per invånare är en indikator på vilken
service den allmänna kollektivtrafiken erbjuder. Uppgifter
tas fram ur myndighetens trafikdatabas. Antalet
utbudskilometer per invånare ska öka utifrån målet att
kollektivtrafiken ska ge alla invånare och besökande i
Sörmland ökad tillgänglighet och rörlighet.
Antal utbudskilometer per invånare har minskat något. Det
är framför allt en effekt av den snabbt ökade folkmängden i
länet. Uppgifter för regionaltågen fanns ej tillgängliga ännu
vid framtagandet av årsbokslutet.
Typ av resa

2016

2017

Mål 2020

Utbudskilometer per invånare,
enbart buss
Utbudskilometer per invånare,
inkl. tåg

55,9

55,1

-

66,4

i.u.

70,0

Andel tillgänglighetsanpassade fordon

Kriterierna för ett tillgänglighetsanpassat fordon i den
allmänna kollektivtrafiken är att det ska vara utrustat med
ramp eller lift, audiovisuellt utrop och rullstolsplats. Samtliga
tre kriterier måste vara uppfyllda. Vid upphandling ska
kriterierna för ett tillgänglighetsanpassat fordon följa de
rekommendationer som återfinns i kollektivtrafikbranschens
vägledning för funktionella krav, Buss 2014. Vägledningen
beskriver de funktionskrav som branschen gemensamt har
enats om och som går utöver gällande lagstiftning. Andelen
tillgänglighetsanpassade fordon ska öka utifrån målet att
kollektivtrafiken ska ge alla invånare och besökande i
Sörmland ökad tillgänglighet och rörlighet.
Andel tillgänglighetsanpassade fordon

2017

Mål 2017

Mål 2020

98 %

98 %

98 %

Allmän kollektivtrafik
Tillgänglighetsanpassade
fordon
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Den allmänna kollektivtrafiken når målen för andelen
tillgänglighetsanpassade fordon på 98 procent för både 2017
och 2020.

Andel tillgänglighetsanpassade bytespunkter

Andel fullt tillgänglighetsanpassade bytespunkter och
hållplatser enligt Riktlinjer för tillgänglig kollektivtrafik i
Sörmland (SKTM, 2014). Följs upp genom inventering av
bytespunkter och hållplatser.

Målet kan inte mätas på grund av bristfällig data på andelen
tillgänglighetsanpassade bytespunkter och hållplatser. För
att åtgärda detta kommer en hållplatsinventering genomföras under våren 2018. Vidare kommer Kollektivtrafikmyndigheten under samma period att göra en
uppföljning av befintlig inventering av större bytespunkter
(främst järnvägsstationer) då denna innehåller brister som
gör den svår att tolka.
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Riskbedömning avseende
verksamhetens måluppfyllelse

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

Riskfaktorer som återfinns
på en mer övergripande nivå

Trafikförsörjningsperspektivet

- Omvärldsrisker innebär bland annat risker för att beslut
fattade av regering, riksdag eller andra externa aktörer
påverkar verksamhetens funktion. Även andra faktorer
som befolkningsutveckling och arbetsmarknadsutveckling
definieras som omvärldsrisker.
- Finansiella risker utgörs av till exempel likviditetsrisker,
kreditrisker, ränterisker med mera. Under denna faktor
definieras även ett globalt eller nationellt ändrat
konjunkturläge.
- Legala risker innebär bland annat risker för ny
lagstiftning, nya förordningar eller föreskrifter.

Riskfaktorer som återfinns i
myndighetens omedelbara närhet

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

Konkreta verksamhetsrisker
på en mer övergripande nivå
Medborgarperspektivet

- Driftsäkerheten av tekniska system; betal- och
realtidssystem, bokningssystem och
kundservicerelaterade system. Risken bedöms som
medelhög.
- Myndigheten uppnår inte uppsatta mål, i åtaganden från
Mälab. Risken bedöms som medelhög.
- Myndighetens uppnår inte satta kvalitetsmål. Risken
bedöms som hög.

- Den fortsatta processen gällande Ny Trafik 2017, och då
främst det fortsatta arbetet med fordonsanskaffning.
Risken bedöms som låg.
- Tilldelning och tidtabell för Tågplan 2019. Risken bedöms
som hög.
- Det fortsatta arbetet med samordningen av den allmänna
och särskilda kollektivtrafiken. Risken bedöms som
medelhög.
- Risk för att tidplanen i arbetet med upphandling av trafik
inom Program Trafik 2019-2021 förskjuts. Risken bedöms
som medelhög.
- Högre indexutveckling än beräknad på drivmedel som
används i den allmänna och den särskilda
kollektivtrafiken. Risken bedöms som medelhög.

Medarbetarperspektivet

- Det fortsatta arbetet med att minska myndighetens
beroende av nyckelpersoner respektive kontinuerliga
arbete med att säkerställa bemanningen inom den
schemalagda verksamheten. Risken bedöms som
medelhög.
- Det fortsatta förberedelsearbetet inför en regionbildning i
Sörmland blir inte prioriterat. Risken bedöms som
medelhög.

Ekonomiskt perspektivet

- Finansiell risk hörande till det borgensåtagande
myndigheten ingått under 2015. Risken bedöms som låg.
- Högre kommande investeringskostnader än beräknad vad
gäller exempelvis fastigheter och depåer. Risken bedöms
som medelhög.
- Lägre intäktsutveckling än budgeterat, främst med
anledning av effekterna av nya Sörmlandstaxan och nya
produkter. Risken bedöms som hög.

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken

863

55

Årets arbete med intern kontroll

Under 2017 har den interna kontrollen utgått från den av
direktionen beslutade interkontrollplanen, vilket syftar till
att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet
med tillförlitlig rapportering samt följa tillämpliga lagar och
förordningar. Genom en god intern kontroll skapas
förtroende för verksamheten, då den interna kontrollen
påverkar alla delar i organisationen och dess system för
styrning och ledning.
Under perioden har myndigheten arbetat med tidigare
identifierade aktiviteter i den samlade handlingsplanen – och
som följs upp vid ledningens genomgång samt vid
ledningsgruppsmöten.

I enlighet med myndighetens internkontrollplan samt rutin
för intern kontroll, har två kontroller genomförts under
2017; 5 maj samt 18 oktober. Vid december månads slut
fanns tre öppna aktiviteter, men som nu är åtgärdade.
Myndighetens arbete med den interna kontrollen under året
har sammantaget visat att verksamhetens arbete med
styrdokument, processer och rutiner samt säkerställande av
att dessa följs fortgår. Under 2018 fortsätter arbetet med att
förbereda övergången till Region Sörmland.
Myndighetens internkontrollplan för 2017 beslutades av
direktionen den 16 mars och omfattar numera även kontroll
av informationssäkerhet. Vid direktionsmötet i mars 2018
beslutas internkontrollplanen för 2018.
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VERKSAMHETENS
FÖRVÄNTADE UTVECKLING
Autonoma fordon,
ny organisation, ökad
digitalisering, nya trafikavtal
och nya tåg

Framtiden styrs genom Region Sörmland

Från 1 januari 2019 kommer Sörmlands kollektiv-trafikfrågor
och övriga regionala utvecklingsfrågor att organiseras
genom Region Sörmland. Detta efter att medarbetare och
övrig verksamhet i Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken Sörmland AB och
Regionförbundet Sörmland övergår till och införlivas i
Landstinget Sörmland och de tre parterna i sin tur
gemensamt bildar Region Sörmland.
Det innebär bland annat att uppdraget som Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet har om att öka samordningen inom
den särskilda kollektivtrafiken och mellan den allmänna och
den särskilda kollektivtrafiken utrustas med ytterligare en
dimension
innebärande
att
infrastruktur
och
kollektivtrafikfrågor tydligare kopplas samman i samma
framtida organisation.
Det innebär också att Sörmland, i likhet med grannlänen
Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland,
kommer ha sina kollektivtrafikfrågor i sitt landsting. Det kan
i sin tur kunna förenkla samverkan och skapa förutsättning
för stark utveckling. Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet kommer likvideras som följd av att
dess verksamhet kommer att ha övergått till annan
organisation.

Nya trafikavtal

Under kommande år inträder nya avtal för hela länets
busstrafik men också för den regionala tågtrafiken. Det
första steget tas redan 2018 då busstrafiken i södra och
mellersta länet blir den första upphandlingen av busstrafik
som görs sedan 2010.
Under de år myndigheten har ansvarat för kollektivtrafiken i
länet har en nyckelfråga varit att framåtlutat utveckla
kollektivtrafiken tillsammans med våra trafikföretag. Nu har
vi chansen att fortsätta detta med avtal som är moderna och
anpassade för den nya tiden och förhoppningsvis ger både
beställare och utförare förutsättningar att utvecklas.
Trafikavtalen kommer inte garanterat hantera alla
förändringar och nya tekniska förutsättningar som inträffar
under 20-talet men det känns som det aldrig har varit
viktigare att ha avtal som möjliggör flexibilitet och främjar
utveckling än nu.

Kollektivtrafiken får en ny roll – först i städerna

Under 20-talet kan kollektivtrafiken börja träda in en ny
verklighet där självkörande fordon kan revolutionera
transportområdet och helt förändra förutsättningarna för
persontransporter. Alldeles nyligen har det första svenska
testet av självkörande fordon, i Kista i Stockholm, fått
tillåtelse av Transportsstyrelsen att utföras i verklig trafik och
sedan något år tillbaka är el-bussar på stark frammarsch.
Elektrifieringen av våra transporter fortsätter starkt och ny
teknik för arbete och mötesformer kan komma att förändra
grunden för våra resvanor.
Genom infasning av självkörande fordon förväntas i
synnerhet stadsutvecklingen få ny kraft. Även som
färdtjänst- och sjukresetransporter samt i skolskjutstrafiken
kommer de självkörande fordonen att ta en naturlig plats.
Teknikutvecklingen ger förutsättningar att såväl minska
miljö- och bullerpåverkan som att öka tryggheten och
säkerheten i trafikmiljön i städerna.

Automatisering och digitalisering ger nya möjligheter

Automatiseringen och digitaliseringen av samhället
fortsätter där kollektivtrafikbranschen har varit en av
pionjärerna i utvecklingen mot kontantlös betalning. Nya
betallösningar är på väg att etableras i Sverige, här är vi i
Sörmland än väl rustade genom ett modernt betalsystem
ombord på våra bussar och snart även för tågresandet.
Kombinerade mobilitetstjänster, där möjligheter att låta
kollektivtrafiken vara en del av paketlösningar med
exempelvis bilpooler, bildelning, cykelhyrning etc. förväntas
också utvecklas kraftigt framgent. Likaså att utvecklingen
kommer att bygga på standardkomponenter som
medborgaren redan är utrustad med såsom sin mobiltelefon
och betalkort.
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Mälardalen växer – och krymper

Som ofta för Sörmland är många avgörande frågor lika ofta
hemhörande utanför länet som innanför våra gränser. Under
lång tid har myndighetens förväntade utveckling kretsat
kring byggnation och invigning av Citybanan som nu är på
plats och historia. I januari redovisades statistik som visar att
den haft stor effekt på fjärr- och regionaltågens punktlighet.
Uppgifter som redan indikerar att den historiska satsningen
för länet och dess kommuner kommer att betala sig.
Nu väntar vi in fortsatta satsningar där bland annat utbyggd
Svealandsbana, fyrspår för Mälarbanan, Ostlänken med nya
stationer i Trosa och Nyköpings kommuner står på tur.
Satsningar som kommer att knyta ihop Mälardalen och
krympa restiderna. Vi väntar även inom kort in våra 33
beställda tågfordon för att sätta i trafik och på att få öppna
en ny tågdepå i Eskilstuna där Mälartågen ska repareras och
underhållas. Nya biljettöverenskommelser inom ramen för
Movingo är även det en förväntad utveckling.

Fortsatt arbete för en förbättrad infrastruktur

Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för
hela Sveriges utveckling och internationella konkurrenskraft.
I regionen bor nästan fyra miljoner människor som

tillsammans bidrar till 46 procent av Sveriges BNP. Varje dag
reser 700 000 personer över kommungränser för att komma
till jobbet. Med underhållsskuld på järnvägen och
rekordökning av resandet i persontrafiken är det väsentligt
att fortsätta arbeta för beslut om underhåll och trimning av
befintlig infrastruktur men även för ny infrastruktur.

Samverkan: nödvändig och
avgörande – men inte tillräckligt

En nära samverkan med andra aktörer i Östra Mellansverige
är för Sörmland avgörande för den fortsatta utvecklingen
och trafiksystemet måste fortsätta planeras och utvecklas
utifrån Sörmlands del av en växande StockholmsMälardalsregion. Båda kommer även fortsatt prioriteras.
För att verkligen nå nästa steg framåt är det av stor vikt att
även nationella beslut tas för att kollektivtrafikens
konkurrenskraft kan stärkas. Det kan handla om mer
specifika frågor som infrastruktursatsningar, prioriteringskriterier som gynnar persontrafiken och förändrade
avdragsregler för resor till och från arbetet men även om
fördelningspolitik i allmänhet som gynnar transportsektorn.
Inte minst behöver frågan om samordnad transportlagstiftning lyftas.
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FINANSIELL REDOVISNING
Driftredovisning
Utfall 2016

Budget 2017

DÅR2 2017

Utfall 2017

Avvikelse
jmf budget

110 881

115 597

107 527

106 794

8 803

110 560
60 497
50 063

115 066
59 511
55 555

107 077
53 342
53 735

106 238
52 889
53 349

8 828
6 622
2 206

321

531

450

556

-25

321

531

450

556

-25

Intäkter från medlemmarna
Varav
Medlemsavgifter
Skolkort/elevkort

645 809

700 839

703 490

690 833

10 006

589 261
56 548

650 506
50 333

650 506
52 984

637 875
52 958

12 631
-2 625

Summa intäkter

756 690

816 436

811 017

797 627

18 809

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

52 197

53 794

55 682

52 152

1 642

36 873
6 753
8 571

40 421
5 364
8 009

41 885
6 849
6 948

40 851
5 459
5 842

-430
-95
2 167

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

41 625

41 544

19 935

19 340

22 204

13 543
8 285
-497
20 294

11 569
8 177
-776
22 574

12 177
8 309
-1 371
820

15 517
4 589
-1 690
924

-3 948
3 588
914
21 650

Trafikkostnader
Varav
Landsbygd buss
Stadstrafik
Viten - busstrafik
Tåg
Viten - tågtrafik
Anropsstyrd trafik
Serviceresor
Riksfärdtjänst
Viten särskild kollektivtrafik

665 063

721 097

738 681

726 135

-5 038

304 650
165 150
-3 307
116 980

320 225
173 930

319 657
174 965

117 278

128 901

1 664
77 207
2 719
-2 304

1 755
104 533
3 376

1 332
110 430
3 396

316 463
172 538
-3 856
130 402
-1 686
1 201
108 039
3 034

3 762
1 392
3 856
-13 124
1 686
554
-3 506
342

Summa kostnader

756 581

816 435

814 298

797 627

18 808

Periodens resultat

1

1

-3 281

Driftsredovisning, exl LTS
Intäkter (tkr)
Intäkter från medborgarna
Varav
Biljettintäkter
Biljettintäkter landsbygd
Biljettintäkter stadstrafik
Övriga intäkter
Varav
Reklamintäkter
Provisioner

Kostnader (tkr)
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Driftredovisning, Allmänna kollektivtrafiken
Utfall 2016

Budget 2017

DÅR2 2017

Utfall 2017

Avvikelse
jmf budget

110 881

115 597

107 527

106 794

8 803

110 560
60 497
50 063

115 066
59 511
55 555

107 077
53 342
53 735

106 238
52 889
53 349

8 828
6 622
2 206

321

531

450

556

-25

321

531

450

556

-25

Intäkter från medlemmarna
Varav
Medlemsavgifter
Skolkort/elevkort

547 575

575 112

577 763

559 869

15 243

491 027
56 548

524 779
50 333

524 779
52 984

506 910
52 958

17 869
-2 625

Summa intäkter

658 456

690 709

685 290

666 663

24 046

Förvaltningskostnader
Varav
Personalkostnader, intern personal
Arvoden inkl. konsulter m.m.
Övrigt kontorsrelaterat

33 922

39 187

38 702

35 241

3 946

20 624
5 779
7 519

26 788
5 010
7 389

26 047
6 333
6 322

26 084
4 290
4 867

704
720
2 522

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

39 404

38 333

16 869

16 360

21 973

11 322
8 285
-497
20 294

8 358
8 177
-776
22 574

9 121
8 299
-1 371
820

12 550
4 577
-1 690
924

-4 192
3 600
914
21 650

Trafikkostnader
Varav
Landsbygd buss
Stadstrafik
Tåg
Anropsstyrd trafik
Viten - busstrafik
Viten - tågtrafik

585 137

613 188

624 855

615 062

-1 874

304 650
165 150
116 980
1 664
-3 307

320 225
173 930
117 278
1 755

319 657
174 965
128 901
1 332

316 463
172 538
130 402
1 201
-3 856
-1 686

3 762
1 392
-13 124
554
3 856
1 686

Summa kostnader

658 463

690 708

680 426

666 663

24 045

Periodens resultat

-7

1

4 865

-0

1

Allmänna kollektivtrafiken
Intäkter (tkr)
Intäkter från medborgarna
Varav
Biljettintäkter
Biljettintäkter landsbygd
Biljettintäkter stadstrafik

Övriga intäkter
Varav
Reklamintäkter
Provisioner

Kostnader (tkr)
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Driftredovisning, Särskilda kollektivtrafiken
Utfall 2016

Budget 2017

DÅR2 2017

Utfall 2017

Avvikelse
jmf budget

Intäkter från medlemmarna
Varav
Serviceresor
Riksfärdtjänst

98 234

125 727

125 727

130 964

-5 237

95 515
2 719

122 351
3 376

122 351
3 376

128 017
2 948

-5 666
428

Summa intäkter

98 234

125 727

125 727

130 964

-5 237

18 275

14 607

16 980

16 911

-2 304

16 249
974
1 052

13 633
354
620

15 838
515
627

14 767
1 168
975

-1 134
-814
-355

2 328

3 211

3 066

2 979

232

2 221
107

3 211

3 056
10

2 967
12

244
-12

Trafikkostnader
Varav
Serviceresor
Riksfärdtjänst
Viten

79 926

107 909

113 826

111 073

-3 164

77 207
2 719
-2 304

104 533
3 376

110 430
3 396

108 039
3 034

-3 506
342

Summa kostnader

98 225

125 727

133 872

130 963

-5 236

Periodens resultat

9

0

-8 146

1

-1

Särskilda kollektivtrafiken
Intäkter (tkr)

Kostnader (tkr)
Förvaltningskostnader
Varav
Personalkostnader, intern personal
Arvoden inkl. konsulter m.m.
Övrigt kontorsrelaterat
Trafikrelaterade nettokostnader
Varav
Tekniska system
Försäljningskostnader
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Resultaträkning
Resultaträkning, belopp i tkr

Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
Not

Utfall 2017

Koncernen Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2016

Budget 2017

Verksamhetens intäkter

1

184 999

189 734

185 089

189 734

165 929

Verksamhetens kostnader

2

-818 811

-778 700

-813 170

-773 579

-812 637

-5 536

-636

-9 279

-4 835

-3 793

-639 347

-589 601

-637 360

-588 679

-650 501

637 875

589 600

637 875

589 600

650 506

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Medlemsbidrag

3

Övriga bidrag

1 539

1 539

Finansiella intäkter

5

Finansiella kostnader
Årets resultat

13

-66

-3

-66

-3

-5

0

1

1 987

931

0

Balansräkning
Resultaträkning, belopp i tkr

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

Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet

Koncernen Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet

Not

Utfall 2017

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2016

4
5,6

29 299
44 683
73 983

8 340
40 150
48 490

69 434
5 733
75 167

38 124
1 200
39 324

97 601
61 523
159 124
233 107

252 832
98 983
351 815
400 305

90 777
69 827
160 604
235 771

255 865
108 495
364 361
403 685

39 052

41 862
1 936
41 862
3 196

39 926
931
39 926
2 136

7
8

9

39 052
3 196

39 052
1
39 052
2 136

10

190 859

359 117

190 713

361 622

190 859
233 107
0

359 117
400 305
0

190 713
235 771
0

361 622
403 685
240

Inga
1 909 091

Inga
1 909 091

Inga
6 109 091

Inga
6 109 091

11
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Kassaflödesanalys
Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet

Kassaflödesanalys, belopp i tkr

Koncernen Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet

2017

2016

2017

2016

5 536
1 060

1
636
1 351

1 936
9 279
1 060

931
4 835
1 351

6 596

1 988

12 274

7 117

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Ökning(-)minskning(+) kundfordringar
Ökning(-)minskning(+) fordringar
Ökning(+)minskning(-) leverantörsskulder
Ökning(+)minskning(-) övriga rörelseskulder

151 822
-1 124
2 325
-170 583

-182 693
4 553
-9 829
195 982

152 243
181 149
-180 139
-163 607

-185 596
4 317
-6 017
13 214

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-10 965

10 001

1 919

-166 964

-26 495

-702

-40 588

-3 334

-26 495

-702

-40 588

-3 334

-37 460
98 983
61 523

9 299
89 684
98 983

-38 669
108 495
69 827

-170 298
278 794
108 495

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster
Avskrivningar
Avsättning
Vinst försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Fördelning per medlem

Biljettintäkterna är lägre på helår jämfört mot budget inom
både landsbygd-, stadstrafik samt skolkort. Den främsta
orsaken till lägre intäkter inom landsbygd och stadstrafik är
införandet av Sörmlandstaxan som introducerades hösten
2016 och som innebar nya produkter och en allmän prissänkning. Förutom att budgeten underskattade effekterna
av prissänkningen har önskad resenärsutveckling inte skett.
Resandeutvecklingen är på totalen svag och den ökning vi ser
är främst kopplad till resande med rabatterade produkter.
Överlag kan sägas att medlemmar med stort inslag av
landsbygdslinjer drabbas mest av effekten med en ny Sörmlandstaxa då taxesänkningen främst påverkar längre resor.

Genom Sörmlands kollektivtrafikmyndighet agerar Landstinget Sörmland tillsammans med kommunerna i länet för
att utveckla kollektivtrafiken som ett sammanhållet och
integrerat trafiksystem. Myndighetens omsättning under
2017 uppgår till 797 627 tkr. Medlemmarna kommer att inge
637 875 tkr i medlemsavgifter för myndighetens verksamhet
inklusive ersättning för respektive medlems trafik. De totalt
budgeterade, samt fakturerade, medlemsavgifterna för 2017
uppgick till 650 506 tkr vilket innebär en återbetalning till
medlemmarna på 12 631 tkr.
Nettokostnaden för den allmänna kollektivtrafiken visar på
ett resultat som är 17 865 tkr lägre än budget. Indexutvecklingen för trafikkostnader inom den allmänna kollektivtrafiken har under året varit lägre än budgeterat vilket
gynnar kostnaderna positivt. Dessutom budgeteras ej för
viten från trafikföretagen avseende brister i trafiken. Dessa
viten minskar trafikkostnaderna med totalt 5 542 tkr, varav
viten för busstrafik 3 856 tkr och viten för tågtrafik 1 686 tkr.

Våra resenärer som reser med periodkort på buss har möjlighet att avvakta med aktivering av sina kort samt att pausa
dem under en viss period. Dessa intäkter ska redovisningsmässigt inte tas upp som en intäkt i resultaträkningen förrän
korten är aktiverade. För 2017 har en periodisering därför
gjorts, och intäkterna har totalt sänkts, med cirka 700 tkr.
Den sammantagna kostnaden för förvaltningsavgifter och
trafikrelaterade nettokostnader har under året sjunkit med
totalt 21 725 tkr. Anledningen till varför de trafikrelaterade
nettokostnaderna ligger så pass mycket under budget beror
främst på att banavgifter budgeterades som en trafikrelaterad nettokostnad men har under året flyttats till trafikkostnader för tåg. Motsvarande avvikelse syns på tåg där
utfallet överstiger det budgeterade värdet med 13 124 tkr.

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar
däremot på ett negativt helårsresultat med -5 236 tkr. Indexutvecklingen har varit högre än budgeterat för den särskilda
kollektivtrafiken vilket påverkar kostnaderna negativt. Vi ser
också en högre resandeutveckling, för vissa medlemmar, än
budget och dessutom högre trafikkostnader kopplat till de
direktupphandlade avtalen för serviceresor.

Fördelning per medlem

(Tkr)

Avvikelse

Budget 2017

DÅR2 2017

Utfall 2017

jmf budget

Intäkter
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Biljettintäkter, Stadstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

165 930
59 511
55 555
50 333
531

160 511
53 342
53 735
52 984
450

159 752
52 889
53 349
52 958
556

6 178
6 622
2 206
-2 625
-25

Kostnader

690 708

680 425

666 663

24 045

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader allm
Trafikkostnader
Landsbygdstrafik Buss
Stadstrafik
Tåg
Övrig trafik
Viten - busstrafik
Viten - tågtrafik
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

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

38 702
16 869
624 854
319 657
174 965
128 901
1 332

524 778

519 914

35 241
16 360
615 062
316 463
172 538
130 402
1 201
-3 856
-1 686
506 910

3 946
21 973
-1 874
3 762
1 392
-13 124
554
3 856
1 686
17 868

Trafikkostnad Serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

104 533
3 376
17 818
125 727

110 430
3 396
20 047
133 873

108 039
3 034
19 890
130 963

-3 506
342
-2 072
-5 236
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Landstinget Sörmland

negativt med -7 558 tkr. Erlagda viten påverkar helårsutfallet
positivt med 2 212 tkr; varav viten för den allmänna
kollektivtrafiken 526 tkr och viten avseende tågtrafik 1 686
tkr.

Landstinget Sörmland ansvarar för regional landsbygdstrafik
med buss, tåg, sjukresor och långa sjukresor. Utfallet för
2017 visar totalt på en positiv avvikelse med 2 772 tkr där
den allmänna kollektivtrafiken står för 10 330 tkr av
avvikelsen medan den särskilda kollektivtrafiken avviker

Andel trafikarbete 36,5 %

(Tkr)
Budget 2017

DÅR2 2017

Intäkter

48 170

45 021

45 401

2 769

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

36 356
11 622
192

31 805
13 053
163

31 485
13 713
203

4 871
-2 091
-11

Kostnader

298 128

288 161

285 030

13 098

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
varav
Landsbygdstrafik Buss
Tåg
Övrig trafik
Viten - busstrafik
Viten - tågtrafik
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

14 191
24 880
259 057

14 010
3 907
270 244

12 863
4 358
267 810

1 328
20 522
-8 753

141 703
117 278
76

141 313
128 901
30

249 959

243 140

139 614
130 402
5
-526
-1 686
239 629

2 089
-13 124
71
526
1 686
10 330

Trafikkostnad serviceresor
Långa sjukresor
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

49 582
968
4 442
54 992

56 255
968
7 762
64 985

54 497
605
7 448
62 550

-4 915
363
-3 006
-7 558

304 951

308 125

302 179

2 772

Total nettokostnad

Allmän kollektivtrafik

Biljettintäkterna från landsbygdstrafiken är 4 871 tkr lägre än
budgeterat. Införandet av Sörmlandstaxan har inneburit ett
större intäktstapp för Landstinget än antagandet i budget.
Landstingets intäkter för skolkort ökar med 2 091 tkr jämfört
med budget och vi ser även fortsatt att resandet med
periodkort på tåg ökar. Landstinget får dock låga intäkter för
resandet trots att de bär kostnaderna.
Kostnader för landsbygdstrafik visar på ett positivt helårsresultat med 2 089 tkr. Vi har sett en lägre indexutveckling
än budgeterat vilket påverkar trafikkostnaderna för landsbygdstrafiken positivt. Detta har dock till viss del motverkats
av en högre andel tomkörningar. Resandeutvecklingen under perioden har varit positiv.
Kostnaderna för tågtrafiken visar på en negativ avvikelse
jämfört med budget med -13 124 tkr men beror främst på att
banavgifter tidigare redovisades som en trafikrelaterad
nettokostnad men nu är inkluderad i trafikkostnaderna. I
sammanställningen ovan ingår den taxesubvention som
Landstinget Sörmland får från Gnesta kommun om 3 400 tkr,

Utfall 2017 Avvikelse jmf budget

vilken hanteras som en trafikrelaterad nettokostnad. För
2017 utger dock Landstinget Sörmland 1 200 tkr till Gnesta
kommun avseende intäktsbortfall.

Särskild kollektivtrafik

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar på
en negativ avvikelse med -7 558 tkr jämfört mot budget,
varav en ökning av trafikkostnaden för serviceresor med
-4 915 tkr. Resandeutvecklingen för serviceresor har varit
högre än budgeterat och vi ser också en högre
indexutveckling än budgeterat. En stor anledning till de
ökade kostnaderna är även de direktupphandlade avtalen
för Flen och Nyköping med högre kilometerkostnad och
bonuspåslag.
Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken uppgår för 2017 till 7 448 tkr vilket ger en ökning för
Landstinget med -3 006 tkr jämfört mot budget. Detta som
följd av en underskattning av den budgeterade administrativa kostnaden samt ett ökat resande och en högre
kostnadsutveckling för sjukresor.
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Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med
buss inom Eskilstuna kommun, stadstrafik och i den särskilda
kollektivtrafiken för färdtjänst, vissa delar av skolresor samt
riksfärdtjänst.
Andel trafikarbete 24,8 %

(Tkr)
Budget 2017

DÅR2 2017

Intäkter

61 998

59 226

58 851

3 147

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Biljettintäkter, Stadstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

5 209
37 896
18 763
130

4 468
35 795
18 853
110

4 343
35 587
18 783
138

866
2 309
-20
-8

Kostnader

168 713

169 351

164 681

4 032

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
varav
Landsbygdstrafik Buss
Stadstrafik
Viten
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

9 603
3 862
155 248

9 482
4 133
155 736

8 736
3 827
152 118

867
35
3 130

32 580
122 668

32 158
123 577

106 715

110 125

32 968
121 675
-2 525
105 830

-388
993
2 525
885

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

31 675
556
7 169
39 400

27 677
570
6 732
34 979

27 221
610
6 530
34 361

4 454
-54
639
5 039

146 115

145 104

140 191

5 924

Total nettokostnad

Allmän kollektivtrafik

Biljettintäkterna från såväl landsbygds– som stadstrafik är
lägre än budgeterat; totalt en negativ avvikelse med 3 147
tkr. Införandet av Sörmlandstaxan samt fria resor på 65+kort har inneburit ett större intäktstapp för Eskilstuna kommun jämfört mot antagandet i budget. Avvikelsen beror
också på att resandeutvecklingen nästan enkom beror på
produkterna 65+ och elevkort och att resenärsutvecklingen
bland övriga är marginell. Intäkterna för skolkort ligger dock
i nivå med de budgeterade skolkortsintäkterna.
Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar på
ett positivt helårsresultat med 3 130 tkr, varav viten står för
2 525 tkr av sänkningen. Vi har dock även sett en lägre
indexutveckling än budgeterat vilket påverkar trafikkostnaderna för positivt. Detta har dock till viss del motverkats
av en tillkommande produktion i Eskilstuna samt ett ökat
antal tomkörningar. Den ökade produktionen avser linjerna
9 och 230, där den största produktionsökningen återfinns på
linje 230.

Utfall 2017 Avvikelse jmf budget

Särskild kollektivtrafik

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar på
en positiv avvikelse med 5 039 tkr jämfört mot budget, varav
en minskning av trafikkostnaden för serviceresor med 4 454
tkr. Resandeutvecklingen för serviceresor har varit lägre än
budgeterat med anledning av förändring av riktlinjer för
skolskjuts som har lett till ett mindre antal resor inom den
kategorin.
Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken är för Eskilstuna kommun 639 tkr lägre jämfört mot
budget.
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Flens kommun

Flens kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för
lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd
trafik/kompletteringstrafik inom Flens kommun, och i den
särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst. Flen införde även i
december 2016 en stadslinje, men då denna linje trafikeras
med en landsortsbuss hänförs kostnaderna till
landsbygdstrafiken.
Andel trafikarbete 2,9 %

(Tkr)
Budget 2017

DÅR2 2017

Intäkter

5 660

5 228

5 025

635

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

3 131
2 514
15

2 994
2 221
13

2 879
2 130
16

252
384
-1

Kostnader

18 533

18 520

17 931

602

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
varav
Landsbygdstrafik Buss
Viten
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

1 142
459
16 932

1 122
489
16 909

1 029
451
16 451

113
8
481

16 682

16 918

12 874

13 292

16 509
-83
12 906

173
83
-32

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

4 009
146
1 004
5 159

5 067
146
942
6 155

5 066
118
1 011
6 195

-1 057
28
-7
-1 036

18 033

19 447

19 100

-1 067

Total nettokostnad

Allmän kollektivtrafik

Biljettintäkterna från såväl landsbygd samt skolkort är lägre
än budgeterat; totalt en negativ avvikelse med 635 tkr. Efter
flera år av positiv resandeutveckling i den allmänna
kollektivtrafiken ses nu en svagare utveckling av resandet, på
främst linje 430, vilket påverkar intäkterna negativt.
Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar på
ett positivt helårsresultat med 481 tkr, varav viten står för 83
tkr av sänkningen. Vi har dock även sett en lägre
indexutveckling
än
budgeterat
vilket
påverkar
trafikkostnaderna för positivt. Detta har dock till viss del
motverkats av en utökad trafikbeställning i Flen samt ett ökat
antal tomkörningar.

Utfall 2017 Avvikelse jmf budget

Särskild kollektivtrafik

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar på
en negativ avvikelse med 1 036 tkr jämfört mot budget, varav
en ökning av trafikkostnaden för serviceresor med 1 057 tkr.
Resandeutvecklingen för serviceresor har varit något högre
än budgeterat och vi ser också en högre indexutveckling än
budgeterat. De ökade kostnaderna beror främst på
direktupphandlade avtal med högre kilometerkostnad och
bonuspåslag.
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Gnesta kommun

Gnesta kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken
för lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd
trafik/kompletteringstrafik inom Gnesta kommun, och i den
särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst, skolskjuts och
riksfärdtjänst.
Andel allmänna 3,7 %

(Tkr)
Budget 2017

DÅR2 2017

Intäkter

3 175

3 221

3 243

-68

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

2 009
1 146
20

1 849
1 355
17

1 929
1 293
21

80
-147
-1

Kostnader

20 542

18 992

18 606

1 936

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
varav
Landsbygdstrafik Buss
Viten
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

1 465
3 989
15 088

1 432
2 824
14 736

1 318
2 777
14 511

147
1 212
577

15 035

14 683

17 367

15 771

14 528
-84
15 363

507
84
2 004

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

2 477
171
638
3 286

2 159
178
470
2 807

2 194
182
485
2 860

283
-11
153
426

20 653

18 578

18 223

2 430

Total nettokostnad

Allmän kollektivtrafik

Biljettintäkterna totalt sett är 68 tkr högre än budgeterat;
varav en minskning av biljettintäkterna för landsbygdstrafik
med -80 tkr men en ökning av skolkortsintäkter med 147 tkr.
Gnesta har en svag resandeutveckling; dock har resandet på
linje 589 har under hösten varit förhållandevis god.
Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar på
ett positivt helårsresultat med 577 tkr, varav viten står för 84
tkr av sänkningen. Avvikelsen beror dels på en, för vår del,
gynnsam indexutveckling men även på att linjelagd taxi har
en förhållandevis stor påverkan på kostnaderna och dessa
ligger under budget. Detta har dock till viss del motverkats
ett ökat antal tomkörningar.

Utfall 2017 Avvikelse jmf budget

Särskild kollektivtrafik

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar på
en positiv avvikelse med 426 tkr jämfört mot budget, varav
en minskning av trafikkostnaden för serviceresor med 283
tkr. Resandeutvecklingen för serviceresor har varit lägre än
budgeterat; delvis motverkat av en högre indexutveckling än
budgeterat.
Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken är för Gnesta kommun 153 tkr lägre jämfört mot
budget.

I sammanställningen ovan ingår även Gnesta kommuns
taxesubvention till Landstinget Sörmland om 3 400 tkr.
Gnesta kommun kommer dock för 2017 att erhålla en
summa om 1 200 tkr från Landstinget Sörmland vilket
innebär en nettokostnad på 2 200 tkr.
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Katrineholms kommun

Katrineholms kommun ansvarar i den allmänna
kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss,
stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik
inom Katrineholms kommun, och i den särskilda
kollektivtrafiken för färdtjänst och riksfärdtjänst.
Andel trafikarbete 5,5 %

(Tkr)
Budget 2017

DÅR2 2017

Intäkter

5 697

6 261

6 086

-389

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Biljettintäkter, Stadstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

1 189
2 207
2 272
29

1 154
2 316
2 766
25

1 131
2 267
2 658
31

58
-60
-386
-2

Kostnader

29 494

29 524

28 696

798

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
varav
Landsbygdstrafik Buss
Stadstrafik
Övrig trafik
Viten
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

2 139
860
26 495

2 129
928
26 467

1 938
849
25 909

201
11
586

19 523
6 843
130

19 536
6 781
150

23 797

23 263

19 194
6 714
151
-151
22 611

329
129
-21
151
1 186

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

3 294
288
912
4 494

2 837
288
656
3 781

2 841
328
679
3 849

453
-40
233
645

28 291

27 044

26 460

1 831

Total nettokostnad

Allmän kollektivtrafik

Biljettintäkterna, totalt sett, är 389 tkr högre än budgeterat.
Ökningen ses främst i skolkortsintäkter men även till viss del
i landsbygdstrafiken trots införandet av Sörmlandstaxan.
Stadstrafikens biljettintäkter minskar dock jämfört med
budget.
Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar på
ett positivt helårsresultat med 586 tkr, varav viten står för
151 tkr av sänkningen. Avvikelsen beror på en, för vår del,
gynnsam indexutveckling. Detta har dock till viss del
motverkats ett ökat antal tomkörningar samt ökade
kostnader för omledningar vid trafikarbeten.

Utfall 2017 Avvikelse jmf budget

Särskild kollektivtrafik

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar på
en positiv avvikelse med 645 tkr jämfört mot budget, varav
en minskning av trafikkostnaden för serviceresor med 453
tkr. Resandeutvecklingen för serviceresor har varit lägre än
budgeterat; delvis motverkat av en högre indexutveckling än
budgeterat.
Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken är för Katrineholms kommun 233 tkr lägre jämfört mot
budget
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Nyköpings kommun

Nyköpings
kommun
ansvarar
i
den
allmänna
kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss,
stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik
där även skärgårdstrafiken ingår och i den särskilda
kollektivtrafiken för färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts.
Andel trafikarbete 14,5 %

(Tkr)
Budget 2017

DÅR2 2017

Intäkter

24 715

23 796

23 568

1 147

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Biljettintäkter, Stadstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

5 401
12 289
6 950
75

4 748
12 094
6 890
64

4 781
12 095
6 611
81

620
194
339
-6

Kostnader

84 593

84 713

82 390

2 203

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
varav
Landsbygdstrafik Buss
Stadstrafik
Övrig trafik
Viten
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

5 561
2 236
76 796

5 496
2 395
76 822

5 110
2 238
75 042

451
-2
1 754

41 917
34 028
852

42 015
34 074
733

59 879

60 917

41 066
33 650
691
-365
58 822

851
378
161
365
1 057

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

4 317
804
1 411
6 532

6 079
804
1 196
8 079

6 107
767
1 362
8 236

-1 790
37
49
-1 704

66 411

68 996

67 058

-647

Total nettokostnad

Allmän kollektivtrafik

Biljettintäkterna, totalt sett, är 1 147 tkr lägre än budgeterat
och minskningen ses såväl under stads- som
landsbygdstrafiken men även under skolkortsintäkter.
Orsaken till avvikelsen beror främst på att budgeten
underskattat effekterna av införandet av Sörmlandstaxan.
Resandeutvecklingen har varit god i både stads- och
landsbygdstrafik men drivs till stor del av ett ökat
användande av periodkort, och då främst reducerade 30dagarskort till studenter och ungdomar. Resandet ökar också
till stor del på Landstingets linjer vilket gör att intäktsökningen tillfaller dem.
Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar på
ett positivt helårsresultat med 1 754 tkr, varav viten står för
365 tkr av sänkningen. Kostnaderna är lägre än budget under
alla trafikslag och avvikelsen beror främst på en, för vår del,
gynnsam indexutveckling. Detta motverkas dock till viss del
av ett ökat antal tomkörningar.

Utfall 2017 Avvikelse jmf budget

Särskild kollektivtrafik

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar på
en negativ avvikelse med 1 704 tkr jämfört mot budget, varav
en ökning av trafikkostnaden för serviceresor med 1 790 tkr.
Resandeutvecklingen för serviceresor har varit högre än
budgeterat och vi ser även en högre indexutveckling än
budgeterat. Dessutom har kostnaderna ökat på grund av
direktupphandlade avtal med en högre kilometerkostnad
och bonus.
Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken är för Nyköpings kommun 49 tkr lägre jämfört mot
budget.
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Oxelösunds kommun

Oxelösunds kommun ansvarar i den allmänna
kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss och i
den särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst och
riksfärdtjänst. Från 2016 är linje 815 indragen. Som följd av
detta återstår enbart linje 615 som är anpassad till
skolelevernas behov.
Andel trafikarbete 0,1 %

(Tkr)
Budget 2017

DÅR2 2017

Intäkter

603

670

697

-94

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

37
563
3

83
585
2

103
594
1

-66
-31
2

Kostnader

2 836

2 821

2 588

248

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
varav
Landsbygdstrafik Buss
Viten
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

190
76
2 570

194
84
2 543

35
15
2 537

155
61
33

2 570

2 543

2 233

2 151

2 539
-2
1 891

31
2
342

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

1 117
185
560
1 862

1 174
185
413
1 772

1 192
161
392
1 744

-75
24
168
118

Total nettokostnad

4 095

3 923

3 635

460

Allmän kollektivtrafik

Biljettintäkterna, totalt sett, är 94 tkr högre än budgeterat.
Resandeutvecklingen har under hösten varit god vilket
påverkar biljettintäkterna för landsbygdstrafik positivt.
Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar på
ett positivt helårsresultat med 33 tkr, varav viten står för 2
tkr av sänkningen. De lägre kostnaderna beror främst på en,
för vår del, gynnsam indexutveckling. Detta motverkas dock
till viss del av ett ökat antal tomkörningar.

Utfall 2017 Avvikelse jmf budget

serviceresor med 75 tkr. Resandeutvecklingen för serviceresor är i nivå med föregående år men antal utförda kilometer
är högre vilket genererar en högre trafikkostnad. De
direktupphandlade fordon i Nyköping påverkar kostnaden f
då de även kör i Oxelösund. Vi ser även en högre indexutveckling än budgeterat.
Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken är för Oxelösunds kommun 168 tkr lägre jämfört mot
budget.

Särskild kollektivtrafik

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar,
totalt sett, på en positiv avvikelse med 118 tkr jämfört mot
budget. Däremot ses en ökning av trafikkostnaden för
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Strängnäs kommun

Strängnäs kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken
för lokal landsbygdstrafik med buss, stadstrafik samt
efterfrågestyrd trafik och i den särskilda kollektivtrafiken för
färdtjänst och skolskjuts.
Andel trafikarbete 8,2 %

(Tkr)
Budget 2017

DÅR2 2017

12 276

13 475

13 153

-877

4 795
3 164
4 271
46

4 870
3 530
5 036
39

4 838
3 400
4 870
45

-43
-236
-599
1

Kostnader

46 811

47 076

45 818

993

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
varav
Landsbygdstrafik Buss
Stadstrafik
Övrig trafik
Viten
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

3 403
1 368
42 040

3 367
1 468
42 241

2 879
1 261
41 677

524
107
363

31 396
10 392
253

31 456
10 532
253

34 535

33 601

31 035
10 498
204
-60
32 664

361
-106
49
60
1 871

Trafikkostnad serviceresor
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

4 676
983
5 659

5 920
1 201
7 121

5 685
1 231
6 916

-1 009
-248
-1 257

40 194

40 722

39 580

614

Intäkter
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Biljettintäkter, Stadstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

Total nettokostnad

Allmän kollektivtrafik

Biljettintäkterna, totalt sett, är 877 tkr högre än budgeterat.
En ökning av intäkterna ses hos alla trafikslag, men till största
del för skolkortsintäkter. Resandeutvecklingen har under
året varit god men något svagare under årets sista kvartal.
Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar på
ett positivt helårsresultat med 361 tkr, varav viten står för 60
tkr av sänkningen. De lägre kostnaderna beror främst på en,
för vår del, gynnsam indexutveckling. Stadstrafiken har dock
en högre kostnad än budget vilket främst beror på en ökning
av kostnaderna på grund av en förstärkningsbuss.

Utfall 2017 Avvikelse jmf budget

Särskild kollektivtrafik

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar,
totalt sett, på en negativ avvikelse med 1 257 tkr jämfört mot
budget, varav en ökning av trafikkostnaden för serviceresor
med 1 009 tkr. Resandeutvecklingen för serviceresor är
högre än budgeterat vilket genererar en högre trafikkostnad.
Med anledning av att Strängnäs kommun är ny i uppdraget
har budgeten avseende trafikkostnaden varit mycket osäker.
Vi ser dock en högre indexutveckling än budgeterat.
Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken är för Strängnäs kommun 248 tkr högre jämfört mot
budget vilket drivs av en högre resandeutveckling men även
tidigare nämnda osäkerheter kring budgetläggningen.
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Trosa kommun

Trosa kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för
lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd
trafik/kompletteringstrafik och i den särskilda för färdtjänst
och riksfärdtjänst.
Andel trafikarbete: 1,9 %

(Tkr)
Budget 2017

DÅR2 2017

Utfall 2017 Avvikelse jmf budget

Intäkter

1 541

1 396

1 454

87

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

474
1 057
10

461
926
9

463
981
11

11
76
-1

Kostnader

8 175

8 427

8 350

-175

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
varav
Landsbygdstrafik Buss
Övrig trafik
Viten
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

752
302
7 121

735
321
7 371

670
293
7 387

82
9
-266

7 048
73

7 301
70

6 634

7 031

7 349
70
-32
6 896

-301
3
32
-262

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

2 069
258
416
2 743

2 031
258
442
2 731

2 082
263
493
2 838

-13
-5
-77
-95

Total nettokostnad

2 743

2 731

2 838

-357

Allmän kollektivtrafik

Särskild kollektivtrafik

Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar på
ett negativt helårsresultat med 262 tkr. De högre kostnaderna beror huvudsakligen på att taxikostnader har en
förhållandevis stor påverkan och dessa ligger under året
högre än budget, främst avseende linje 552 och 550.
Förklaringen återfinns även i ett ökat antal tomkörningar.
Detta har dock till viss del motverkats av en, för vår del,
gynnsam indexutveckling.

Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken är för Trosa kommun 77 tkr högre jämfört mot
budget.

Biljettintäkterna, totalt sett, är 87 tkr lägre än budgeterat.

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar,
totalt sett, på en negativ avvikelse med 95 tkr jämfört mot
budget, varav en ökning av trafikkostnaden för serviceresor
med 13 tkr. Resandeutvecklingen för serviceresor ligger i
linje med budget; dock motverkat av en högre indexutveckling än budgeterat.
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Vingåkers kommun

Vingåkers kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken
för lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd
trafik/kompletteringstrafik och i den särskilda för färdtjänst.
Andel trafikarbete 1,9 %

(Tkr)
Budget 2017

DÅR2 2017

Utfall 2017

Avvikelse jmf budget

Intäkter

2 095

2 218

2 273

-178

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter

910
1 175
10

910
1 299
9

938
1 325
10

-28
-150

Kostnader

12 880

12 841

12 571

309

Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader
varav
Landsbygdstrafik Buss
Övrig trafik
Viten
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

741
298
11 841

735
321
11 785

663
290
11 619

78
8
222

11 771
70

11 733
52

10 785

10 623

11 587
61
-29
10 298

184
9
29
487

Trafikkostnad serviceresor
Särskild kollektivtrafik adm kostnader
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

1 317
283
1 600

1 231
234
1 465

1 155
255
1 409

162
28
191

12 385

12 088

11 708

677

Total nettokostnad

Allmän kollektivtrafik

Biljettintäkterna, totalt sett, är 178 tkr högre än budgeterat.
Resandeutveckling har varit god under året på kommunens
största linjer.
Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar på
ett negativt helårsresultat med 222 tkr. De lägre kostnaderna
beror huvudsakligen på en, för vår del, gynnsam indexutveckling. Detta är delvis motverkat av ett högre antal tomkörningar än budget.

Särskild kollektivtrafik

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar,
totalt sett, på en positiv avvikelse med 191 tkr jämfört mot
budget, varav en minskning av trafikkostnaden för
serviceresor med 162 tkr. Resandeutvecklingen för serviceresor är lägre än budgeterat; dock till viss del motverkat av
en högre indexutveckling än budget.
Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken är för Vingåkers kommun 28 tkr lägre jämfört mot
budget.
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Noter (belopp i tkr)
Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet

Koncernen Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet

2017

2016

2015

2017

2016

Not 1

Verksamhetens intäkter
Biljettintäkter
Skolkortsintäkter
Övrigt

159 752
106 238
52 958
556

217 054
110 560
56 548
49 947

194 204
110 279
60 080
23 846

159 752
106 238
52 958
556

217 054
110 560
56 548
49 947

Not 2

Verksamhetens kostnader
Trafikkostnader
Övriga kostnader
varav
löner och ersättningar
sociala avgifter

797 633
726 135
71 498

778 700
664 684
114 016

668 282
579 103
89 179

797 633
726 135
71 498

778 700
664 684
114 016

31 889
9 081

24 838
10 565

13 989
5 506

31 889
9 081

24 838
10 565

Not 3

Medlemsbidrag
Landstinget Sörmland
Eskilstuna kommun
Flens kommun
Gnesta kommun
Katrineholms kommun
Nyköpings kommun
Oxelösunds kommun
Strängnäs kommun
Trosa kommun
Vingåkers kommun

637 875
302 181
140 193
19 101
18 224
26 460
67 059
3 635
39 580
9 735
11 708

589 600
282 824
128 467
14 300
19 018
25 600
61 858
3 697
31 155
10 927
11 416

472 936
231 420
94 697
9 826
12 994
20 163
52 704
2 752
30 407
9 123
8 849

637 875
302 181
140 193
19 101
18 224
26 460
67 059
3 635
39 580
9 735
11 708

589 600
282 824
128 467
14 300
19 018
25 600
61 858
3 697
31 155
10 927
11 416

Not 4

Materiella
Trafikinventarie
Ingående anskaffningsvärde
Omklassficiering
Årets anskaffning
Årets utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffninsvärde
Ackumulerade avskrivningar
varav årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut

29 299

8 340

432

48 611

39 289

43 556

36 077

43 556

26 430

36 034
6 820
702

26 430

36 034
6 820
702

69 987

43 556

69 987

43 556

-41 486
-5 215
28 500

-36 271
-237
7 286

-36 034
-94

-41 486
-5 215
28 500

-36 271
-237
7 286

977

977

977

1 792

1 792

977

977

977

-497
1 295

1 792

-977

-977

-977

-1 295

-1 792

Bilar och andra
transportmedel
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
bilar o andra transp medel
varav årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut

-43
36 034

-33
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Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Not 4
Forts

Inventarier i annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
inventarier i annans fastighet
varav årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut
Övriga maskiner och
inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Omklassficiering
Årets utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärde
Ack avskrivningar övr mask o
inventarier
varav årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut
Pågående arbeten
Omklassficiering
Ingående värde
Redovisat värde vid årets slut

Koncernen Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet

2017

2016

2015

2017

2016

1 446

1 446

1 446

1 446

1 446

1 446

1 446

1 446

1 446

1 446

-1 446

-1 446

-1 446

-1 446

-1 446

1 896
65

943
953

942
1

64 813
65

62 391
2 421

1 961

1 896

943

34 878

64 812

-1 162

-841

-511

-51 324

-47 535

-321
799

-330
1 055

-154
432

-3 293
10 582

-3 798
13 809

14 093

7 842
-7 842

14 093

7 842
-215

14 093

215

6 056
-1 682
-336
4 374

7 402
-1 346
-336
6 056

58 697

57 319
1 378

58 697

58 697

-53 927

-53 562

-365
4 770

-326
5 135

14 093

Fastigheter i Länstrafiken
Ingående anskaffningsvärde
Ack avskrivningar
varav årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut
Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärde
Ack avskrivningar byggnader
och mark
varav årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut
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2017
Not 4
forts.

Not 5

Not 6

2016

2015

Mark och markanläggningar
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärde
Ack avskrivningar mark och
markanläggningar
varav årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut
Ägt företag
Aktier i Länstrafiken
Sörmland, ägt till 100 %
Andelar i intresseföretag
Transitio AB
Mälardalstrafik AB
Länstrafiken i Mälardalen AB
Samtrafiken i Sverige AB
Bussgods Ekonomisk Förening
Summa

39 000
Antal
10 000
18
500
30
1

39 000

Koncernen Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
2017

2016

13 153

13 153

13 153

13 153

-8 393

-8 324

-69
4 760

-69
4 829

39 000

Kvotvärde Bokför värde Bokför värde Bokför värde Bokför värde Bokför värde
belopp i kr
100
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
5 000
90
90
90
90
90
100
50
50
2 000
60
60
60
60
60
1 500
0
0
1 150
1 150
1 150
1 200
1 200

Not 7

Fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar

97 601
82 994
6 255
8 352

252 832
234 816
9 282
8 734

74 693
52 123
14 207
8 362

95 310
82 943
6 255
6 112

252 832
234 816
9 282
8 734

Not 8

Kassa/bank
61 523
Avser banktillgodohavanden som ingår i Landstinget Sörmlands
koncernstruktur där Kollektivtrafikmyndigheten har 25 000 tkr i kredit.

98 983

89 684

69 827

108 496
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Not 9

Avsättningar
Ingående avsättning
Nyintjänad pension
Ränteförändring
Särskild löneskatt
Utgående avsättning

Not 10 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Not 11 Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelse
AB Transitio

Koncernen Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet

2017

2016

2015

2017

2016

2 136
850

399
303
8
75
785

2 136
850

210
3 196

785
1 075
15
261
2 136

210
3 196

785
1 075
15
261
2 136

190 859
48 594
142 265

359 117
46 269
312 848

172 964
56 098
116 866

190 823
49 229
141 595

361 622
232 640
128 982

1 909 091

1 909 091

6 109 091

6 109 091
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Redovisningsprinciper

Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider:

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets
årsredovisning har upprättats enligt kommunal redovisningslag och rådet för kommunal redovisning.
Vi tillämpar samma grundläggande redovisningsprinciper
och beräkningsmetoder vid upprättande av delårsbokslut
som vid årsredovisningen. Uppställningsformen för driftsredovisningen avviker från resultaträkningen. Vald uppställningsform bedöms ge en mer fullständig och rättvisande bild
av verksamheten och är anpassade till länets modell för
fördelning av ansvar och kostnader.

Intäkter och kundfordringar

Försäljning redovisas vid leverans av produkter till kund, i
enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas
efter avdrag för mervärdeskatt och rabatter. I den sammanställda redovisningen har koncernintern försäljning eliminerats. Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar
till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för
individuellt bedömda osäkra kundfordringar.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar avses investeringar med en ekonomisk
livslängd på minst tre år och ett anskaffningsvärde om minst
ett halvt prisbasbelopp. Anläggningstillgångarna värderas till
anskaffningsvärdet med avdrag för planmässiga avskrivningar. Avskrivningar görs med linjär avskrivning, dvs. med
samma belopp varje månad. Avskrivningar av kontorsinventarier påbörjas perioden efter mottagen faktura och
görs efter bedömning av tillgångens ekonomiska livslängd.
Avskrivningar på övriga anläggningstillgångar påbörjas när
investeringen är färdig att tas i bruk och görs efter
bedömning av tillgångens ekonomiska livslängd.

-

Maskiner och inventarier: 6-10 år
Kontorsinventarier: 5 år
Byggnader 25 och 50 år
Markanläggningar 20 och 30 år

Löner, semesterlöneskuld och pensionsåtaganden

Semesterlöneskulden utgörs av ej uttagna semesterdagar.
Semesterlöneskuld samt därpå upplupna sociala avgifter,
debiterad med procentuellt omkostnadspålägg, redovisas
som en kortfristig skuld och belastar det år som de intjänas.
Pensionsskulden är beräknad enligt Sveriges Kommuner och
Landstings beräkningsmodell, RIPS 07. Kollektivtrafikmyndigheten har inga ansvarsförbindelser för pensioner
intjänade före 1998. Kollektivtrafikmyndighetens pensionsåtagande är återlånade i sin helhet.

Redovisningsprinciper för sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt
kommunal redovisningslag samt rådet för kommunalredovisning och utformats enligt god redovisningssed. Den
sammanställda redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Detta innebär att
belopp som inkluderas i den sammanställda redovisningen
motsvarar ägd andel (100 procent) och att det egna kapitalet
Länstrafiken Sörmland hade vid förvärvet eliminerats. Syftet
med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad
helhetsbild av verksamhet och ekonomiska ställning för
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken Sörmland AB. Uppdateringen av RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar innebär ett explicit krav på komponentavskrivning. Kollektivtrafikmyndigheten har påbörjat arbetet med komponentavskrivningar i den sammanställda
redovisningen och målsättningen är att kunna tillämpa
komponentavskrivningar för alla nya aktiveringar som sker
från och med 2015.
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REVISIONSBERÄTTELSE
Revisorerna i Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
Till:

Fullmäktige hos respektive medlem:

Eskilstuna kommun
Gnesta kommun
Nyköpings kommun
Strängnäs kommun
Vingåkers kommun

Flens kommun
Katrineholms kommun
Oxelösunds kommun
Trosa kommun
Landstinget Sörmland.

Revisionsberättelse för år 2017

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Kommunalförbundet Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet (org. nr 222000-2931).
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits
enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och
revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig
grund för bedömning och ansvarsprövning.
Vår granskning visar att årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen och god
redovisningssed.
Vi bedömer sammantaget att direktionen i Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet i allt väsentligt
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som
direktionen uppställt, i allt väsentligt.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionens ledamöter samt de enskilda
ledamöterna i densamma.
Vi åberopar bifogade revisionsskrivelser och rapporter.
Nyköping den 13 mars 2018

Gustaf Wachtmeister

Marita Bengtsson

Leif Jilsmo

Bilagor:

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: De sakkunnigas rapporter (nr 1-3)
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11

110 (x)

Ks §

KS 2018/248

Ansvarsfrihet för Regionstyrelsen 2017
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beviljar Regionstyrelsen ansvarsfrihet för år 2017.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Regionförbundet Sörmlands förbundsordning ska medlemmarnas
fullmäktigeförsamlingar behandla frågan om ansvarsfrihet får regionstyrelsen.
Regionstyrelsen har fattat beslut om årsredovisningen får år 2017 och revisorerna har
lämnat sin revisionsberättelse. Därmed ska medlemmarnas respektive fullmäktige
behandla frågan om regionstyrelsens ansvarsfrihet.
Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets verksamhet och
bokslut för år 2017. Revisorerna föreslår att årsredovisningen ska godkännas och att
regionstyrelsen och dess ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-05-15
Årsredovisning 2017 – Regionförbundet Sörmland inkl. bilagor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-05-15
Handläggare

Joacim Bock
0151-193 81
joacim.bock@vingaker.se
Diarienummer

KS 2018/248

Ansvarsfrihet för Regionstyrelsen 2017
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunfullmäktige beviljar Regionstyrelsen ansvarsfrihet för år 2017.
Beskrivning av ärendet

Enligt Regionförbundet Sörmlands förbundsordning ska medlemmarnas
fullmäktigeförsamlingar behandla frågan om ansvarsfrihet får regionstyrelsen.
Regionstyrelsen har fattat beslut om årsredovisningen får år 2017 och revisorerna
har lämnat sin revisionsberättelse. Därmed ska medlemmarnas respektive
fullmäktige behandla frågan om regionstyrelsens ansvarsfrihet.
Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets verksamhet
och bokslut för år 2017. Revisorerna föreslår att årsredovisningen ska godkännas
och att regionstyrelsen och dess ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet.
Bilagor
-

Missiv
Revisionsberättelse för år 2017
Revisionsrapport
Årsredovisning 2017
Protokollsutdrag från Regionstyrelsen

Beslutet skickas till
Regionförbundet Sörmland
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VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef
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....:::. REGIDNFORBUN DET

SORMLAND
Datum

Dnr

2018-04-24

18- 024

Regionfårbundet Sörmlands
medlemmar

Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen
Enligt Regionförbundet Sörmlands förbundsordning ska medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar behandla frågan om ansvarsfrihet får regionstyrelsen.
Regionstyrelsen har fattat beslut om årsredovisningen får år 2017 och revisorerna har
lämnat sin revisionsberättelse. Därmed vill vi att medlemmarnas respektive fullmäktige behandlar frågan om regionstyrelsens ansvarsfrihet.
Följande formulering kan användas vid medlemmarnas beslut:
"Bakgrund:
Regionfårbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets verksamhet och
bokslut för år 2017. Revisorerna föreslår att årsredovisningen ska godkärUlas och att
regionstyrelsen och dess ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet.
Beslut:
Regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2017".

REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND
Förbundskontoret

c9ujS\)~l~
Cristine Dahlbom
Regiondirektör

Bilagor:
Revisionsberättelse
Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2018-04-12 § 14, med årsredovisning

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

Dnr

2018-03-06

18–024

Regionförbundets årsredovisning 2017

Box 325, 611 27 Nyköping
Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64
Telefon: 0155-778 90
E-post: info@region.sormland.se
Hemsida: www.region.sormland.se
Org nr: 222000-1545
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Regionförbundets förvaltningsberättelse
Inledning
Verksamhetsåret 2017 präglas av insatser som kraftsamlar Sörmland. Organisatoriskt
sker detta genom att förbereda regionbildning 2019 tillsammans med landstinget och
kollektivtrafikmyndigheten (SKTM). Ett omfattande arbete bedrivs i samverkan med
de tre organisationerna och länets kommuner. Även länsstyrelsen berörs då en del av
länsstyrelsens uppdrag och medel kopplade till dessa uppdrag överförs till den nya
regionen. Med regionbildningen förväntas en effektivare hantering av det regionala
utvecklingsarbetet och en tydligare och starkare organisation.
Kraftsamlingen av Sörmland sker även genom att länets regionala
utvecklingsstrategi, Sörmlandsstrategin 2020, revideras. Detta är en långsiktig,
strategisk plan för Sörmland in i framtiden där möjligheter och utmaningar
identifieras och beskrivs. En särskild politisk beredning kopplad till regionstyrelsen
har inrättats för att styra detta arbete.
Förankringsprocessen kring Sörmlandsstrategin är omfattande och dialogmöten
genomförs med alla kommuner, landstinget, kollektivtrafikmyndigheten,
länsstyrelsen med flera. Funktionella samband, tvärsektoriell samordning och
storregionala kontexter är särskilt viktiga att värna för länets tillväxt. Det gäller
särskilt kopplingen till Stockholm och andra närliggande län.
En ny, flerårig länstransportplan utarbetas under året. Den beskriver och prioriterar
hur de statliga medel som tillförs Sörmland under den kommande perioden ska
användas. Även denna process är omfattande och förankras med länets kommuner.
Transportsystemet är avgörande för en god tillgänglighet inom länet och till andra
län och måste samplaneras med byggandet av bostäder m m, som pågår i alla länets
kommuner.
I juli invigdes Citybanan i Stockholm, vilken har byggts under flera år och
finanseriats bland annat med medel från Sörmlands kommuner och landsting.
Citybanan avlastar regionaltågstrafiken, vilket är positivt för Sörmlands resenärer.
Inför 2017 permanentades de tre miljoner som Näringsdepartementet tidigare tilldelat
regionförbundet som extra medel. De nya budgetmedlen används till att skapa
tillväxt och konkurrenskraft i det sörmländska näringslivet, vilket stämmer överens
med den nationella satsningen på nyindustrialisering.
Sörmland har under många år haft bland de lägsta statliga anslagen i landet för
regional utveckling (s k 1:1-medel). Tilldelningen är fortfarande låg och detta är inte
logiskt, eftersom Sörmland har hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå jämfört med
andra län och därför skulle behöva ett relativt högt anslag. Detta påtalas löpande av
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såväl regionförbund som länsstyrelse och en särskild skrivelse, ”Läget i länet med
läget”, har tillställts Sörmlands riksdagspolitiker och utmynnat i två motioner.
Arbetet med smart specialisering fortsätter och den beslutade strategin omsätts nu i
en handlingsplan för att utveckla tillväxt och innovation, främst inom
styrkeområdena:
• Avancerad tillverkning för krävande miljöer
• Biobaserade näringar, hållbar produktion och effektiv distribution
• Verksamhetsnära, digitala tjänster
Regionförbundet har också, på regeringens uppdrag, utarbetat handlingsplaner för
klimat, miljö, jämställdhet och även jämlikhet, vilket ska genomsyra det regionala
tillväxtarbetet.
Under året har arbetet med att mobilisera utvecklingsinsatser med finansiering från
EU:s strukturfonder pågått. Regionalfonden medfinansierar ett flertal insatser inom
områdena forskning, innovation och entreprenörskap. Inom området för att minska
belastningen på miljön, bland annat CO2-utsläpp, finns utrymme för fler finansierade
insatser. Inom Socialfonden, som ska undanröja hinder för personer att hamna
utanför arbetsmarknaden finns outnyttjat ekonomiskt utrymme. Tillsammans med
länen i Östra Mellansverige sker en kraftsamling för att mobilisera
utvecklingsprojekt i de delar av fonderna där medel finns kvar.
En stor utmaning för hela länet är att förverkliga den bredbandsstrategi som är
antagen och Post- och telestyrelsen har bidragit till utbyggnaden av bredbandsnätet i
Sörmland. Regionförbundets medlemmar har alla stora utmaningar där
välfungerande bredband kan bidra till effektivare arbetssätt. Digitalisering är ett
område som regionförbundet fördjupat sig i, bland annat i projektet ”Säker
utskrivning”, som skapar förutsättningar för informationsöverföring mellan
landstingets hälso- och sjukvård och kommunernas vård och omsorg.
En tematisk utvärdering av bredbandskoordinatorsfunktionen och fiberutbyggnaden i
Sörmland har genomförts. Resultatet av 2016 års utvärdering av arbetet med
destinationsutveckling i länet visar att det finns förtroende för arbetet men uppdrag,
roller och uppföljning kan utvecklas.
Särskilt roligt är resultatet av regionförbundets varumärkesundersökning, som visar
att kännedomen om verksamheten har ökat, att det allmänna intrycket har ökat i
positiv riktning samt att personalen uppfattas som professionell.

Regionförbundets ändamål enligt förbundsordningen
Förbundet ska vara ett organ för kommunerna och landstinget i Sörmland för att ta
vara på länets möjligheter och främja dess utveckling. I detta ska
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medborgarnas/länsbefolkningens möjligheter till delaktighet och insyn i
verksamheten beaktas liksom subsidiaritet, strävan efter en uthållig utveckling,
jämställdhet samt de mervärden som verksamheten inom förbundet ger upphov till.
Förbundet ska vara medlemmarnas gemensamma organ för regional utveckling,
samordna insatser inom området och vara medlemmarnas gemensamma företrädare
i följande frågor:
•

Särskilt främja inomregional samverkan beträffande trafik och infrastruktur,
näringsliv och entreprenörskap samt kompetensutveckling och
arbetskraftstillgång. Internationalisering, hållbar utveckling och ungdomars
värderingar är perspektiv som ska genomsyra verksamheten.

•

Verkställa regionala uppdrag från staten.

•

Utse eller nominera representanter i regionala samverkansorgan inom
förbundets uppgiftsområde.

•

Ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten samt
uppgifter som medlemmarna väljer att tillföra förbundet.

Förbundets uppgifter enligt förordningen om regionalt
tillväxtarbete
Regeringen har under 2017 fattat beslut om en ny förordning för att stärka det
regionala tillväxtarbetet (2017:583). Förordningen kopplar an till regeringens
nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.
Förordningen innehåller bestämmelser om det regionala tillväxtarbetet och statliga
myndigheters medverkan samt tydliggör de olika aktörernas ansvar och roller. Den
klargör att regionernas utvecklingsstrategier ska utarbetas och genomföras i
samverkan med berörda kommuner, landsting, länsstyrelser och andra berörda
statliga myndigheter. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer ska
erbjudas möjligheter till samverkan.
Förordningen pekar bland annat på att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
ska vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser i det regionala
tillväxtarbetet. Detta har vi tagit fasta på i arbetet med att revidera
Sörmlandsstrategin.
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Förbundets uppgifter enligt lagen (2002:34) om
samverkansorgan i länen
Regionförbundet omfattas av lagen om samverkansorgan och ska enligt denna utföra
följande uppgifter:
• Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och
landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter.
•

Samordna insatser för genomförandet av strategin.

•

Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.

•

Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.

•

Följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det
regionala tillväxtarbetet.

I promemorian Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar, Ds 2017:61 föreslås att
lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga
län. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019, det vill säga i samband
med den planerade regionbildningen i länet, varvid lagen (2002:34) om
samverkansorgan i länen upphör att gälla vid utgången av 2018.

Redovisning av måluppfyllelse
Regionförbundets uppgift är att samordna Sörmlandsstrategin 2020 samt följa upp
dess inriktning och mål. Förbundet har det övergripande ansvaret, men om tydliga
resultat ska kunna nås behövs en långtgående samverkan med andra aktörer. Ett
viktigt led i uppföljningen är att stämma av utvecklingen i länet med hjälp av
Sörmlandsstrategins indikatorer.
Förbundet verkställer målen och strategierna i Sörmlandsstrategin genom projekt och
aktiviteter (löpande verksamhet). Med utgångspunkt från Sörmlandsstrategins mål
har i verksamhetsplanen för 2017 olika projekt och aktiviteter angivits, som
regionstyrelsen beslutat att regionförbundet ska arbeta med under året. För dessa
projekt och aktiviteter angavs mål som ska uppnås under året.
Resultatet (måluppfyllelsen) ska leda till effekter i ett längre perspektiv
(Sörmlandsstrategins mål). Den långsiktiga utvecklingen kan följas genom
Sörmlandsstrategins indikatorer, vilket ger en bild över hur regionförbundets
verksamhet bidrar till den hållbara tillväxt och utveckling som beskrivs i
Sörmlandsstrategin 2020.
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Verksamheten och de mål som beskrevs i verksamhetsplanen följs nu upp på projektoch aktivitetsnivå och redovisas i årsredovisningen. Under 2018 fattas beslut om
antagande av en reviderad regional utvecklingsstrategi, Sörmlandsstrategin.

Sörmlandsstrategin
2020
Mål och
strategier

Regionförbundets
Projekt

Aktiviteter

Projektmål
2017

Aktivitetsmål
2017
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Huvudverksamhet
Nedan redovisas måluppfyllelse per mål och projekt. Eventuella ekonomiska
avvikelser kommenteras under stycket ”Ekonomisk sammanställning av
huvudverksamheten – Kommentar till utfall, prognos och budgetavvikelser” längre
fram i dokumentet.

Mål 1: I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och
vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda
möjligheter att rekrytera rätt kompetens.
Strategi: Vi anpassar utbildningar bättre till rekryteringsbehoven genom
att utbildningsanordnare och arbetsgivare tydligt och tillsammans
formulerar vilka behov av kompetens som finns.
Projekt

Regional kompetensplattform

Projektmål

Regeringsuppdrag med syfte att verka för en utvecklad samverkan
inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och
lång sikt.

Fortsatt kartläggning av kompetensbehov och fördjupade studier
inom utbildning och arbetsmarknad ingår. I övrigt finansiering av
ett antal aktiviteter som återfinns i kompetensberedningens
handlingsplan. Aktiviteterna omfattar samtliga tre strategier inom
mål 1.
Uppföljning av Aktiviteter är påbörjade enligt plan, däribland 14 av 17 insatser
mål
som ingår i kompetensberedningens handlingsplan. Den regionala
kompetensplattformens funktion har utvecklats i dialog med
aktörer, bland annat angående samarbete med
kompetensbehovsanalyser. Årets Kompetensforum hade temat
utbildningssamverkan.
Budget
425 000 kronor
Utfall
408 600 kronor
Projektslut
2017-12-31
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Projekt

Förstärkt regional kompetensplattform i Sörmland

Projektmål

Förstärkning av projekt Regional kompetensplattform, via medel
från Tillväxtverket, med syfte att fastställa kompetensplattformens
arbetssätt och struktur i Sörmland. Aktiviteterna omfattar samtliga
tre strategier inom mål 1.
Uppföljning av Projektet förlängdes med tre månader innan projektslut, med
mål
resultatet att kompetensplattformens funktion utretts och
förankrats med aktörer i länet.
Budget
225 000 kronor (Delvis projektfinansierat: intäkter 225 000 kronor
från Tillväxtverket och kostnader 450 000 kronor.)
Utfall
104 400 kronor
Projektslut
2017-10-31
Aktivitet

Politisk kompetensberedning

Aktivitetsmål

Styrgrupp för implementering av handlingsplanen och initiering av
nya insatser i linje med det regionala
kompetensplattformsuppdraget. De insatser som finns i
handlingsplanen återfinns under regional kompetensplattform eller
som egna poster.

Uppföljning av Beredningen sammanträdde vid sex tillfällen och genomförde en
mål
studieresa till Västra Götaland för att lära om goda exempel på
regionalt kompetensförsörjningsarbete inför regionbildningen. I
övrigt har beredningen gett inspel på de nya nationella riktlinjerna
för regionalt kompetensförsörjningsarbete som kommer att
påverka regionförbundets regeringsuppdrag kommande år.
Ordföranden har deltagit vid förbundets kommunchefsträff och
informerat om beredningens arbete.
Budget
100 000 kronor
Utfall
99 200 kronor
Projekt
Projektmål

Satsning på Mälardalens högskola och samverkan med andra
universitet och högskolor
Fortsatt stöd till Mälardalens högskola för att säkerställa
akademiskt stöd inom framförallt områdena kompetens och
innovation. Målet är att säkerställa Mälardalens högskolas status
och dess möjlighet att vidareutveckla viktiga utbildningar och
forskningsområden.
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Samverkan med universitet och högskolor är viktigt för att
säkerställa länets behov av kompetens på många områden, särskilt
de offentliga myndigheternas.
Uppföljning av Spridning av forskning till länets kommuner är en viktig del och
mål
tillsammans med Mälardalens kompetenscentrum för lärande
(MKL) har samproducerade forskningsprojekt medfinansierats.
MKL arrangerar också SYV-nätverkets träffar och är
processledare för skolchefsnätverkets testverksamhet för innovativ
kompetensförsörjning i skolan. Ett fortsatt bidrag till uppstart av
ett forskningsprojekt om vinster med införande av hälsoteknik i
offentlig verksamhet har lämnats.
Budget
700 000 kronor
Utfall
700 000 kronor
Projektslut
2017-12-31

Strategi: Vi ger unga och vuxna bättre möjligheter att gå från utbildning
till arbete
Projekt

Projekt #jagmed

Projektmål

Medverkan i det storregionala socialfondsprojektet #jagmed, som
syftar till att fler unga i Östra Mellansverige ska slutföra sina
gymnasiestudier alternativt hitta andra vägar till en varaktig
etablering på arbetsmarknaden.

Uppföljning av Sörmland har två #jagmed delprojekt, i Katrineholm respektive
mål
Nyköping/Oxelösund. Under 2017 har fler elever med stöd av
projektet slutfört sin gymnasieutbildning. Metoder som prövas
inkluderar samverkan kring elever med extra stödbehov, tjänsten
som elevstödjare, samt rutiner och arbetsmetoder för övergångar
mellan stadier, kommuner och typ av huvudmän (offentlig/privat).
Under året har projekten uppmärksammats lokalt och nationellt i
media, vid konferenser och studiebesök. Inför sista
verksamhetsåret har planering för implementering av
arbetsmetoder i ordinarie verksamhet och spridning av resultat
påbörjats.
Budget
350 000 kronor
Utfall
-239 000 kronor (intäkterna överstiger kostnaderna)
Projektslut
2018-12-31
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Strategi: Vi genomför behovsanpassade insatser för grupper som har
svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.
Projekt

Arbetsplatsintegrerat lärande

Projektmål

Pilotprojekt för att utveckla arbetsplatsbaserad vuxenutbildning i
länet, med vård och omsorg som bransch och nyanlända kvinnor
och män som deltagare. Regionförbundet Sörmland är
projektägare och pilotverksamheter genomförs i Eskilstuna, Trosa
och Oxelösunds kommuner. Finansieras av Europeiska
socialfonden.

Uppföljning av Utbildning pågår i enlighet med projektmål. Kommunerna följer
mål
det löpande arbetet i de lokala styrgrupperna. Den regionala
styrgruppen träffas regelbundet, projektet följs av externa
utvärderare. Två workshops har genomförts med språkombud och
reflektionsledare tillsammans med de lokala styrgrupperna och den
regionala styrgruppen. Ett antal informationsinsatser för
marknadsföring av projektet har genomförts.
Budget
0 kronor (Helt projektfinansierat: intäkter 800 000 kronor från
socialfonden och kostnader 800 000 kronor.)
Utfall
104 300 kronor
Projektslut
2019-07-31
Aktivitet

ESF-projekt

Aktivitetsmål

I regionförbundets ambition att bistå medlemmarna med stöd i
EU-arbetet har ett behov av förstudiemedel och medfinansiering
av projekt identifierats.
Målet är att mobilisera aktörer i Sörmland - myndigheter,
näringsliv, kommuner, ideella organisationer med flera, för att
genomföra utvecklingsprojekt som leder till ökad tillväxt och
minskat utanförskap på den sörmländska arbetsmarknaden.

Uppföljning av Två projekt som mobiliserats med dessa medel har beviljats från
mål
ESF-rådet. De två är "Integrationslyftet" och "Byggchansen".
Under perioden har nya mobiliserings- och stödinsatser
genomförts riktat till olika länsaktörer med egna intressen att
ansöka inom pågående utlysningar.
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Budget
Utfall
Projektslut

”Smart kompetens för industrin i Östra Mellansverige" är
mobilisering för en kompetensomställning av anställda i
industriföretag. ”Kompetensutveckling inom hemtjänsten” handlar
om arbetsplatsförlagd kompetensutveckling och anpassade
kompetensutvecklingsmetoder, för utrikesfödd personal med
brister i svenska språket. ”Unga utrikes födda” är en ansökan som
bygger vidare på framgångsrika metoder inom projektet #jagmed.
500 000 kronor
630 300 kronor
2017-12-31
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Mål 2: Sörmland har starka samband med omvärlden

Strategi: Vi utvecklar ett hållbart transportsystem
Aktivitet

Utvecklingsprocesser och löpande arbete

Aktivitetsmål

Regionförbundet driver, deltar och stödjer olika
utvecklingsprocesser inom transport- och infrastrukturområdet
genom att genomföra strategier och aktivt arbeta med
infrastrukturplanering. Målet är att stödja och vara verksam i
organisationerna och på så sätt bevaka Sörmlands och
medlemmarnas intressen nationellt, regionalt och lokalt. I arbetet
ingår genomförandet av nu beslutad länstransportplan. Förbundet
är delägare i Nyköping Östgötalänken AB, Biogas Öst och Räta
linjen.

Uppföljning av Inom det storregionala samarbetet "En bättre sits" har under året
mål
pågått storregional samverkan och påverkansarbete kopplat till
den framtagna systemanalysen och förslaget till nationell plan.
Bidrag och stöd till de olika organisationer regionförbundet
stödjer och medverkar i har delvis betalats ut. Arbetet i Nyköping
Östgötalänken AB bevakas löpande.
Arbetet i Biogas Öst har en stark koppling till att skapa
nödvändiga förutsättningar och kunskap om olika områden för att
kunna skapa regionala bidrag för att uppnå klimat- och miljömålen
i allmänhet och i förslaget till ny nationell plan.
Budget
520 000 kronor
Utfall
403 000 kronor
Aktivitet

Genomförande av länsplanen för regional
transportinfrastruktur

Aktivitetsmål

Målet är att, utifrån den årliga beslutade processen, genomföra och
följa upp den regionala planen i samverkan med Trafikverket,
kommunerna, kollektivtrafikmyndigheten, länsstyrelsen och
landstinget.
Uppföljning av Länstransportplanen genomförs enligt årlig processmodell i vilken
mål
berörda aktörer ingår. Löpande möten har genomförts under året
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Budget
Utfall

med den regionala transportgruppen med representanter från
SKTM och Trafikverket. Kommunernas reviderade treårsplaner
har inkommit till regionförbundet och en del av materialet ligger
till grund för att prioritera statlig medfinansiering av olika
kommunala objekt. Objekten syftar till att öka trafiksäkerheten,
stärka gång- och cykelvägar samt åtgärder för att stödja
kollektivtrafiken.
50 000 kronor
6 000 kronor

Projekt

Digitalisering av arbetssättet med länstransportplanen

Projektmål

Målet är att skapa överblick, tydlighet och förenklad hantering
genom att utveckla ett digitalt verktyg som stöd i kommunernas
och regionförbundets löpande arbete i processen. Verktyget
omfattar planering och ansökan om statlig medfinansiering till
uppföljning av själva genomförandet på objektsnivå.

Uppföljning av Första modulen med statlig medfinansiering på kommunalt vägnät
mål
är klar. Arbetet har tagits väl emot av både kommunerna och
SKTM. Man ser helt klart nyttan med att samla all information om
treårsplanerna på ett ställe. Alla kommuner och SKTM har beslutat
sig för att använda modulen för ansökningsomgången 2019. Även
Trafikverket har visat positivt intresse för resultatet av arbetet.
Nästa steg är att kartlägga och digitalisera resterande tre
delprocesser vilket planeras ske under 2018. Då detta arbete
avslutats kan helt digitala treårsplaner upprättas och hållas aktuella
samt att arbetet med nästa länstransportplan underlättas.
Budget
300 000 kronor
Utfall
522 600 kronor
Projektslut
2017-12-31
Projekt

Framtagande av ny länsplan för regional
transportinfrastruktur i Södermanlands län 2018–2029

Projektmål

Regionförbundet Sörmland har i egenskap av formell
planupprättare det statliga uppdraget att ta fram länsplanen för den
regionala transportinfrastrukturen i Sörmland. Målet är att enligt
det statliga uppdraget, upprätta och fastställa en ny länsplan med
fördelning av medel för investeringar och förbättringsåtgärder i
transportinfrastrukturen.
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Uppföljning av Processarbetet med länstransportplanen (LTP) har pågått sedan
mål
2016. Under 2017 låg fokus på åtgärdsplaneringen och att arbeta
fram ett förslag till länsplan. Dialog och förankring med olika
intressenter har fortsatt i åtgärdsplaneringen under året. Under
våren 2017 hölls tre workshops och en konferens. Parallellt med
framtagandet har också en hållbarhetsbedömning utarbetats som
beskriver konsekvenser av planen för miljö, ekonomisk och social
hållbarhet. Prioriteringsdiskussioner med länets politiker pågick
fram till september då remissen skickades ut på remiss.
Budget
650 000 kronor
Utfall
548 400 kronor
Projektslut
2018-12-31
Aktivitet

Genomförande av regional cykelstrategi för Sörmland

Aktivitetsmål

Målet är att aktivt arbeta med processer och projekt i
genomförandet kopplat till strategiområdena i cykelstrategin.
Under 2017 har arbetet med vägplaner för regionala cykelstråk
samt utveckling och förvaltning av Näckrosleden fortsatt.
Uppföljning av Arbetet med den regionala cykelstrategin har varit en integrerad
mål
del av framtagandet av en ny länstransportplan under året.
Medfinansiering och planarbete har säkrats och stråk har blivit
prioriterade i nya länstransportplanen. Planering har också
påbörjats för en framtida revidering av strategin. På
turismcyklingsområdet har arbetet med Näckrosleden fortsatt.
Avtalsskrivningar med enskilda väghållare har fortsatt. Ett
förankringsarbete hos trafikverket har pågått under året för att
säkerställa ett skyltprojekt när Näckrosleden blir en nationell
turistcykelled. GIS-underlag om leden har tagits fram.
Budget
100 000 kronor
Utfall
49 500 kronor
Aktivitet

Utredningar och övrig verksamhet

Aktivitetsmål

Målet är att inom ramen för deltagandet i EU-projektet ”Going
local 2020” undersöka förutsättningarna och villkoren för
Sörmland inom området cirkulär ekonomi. I arbetet ingår att verka
för Sörmlands förutsättningar att utnyttja tidigare beviljade bidrag
från Naturvårdsverket. Bidraget ska hjälpa till att skapa
nödvändiga förutsättningar för produktionen av lokalproducerat
förnyelsebar energi vilken kan användas i det sörmländska
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transportarbetet och på så sätt lämna bidrag till de nationella
klimatmålen.
Uppföljning av Regionförbundet har deltagit i projektet ”Laddinfra Öst” som leds
mål
av länsstyrelsen i Uppsala där huvudmålet har varit att ta fram en
storregional strategi för laddinfrastruktur för elbilar. Inom området
cirkulär ekonomi undersöks möjligheterna att genomföra en
utredning för att bedöma vilka förutsättningar som finns för att på
kommersiella grunder utveckla aquaponisk odling i länet.
Budget
300 000 kronor
Utfall
242 900 kronor
Aktivitet

Utveckling av Skavsta som internationell transportnod

Aktivitetsmål

Målet är att aktivt stödja arbetet med Skavstaområdets
tillväxtpotential och hur flygplatsen kan utvecklas till en
internationell nod för flyg, tåg och vägtransporter med koppling
till Ostlänken. I arbetet ingår medverkan i EU-projektet ”Skavsta
Access 2.0” och att arbeta utifrån avsiktsförklaringen mellan
Nyköpings kommun, Skavsta och regionförbundet.
Uppföljning av Regionförbundet har deltagit i utvecklingsgruppen och samverkat
mål
med kommunen och Stockholm-Skavsta flygplats för planering av
ett långsiktigt kommunikations- och påverkansarbete kring
flygplatsen. Det har också påbörjats diskussioner med flygplatsen
om en ny projektansökan från europeiska CEF-fonderna kring ett
nytt projekt för byggande av resecentrum Skavsta.
Budget
300 000 kronor
Utfall
229 300 kronor
Strategi: Vi skapar en modern IT-infrastruktur i Sörmland
Projekt

Digitalisering av informationsöverföring mellan vård- och
omsorgsaktörer

Projektmål

Målet är att stödja kommunerna i deras digitaliseringsarbete genom
att i samverkan utveckla digitala verksamhetsnära tjänster. Under
verksamhetsåret kommer arbetet att inriktas på
informationsöverföring mellan kommuner och landsting.
Förbättrad informationsöverföring mellan huvudmännen bidrar till
effektivare omhändertagande, förbättrad patientsäkerhet, sänkta
kostnader och bättre resursutnyttjande av vårdplatser.
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Uppföljning av Projektet som engagerat samtliga Sörmlandskommuner och
mål
Landstinget har trots den ansträngda tidplanen genomförts och till
övervägande del fullföljt målsättningarna i projektplanen. Projektet
har formellt avslutats inom projekttiden. Beroende på faktorer
utanför länets kontroll saknas vissa tekniska moduler. Ansvaret för
att bevaka kvarvarande moduler har lämnats över till
Länsstyrgruppen. En slutrapport överlämnas till beställaren under
januari månad 2018.
Budget
1 000 000 kronor
Utfall
970 300 kronor
Projektslut
2017-12-31
Aktivitet

Bredband/e-förvaltning

Aktivitetsmål

Aktiviteten har som huvudmål att stimulera utbyggnaden av den
digitala tillgängligheten avseende både fast och mobilt nät.
Regeringens nationella målsättning om 100 Mbit/s till 90 % av
hushållen utgör delmål till 2020. Därefter ska Sörmlands regionala
strategi om 100 % eftersträvas. Förbundet kommer även att,
tillsammans med länsstyrelsen, fungera som regional
bredbandssamordnare.
Uppföljning av Under året har Sörmland bl.a. varit arrangör för en nationell
mål
bredbandskonferens och tagit fram "Nej-tack" undersökning som
beskriver varför vissa hushåll tackar nej till fibererbjudanden.
Förbundskontoret har deltagit i den framtidsgrupp som drivs av
Post- och telestyrelsen (PTS), och lämnat kommentarer till den
marknadsreglering som bereds på nationell nivå. Kontoret har
dessutom ett antal samarbetsprojekt med PTS. Regelbundna möten
genomförs i det regionala nätverket "Top Gear" där kommunernas
bredbandssamordnare finns representerade. Regelbundna träffar
genomförs också tillsammans med marknadens aktörer.
Under året initierades ett nytt arbete med att förankra och starta ett
center för digital transformation. Centret skall vara ett nav för
länets kommuner och landstinget för digital utveckling
(transformation).
Budget
500 000 kronor (Delvis externfinansiering: intäkter 857 000
kronor från Post- och telestyrelsen, kostnader 2 299 900 kronor).
Utfall
1 442 900 kronor
Aktivitet

Politisk beredning för infrastruktur- och bostadsfrågor
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Aktivitetsmål

Målet med beredningen är att knyta ihop infrastrukturfrågor,
långsiktiga bostadsstrategiska frågor och regional fysisk
planering.
Uppföljning av Beredningen har hållit sex möten under året. Fokus har legat på ny
mål
länstransportplan samt olika remissvar som berör ämnesområdet.
Vidare har frågor som berör länets befintliga och planerade
förutsättningar för tillgänglighet redovisats och diskuterats.
Tillgänglighet är en mycket viktig komponent för den fysiska
planeringen vilken i sin tur utgör en viktig grund för
bostadsbyggande och tillväxt. En helhetssyn på området medför att
risken för suboptimering minskas. Sambanden har diskuterats i
beredningen utifrån förutsättningar för ett regionalt
bostadsbyggande.
Budget
120 000 kronor
Utfall
24 700 kronor

Mål 3: Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv

Strategi: Vi påverkar attityder till entreprenörskap
Aktivitet

Ung företagsamhet (UF)

Aktivitetsmål

Målet är att medfinansiera Ung Företagsamhets verksamhet kring
UF-företagande i länets gymnasieskolor.
Visionen för Ung Företagsamhet är att alla elever i Sörmland som
vill ska ha möjlighet att driva ett UF-företag under sin
gymnasietid. Ett viktigt arbete för UF är att inspirera fler lärare till
att handleda ungdomar i företagande.

Uppföljning av UF arbetar med att öka intresset för entreprenörskap och
mål
företagande bland ungdomar och har framgångsrikt det senaste
året fått en kraftig ökning av antalet deltagande elever.
Budget
285 000 kronor
Utfall
285 000 kronor
Aktivitet

Samarbete med Nyföretagarcentrum

Aktivitetsmål

Samverkan kring insatser för ökat nyföretagande i Sörmland.
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Uppföljning av Uppföljning sker genom avstämningar. Nyföretagarcentrum finns
mål
till stöd för nya och blivande företagare och en rad olika
aktiviteter genomförs för att nå målet att fler nya företag skall
startas och leva vidare.
Budget
50 000 kronor
Utfall
46 100 kronor
Aktivitet

Almi Internationella invandrarförening (IFS)

Aktivitetsmål

Via IFS-verksamhet ska ett flertal företagare med utländsk
bakgrund få rådgivning så att de kan starta företag. Även
nystartade företag av denna typ ska få rådgivning. En speciell
satsning på kvinnor med utländsk bakgrund ingår också.
IFS ingår i Almis verksamhet och har till uppgift att främja
företagandet för personer med utländsk bakgrund. Insatserna ska
vara långsiktigt hållbara, både för ekonomi, jämställdhet och
kulturell integration.

Uppföljning av Flödet av nya kunder bedöms som högt. Kundtillströmningen är
mål
extra stor i Eskilstuna, Katrineholm, Vingåker och Flen.
Majoriteten av kunderna är arabisktalande från Syrien och Irak.
Nyföretagarrådgivning är dominerande.
Budget
900 000 kronor
Utfall
900 000 kronor
Strategi: Vi utvecklar det regionala innovationssystemet med individen i
fokus
Projekt
Projektmål

Robotdalen
(externt projekt, medfinansieras av regionförbundet)
Projektet har pågått i drygt tio år som en del i Vinnovas Vinnväxtprogram. Finansiering erhålls även från EU:s regionalfond.
Projektets områden är fältrobotik, industrirobotik och hälsorobotik.
Regionförbundet följer projektet så att det uppnår de mål som
Vinnova och EU:s regionalfond ställer.

Uppföljning av Vinnova beslutade under året om fortsatt stöd även under perioden
mål
2018-2019. Robotdalen har under året visat ett ökat engagemang i
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Budget
Utfall
Projektslut

Sörmland. Samarbetet med MITC och projektet FriS (Framtidens
Industri i Sörmland) gör projektet mera synligt i länet. Förstudier
för robotisering pågår i ett mindre antal industriföretag och olika
robotlösningar prövas inom den kommunala vård- och
omsorgsverksamheten i Eskilstuna.
Robotdalen deltar även i industrisamarbeten inom Smart
Specialisering i Östra Mellansverige.
1 000 000 kronor
1 000 000 kronor
2017-12-31

Projekt

Mälardalen Industrial Technology Center (MITC)
(externt projekt, medfinansieras av regionförbundet)
Projektmål
Syftet är att utveckla samverkan mellan företag, akademi och
samhälle inom området industriell teknisk utveckling och
transformation, produktutveckling, digitalisering och innovation. I
samarbetet ingår industriföretag i Mälardalen, från olika delar av
Sörmland, samt Mälardalens högskola. Målet är att MITC, i
samarbete med andra regionala och nationella aktörer, ska bidra till
att stärka industriföretagens utveckling och konkurrenskraft.
Uppföljning av MITC verkar nu inom hela länet, bl a genom FriS-projektet, där
mål
man tillsammans med Almi och Östsvenska Handelskammaren
genomför behovsinventeringar och olika utvecklingsinsatser i
industriföretag. I projekten Kickstart, Digilyftet och Digifuture
bidrar man med kompetens för näringslivets digitalisering.
Regionalfondsprojektet Transmission syftar till snabbare
teknikomställning inom tung fordonsindustri.
Inom industrisamarbetet i Östra Mellansverige är MITC en aktiv
part.
Budget
500 000 kronor
Utfall
500 000 kronor
Projektslut
2017-12-31
Aktivitet

Utveckling av det regionala innovationssystemet

Aktivitetsmål

Syftet är att samordna ett väl fungerande innovationsstödsystem,
som genom ett kundorienterat arbetssätt bidrar till att människor,
organisationer och företag arbetar mera innovationsinriktat, för
bättre konkurrenskraft och ökad tillväxt samt för att lösa
angelägna samhällsutmaningar. Målet är att systemets aktörer,
med länets fyra innovationsnoder som motor, ska samverka aktivt
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med varandra och med olika innovativa och akademiska miljöer,
för att tillsammans ge ett så heltäckande stöd som möjligt.
I posten ingår Innovationsnoderna, Almi innovationsrådgivning,
Munktell Science Park, Create Business Incubator och Mötesplats
Innovation.
Uppföljning av Samverkansplattformarna FriS och Team Tillväxt (se nedan under
mål
rubriken Strong) har bidragit till ökad kännedom, tydligare roller
aktörerna emellan och bättre samordning av det samlade
företagsstödet.
Samverkan företag-stödaktörer-akademi är fortfarande svag och
behöver stärkas och utvecklas under de kommande åren.
Munktell Science Parks regionala uppdrag innefattar driften av
den digitala portalen för företagsstöd, verksamt.se/sormland.
Inkubatorn Create har ökat sitt inflöde av företag från Sörmland,
tack vare extra satsningar i länet.
"Mötesplats för innovationssystemet" har genomförts två gånger
under året.
Budget
2 600 000 kronor
Utfall
2 196 600 kronor

Aktivitet

Insatser inom styrkeområden – ”Smart specialisering”

Aktivitetsmål

En strategi för ”Smart specialisering” i Sörmland förväntas antas
av regionstyrelsen i början av 2017. Därefter påbörjas riktade
insatser för utveckling av de styrkeområden som definierats i
strategin. Målet är att de utpekade områdena utvecklas och ökar
sin konkurrenskraft såväl nationellt som internationellt.
Uppföljning av Strategin för Smart specialisering i Sörmland antogs av
mål
regionstyrelsen 2017-02-02.
Riktade insatser har påbörjats inom alla de tre utpekade
styrkeområdena. Inom området ”Avancerad industri” har
aktörssamarbetet FriS (ALMI, MITC och Östsvenska
Handelskammaren) startats för att stötta industriföretagens
utveckling.
Inom biobaserade näringar har mötes- och utvecklingsplattformen
Agro Sörmland bildats, som påbörjat ett omfattande arbete med
seminarier, möten, innovationssamarbeten och projekt för
utveckling av de gröna näringarna.
Inom verksamhetsnära digitala tjänster pågår skapandet av ett IT-
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Budget
Utfall

kluster för utbyte och gemensam utveckling mellan företag och
offentlig verksamhet.
1 100 000 kronor
1 826 100 kronor

Projekt

ÖMS (Östra Mellansverige) Smart specialisering 1 och 2

Projektmål

Projekt under EU:s regionalfond för att ta fram gemensamma
styrkeområden för fem län i Östra Mellansverige. Mål i projekt 1
är att identifiera och beskriva länsövergripande styrkeområden för
ÖMS samt att etablera samverkansformer och processer mellan
länens utvecklingsorganisationer, företagsnätverk och olika
stödaktörer.
Projekt 2 söks under året som ett fortsättningsprojekt kring fortsatt
samarbete och insatser för gemensam utveckling inom de
definierade styrkeområdena.
Uppföljning av ÖMS-samarbetet kring smart specialisering utvecklas snabbt, ger
mål
större kraft åt de insatser som görs och bidrar även positivt till
respektive regions egen verksamhet.
Ett nytt regionalfondsprojekt, ECS Innovative Smart Region har
nu beviljats för fortsatt samarbete 2018-2020.
Fyra gemensamma samverkansområden har tagits fram och
insatser påbörjats inom samtliga.
Inom områdena ”Smart Industri” och ”Framtidens
Energilösningar” pågår nu större projekt med aktörer från de olika
regionerna. På området ”Hållbar livsmedelsförsörjning”
genomförs flera förstudier och inom ”Life Science -Vård&Hälsa”
diskuteras möjliga prioriteringar.
Inom flera av områdena har samarbeten påbörjats med andra
europeiska regioner och med Europakommissionens
samverkansplattformar för smart specialisering(S3).
Budget
600 000 kronor
Utfall
156 900 kronor
Projektslut
2017-12-31
Projekt

Strong (Sörmland, tillväxtregion på gång)

Projektmål

Att skapa en ”Sörmlandsmodell” för länsövergripande
innovationsarbete i länets alla delar samt en aktörsplattform för
gemensam hantering och stöd till företag som vill växa.
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Att skapa och vidareutveckla en länsgemensam innovationsdag för
Sörmland.
Uppföljning av Arbetet med att skapa en länstäckande Sörmlandsmodell för
mål
innovationsstöd fortsätter. Erfarenhetsutbyten med andra regioner
sker löpande och flera pilotprojekt har genomförts. Ett forum
"Team Tillväxt" har skapats, där tillväxtföretag några gånger
årligen kan presentera sina behov och få stöd av en samlad panel
ur innovationssystemet. Sörmlandsdagen, en entreprenörs- och
innovationsdag för Sörmland genomförs årligen, i samarbete med
länsstyrelsen och andra aktörer.
Projektet har av Tillväxtverket beviljats förlängning t o m 31
augusti 2018.
Budget
0 kronor (Helt projektfinansierat: intäkter 1 400 000 kronor från
Tillväxtverket och kostnader 1 400 000 kronor.)
Utfall
568 600 kronor
Projektslut
2018-08-31
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Strategi: Vi bidrar till att utveckla strategiskt viktiga branscher
Aktivitet

Handlingsprogram för näringslivsutveckling

Aktivitetsmål

Målet är att utifrån handlingsprogrammet genomföra
utvecklingsinsatser i samråd med länets kommuner och deras
näringslivsfunktioner.

Uppföljning av Regionförbundet samordnar gemensamma kommunala aktiviteter,
mål
främst är det inom nätverket för kommunala näringslivschefer.
Denna samordning handlar om att hitta gemensamma mål,
möjligheter, behov och problemställningar. Vi lyfter även aktuella
frågeställningar och hittar lösningar gemensamt. Vi har ett brett
engagemang från näringslivscheferna, vilket visar på ett stort
intresse från kommunerna.
Utfall
132 000 kronor
Budget
100 000 kronor
Projekt

Det regionala turismutvecklingsuppdraget

Projektmål

Målet är att följa upp att det regionala uppdraget utförs enligt
upphandling. I uppdraget ingår fortsatt arbete med
destinationsutveckling, där en viktig del är att professionalisera
näringen och att öka lönsamheten i företagen.

Uppföljning av Uppdraget för regional turism är upphandlat och utförs av Stua.
mål
Liksom tidigare ligger fokus på destinationsutveckling med
inriktning på den internationella marknaden. Arbetet sker i nära
samarbete med kommunerna. Stua har lyckats få Sörmland att bli
pilotlän bland annat i utformningen av nya digitala plattformar för
besöksnäringen och har via medfinansiering från EU:s
regionalfond startat projektet ”Digital destinationsutveckling”.
Genom STUA finns Sörmland med i olika sammanhang utanför
länet och på den internationella arenan och inom statistikområdet
samverkar man med grannlänen.
Budget
4 000 000 kronor
Projektslut
2017-12-31
Utfall
4 000 000 kronor
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Projekt

Utökat arbete med destinationsutveckling

Projektmål

Att genomföra en studie kring inkommande besökare till Sörmland
som kan ligga till grund för kommande insatser. Stärka
produktområdet kultur och historia. En kommunikations- och
profileringsguide för ”Sveriges slottsdestination” ska utarbetas med
enhetligt Sörmlandsbudskap.
Uppföljning av En studie kring inkommande besökare har genomförts kopplad till
mål
tillgänglighet. En del i detta har varit att knyta ihop det med den
studie som Skavsta flygplats har gjort. Samarbete pågår med
kulturaktörer för att skapa nya produkter. Fortsatt
profileringsarbete utifrån "Sveriges slottsdestination" har bland
annat utmynnat i filmer på Youtube kring turistisk fysisk planering
samt digital destinationsutveckling. En profilerings- och
kommunikationsguide förbereds och presenteras senvintern 2018.
Budget
800 000 kronor
Utfall
800 000 kronor
Projektslut
2017-12-31
Aktivitet

Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, basuppdrag

Aktivitetsmål

Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga
små och medelstora företag samt stimulera nyföretagande i syfte
att skapa tillväxt och förnyelse. Verksamheten ska vara inriktad på
företagsutveckling genom rådgivning och finansiering med
utlåning till små och medelstora företag. Här ingår också
tillväxtrådgivning och samverkan i Östra Mellansverige. I
aktiviteten ingår att följa upp genomförandet av de politiskt
beslutade ägardirektiven.

Uppföljning av I Almis basuppdrag har ingått en kombination av lån och
mål
rådgivning till företag med tillväxtambitioner. Under året har ett
nytt samverkansavtal som ska gälla de kommande fyra åren
arbetats fram. Avtalet reglerar verksamheten och har tecknats
mellan de tre ägarna, Almi Företagspartner AB, Stockholms läns
landsting och Regionförbundet Sörmland. Almi har också under
året arbetat vidare med sitt basuppdrag och tagit fram ett förslag
på effektivisering av sitt arbete och sina insatser mot specifika
kundsegment.
Budget
5 800 000 kronor
Utfall
5 744 700 kronor
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Aktivitet

Almi, regionspecifikt uppdrag

Aktivitetsmål

Utforma ett regionspecifikt uppdrag kring företagsrådgivning för
tillväxtföretag samt företag som står inför ett generationsskifte.

Uppföljning av I det regionspecifika uppdraget har företagsrådgivning till
mål
tillväxtföretag genomförts i samverkan med länen i Östra
Mellansverige. Arbetet medfinansieras av EU:s regionalfond
under projektnamnet ”Tillväxtlyftet”. Inom projektet har man
hittills levererat insatser till 63 unika kunder i Sörmland.
Budget
500 000 kronor
Utfall
500 000 kronor
Projekt

Almi invest

Projektmål

Medfinansiering av en gemensam investeringsfond i Östra
Mellansverige. Fonden riktar sig till företag med tillväxtplaner och
som är villiga att släppa in främmande kapital och externt ägande i
verksamheten. Fonden medfinansieras av EU:s regionalfond.

Uppföljning av Investeringsfonden omsluter 150 miljoner och är finansierad från
mål
EU:s regionalfond, Almi moderbolag samt regionerna i Östra
Mellansverige. En viss del kommer även från återbetalningar från
den tidigare Fond I. Sörmländska företag är fortfarande
underrepresenterade när det gäller antal möjliga
investeringsobjekt. Almi Invest arbetar aktivt med det sörmländska
innovationssystemet i syfte att komma i kontakt med företag med
behov av riskkapital. I det sörmländska näringslivet är andelen
bolag som är lämpade för riskkapitalinvesteringar lägre än till
exempel i Östergötland och Uppsala.
Budget
950 000 kronor
Utfall
920 000 kronor
Projektslut
2019-12-31
Projekt

Insatser för att främja övergången till en koldioxidsnål
ekonomi
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Projektmål

Medfinansiering av pågående insatser inom området koldioxidsnål
ekonomi som också får finansiering från EU:s regionalfond.

Uppföljning av Regionförbundet är fortsatt medfinansiär i två
mål
regionalfondsprojekt inom området koldioxidsnål miljö. De
handlar om energieffektivisering inom företag samt solel. Vi är
med i samtal kring nya gemensamma projekt med våra grannlän.
Budget
300 000 kronor
Utfall
338 500 kronor
Projektslut
2018-12-31

Mål 4: Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer
Strategi: Vi prioriterar en hållbar och attraktiv boendemiljö
Aktivitet

Regional fysisk planering

Aktivitetsmål

Med utgångspunkt från bland annat de storregionala
planeringsunderlagen fortsätta arbetet med att ge
Sörmlandsstrategin 2020 ett rumsligt perspektiv. En regional fysisk
planering som kan sammanväga våra regionala planeringar som
tillväxtplanering, infrastrukturplanering och kollektivtrafik. Detta
ska ske genom en utvecklad inom- och mellanregional samverkan
och dialog. Arbetet kommer i hög grad att bygga på en fortsatt
utveckling av det gemensamma analysarbetet i länet och regionen.

Uppföljning av I mars genomfördes ett uppskattat lärpass med fokus på fysisk
mål
planering och näringslivsfrågor/smart specialisering med
tjänstepersoner från kommun och region.
I uppdraget med att revidera Sörmlandsstrategin ingår framtagandet
av en strukturbild. Diskussion och arbete har genomförts inom
processen för revidering av Sörmlandsstrategin och resulterat i att
två nivåer (av tre) i strukturbilden presenteras i remissversionen av
strategin.
Planeringsnätverket har under året haft fem träffar.
Budget
400 000 kronor
Utfall
230 000 kronor
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Aktivitet

Storregionalt planeringssamarbete

Aktivitetsmål

Deltagandet innebär att aktivt medverka i den storregionala
samverkansgruppen för Östra Mellansverige (ÖMS) och dess
arbete med att ta fram gemensamma storregionala
planeringsunderlag.

Uppföljning av Befolkningsframskrivning och efterföljande strukturanalys har
mål
bearbetats och det storregionala planeringsunderlaget genomgått
en slutredigering.
En gemensam ÖMS-konferens för berörda regioner och
kommuner genomfördes i december med utgångpunkt i det
gemensamma storregionala planeringsunderlaget.
Budget
100 000 kronor
Utfall
17 000 kronor
Projekt

Landsbygdsutveckling, inklusive ”Stolt mat i Sörmland”

Projektmål

Att tillsammans med andra regionala parter som exempelvis
länsstyrelsen, göra insatser för tillväxt på landsbygden. Ett projekt
inom detta är ”Stolt mat i Sörmland”.

Uppföljning av Vi fortsätter att samarbeta med länsstyrelsen inom
mål
landsbygdsutveckling. I projektet Stolt mat i Sörmland är även två
regionala banker medfinansiärer. Vi har inlett arbetet tillsammans
med länsstyrelsen att under år 2018 ta fram en ny regional
livsmedelsstrategi samt att stärka de aktiviteter vi redan är aktiva
inom.
Budget
475 000 kronor
Utfall
495 000 kronor
Projektslut
2017-12-31
Strategi: Vi skapar förutsättningarna för en god och jämlik hälsa hos
sörmlänningarna
Projekt

Stöd till integrationsinsatser i länet

Projektmål

Målet är att stimulera till och medverka i insatser som lyfter fram
integrationen som en tillväxtfaktor. Fokus ligger på
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medlemmarnas behov och att hitta möjligheter till samverkan i
regionen kring frågan.
Uppföljning av Kartläggning av nuläge och behov färdigställdes i början av året
mål
samt spreds i samband med färdigställandet. I samarbete med
länsstyrelsens integrationsteam och några av regionförbundets
nätverk genomfördes en konferens i oktober. Konferensens syfte
var att sprida budskapet om att se integration som en tillväxtfaktor.
Den baserades bland annat på den genomförda kartläggningen och
utformades i samarbete med länsstyrelsen och Sörmlands
Integrationsstrategnätverk.
Regionförbundet har under hela året aktivt deltagit i
Integrationsstrategnätverket och även upprätthållit ett tätt
samarbete med länsstyrelsen.
Budget
175 000 kronor
Utfall
192 700 kronor
Projektslut
2017-12-31
Projekt

Jämställd regional tillväxt

Projektmål

Målet är att inom regeringsuppdraget för jämställd regional tillväxt
verka för att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå
inflytande i det regionala tillväxtarbetet och på likvärdiga villkor
få tillgång till de resurser som finns för regionala satsningar på
hållbar tillväxt.

Uppföljning av Under perioden har två prioriterade områden utvecklats:
mål
Prio1, kommunikationsinsatsen. Under året har ett
kommunikationsmaterial tagits fram i samarbete med
jämställdhetsnätverket JÄMKOM. En första
spridningspresentation har genomförts som bildat en bas för vidare
utveckling av spridningen. Vidare har spridning och utvidgning av
kommunikationsmaterial planerats under perioden.
Prio 2, Jämställdhetsintegrering av regionalfondsprocesser i
samarbete med de andra ÖMS-länen. Inom detta projekt har en
kartläggning gjorts samt en modell tagits fram och testats under
året. Förutom det har en arbetskonferens planerats att äga rum i
början av 2018.
Förutom regeringsuppdraget har även beslut i regionstyrelsen
tagits om en handlingsplan för jämställd och jämlik regional
tillväxt. Några första insatser enligt planen har genomförts.
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Budget
Utfall
Projektslut
Aktivitet
Aktivitetsmål

0 kronor (Helt projektfinansierat: intäkter 600 000 kronor från
Tillväxtverket, kostnader 600 000 kronor).
800 kronor
2018-12-31
Politisk beredning för jämlik hälsa
Målet med beredningen är att öka kunskapen om hälsosituationen
i Sörmland och driva frågan om ett minskat gap i fråga om hälsa
kontra ohälsa.

Uppföljning av Beredningen har under perioden sammanträtt tre gånger.
mål
Beredningen har beslutat att delta med två representanter vid
European Public Health Conference i Danmark i augusti.
Beredningen och SKL har bjudit in politiker och tjänstemän i
länet till en workshop för att arbeta med underlag till en nationell
strategi för hälsa. Beredningen har också deltagit i dialogmöte
inför framtagandet av den nya Sörmlandsstrategin. Beredningen
har påbörjat ett analysarbete för att följa upp arbetet med hälsans
bestämningsfaktorer och koppla det till det tvärsektoriella
perspektivet.
En av de mest avgörande faktorerna för jämlik hälsa är att man
har ett arbete som försörjning och ingår i ett sammanhang med
den tillhörighet det innebär.
Budget
100 000 kronor
Utfall
20 700 kronor

Regionförbundets insatser utöver mål och strategier i Sörmlandsstrategin 2020
Projekt

Morgonsoffor

Projektmål

Målet är att öka kännedomen om Regionförbundet Sörmland i ett
positivt sammanhang när det gäller företagande, marknadsföring
och regional utveckling i Nyköping/Oxelösund, KFV-regionen
(Katrineholm, Flen och Vingåker) och Gnesta samt stärka vårt
varumärke.
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Uppföljning av Regionförbundet har varit med och finansierat, planerat och
mål
genomfört totalt 16 Morgonsoffor i länet under det gångna året.
Åtta i Nyköping/Oxelösund, fyra i KFV-området och fyra i Gnesta
varav en av Gnestas soffor var en så kallad ”Sörmlandssoffa” som
genomfördes den 1 september med drygt 200 deltagare och där
regionförbundet stod som värd tillsammans med Gnesta kommun.
Under året har regionförbundet även varit värd för en av sofforna i
KFV-området och en av sofforna i Nyköping/Oxelösund. I den
sistnämnda delade även samtliga arrangörer av soffan på ett
gemensamt värdskap i slutet av året.
Länets tre olika soffor har under det gångna året lockat cirka 1 650
deltagare.
Budget
100 000 kronor (Delvis externfinansierat: intäkter 150 000 kronor
och kostnader 250 000 kronor)
Utfall
131 300 kronor
Projektslut
2017-12-31
Aktivitet

Kraftsamling Sörmland

Aktivitetsmål

Målet är att stärka länet genom en översyn av Sörmlands regionala
samverkansbehov. Revidering av Sörmlandsstrategin planeras,
inkluderande utredningar och fördjupade analyser.
Regionförbundet ska även delta i Reglabs framsynsprocess 20172018.

Uppföljning av Dialogfasen i processen för revidering av Sörmlandsstrategin
mål
påbörjades 31 mars, därefter har länets kommuner, landsting,
kollektivtrafikmyndigheten samt länsstyrelsen delgett
projektgruppen sina synpunkter kring länets utmaningar och
möjligheter. En remissversion av den reviderade strategin antogs
av regionstyrelsen den 6 december.
Under året har två (av projektets sammanlagt fyra) workshops
genomförts med framsynsgruppen i Reglabs framsynsprocess
2017-2018. Även chefs- och politikerseminarier har genomförts.
Regionförbundet har deltagit i den gemensamma processen för att
skapa en kommande region Sörmland. Arbetet har drivits i
projektform där regionförbundets, landstingets och
kollektivtrafikmyndighetens ledande politiker och tjänstemän varit
styrande.
Budget
1 820 000 kronor
Utfall
1 164 800 kronor
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Aktivitet

Stödstruktur för ett effektivt nyttjande av EU:s
strukturfonder

Aktivitetsmål

Målet är att stödja och underlätta för medlemmarna och andra
aktörer att utnyttja befintliga EU-medel på ett effektivt sätt. En
stödstruktur med både personella och ekonomiska resurser under
hela programperioden ska fortsätta att byggas upp inom
förbundskontoret.
Mobilisering av både regionalfondsprojekt och socialfondsprojekt
ska genomföras i länet och i Östra Mellansverige. Kunskap om
EU:s möjliga finansieringsformer ska finnas på regionförbundet.

Uppföljning av Regionförbundet medfinansierar en koordinator för det
mål
gemensamma strukturfondsarbetet i Östra Mellansverige (ÖMS).
Inom länet tillhandahåller förbundet också hjälp och stöd till
mobilisering av socialfondsprojekt. Under året har det inom ÖMSområdet uppstått ett extraordinärt behov av att mobilisera inom
området CO2 och för gemensamma insatser inom
socialfondsområdet. Dessa har regionförbundet valt att
medfinansiera.
Budget
2 000 000 kronor
Utfall
1 083 800 kronor
Aktivitet

Tematisk utvärdering

Aktivitetsmål

I uppdraget att följa upp Sörmlandsstrategin 2020 ingår att årligen
göra en tematisk utvärdering av insatser som gjorts över tid inom
något av strategins målområden.
Under 2017 är målet att utvärdera bredbandsutbyggnaden i länet.

Uppföljning av Regionförbundet har genomfört en tematisk utvärdering av arbetet
mål
med bredbandsutbyggnad. Rapporten kommer att redovisas i
början av 2018. Utvärdering 2016 kring besöksnäringen blev
något senarelagd, varför delar av kostnaderna belastar 2017 års
budget.
Budget
300 000 kronor
Utfall
429 800 kronor

Sid 32(55)

925

Aktivitet

Sörmlandsdatabasen

Aktivitetsmål

Målet är att tillhandahålla en statistikdatabas för regionens och
kommunernas analysbehov samt att ansvara för att den
återkommande uppdateras med relevanta data. Härigenom får
användarna möjlighet att på ett kostnadseffektivt och mer
mångfacetterat sätt analysera utvecklingen. Ett viktigt mål är
också att uppfylla de åtaganden som följer av SCB:s krav på
sekretess och att stödja övriga användare med kunskap i
analysfrågor.

Uppföljning av Den årliga uppdateringen av databasen med uppgifter för 2015/
mål
2016 genomfördes under våren. Enligt regionförbundets
avtal med SCB ansvarar förbundet för utbildning och rådgivning
i databashantering och sekretessregler för länets användare.
Utbildningstillfällen anordnades i linje härmed under våren och
hösten. Inför uppdateringen har offertunderlagen koordinerats med
övriga län. SCB:s krav på sekretesshanteringen skärps också
ytterligare. Användare av databasen är, förutom Regionförbundet,
Sörmlands samtliga kommuner och landstinget.
Budget
125 000 kr (Delvis externfinansierad: intäkter 200 000 kronor och
kostnader 325 000 kronor)
Utfall
100 000 kronor
Aktivitet

Nätverk för EU-samordnare

Aktivitetsmål

Målet är att driva och utveckla nätverket för länets EUsamordnare så att de kan stödja medlemmarnas politiker vid
internationella kontakter på regional nivå och i
strukturfondsarbetet.

Uppföljning av Under året har inga nätverksträffar genomförts på grund av byte
mål
av administrativ handläggare. Mötena planeras återupptas under
2018.
Budget
50 000 kronor
Utfall
0 kronor
Aktivitet

Medlemskap i Stockholmregionens Europaförening (SEF)
samt Nordiska skärgårdssamarbetet.
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Aktivitetsmål

Utveckla regionförbundets engagemang och medlemskap i
nämnda organisationer.
Uppföljning av Regionförbundet har deltagit på styrelsemöten och
mål
informationstillfällen i SEF. Föreningen har tagit fram ett
positionspapper kring nya sammanhållningspolitiken.
Medlemskap i Nordiska skärgårdssamarbetet ingicks våren 2017.
Budget
150 000 kronor
Utfall
211 100 kronor

Aktivitet

Reglab

Aktivitetsmål

Medlemskap och deltagande i det nationella forumet för lärande
om regional utveckling. I forumet möts bland annat regioner,
myndigheter och forskare för att lära sig mer. Reglab driver
gemensamma utvecklingsprojekt och fördjupar de regionala
analyserna.

Uppföljning av Regionförbundet är medlem i Reglab. Där ingår möjligheten att
mål
delta i och att ta del av de lärprojekt och kunskapsseminarier som
arrangeras. Under året har regionförbundet deltagit i det så kallade
"Framsynsarbetet".
Budget
100 000 kronor
Utfall
100 200 kronor
Aktivitet

Övergripande extern kommunikation

Aktivitetsmål

Målet med förbundets kommunikation är att stärka varumärket
Regionförbundet Sörmland samt bidra till att nå regionförbundets
mål i Sörmlandsstrategin 2020.
I samband med en eventuell regionbildning ska berörda
målgrupper veta att vi kan regional utveckling; vi kan Sörmland,
vi har kompetensen och vi vet hur det går till. Detta sker ur tre
perspektiv, för regionförbundet, för Sörmland och för den
regionala utvecklingen i länet.
Den externa kommunikationen sker bland annat genom våra
främsta kanaler såsom nyhetsbrev och hemsida och inte minst
genom alla de möten och nätverk som vi aktivt medverkar i.
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Uppföljning av Under året har vi publicerat elva fullmatade nyhetsbrev. Hemsidan
mål
har uppdaterats kontinuerligt och veckans nyhet publiceras
vanligtvis i slutet av veckan. Under året har vi även publicerat, i
genomsnitt, minst tre inlägg på vår Facebooksida som nu har
nästan 500 följare. Här har vi ökat antalet följare med drygt 100
under det gångna året.

Budget
Utfall

Aktivitet

2017 års varumärkesenkät visar att kännedomen om
regionförbundet har ökat sedan den senaste mätningen och även
förtroendet för våra medarbetare har ökat.
1 250 000 kronor
772 000 kronor

Den gemensamma nämnden för samverkan inom socialtjänst
och vård

Aktivitetsmål

Nämnden är gemensam för landstinget och länets nio kommuner,
med landstinget som värdkommun. Syftet är att tillvarata
samverkanssynergier, öka effektivitet, förbättra kvalitet och skapa
en så likvärdig service som möjligt inom regionen. Verksamheten
delfinansieras av Regionförbundet Sörmland, vilket regleras i
överenskommelse med nämnden.
Uppföljning av NSV har haft sex sammanträden under året. Förutom beslut om
mål
verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan 2018 har
nämnden fattat beslut om handlingsplaner, riktlinjer, yttranden och
andra samverkansfrågor kring samtliga av nämndens målgrupper.
På nämndens dagordning finns även informationspunkter som
under 2017 handlat om patientnämndens arbete,
hjälpmedelsfrågor, arbetet med vård- och omsorgcollege mm.
Budget
Utfall

2 700 000 kronor
2 700 000 kronor

Projekt

Ledningskonferens 2017

Projektmål

Syftet är att öka kunskapen om omvärlden och om hur Sörmland
påverkas av de globala förändringarna. Ledningskonferensen
ska även inspirera till nytänkande för Sörmland i ett
storregionalt perspektiv samt utveckla relationerna mellan
regionförbundet och dess medlemmar.
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Uppföljning
av mål

Budget
Utfall
Projektslut

Målet är att genomföra en Ledningskonferens i enlighet med de
riktlinjer regionstyrelsen beslutade om 2007. Ambitionen är att
öka deltagarnas kunskaper om framgångsrika strategier, vilka
resultat man har nått, vilka processer som har lett framåt och
vilka erfarenheter man har fått.
Ledningskonferensen kommer att genomföras den 3–5 oktober.
Ledningskonferensens inriktning var att studera modern
samhällsplanering i framkant, särskilt gällande besöksnäring,
näringslivsutveckling, infrastruktur och hållbarhet och med
behållning för såväl kommuner, landsting som regionala organ.
Konferensen förlades till Manchester i England. Kommunernas
och landstingets styrelsepresidier deltog. Deltagarantalet
uppgick till 49 personer, inklusive två inbjudna personer från
STUA. Skriftlig dokumentation sammanställdes efter
konferensen och en utvärdering genomfördes bland deltagarna.
100 000 kronor (externa intäkter 450 000 kronor, kostnader
550 000 kronor)
108 200 kronor
2017-11-28

Politisk styrning
Regionstyrelsen, det politiska organet för regional utveckling i Sörmland, består av
33 ledamöter och lika många ersättare. Av de 33 kommer 22 från länets nio
kommuner och 11 från landstinget. Regionstyrelsen har under 2017, det tredje året
under innevarande mandatperiod, haft sex sammanträden, vid vilka följande externa
aktörer har medverkat:
•
•
•
•
•
•

Sörmlands Turismutveckling AB, STUA: Lägesrapport, utökat arbete med
destinationsutveckling
Progress Group: Tematisk utvärdering av det regionala turismuppdraget
Doff & co: Omvärldsspaning – fordonsindustrins nuläge och globala, nationella och
regionala omvärldstryck
Almi företagspartner Stockholm Sörmland AB: Om Almi företagspartners
verksamheter
MITC, Mälardalen Industrial Technology Center tillsammans med Almi
företagspartner Stockholm Sörmland AB: FRiS-projektet, Framtidens industri i
Sörmland
Energisk AB: Energiförsörjning – etablering i Sörmland
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Regionstyrelsens arbetsutskott, vilket bereder styrelsens ärenden, har haft sex
sammanträden under året.
Styrelsens tidigare beredningar; kompetensberedningen, beredningen för
infrastruktur- och bostadsfrågor samt beredningen för jämlik hälsa, har under året
haft sex, sex respektive tre sammanträden. En fjärde beredning, styrgruppen för
Sörmlandsstrategin, har startats under 2017 och haft fem sammanträden. Ett
gemensamt sammanträde med samtliga beredningar hölls därutöver i oktober.
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Förbundskontoret och det interna utvecklingsarbetet
Förbundskontoret är regionförbundets tjänstemannaorganisation som leds av
regiondirektören. Kontoret består av två enheter; enheten för regional utveckling med
strateger och projektledare inom olika kompetensområden samt administrativa
enheten, som ansvarar för förbundskontorets administration, strategisk
kommunikation, stöd till den politiska ledningen och utveckling av interna rutiner.
Därtill finns en funktion för regional analys.

Regiondirektör

Regional analys

Regional analytiker

Regional
utveckling

Administrativ
enhet

Biträdande
regiondirektör

Administrativ
chef/HR-chef

Strateger

Regionsekreterare,
administratörer,
kommunikationsch
ef och
kommunikatör

Förbundsdirektör
Hösten 2017 anpassades organisationen till behovet av HR-kompetens och
ekonomistöd, varvid den administrativa enhetens chef även är HR-chef och en
särskild ekonomfunktion rekryteras. Samtidigt flyttades tjänsten som
kommunikationsansvarig till den administrativa enheten med titeln
kommunikationschef.
Arbete pågår med att utveckla de interna arbetsprocesserna tvärsektoriellt och
därmed bättre ta tillvara kontorets kompetenser i ett helhetsperspektiv.
Under året har utvecklingen av förbundskontorets IT-miljö fortsatt. Syftet är att med
IT som verktyg stödja regionförbundets arbetsprocesser utifrån tillgänglighet,
mobilitet och säkerhet och därmed medföra effektivitet. Kontorets personal är mobila
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och arbetar även på andra ställen än på kontoret. Samarbetet med regionförbundets
medlemmar och andra organisationer i och utanför länet har ökat. Regionförbundets
IT-miljö behöver därför stödja det arbetssättet bättre.
Sedan 2015 driver förbundskontoret ett löpande miljöarbete i syfte att tydliggöra och
successivt minska kontorets miljöpåverkan. Miljöarbetet ska löpande följas upp
internt i verksamheten och även rapporteras i delårs- och årsbokslut. Uppföljning
görs genom mätning av nedanstående miljönyckeltal.
Under 2017 har utfallet för nedanstående miljönyckeltal varit:
•

Elförbrukning på kontoret: 11 291 kWh 2017 (11 494 kWh, 2016)

•

Tjänsteresor med bil, kilometerantal:
- Hyrbilar: 16 844 km 2017 (18 198 km, 2016).
- Privata bilar, politiker och tjänstemän: 83 023 km 2017 (89 491 km,
2016).

•

Kopiering och pappersförbrukning på kontoret:
- Kopiering och utskrift: 126 355 ex 2017 (106 363 stycken, 2016,
innehåller även skannade dokument).
- Pappersförbrukning: 55 500 ex 2017 (75 000 stycken, 2016).
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Regionförbundets resultat och finansiella mål
Enligt kommunallagen 8 kap 5 § ska en kommun, varmed jämställs kommunalförbund, för sin verksamhet ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Regionförbundets finansiella mål:
•
•
•

Budget i balans (om inte synnerliga skäl finns).
Eget kapital på en nivå som ger finansiell handlingsberedskap, det vill säga
12 miljoner kronor.
Nivån för kassalikviditet (betalningsförmåga på kort sikt) ska överstiga
100 procent. Avser kvoten kortfristiga fordringar + kassa + bank och
kortfristiga skulder.

För regionförbundet gäller som finansiellt mål att i enlighet med kommunallagen (8
kap 4 §) ha en budget i balans och intäkterna ska därmed överstiga kostnaderna.
Undantag från kommunallagens krav att ha en budget i balans och att intäkterna
därmed ska överstiga kostnaderna, får göras restriktivt om synnerliga skäl finns
(Kommunallagen 8 kap 5 b §). Synnerliga skäl kan vara ett eget kapital med
realiserbara tillgångar som överstiger vad som bedöms utgöra rimliga krav på
finansiell handlingsberedskap.
Sedan 2015 har den verksamhet inom socialtjänst och delar av hälso- och sjukvården
i Sörmland som tidigare år ingått i regionförbundets verksamhet, övergått till en
gemensam nämnd där landstinget är värdkommun. Regionstyrelsen har beslutat att
regionförbundet under 2016 och 2017 ska lämna ett ekonomiskt stöd på 2,7 miljoner
till nämnden, vilket för 2017 inryms inom förbundets driftbudgetram.
Regionförbundets uppvisar ett överskott 2017 om 565 000 kronor, vilket ska
jämföras med delårsbokslutets resultat om 340 000 kronor.
Det egna kapitalet vid årets slut är 16,03 miljoner och överstiger därmed det
fastställda målet på 12 miljoner. Kapitalet för 2016 var i årsredovisningen 15,46
miljoner kronor. Kassalikviditeten för perioden är 235,7 procent och överstiger
därmed målet på 100 procent. I budgetavstämningen nedan framgår avvikelser mot
budget samt jämförelse med utfallet för 2016 för de olika områdena.
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Budgetavstämning i mkr

Utfall 2017

Budget 2017

Budgetavvikelse

Utfall 2016

40,79
2,03

40,79
2,00

0,00
0,03

38,62
2,00

6,91
0,47
50,20

4,68
0,30
47,77

2,80
0,17
2,43

5,77
0,17
46,56

Projektfinansiering statliga
regionala medel 1:1
Tillväxtverket 2
Summa

15,51
15,51

15,51
15,51

0
0

15,11
15,11

Summa intäkter

65,71

63,28

2,43

61,67

Kostnader
Huvudverksamhet
Politisk styrning
Förbundskontoret
Övrigt 3
Summa kostnader

-42,41
-2,23
-19,86
-0,65
-65,15

-41,46
-2,30
-18,70
-0,78
-63,24

-0,95
0,07
-1,16
0,13
-1.91

-37,96
-2,25
-19,07
-1,06
-63,04

0,56

0,04

0,52

-1,37

Intäkter
Medlemsavgifter
Ersättning personal Länsstyrelsen
Externa intäkter projekt och
aktiviteter huvudverksamhet
Övrigt 1
Summa

Resultat

1

Bland annat ränteintäkter, ersättning för strukturfondspartnerskapet, externa föreläsningar och
försäljning inventarier.
2
Särskild projektbudget. De statliga regionala medlen ingår inte i regionförbundets
budgetomslutning.
3
Bland annat medlemsavgift för Mälardalsrådet, kommunchefsträffar, regionfrågan och utredning av
FoU.
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Huvudverksamhetens ekonomi
Huvudverksamhetens kostnader har varit något högre än budget, men samtidigt har
intäkterna varit högre än budgeten.
Förbundets totala nettokostnader för huvudverksamheten uppgick till 33,9 miljoner
kronor, vilket är en ökning med 3,2 miljoner kronor jämfört med föregående år.
Finansieringen har skett främst med det statliga så kallade 1:1-anslaget som utbetalas
via Tillväxtverket samt med regionförbundets egna budgeterade medel.
Huvudverksamhetens nettokostnader var i regionförbundets budget fastställda till
19,29 miljoner kronor för hela året (23,97 miljoner kronor i kostnader och 4,68
miljoner kronor i externa intäkter). Till detta i budgeten kom de statliga, regionala
utvecklingsmedlen på 15,51 miljoner kronor som regionförbundet disponerar för
projektverksamhet (1:1-anslaget). Dessa medel ingår inte i förbundets
budgetomslutning utan är en särskild projektbudget där regionförbundet har
beslutanderätt över anslaget samt administrerar och redovisar utfallet till
Tillväxtverket.
Under 2016 beslutade regeringen att öka 1:1 anslaget för Sörmland från 12,48
miljoner (2015) till 15,51 miljoner för 2016. Projekten som fått stöd från anslaget
finns med i verksamhetsplanen för 2017.
Inrapportering av genomförda, förbrukade projektmedel har skett till Tillväxtverket
och regionförbundet har fått del av det anvisade regionala, statliga utvecklingsanslaget med 15,29 miljoner kronor.
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Ekonomisk sammanställning av huvudverksamheten
Mål

Budget
helår

Utfall
Helår

Mål 1 - I Sörmland
finns goda
förutsättningar för
unga och vuxna att
utbilda sig och arbeta.
Arbetsgivare har
goda möjligheter att
rekrytera rätt
kompetens

2 300 000

1 807 800

2 100 000

Avvikelse
budgetutfall
492 200

Mål 2 - Sörmland har
starka samband med
omvärlden

3 840 000

4 439 600

3 790 000

-599 600

Mål 3 - Sörmland har
ett konkurrenskraftigt
näringsliv

19 485 000

19 914 500

19 285 000

-429 500

Mål 4 - Sörmland har
hållbara och
attraktiva livsmiljöer

1 250 000

958 000

750 000

292 000

Övriga insatser

8 695 000

6 801 200

8 835 000

1 893 800

33 921 100

34 760 000

1 648 900

TOTAL
NETTOKOSTNAD

35 570 000

Prognos i
delårsbokslut

Kommentar till utfall, prognos och budgetavvikelser
Huvudverksamheten når inte budgeterat resultat utan uppvisar ett överskott. Detta
beror delvis på att avsatta medel för Sörmlandsstrategin inte har förbrukats.
Härutöver har några projekt med extern finansiering högre intäkter än kostnader.
Mål 1
De två ESF-projekten "Arbetsplatsintegrerat lärande" och "#Jagmed" har finansiering
från ESF-rådet. Det ena redovisar vid bokslutstillfället ett positivt resultat och det
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andra ett negativt resultat. Båda projekten bedöms dock vara i balans vid
projekttidens slut. Mobilisering av ESF-projekt har under året intensifierats då
Socialfondens medel inte använts enligt plan. Regionförbundet har därför lagt ner
mer arbete för att få till projekt än vad som var budgeterat.
Mål 2
Flera av målområdets aktiviteter kom inte att påbörjas förrän under senare delen av
året då framtagandet av en ny länstransportplan tagit mycket personella resurser i
anspråk. Några aktiviteter uteblev också helt. Det storregionala samarbetet i
Mälardalsrådets "En bättre sits" genererade inga kostnader under året. Beredningen
för infrastruktur och bostadsfrågor träffades ett flertal gånger men hade inga
aktiviteter som belastade budgeterade medel. Satsningen på digitalisering av
länstransportplanens treårsplaner har fortskridit betydligt snabbare än förväntat och
har också kostat mer än budget. Under slutet av året påbörjades ett nytt
digitaliseringsinitiativ som beräknas löpa 2018 - 2020. Uppstartskostnader om en
miljon kronor belastar årets resultat.
Mål 3
Inom ramen för innovationsarbetet har inriktningen mot styrkeområdena från
strategin för smart specialisering fått genomslag. Tydligast är styrkeområdet industri
där flera initiativ har startats både inom länet och gemensamt i Östra Mellansverige.
Här har medel både från nationellt håll och EU:s strukturfonder beviljats och bidragit
till finansieringen av aktiviteterna. Dessa kommer att utbetalas i efterhand mot
redovisade kostnader. Det har medfört att kostnaderna i vissa fall har överskridit
budget och i andra fall har aktiviteterna kommit i gång sent och inte genererat de
kostnader som budgeterats i år. I övrigt följer insatserna inom målområdet den
budget som lagts.
Mål 4
Arbetet med regional fysisk planering har samordnats med projektet kring
framtagandet av en ny Sörmlandsstrategi och delar av kostnaderna redovisas där. Det
gäller bland annat visualisering av data. De insatser som gjorts inom området
storregionalt samarbete har inte genererat de kostnader som
budgeterats. Beredningen för jämlik hälsa har träffats under året men hade inga
aktiviteter som belastade budgeterade medel.
Insatser utöver Sörmlandsstrategins mål
I posten Kraftsamla Sörmland ingick både aktiviteter för regionbildningen och
revidering av Sörmlandsstrategin. Vad gäller Sörmlandsstrategin har inte alla
aktiviteter för detta som planerats genomförts under året då projektet löper till juni
2018. Några större kostnader för regionbildningen har inte uppstått under året. De
avsatta medlen för EU:s stödstruktur har bl a nyttjats för att samordna det ÖMS-
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övergripande arbetet samt för att mobilisera fler projekt under socialfonden samt
regionalfondens område för CO2-snål ekonomi. Det upplevs fortfarande som svårt
att hitta lämpliga projektägare bland våra medlemmar och övriga aktörer i länet. Här
har inte hela budgetposten nyttjats. Ett initiativ har tagits inom ÖMS-länen för att
engagera större städer som projektägare. Den tematiska utvärderingen 2016 kom
igång sent, varför även dessa kostnader belastar 2017 års resultat. Uteblivna
kommunikationsaktiviteter medför ett visst överskott.

Politiska styrningens ekonomi
Kostnaderna för den politiska styrningen avser sammanträdesarvoden till
regionförbundets förtroendevalda, fasta arvoden till styrelsens presidium och
arbetsutskott samt övriga kostnader relaterade till det politiska uppdraget. Kostnader
för regionförbundets revisorer, arvoden till politiker i kompetensberedningen,
beredningen för infrastruktur- och bostadsfrågor, beredningen för jämlik hälsa och
beredningen som styrgrupp för Sörmlandsstrategin samt representation i Nordiska
Skärgårdsstiftelsen ingår också.
För år 2017 var 2,30 miljoner kronor budgeterade för den politiska styrningen och
utfallet blev knappt 2,27 miljoner kronor.

Förbundskontorets ekonomi och personalredovisning
Årsbudgeten för förbundskontorets kostnader uppgår till 19,78 miljoner kronor.
Kostnaden för förbundskontoret blev 20,97 miljoner kronor. I prognosen vid
delårsbokslutet beräknades ett utfall vid årets slut på 18,55 miljoner. Kostnaderna
blev cirka 1,19 miljoner kronor högre i jämförelse med budget. Det förklaras främst
av en extra avsättning till pensionsstiftelsen (se vidare om pensionsskuld).
Personal
Den huvudsakliga kostnaden för förbundskontoret är personalkostnader. Personalkostnaderna för förbundskontoret var 2017 budgeterade till 15 miljoner kronor och
resultatet blev 18,38 miljoner kronor. Det beror på beslutade nyrekryteringar i
samband med kraftsamlingsarbetet samt en extra avsättning till pensionsstiftelsen.
Antalet tillsvidareanställda vid kontoret var vid årets slut 20 personer, varav fjorton
kvinnor och sex män. Regionförbundet har också kompletterat sin fasta bemanning
med tidsbegränsade anställningar för olika projekt.
Sjukfrånvaron har varit 4,79 procent, vilket är lägre jämfört med föregående år (5,10
procent, 2016). Regionförbundet är anslutet till företagshälsovården och
subventionerar kostnaden för olika friskvårdsaktiviteter. Det finns också en process
för hur rehabilitering ska ske.
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Statlig ersättning för personal
Länsstyrelsen överförde även under 2017 statliga medel till regionförbundet på 2,03
miljoner kronor, vilket är beräknat utifrån kostnaden för tre handläggartjänster.
Pensionsskuld
Den framräknade pensionsskulden för regionförbundet uppgick vid 2017 års slut till
cirka 15,01 miljoner kronor samt 0,51 miljoner för den avgiftsbestämda delen.
Behållningen i SKL:s pensionsstiftelse, där regionförbundets pensionsreserv är
placerad, har under året ökat med cirka 854 000 kronor och uppgick vid årsskiftet till
15,04 miljoner kronor. I och med att räntorna spås ligga kvar på låga nivåer, är
förväntningarna blyga för 2018 års avkastning från stiftelsens ränteportfölj. En
avsättning med 2,1 miljoner kronor föreslås.
Övriga kostnader
Övriga kostnader för förbundskontoret som till exempel kostnader för lokaler,
kontorsmaterial och tjänster var budgeterade till 3,7 miljoner. Utfallet är 2,59
miljoner.
Förbundet har under året köpt tjänster för bland annat löne- och ekonomiadministration samt för drift och underhåll av datasystem och datakommunikation.
Även kontorstjänster i form av bland annat post- och kopieringsservice har köpts
externt. Regionförbundet hyrde under året lokaler av Klövern Magasinet AB.

Allmänna redovisningsprinciper
Regionförbundet Sörmland tillämpar Kommunal Redovisningslag (KRL) och följer
de förslag och rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning (RKR)
lämnar liksom övrig redovisningspraxis.
Årsredovisningen
Årsredovisningen är uppställd enligt KRL, men uppställningen på resultaträkningen
är annorlunda eftersom verksamheten finansieras med medlemsavgifter och olika
former av uppdragsintäkter. Den använda uppställningsformen bedöms ge en mer
rättvisande bild av verksamhetens utfall.
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Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärdet
med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för gjorda avskrivningar
samt eventuella nedskrivningar. Erhållna investeringsbidrag reducerar
anskaffningsvärdet.
Avskrivningar
Som anläggningstillgångar avses investeringar med en ekonomisk livslängd på minst
tre år.
Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider:
Datorer och inventarier - fem år.
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och räntebärande värdepappersinnehav tas upp till anskaffningsvärde eller till
beräknat marknadsvärde om detta är lägre.
Löner
Löner redovisas enligt kontantmetoden. Semesterlöneskuld och skuld för
okompenserad övertid redovisas som kortfristig skuld. Avläsning sker i december
varje år. Förändringen av skulden redovisas under verksamhetens kostnader.
Sociala avgifter interndebiteras med procentuella omkostnadspålägg vid
lönebokföringen.
Pensionsförpliktelser
KLR anger att det endast är nyintjänade pensionsförmåner från och med 1998 som
ska redovisas som avsättning i balansräkningen (blandmodellen).
Regionförbundets samtliga pensionsförpliktelser är intjänade efter 1998.
Regionförbundet har avsatt medel i SKL:s pensionsstiftelse och tillgångarna där
överstiger beräknad skuld i bokslutet 2017.
Ansvarsförbindelser
Leasingavgifter enligt befintliga kontrakt redovisas som åtagande och ska betalas
inom ett till fem år.
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Leasingavtalen betraktas som operationella, och redovisas under övriga ansvarsförbindelser. Inget av leasingavtalens längd överstiger tre år. En tilläggsupplysning om
leasingavtal och deras giltighetstid redovisas enligt rekommendationen från RKR.
Bidrag
Regionförbundet beviljar bidrag för projekt i samband med att verksamhetsplanen
beslutas och även löpande under året. Kostnaden för bidraget bokförs när utbetalning
sker i samband med att regionförbundet har fakturerats eller bidrag har rekvirerats
från projektet. Det innebär att regionförbundet kan ha åtagande för beviljade medel
som inte utbetalats.
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Resultaträkning

(tkr)

2017

2016

65 647
59

61 519
155

65 705

61 674

-42 406
-22 577
-128

-41 905
-21 015
-110

-65 111

-63 030

Rörelseresultat

594

-1 355

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

-3
-25

10
-19

Summa resultat från finansiella poster

-29

-10

Resultat efter finansiella poster

565

-1 365

Periodens resultat

565

-1 365

Redovisat resultat enligt resultaträkning
Avgår realisationsvinster, mm

565

-1 365

Justerat resultat enligt balanskrav KRL 4 § 4

565

-1 365

Rörelsens intäkter mm
Nettointäkter
Övriga rörelseintäkter

Not

1
2

Summa intäkter mm
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa rörelsens kostnader

3
4
5

Balanskravsutredning
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Balansräkning (tkr)

Not

2017-12-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier, datorer och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

6
7

407
519
926

431
519
950

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel
Kortfristiga placeringar
Summa omsättningstillgångar

8
9
10
11
12

2 895
970
3 247
14 747
6 112
27 971

2 935
886
3 180
11 988
6 126
25 116

28 897

26 066

SUMMA TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
- därav periodens resultat

13

16 029
565

15 465
-1 365

Avsättningar

14

1 000

0

0

0

5 143
6 725
11 867

5 601
5 000
10 601

28 897

26 066

18 656
17 140
2 393

16 958
14 186
939

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

15
16

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
Ställda panter
Ansvarsförbindelser 31 dec
Pensionsförpliktelser enl Skandia
Tillgångar i pensionsstiftelse
Regionförbundets leasingavtal är operationella

17
18
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Kassaflödesanalys

(tkr)

2017

2016

Likvida medel vid periodens början 1 jan

18 114

11 093

Periodens resultat
Avskrivningar som belastar detta resultat
Summa tillförda medel

565
128
693

-1 365
110
-1 255

Förändring av rörelsekapital exkl likvida medel
Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga
fordringar
Minskning (-) eller ökning (+) av kortfristiga
skulder
Summa förändring av rörelsekapital

-110

11 825

1 266
1 156

-3 193
8 632

Medel från den löpande verksamheten

1 849

7 377

0
-104
-104

0
-355
-355

Nettoinvesteringar
Investeringar i aktier och andelar
Investeringar i övriga anläggningstillgångar
Summa nettoinvesteringar
FINANSIERING
Ökning (-) eller minskning (+) av långfristiga
fordringar
Minskning (-) eller ökning (+) av långfristiga
skulder
Summa finansiering

0

0

1 000
1 000

0
0

Förändring av likvida medel

2 745

7 022

20 859

18 114

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar vid
årets slut
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Noter
Not 1

Not 2

Not 3

Nettointäkter
Medlemsavgifter 4
Regionala medel länsstyrelsen
Uppdragsintäkter och regionala medel
Övriga bidrag
Summa nettointäkter
Övriga rörelseintäkter
Konferensintäkter
Övriga intäkter
Summa övriga rörelseintäkter
Övriga externa kostnader
Bidrag och medfinansiering
Konsultkostnader för projekt
Gemensamma konsultkostnader
Lokalkostnader
Kontors och förbrukningsmaterial
Reparation och underhåll
Datakommunikation, telefon, porto och kopiering
Redovisning-, löne- och revisionstjänster
Konferenser och sammanträden som arrangerats
Resekostnader
Information
Övriga kostnader
Summa övriga externa kostnader

2017

2016

40 786
2 028
22 779
53
65 647

38 618
1 997
20 892
13
61 519

0
59
59

18
137
155

-19 715
-15 057
-329
-945
-522
-71
-266
-681
-1 741
-767
-910
-1 402
-42 406

-17 230
-16 984
-285
-888
-533
-112
-256
-494
-1 902
-1 184
-816
-1 222
-41 905

4

Medlem

Avgift för 2017 Medlem
helår (kr)
32 378 848 Flens kommun

Avgift för 2017
helår (kr)
496 842

Eskilstuna kommun

3 078 614 Trosa kommun

338 094

Nyköpings kommun

1 589 884 Oxelösunds kommun

322 553

Katrineholms kommun

1 010 059 Gnesta kommun

305 923

Landstinget Sörmland

Strängnäs kommun

998 016 Vingåkers kommun

267 358
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Not 4

Personalkostnader
Löner och ersättningar till anställda
Arvoden, uppdragstagare
Bilersättningar, traktamenten
Delsumma löner och ersättningar

-12 364
-1 229
-330
-13 923

-11 766
-1 210
-433
-13 409

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader
Övriga personalkostnader
Summa soc. Avgifter och pensioner

-5 015
-2 956
-684
-8 654

-4 465
-2 230
-910
-7 606

-22 577

-21 015

Antal
6
14
20

Antal
5
13
18

Sjukfrånvaro i %
Ålder
0-29
30-49
50
Totalt

0,00%
3,24%
1,55%
4,79%

0,00%
4,75%
0,36%
5,10%

Män
Kvinnor
Totalt

0,20%
4,59%
4,79%

0,20%
4,90%
5,10%

73,04%

87,80%

-128
0
-128

-110
0
-110

Summa personalkostnader
Medelantalet anställda, sjukfrånvaro m m
Antal tillsvidareanställd
Män
Kvinnor
Totalt

Varav sjukfrånvaro > 60 dagar av total sjukfrånvaro
Not 5

Avskrivningar
Årets avskrivningar
Nedskrivningar
Summa avskrivningar
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Not 6

Materiella anläggningstillgångar
Ingående ack. anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Utrangeringar, försäljningar m m
Utgående ack. anskaffningsvärden
Ingående ack. avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar, försäljningar m m
Utgående ack. avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Not 7

Finansiella anläggningstillgångar, aktier
Nyköping-Östgötalänken Aktiebolag org nr
556612-6636 ägarandel 18,6%
ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB
Org.nr 556141-8392 ägarandel 8,5%

Not 8

Kundfordringar

Not 9

Övriga fordringar
Redovisad moms
Övriga fordringar

Not 10

Not 11

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader övrigt
Upplupna intäkter projekt
Upplupna intäkter övrigt
Periodiserade leverantörsfakturor

Likvida medel
Bankmedel likvidkonto
Handkassa
Summa

1 161
104
-456
809

806
355
0
1 161

-730
-128
456
-402

-620
-110
0
-730

407

431

20

20

499
519

499
519

2 895

2 935

966
4
970

882
4
886

900
1 796
0
551
3 247

900
2 054
24
202
3 179

14 746
1
14 747

11 988
0
11 988
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Not 12

Not 13

Not 14
Not 15

Not 16

Not 17

Not 18

Kortfristiga placeringar
Penningmarknadsfond Mega

6 112

6 126

15 465
565
16 029

16 830
-1 365
15 465

-1 000

0

Leverantörsskulder
Enligt leverantörsreskontrajournal 31 dec

5 143

-5 601

Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter
Personalens källskatt
Upplupna sociala avgifter och pensioner
Semesterlöneskuld och upplupna löner
Upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Summa

-386
-2 965
-814
-1 725
-835
-6 725

-379
-2 122
-989
-910
-600
-5 000

Pensionsförpliktelser
Avsatt till pensioner
Löneskatt 24,26 %
Summa

15 014
3 642
18 656

13 647
3 311
16 958

Pensionsreserv i SKL:s pensionsstiftelse
Avsättning i bokslut
Summa

15 040
2 100
17 140

12 920
1 266
14 186

2 393

939

Eget Kapital
Ingående eget kapital
Periodens resultat
Utgående eget kapital
Avsättningar
Andra avsättningar

Leasingavtal mm
Regionförbundets samtliga leasingavtal är
operationella. Inget av leasingavtalen överstiger
3 år.
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.....;::::fREGIONFORBUNDET

S ORMLAN D

§ 14

PROTOKOLL
Regionstyre lsen 2018-04-1 2

Arsredovisning år 2017
Dur 18- 024

Sammanfattning
Av Regionförbundet Sörmlands årsredovisning framgår utfallet av förbundets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid utgången av år 2017.
I slutet av 20 17 identifierades behovet av ett projekt for digital regional utveckl ing i
Sörmland, digital transformation. En miljon kronor av 2017 års medel föres lås avsättas för genomförande av projektet 2018.
Regionförbundets revisorer granskar verksamheten och kommer enligt förbundsord ni ngen att avge revisionsberättelse till medlemmarnas fullmäktige, vilka behandlar
frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-03 -22 § I I
Tjänsteskrivelse, 2018-02-19
Årsredovisning 2017, förbundskontoret 2018-02-19

Regionstyrelsens beslut
1. Arsredovisningen för år 2017 godkälU1s och översänds till regionförbundets medlenuml.r tillsammans med revisionsberättelsen med begäran om att fullmäktigeförsamlingama behandlar frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen.
2. En miljon kronor avsätts för projektet digital transformation.

Protokollsutdrag
Med lemmarna
Akten

,-1-------------------------------Box 325, 611 27 Nyköping
Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64
Telefon : 0155-778 90
E-post: info@ region.sormland.se

Ju steras

Protokollsutdraget intygas

Hemsida: W'INW.region .sormland.se
Org nr: 222000-1545

949

Till: fullmäktige i respektive Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping,
Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommun samt Landstinget i
Sörm land

Revisionsberättelse tör år 2017
Vi har granskat den verksamhet som bedrivits i Regionfcirbundet Sörmland
(organisationsnummer 222000-1545) av dess styrelse.
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller fö r verksamheten. De ansvarar
också för att det finns en ti llräck li g intern kontroll i verksamheten.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål , lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enl igt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs rör att ge rimlig grund
för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Regionförbundet Sörmland har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonom isk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentli gt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är
fören li gt med de finansiella mål och verksam hets mål som styrelsen uppställt.

Vi tillstyrl{cr att respektive fullmäktige beviljar ansvarsf"ihet fOr sty"elsen
samt de enskilda ledamötenra i densamma.
Vi tillstyrker att årsredovisningen godkänns.

Nyköping 2018-
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1

Inledning och syfte

Vi har på uppdrag av revisorerna i Regionförbundet Sörmland granskat intern kontroll,
bokföring och förvaltning i förbundet för räkenskapsåret 2017. Rapporten innehåller
iakttagelser från bokslutsgranskningen med avseende på väsentliga poster, och för
övriga poster endast om det ansetts nödvändigt mot bakgrund av utförda noteringar i
samband med granskningsarbetet.
Vi har tidigare lämnat var rapport från granskning av delårsrapporten för året.
Alla belopp är angivna i tusentals kronor (tkr) om inte annat anges.
1.1

Syftet med granskningen

Granskningens syfte är att pröva om årsredovisningen är upprättad i enlighet med den
kommunala redovisningslagen, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande
bild av verksamhetens resultat och ställning samt att beskrivningen av verksamhetens
resultat och måluppfyllelse är fullgod.
Med rättvisande avses:
 att tillgångar och skulder existerar och avser förbundet,
 att tillgångar och skulder värderats och klassificerats korrekt,
 att förbundets samtliga tillgångar och skulder medtagits,
 att inkomster och utgifter i allt väsentligt periodiserats korrekt, d v s avser verksamhetsåret.
 att god redovisningssed i övrigt uppfylls, bl. a vad gäller krav på information i
förvaltningsberättelse och tilläggsupplysningar (noter)
Vidare är syftet att granska om en tillfredsställande redovisning ges utifrån kommunallagens krav på att mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges.
1.2

Omfattning

Granskningen av årsredovisningen har inriktats mot väsentliga poster och avvikelser
samt omfattar även bedömning av förbundets ekonomiska ställning och utveckling.
Granskningen omfattar såväl analytisk granskning som substansgranskning av
verifierande underlag.
Granskningen har utförts i enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag samt
god revisionssed för kommuner, landsting och kommunala förbund.

2
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2

Förvaltningsberättelsen

Förvaltningsberättelsen ska enligt den kommunala redovisningslagen (kap 4) ge en
samlad bild över förbundets utveckling under året samt framtida utveckling. Vidare ska
förvaltningsberättelsen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den
budget som fastställts för verksamheten samt ange på vilket sätt ett eventuellt
underskott ska regleras. Uppgift om personalförhållanden och sjukfrånvaro skall
lämnas.
Förvaltningsberättelsen ska även innehålla en samlad redovisning av förbundets
investeringsverksamhet samt en utvärdering av målen för god ekonomisk hushållning.
2.1

Finansiella mål

Förbundets finansiella mål är följande:
 Budget i balans
 Eget kapital på minst 12 mnkr
 Kassalikviditet överstigande 100 %
Årets resultat uppgår till 565 tkr och balanskravet är uppfyllt.
Eget kapital uppgår till 16 mnkr och målet är uppfyllt. Även målet för kassa likviditet är
uppfyllt (236 %).
För övrigt bedöms förvaltningsberättelsen ge en tydlig bild av de verksamheter som
förbundet bedriver.
2.2

Verksamhetsmål

I årsredovisningen anges mål, uppföljning av mål, budget, utfall och projektslut för varje
projekt. Utfallet kommenteras och det finns grund för ekonomisk uppföljning. Vi
bedömer att förbundet har god ekonomisk uppföljning. Vi anser att det är viktigt att
analysera nyttan med genomfört projekt och eventuella förändringar och konsekvenser
som projektet bidragit till.

3
3.1

Resultat- och balansräkning
Resultaträkning

Förbundet redovisar ett positivt resultat på 565 tkr jämfört med -1 365 tkr för år 2016. I
delårsbokslutet per 31 augusti prognostiserades ett resultat på 340 tkr vid årets slut.
Årets intäkter uppgår till 65 705 tkr (föregående år 61 674 tkr) att jämföra med
budgeterade intäkter på 63 280 tkr. Avvikelsen mot budget förklaras främst med högre
intäkter avseende projektfinansierade statliga regionala medel och externa intäkter för
projekt och aktiviteter för huvudverksamhet.
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Verksamhetens kostnader uppgår till 65 150 tkr (föregående år 63 030 tkr) att jämföra
med budgeterade kostnader på 63 270 tkr. Kostnadsökningen jämfört mot budget är
framför allt hänförlig till huvudverksamheten samt Förbundskontoret.
3.2

Balansräkningen

Nedan kommenteras iakttagelser från granskning av balansposter.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till ett bokfört värde av 407 tkr (föregående
år 431 tkr). Årets investeringar uppgår till 104 tkr.
Vår bedömning är att avskrivningstiderna följer gällande redovisningsprinciper. En
analys har gjorts av resultatkontona för bokföring av förbrukningsinventarier. Det finns
inga väsentliga anmärkningar.
Kundfordringar
Årets kundfordringar uppgår till 2 895 tkr (föregående år 2 935 tkr). Kundfordringarna
har stämts av mot reskontran utan väsentlig anmärkning. Vi har även granskat
eventuellt behov av reserveringar och bedömt att det inte finns något behov.
Övriga fordringar
Kortfristiga fordringar uppgår till 4 217 tkr (föregående år 4 066 tkr). De största
förändringen jämfört med föregående år beror på högre förutbetalda intäkter för projekt
som kommer att avslutas under 2018.
Kassa, bank och kortfristiga placeringar
Likvida medel 14 747 tkr (11 988 tkr) är högre än föregående år och förklaras med
lägre upplupna kostnader föregående år jämfört med i år då motsvarande var
inbetalade. Posten har stämts av mot engagemangsbesked. Kortfristiga placeringar
6 112 tkr (6 126 tkr) ligger i nivå med föregående år och har stämts av mot underlag
från bank.
Leverantörskulder
Vi har granskat posten mot reskontran och även utfört en åldersanalys på
leverantörsskulderna i syfte att säkerställa att förbundet inte har gamla oreglerade
skulder som uppgår till väsentliga belopp. Inga belopp har noterats i åldersanalysen.
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Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Posten består av personalrelaterade kostnader på 4 165 tkr (föregående år 3 490 tkr)
samt övriga poster 2 560 tkr (1 510 tkr). Vi har utfört periodiseringskontroll för att
säkerställa att kostnaderna och intäkterna hänför sig till rätt år och har noterat att en
faktura som inkom under januari 2018 från Nyköpings kommun om 179 tkr som avser
lönekostnader för mars-april 2017 inte blivit periodiserad. Böckerna var stängda vid
ankomsten av faktura och därav är ingen reservering gjord.
Eget kapital
Balanserade vinstmedel från tidigare år uppgår till 15 465 tkr (59 % soliditet). Årets
resultat visar ett överskott på 565 tkr och balanserade vinstmedel uppgår till
16 029 tkr per balansdagen vilket innebär en soliditet på 55 %. I budgeten för
2017 har styrelsen beslutat om ett kapital på minst 12 000 tkr och målet är härmed
uppfyllt.
Allmänt
Årets överskott har beslutats hanteras så att 2,1 mnkr sätts av till extra
pensionsavsättning och 1 mnkr överförs till 2018 och ska användas för ett
digitaliseringsprojekt.

4

Intern kontroll

Enligt Kommunallagen ska förbundet säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig
inom sitt område. Vi har granskat väsentliga processer i förbundet. Följande processer
har granskats:
 Bokslutsprocessen
 Intäktsprocessen
Vi har även tagit del av och läst samtliga protokoll, granskat moms och andra skatter
och avgifter på helårsbasis.
Inga brister noterats och den interna kontrollen bedöms på en övergripande nivå som
tillfredsställande
KPMG, den 26 mars 2018

Susann Eriksson
Auktoriserad revisor
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11

Ks §

111 (x)

KS 2018/245

Fastställande av Inriktningsbeslut inför upphandling
av regionaltrafiken Etapp 2
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafiksmyndighets beslut att fastställa MÄLABs Inriktningsbeslut inför
upphandling av regionaltrafiken Etapp 2.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser att fastställa hur MÄLAB ska utveckla den storregionala tågtrafiken
bortom övergångsavtalet och Etapp 1. Inriktningsbeslutet kommer under vintern
2018/2019 att följas av ett genomförandebeslut.
Kollektivtrafikmyndighetens direktion uppmärksammar medlemmarna på att
inriktningsbeslutet under vintern 2018/2019 kommer att följas av ett
genomförandebeslut som innehåller beslut om allmän trafikplikt, uppdatering av
samverkansavtal och uppdrag åt MÄLAB att ingå avtal om allmän trafik samt åt
Transitio att anskaffa kompletterande fordon.
Detta ärende innehåller förslag till Inriktningsbeslut, vilket i sig innehåller flera
strategiska ställningstaganden enligt följande:
- Bibehållen övergripande affärsmodell där regionaltågstrafiken i Mälardalen
utförs med en blandning av kommersiell regionaltågstrafik och mer
traditionellt upphandlad trafik under varumärket Mälartåg och där
biljettsystemet Movingo är sammanhållande.
- Utökning av trafikutbudet uppemot målutbud i tidigare avsiktsförklaring och
integrering av trafiken Stockholm – Uppsala i trafiken från södra/västra
Mälardalen mot Arlanda och Uppsala.
- Införande av Region Express-avgångar på Mälarbanan och Svealandsbanan i
syfte att korta restiderna.
- Upphandling av Mälartåg med bruttoavtal och utökning Movingos
biljettsortiment till att också omfatta enkelbiljetter.
- Anskaffning av ytterligare fordon genom optionsavrop från Transitios
avropsavtal för ER1 samt om möjligt förhyrning av Reginafordon.
Trafiken i Etapp 2, kan ses som en fortsättning från satsningarna inom ramen för
Etapp 1 och i övrigt en logisk följd av tidigare fattade beslut. En fortsatt utveckling av
den storregionala tågtrafiken är en av de mest grundläggande verktygen för många
regionala mål och inte minst för visionen om att det är lätt att Leva, Växa och Verka i
Sörmland och Mälardalen.
Ur ett medborgarperspektiv medför förslagen principiellt förbättringar i form av ökat
turtäthet och därmed bättre möjligheter till exempelvis arbets- och studiependling.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11

112 (x)

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-05-08
Tjänsteskrivelse från SKTM – Fastställande av inriktningsbeslut inför upphandling av
regionaltrafiken Etapp 2
Protokollsutdrag ur justerat protokoll från direktionens sammanträde i SKTM den 6
februari 2014
Protokollsutdrag ur justerat protokoll från direktionens extra sammanträde i SKTM
den 3 april 2014
Justerat protokoll från MÄLAB:s styrelsesammanträde den 14 mars 2018
MÄLAB:s beslutsförslag till styrelsen § 11 - Inriktningsbeslut inför upphandling av
regionaltågstrafiken Etapp 2

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-05-08
Handläggare

Joacim Bock
0151-193 81
joacim.bock@vingaker.se
Diarienummer

KS 2018/245

Fastställande av Inriktningsbeslut inför upphandling
av regionaltrafiken Etapp 2
Förslag till beslut
Förvaltningen förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafiksmyndighets beslut att fastställa MÄLABs Inriktningsbeslut inför
upphandling av regionaltrafiken Etapp 2.
Beskrivning av ärendet
Ärendet avser att fastställa hur MÄLAB ska utveckla den storregionala tågtrafiken
bortom övergångsavtalet och Etapp 1. Inriktningsbeslutet kommer under vintern
2018/2019 att följas av ett genomförandebeslut.
Kollektivtrafikmyndighetens direktion uppmärksammar medlemmarna på att
inriktningsbeslutet under vintern 2018/2019 kommer att följas av ett
genomförandebeslut som innehåller beslut om allmän trafikplikt, uppdatering av
samverkansavtal och uppdrag åt MÄLAB att ingå avtal om allmän trafik samt åt
Transitio att anskaffa kompletterande fordon.
Detta ärende innehåller förslag till Inriktningsbeslut, vilket i sig innehåller flera
strategiska ställningstaganden enligt följande:
- Bibehållen övergripande affärsmodell där regionaltågstrafiken i Mälardalen
utförs med en blandning av kommersiell regionaltågstrafik och mer
traditionellt upphandlad trafik under varumärket Mälartåg och där
biljettsystemet Movingo är sammanhållande.
- Utökning av trafikutbudet uppemot målutbud i tidigare avsiktsförklaring och
integrering av trafiken Stockholm – Uppsala i trafiken från södra/västra
Mälardalen mot Arlanda och Uppsala.
- Införande av Region Express-avgångar på Mälarbanan och Svealandsbanan i
syfte att korta restiderna.
- Upphandling av Mälartåg med bruttoavtal och utökning Movingos
biljettsortiment till att också omfatta enkelbiljetter.
- Anskaffning av ytterligare fordon genom optionsavrop från Transitios
avropsavtal för ER1 samt om möjligt förhyrning av Reginafordon.
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Trafiken i Etapp 2, kan ses som en fortsättning från satsningarna inom ramen för
Etapp 1 och i övrigt en logisk följd av tidigare fattade beslut. En fortsatt utveckling av
den storregionala tågtrafiken är en av de mest grundläggande verktygen för många
regionala mål och inte minst för visionen om att det är lätt att Leva, Växa och Verka i
Sörmland och Mälardalen.
Ur ett medborgarperspektiv medför förslagen principiellt förbättringar i form av ökat
turtäthet och därmed bättre möjligheter till exempelvis arbets- och studiependling.
Bilagor
-

Tjänsteskrivelse från SKTM – Fastställande av inriktningsbeslut inför
upphandling av regionaltrafiken Etapp 2
Protokollsutdrag ur justerat protokoll från direktionens sammanträde i SKTM
den 6 februari 2014
Protokollsutdrag ur justerat protokoll från direktionens extra sammanträde i
SKTM den 3 april 2014
Justerat protokoll från MÄLAB:s styrelsesammanträde den 14 mars 2018
MÄLAB:s beslutsförslag till styrelsen § 11 - Inriktningsbeslut inför
upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2

Beslutet skickas till
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltingen

Ralf Hedin
Kommunchef
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KOMMUNALFÖRBUNDET
Sörmland, Kollektivtrafikmyndighet

Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 3 maj 2018, Scandic Continental, Stockholm,
kl. 14.30 - 16.20
Ajournering:

§ 15, kl. 15.25 -16.10

Närvarande:

Monica Johansson (S), ordförande
Christer Kax Sundberg (L), ersättare
Ingrid Jerneborg Glimne (M), ledamot
Mattias Claesson (e), ledamot
Christina Södling (S), ersättare
Daniel Portnoff (M), vice ordförande
Sari ta Holti (S), ledamot
Jan-Erik Larsson (S), ledamot
An n-So fi e Lifvenhage (M), ledamot
Urban Granström (S), ledamot
Catharina Fredriksson (S), ledamot
Jacob Högfeldt (M), ledamot
Christer Nodernar, (M), ersättare
Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S), ersättare

Förhindrade:

Carl Werner (MP), ledamot
Annelie Bengtsson (S), ledamot
Magnus Leivik (M), ledamot
Göran Dahlström (S), ledamot
Lars Härnström (M), ersät tare

Övriga närvarande:

Greta Suven, (MP), ersättare
Mårten Levin, MÄLAB, tjänsteperson
Tomas Boner, Flens kommun, tjänsteperson
Kristina Welin, Strängnäs kommun, tjän steperson
Helena Ekroth (SKTM), tjänsteperson
Carl Nordblom (SKTM), tjänsteperson
Helena Fransson (SKTM), tjänsteperson
Matthias pfeil (SKTM), tjänsteperson
Hanna Bergström (SKTM), tjänsteperson
Åsa Bjerke (SKTM), tj änsteperson
Ulrika Åkerblom Sandberg (SKTM), tjänstep erson
Emma Ehrenkrona (SKTM), tjänsteperson
Johan Tollen (SKTM), tjänsteperson
Marcus Albertsso n (SKTM), tj änsteperson
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KOMMUNALFÖRBUNDET
Sörmland. KoUektivtrafikmyndighet

A.

Sammanträdet öppnas
Ordförande öppnade sa mmanträ det.

B.

Upprop
Helena Fransson genomförde uppropet.

C.

Val av justerare för sammanträdet
Mattias Claesson valdes att juste ra protokollet j ämte ordförand e.

D.

Godkännande av dagordning
Direktionen godkände dagordningen.

E.

Ärenden

Iff/l ~I
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KOMMUNALFÖRBUNDET
Sörmlands Kottektivtrafikmyndighet

§ 15 Fastställande av Inriktningsbeslut inför upphandling av

regionaltågstrafiken Etapp 2
Föredragande: Matthias Pfeil
Bilagor:
Bilaga § 15:1 Protokollsutdrag § 4 från direktionens samman träde i 5KTM den 6 februari 2014
Bilaga § 15:2 Protokollsutdrag § 1 från direktionens extra samman träde i 5KTM den 3 april 2014
Bilaga § 15:3 Justerat protokol l från MÄLAB:s styrelsesammanträde den 14 mars 2018
Bilaga § 15 :4 MÄLAB:s beslu tsförslag till styrelsen § ll - Inriktn ingsbeslut inför upphandling av
regiona ltågstra fiken Etapp 2

Beslut
Direktionen beslutade, under förutsättning att samtliga medlemsfullmäktige fattar erforderliga
beslut, att fastställa MÄLABs Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2.
Direktion beslutade att föreslå respektive fullmäktige i Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun,
Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds
kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun och Vingåkers kommun att godkänna
Kommunalförbundet Sörmlands KOllektivtrafikmyndighets beslut att fastställa MÄLABs
Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2.
Direktionen uppmärksammade härutöver medlemmarna att detta Inriktningsbeslut under vintern
2018/ 2019 kommer att följas av ett genomförand ebeslut som innehåller beslut om allmän
trafikplikt, uppdatering av samverkansavtal och uppdrag åt MÄLAB att ingå avtal om allmän trafik
samt åt Transitio att anskaffa kompletterande fordon.

Ajournering
Mötet ajournerades från kl. 15.25 till kl. 16.10.

Sammanträdet
Vid direktionens sammanträde fördes en dialog om vikten av att ha en fortsatt hög ambitionsnivå
för den regionala tågtrafiken.
Direktionens medskick till Sörmlands ledamöter i MÄLABs styrelse ska vara att Sörmland
fortsätter vara en aktiv part i arbetet inom MÄLAB och att där fortsatt verka för en ökad
attraktivitet, stabilitet och utökad turtäthet i tågtrafiken.
Vid sammanträdet noterades även att det Samverkansavtal som är tecknat inom ramen för
MÄLAB-samarbetet medger förändringar under avtalstiden.

/

Kommunalförbundet Sörmland s KollektivtrafikmöjlIghet - Sörmlandstrafiken

www.sormla ndstrafjken.se

963

Sid 32 (6S)

KOMMUNALFÖRBUNDET
Sörmlands KoUektivtrafikmyndighet

Inledning och sammanfattning
Ärendet "Fastställande av Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2"
avser att konfirmera hur MÄLAB ska utveckla den storregionala tågtrafiken bortom
Övergångsavtalet och Etapp 1, och preliminärt från och med december 2021. Inriktningsbeslutet
kommer under vintern 2018/2019 att följas av ett genomförandebeslut. Ärendet är uppbyggt
utifrån följande disposition och med rubrikerna:
•
•
•

Bakgrund
Beslutsprocess Etapp 2
Inriktningsbeslut för Etapp 2 med följande underrubriker: Inriktningen för trafiken i Etapp 2
(Svealandsbanan, Sörmlandspilen, UVEN, Nyköpingsbanan, Ostpendeln, Mälarbanan och
Stockholm-Uppsala) samt Affärsmodell för Etapp 2, Fordonsförsörjning för Mälartåg i
Etapp 2, Depåkapacitet i Etapp 2 och Skattning av kostnader, resande och intäkter för
Mälartåg Etapp 2

•

Riskbedömning: Etapp 2 ur ett medborgarperspektiv

•

Bedömning och förslag till beslut.

I ärendet hänvisas även till ett antal bilagor där de två första; "Protokollsutdrag § 4 från

direktionens sammanträde i Kommunalförbundet Sörmlonds Kollektivtrafikmyndighet av den 6
februari 2014" och" Protokollsutdrag § 1 från direktionens extra sammantröde i
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet av den 3 april 2014" refererar båda till
beslutsprocessen i Etapp 1 samt de två senare; "Justerat pratokallfrån MÄLAB:s
styrelsesammanträde den 14 mars 2018" och "MÄLAB:s beslutsförslag till styrelsen § 11 Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2", vilka refererar till MÄLABs
beslut inför Etapp 2 från nu i mars månad.
Bakgrund till beslutet är att de kollektivtrafikansvariga i Stockholm - Mälarregionen hösten 2012
ingick en avsiktsförklaring att etablera ny regionaltågstrafik med ett storregionalt stomnät för
arbets- och vardagsresande. Syftet var att dra nytta av den regionala medfinansieringen av
Citybanan och bidra till att uppnå de regionala mål för transportsystemet, de så kallade EBS-målen,
som de länsplane- och kollektivtrafikansvariga kommit överens om. Utifrån avsiktsförklaringen
ingick de sex parterna sedan och inom ramen för MÄLAB-samarbetet under 2014 ett
samverkansavtal, fattade beslut om allmän trafikplikt sa mt uppdrog åt MÄLAB att teckna avtal om
allmän trafik och åt Transitio att anskaffa nya regionaltåg.
Den trafik som genomförs i Etapp 1 (december 2016 till preliminärt december 2021) följer till stora
delar avsiktsförklaringen och dess "Trafikplan 2017". På samtliga linjer med regionaltåg i Sörmland
skedde en första utökning av trafiken vid tidtabellsskiftet i december 2016. En ytterligare utökning
av trafiken planeras till december 2019 (Svealandsba nan) och december 2020 (Nyköpingsbanan och
UVEN) i sa mband med att nya fordon kan sättas i trafik. Trafiken körs nu av SJ och trafikavtalet har
karaktären av ett övergångsavtal där SJ till en början utför trafiken under eget varumärke och med
egna tåg men under avtalsperioden ställer om trafiken till Mälartåg genom att ta de nya tågen och
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depån i Eskilstuna i bruk. En annan viktig händelse var införandet av nya pend larbiljetter; i oktobe r
2017 ersattes de tidigare pendlarbiljetterna TiM av Movingo och därmed upphörde kravet på
tilläggsbiljett för lokaltrafiken .
För att möta frågan om hur trafiken ska se ut bortom övergå ngsavtalet, preliminärt från december
2021 och när regionen har egna tåg, har MÄLAB och dess ägare under 2016 och 2017 utrett olika
alternativ för kommande utveckling av regionaltågstrafiken såväl vad avser sjä lva utbudet som
passande affärsmodeller dels för balans mellan kommersiell och upphandlad trafik och de ls för
sjä lva upphandlingen. Även behov av bl.a. fordon och depåkapacitet har varit och är fortsatt uppe
för överväga nd e. Detta utredningarbete - hur regionaltågstrafiken ska utvecklas för perioden
bortom övergångsavtalet - har kommit att kallas Etapp 2.
I en lighet med Samverkansavtalets ramverk och efter utredning av MÄLAB och dess ägare under
2016 och 2017 har nu MÄLAB:s styrelse vid sitt sammanträde den 14 mars 2018 fattat ett
inriktningsbeslut som pekar ut de strategiska ramarna avseende trafikutbud, fordonsskaffning,
affärsmodell och ekonomi för tiden bortom övergångsavtalet. Inriktningsbeslutet måste nu
bekräftas av MÄLAB:s ägare. För Sörmlands vidkommande inn ebär detta i likhet med
beslutsprocessen inför Etapp 1 såvä l ett beslut i myndighetens direktion som politisk behandling i
samtliga fullmäktige, vilket för övrigt också kommer att gä lla för genomförandebeslutet som
MÄLAB förväntas ta i december i år och som förväntas komma till fullmäktige för behandling under
vintern 2018/2019 . Besluten om Etapp 2 är i högsta grad strategiska och kommer styra
utformningen av kollektivtrafiken i Mälardalen för lång tid framöver. För att säkerställa en god
förankring har beslutsprocessen delats upp i ett inriktn ingsbeslut (detta ärende) och ett
genomförandebeslut.
Detta ärende innehå ller förslag tillinriktningsbeslut, vilket i sig innehå ller flera strategiska
ställningstaganden:
•

Bibehållen övergripande affärsmodell där regionaltågstrafiken i Mälardalen utförs med en
blandning av kommersiell regionaltågstrafik och mer traditionellt upphandlad trafik under
varumärket Mälartåg och där biljettsystemet Movingo är sammanhå llande.

•

Utökning av trafikutbudet uppemot målutbud i tidigare avsiktsfö rkl aring och integrering av
trafiken Stockho lm - Uppsala i trafiken från södra/västra Mälardalen mot Arlanda och
Uppsala.

•

Införande av Region Express-avgångar på Mälarbanan och Svea landsbanan i syfte att korta
restiderna.

•

Upphandling av Mälartåg med bruttoavta l och utökning Movingos biljettsortiment till att
också omfatta enkelbiljetter.

•

Anskaffning av ytterligare fordon genom optionsavrop från Transitios avropsavtal för ER1
samt om möjligt förhyrning av Reginafordon.
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Den skattning av kostnader, resande och intäkter som gjorts för Mälartåg Etapp 2 grundar sig i ett
antal antaganden och trafikens kostnader och intäkter har beräknats var för sig för respektive linje.
Fördelningen av resultat mellan ägarna enligt nuvarande fördelningsmodell för år 2024 med trafik
enligt Etapp 2, inklusive ett schablonantagande om system- och förvaltningskostnader, indikerar för
Sörmlands vidkommande ett utfall/kostnad på cirka 179 miljoner kronor, en summa som måste
läsas i sammanhang med de gjorda antagandena .
Ur ett medborgarperspektiv medför förslagen principiellt förbättringar i form av ökat turtäthet och
därmed bättre möjligheter till exempelvis arbets- och studiependling. För var och en av banorna
och dess uppehållsbild finns det sedan i sin tur olika styrkor och svagheter att bevaka; såsom
banans spårkapacitet och uppehållets resandepotential. Överlag medför kapacitetsbristen på
spåren, främst genom Västra stambanan och delsträckan Stockholm-Södertälje-Järna, en risk att
tågen får från principtidtabellerna avvikande och därmed mindre attraktiva lägen för våra
resenärer, vilket också kan få följdeffekter för tågen på Nyköpingsbanan, UVEN och
Svealandsbanan, vilka alla har längre sträckor med enkelspår. Det är ur det perspektivet mycket
angeläget för Sörmland och dess medborgare att fortsatt verka för en förändring av Trafikverkets
affärsmodell med regelverk kring tilldelning och prioritering av spårkapacitet.
Trafiken i Etapp 2, kan ses som en fortsättning från satsningarna inom ramen för Etapp 1 och i
övrigt en logisk följd av tidigare fattade beslut. En fortsatt utveckling av den storregionala
tågtrafiken är en av de mest grundläggande verktygen för många regionala mål och inte minst för
visionen om att det är lätt att Leva, Växa och Verka i Sörmland och Mälardalen.
I Etapp 2 har regionen för första gången egna fordon på plats och därmed nya förutsättningar. Men
större möjligheter medför också större ansvar och förändrat gränssnitt jämfört med idag, bl.a. i
relation till medborgare och trafikföretag. Detta gäller exempelvis Movingo, som kommer behöva
utökas med fler produkter, försäljnings- och informationssystem och utökad kundtjänst. Samtliga
variabler är viktiga i ambitionen att vara en aktiv part i utredningar om inför kommande
genomföra ndebeslut.
Med utgångspunkt från tidigare fattade beslut, ingånget Samverkansavtal och i enlighet med här
framlagt ärende är förslaget till Sörmlands beslutsfattare - från direktionen och därefter för vidare
hantering upp till medlemsfullmäktige - att fatta erforderliga beslut, som medför att
Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2 godkänns.

Bakgrund: Samverkansavtal 2014 och trafiken i Etapp 1
De kollektivtrafikansvariga i Stockholm - Mälarregionen ingick hösten 2012 en avsiktsförklaring att
etablera ny regionaltågstrafik med ett storregionalt stomnät för arbets- och vardagsresande. Syftet
var att dra nytta av den regionala medfinansieringen av Citybanan och bidra till att uppnå de
regionala mål för transportsystemet, de så kallade EBS-målen, som de länsplane- och
kollektivtrafikansvariga kommit överens om. Utifrån avsiktsförklaringen ingick de sex parterna inom
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ramen för MÄLAB samarbetet under 2014 ett samverkansavtal, fattade beslut om allmän trafikplikt
och uppdrog åt MÄLAB att teckna avtal om allmän trafik och åt Transitio att anskaffa nya
regionaltåg.
För Sörmlands och direktionens vidkommande fattades då dels beslut om att ingå Samverkansavtal
innehållandes den planerade utvecklingen av regionaltågstrafiken, Etapp 1, vid sammanträde den 6
februari 2014 dels att anskaffa, finansiera och förvalta tågfordon vid sammanträde den 3 april
2014. Båda besluten konfirm erades därefter av samtliga Sörm lands medlemsfullmäktige före
sommaren 2014. Samtidigt stod det klart att motsvarande beslutsprocess även hade fu llfö ljts inom
ramen för hela övriga MÄLAB-kretsen.
Vid ovan nämnda sammanträde i direktionen den 6 februari 2014 och i en lighet med bilaga

"Protokollsutdrog § 4 direktionens sammanträde i Kommunaljärbundet Särmlands
Kollektivtrofikmyndighet av den 6 februari 2014" framgår bland annat direktionens beslut:
•

Direktionen beslutar att, under förutsättning att samtliga medlemmar fattar erforderliga beslut,
ingå samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafik i östra Sverige.

•

Direktionen föreslår förbundets medlemmar att godkänna att Sörm lands
Kollektivtrafikmyndighet tecknar samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafik i östra
Sverige.

•

Direktionen uppmärksammar härutöver medlemmarna om att fråga om anskaffning av
spårfordon, medgivande av att Sörm lands Kollektivtrafikmyndighet får ingå borgen för sådan
anskaffning samt ingående av efterborgen hanteras under våren 2014.

Och vid ovan nämnda sammanträde i direktionen den 3 april 2014 och i enlighet med bilaga

"Protokollsutdrog § 1 från direktionens extro sammanträde i Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrofikmyndighet av den 3 apri/2014" framgår bland annat följande ur direktionens beslut:
•

ge AB Transitio i uppdrag att avropa och anskaffa maximalt 20 spårfordon,
högvärdeskomponenter och strategisk utrustning samt upphandla finansiering därför,

•

ingå borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering med borgenstak
om 2 700 MSEK avseende spårfordon och 120 MSEK avseende högvärdeskomponenter och
strategisk utrustning,

•

ingå hyresavtal med AB Transitio beträffande spårfordonen, samt

•

att ge Mälardalstrafik MÄLAB AB i uppdrag att gentemot AB Transitio företräda
Kommuna lförbundet Sörm lands Kollektivtrafikmyndighet i arbetet med att avropa, anskaffa,
förvalta och utveckla spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning.

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

Beslutsprocess Etapp 2
Nuvarande Övergångsavtal med SJ löper ut i december 2020 men kan förlängas till december 2021
eller december 2022. Eftersom de nya tågen inte är fullt levererade förrän första kvartalet 2021 är
inriktningen att upphandling av trafiken planeras så att det nya avtalet träder ikraft vid
tidtabellsskiftet i december 2021. Bortre tidsgräns för nya Mälartågsavtalet och därmed Etapp 2
behöver studeras vidare inför kommande genomförandebeslut. Händelser och tidpunkter som kan
påverka ett lämpligt avtalsskifte är Ostlänkens ibruktagande, när andra avtal löper ut (för att
möjliggöra framtida samordnad upphandling med and ra system) samt när Reginafordonen för
UVEN behöver ersättas.
Eftersom beslutet om Etapp 2 måste tas i enighet mellan sex län är utgångspunkten att beslutet
fatt as i nedan två listade steg. Syftet är att säkerställa att eventuella knäckfrågor kommer upp tidigt
i beslutsprocessen för att därmed undvika tidsnöd längre fram.

1.

Ett inriktningsbeslut som pekar ut de strategiska ramarna avseende trafikutbud,
fordonsskaffning, affärsmodell och ekonomi. Inriktningsbeslutet fattades av MÄLAB:s styrelse
den 14 mars 2018, se bilagor "Justerat protokoll från MÄLAB.·s styrelsesammanträde den
14 mars 2018" samt "MÄLAB:s beslutsfärslag till styrelsen § 11 - Inriktningsbeslut infär

upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2". Beslutet behöver, genom detta ärende samt
följande behandling hos respektive medlem och upp till dess fullmäktige, bekräftas av ägarna.
2.

Ett genomförandebe slut, som innehåller beslut om allmän trafikplikt, uppdatering av
samverkansansavta l och uppdrag åt MÄLAB att ingå avtal om allmän trafik samt åt Transitio att
anskaffa kompletterande fordon. Beslut om al lmän trafikplikt hanteras vanligen av nämnder
medan uppdrag åt MÄLAB och Transitio fodrar fullmäktigebe slut. Avsikten är att MÄLAB i
samråd med ägarna, på samma sätt som med Inriktningsbeslutet, ska ta fram ett sam lat
beslutsunderlag inklusive de avtal och uppdrag som behöver beslutas om.
Genomförandebeslutet är planerat att fattas i MÄLAB-styre lsen i december 2018 och kommer
därmed upp som beslutsärende för direktionen eller motsvarande funktion under vintern
2018/2019.
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I li khet med beredningen inför Etapp 1 är inriktningen att beslut om Etapp 2 fattas sa mlat för hela
trafiken. Det antas också att stomnätet även i Etapp 2 bestå r av både sam hällsorga niserad trafik und er varumärket Mälartåg - och kommersiell regionaltågstrafik som sanno likt utförs av SJ som
egentrafik.

Inriktningsbeslut tör Etapp 2
För att möta frågan om hu r trafiken ska se ut bortom öve rgångsavtalet preliminärt från december
2021 och när regionen har egna tåg, har MÄLAB och dess äga re under 2016 och 2017 utrett olika
alternativ för kommande utveckling av regionaltågstrafiken vad avser själva utbudet men äve n
passande affärsmode ll er för såvä l ba lans mellan kommersiell och upphandlad trafik som själva
upphand lingen. Även behov av bland annat fordon och depåkapacitet har varit och är fortsatt uppe
för övervägande.
Frågorna i och öve rväganden inför Inriktningsbeslut för Eta pp 2 har hanterats på de flesta av
handläggarnätverken och direktionens samtliga sammanträden under 2017 och vid två tillfällen
under 2017 (maj och oktober) har direktio nen kallat sin äga rkrets för att informera om st atusen och
få vägledning i arb etet.
Inriktningen för trafiken i Etapp 2
Utred ningsarbetet har utgått från befintliga styrdokument, som de regiona lt
kollektivtrafikansvariga beslutat om. Traf ike n i Etapp 2 ska också ses som ett steg på väg mot
Målbilden för 2030 enligt En Bättre Sits systema na lys, exempe lvis ge nom införande av regionala
snabba direkttåg (Region Express).
Inriktningen är att vidareutveckla trafiken enligt följande övergripande principer:
•

Fylla ut kvarva ran de luckor i trafikutbudet i syfte att nå stomtrafik med t immestrafik hela
trafikdygnet ca 06-23 och insatst åg i ru sningstid ca 3 timmar morgon och efte rmidd ag/kvä ll.

•

En gene rell ambitionshöjn ing för helgtrafiken

•

Etablera ge nomgående trafik i Stockholm i syfte att knyt a Arlanda och Uppsala närmare
södra Storstock holm, Östergötland och sydvästra Mälardalen

•

Skapa korta re restider me llan nodstäderna genom att komplettera stomtrafiken med
snabba re förbindelser som inte stan nar på al la stationer.

•

Säkerställa regionala förbindelser motsvarande Ostpe nd eln i stråket Gävle - Tierp - Arl anda
- Stockholm - Flem ingsbe rg - Södertä lje - Norrköping - Li nköping.

Delar av trafiken antas kunna utföras kommersiellt, med stö rsta sanno li khet av SJ som egent rafik
och regleras i Movingoavta l.
Nedan redovisas inri ktninge n för trafikutbudet stråk- och linjevis för vardagar respektive helger.
Svealandsbanan: (Örebro-) Eskilstuna-Stockholm (-Uppsala)
För Etapp 2 är inriktningen att linjen trafikeras av Mälartåg med timmestrafik va rda gar på sträckan
Arboga - Stockholm och vidare till och från Uppsala. Mo rgon och eftermiddag/kväl l förlängs
timmestrafiken till och från Örebro.
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På delsträckan Eskilstuna - St ockholm ko mpletteras st omtrafiken med insatståg so m ge r
halvtimmestrafik i högtraf ik i båda riktnin ga rn a.
För att korta restidern a mellan nodstäde rn a Örebro, Eski lstuna och Stockholm komplette ra s
utbudet med Region Express-avgå nga r. Utgå ngspunkte n är att Region Express-avgå nga r körs
enkelriktat morgon i riktning mot Sto ckholm och eftermidd ag/kvä ll i riktning mot Örebro. Vare sig
ekonomi eller spårkapacite t medger para ll ell trafik med stomtrafi k och Region Express-t åg väster
om Eskilstuna, varför RegionExp ress-t åge n i dessa t idsläge n ersätter stomtågen på den delsträcka n
och även gö r uppehåll i Arboga oc h Kungsö r. Som inriktning planera s för tre Region Expressavgå ngar i vard era riktnin gen morgon respektive eftermiddag.
För helger är inriktninge n att linje n trafi ke ras med vara nnantimm est ra fik på sträckan Arb ogaEskilstuna - Stockholm - Uppsala . Delsträckan Eskilstuna - Stockholm trafikeras med ytterliga re ett
antal avgå nga r i va rdera riktnin ge n som ger timmestrafik när efterfråga n är störst.
Örebro-Arboga

Arboga -Eskilstuna

EskilstunaStoekholm

Vardagar
Antal turer vardera riktni", etapp 2

13

19

att jämföra med fu l lt utbyggd etapp 1 (planerat till 120)

B

11

29 (Inkl. Rea1onexpren )
23

att j 8mföra med IdBe

7

13

19

Antal turer varder. riktnina etapp 2

O

8

12

att j iimföra med fullt utbyggd eti!lpp 1 (planerat t ill 1 20)

O

B

9

att jSmfOra med idal

O

B

9

Helg/lördag, söndag

Sörmlandspilen: Hallsberg-Katrineholm-Stockholm '
Inriktninge n är att linjen trafikera s av Mälartåg med varannantimmestrafik, förstärkt till
timmestrafik morgon och eftermiddag/kvä ll. För att klara sittplatskapaciteten körs ett insatståg
enkelri ktat morgon i riktning mot Stockholm och eftermiddag/kvä ll i riktning mot Hallsberg.
Spårkap aciteten på Västra st ambanan är hårt belast ad och det finn s därför en ri sk att insatståget
från Sto ckholm mot Hallsberg på eftermidd age n inte kan köra s som en egen avgå ng utan att något
av stomtåge n istället behöve r köras som multipe l med dubbla ford on. Resor mellan främst
Katrineholm/Vingå ker och Örebro kommer att underl ättas f ram öve r ge nom Movingo giltighet en i
Tåg i Bergslagen-system et.
För helger är inriktninge n är att linjen trafikeras med varannantimmestrafik på sträckan Hallsberg Stockholm.
Hallsberg-

Katrineholm-

Katrineholm

Stockholm

Antal turer varder. riktnlnc etapp 2

13,5

13

att j!mföra med Idl!li=fullt utbyggd dapp l

12,5

12

Antal turer varder. rlktnlnlen etapp 2

8

8

i!ltt jliimföra med id8i=fullt utbYiitd etapp 1

5

5

Vardagar

Helg/lördag, söndag
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UVEN: Sala-Västerås-Es kilstu na-Katri nehol m-Lin kö p i ng/Norrköping
För Etapp 2 är inriktningen att linjen trafikeras med timmestrafik vardagar på hela sträckan SalaLinköping/Norrköping . Stomtrafiken kompl etteras av insat ståg som ger halvtimmestrafik i högtrafik
i båda riktningarna. Mellan Eskilstuna och Västerås utökas trafiken ytterliga re med insatståg.
Omfattningen av trafiken till och från Linköping i Etapp 2 är till del beroe nde av behovet av
anslutningsresor i Linköping (till/från Sydsverige samt till/från Västra Götalands och Värmland via
Katrineholm).

Sa la-Västerås

VästeråsEskilstuna

Eskilstuna-Norr-/
Linköping

Antal tur.r vardera riktnlnc: etapp 2

23

27

17

22

att jämfö ra med ideg

17

,.

23

att jämförll med fu lltutbYUd dapp 1 (p18nerllt t ill T2I)

8

12

8

Vardagar

,.
17

Helg/lördag, söndag
Antal turer vardera rlktnlnc: etapp 2

•
•

att jäm' öra med fu llt utbyggd etapp 1 (planerat till 121)
att jä mfö ra med idag

•
•

7
7

Nyköpingsbanan: Norrköping-Nyköping-Stockholm
Fram tillOstlänkens färdigställand e bedrivs t ågtrafiken i stråket längs två banor; regionaltåg via
Nyköping och regionala direkttåg/interregionala t åg via Katrineholm (bland annat genom s.k.
Ostpendel, se nästa punkt) . Trafiken via Nyköping syftar främst till att möjliggö ra resande på
delsträcko r i stråket inklusive Nyköping - Stockho lm och Nyköping - Norrköping. För Etapp 2 är
inriktninge n att sträcka n trafikeras av Mälartåg med full timmestrafik vardagar på delen Norrköping
- Stockholm via Nyköping. Delsträckan Nyköping - Stockholm komplette ras stomtrafiken av
in sa tst åg som ger halvtimmestrafik i högtrafik i båda riktningarna.
För helger är inriktningen varannantimmestrafik på sträckan Norrköping - Stockholm. Delsträckan
Nyköping -Stockholm trafikera s med ytterligare ett antal avgångar i vardera riktningen som ge r
timmestrafik när efterfrågan är stö rst .
Norrköping-

NyköpIng-

Nyköping

Stockholm

Antal turar vardera riktnine etapp 2

18

23

att jfimföra med fu ll t utbyggd etapp 1 (p hl nefat t ill 1'21)

17

19

att J! mlörll med Ida r

15

17

12

VardagIr

Helg/lördlg, söndag
Antal tur.r varder. rlktnln, etapp 2

8

i!ltt jlimfOra med fullt utbvu d etapp 1 (planerat ti ll 121)

7

7

att j8mfOra med Id lll

7

7

Ostpendeln: linköping-Stockholm-Gävle

Kommunalförbundet Sörmland s KollektivtrafikmöjlIghet - Sörmlandstrafiken
www.sormlandstrafiken.se

971

Sid 40 (65)

KOMMUNALFÖRBUNDET
Sörmlands KoUektivtrafikmyndighet

SJ:s kommersiella regionaltågslinje "Ostpende ln" går via Katrineholm, dock utan stopp där, och
medger kortare restider och är därför huvudalternativet för pendling mella n Östergötlands och
Stockho lm län. Utbudet har i princip motsvarat varannantimmestrafik.
SJ va lde inför Movingo-Ianseringen att omprofilera Ostpendeln tilllnterCity och avstod initialt från
att lämna anbud om att låta linjen omfattas av Movingo. Därefter har avtal ingåtts om att låta
biljetten Movingo "Alla sträckor" generellt gälla även för resor med IC-tåg, inklusive Ostpendeln.
För främst Östergötland är det väsentligt att Ostpendeln ingår i det regionala trafiksystemet och
omfattas av Movingos ord inarie regler. Inför Etapp 2 bör ett första steg vara att söka komma
överens med SJ om att återföra Ostpendeln till den regionala trafiken. Om detta inte visar sig
möjligt är inriktningen att skapa motsvarande förbindelser genom trafik med Mälartåg.
Mälarbanan: (Laxå-) Västerås-Stockholm
För Etapp 2 är inriktningen att linjen trafikeras med timmestrafik vardagar på sträckan ÖrebroStockholm . Sträckan Västerås - Stockho lm kompletteras stomtrafiken av insatståg som ger full
halvtimmestrafik under en stor del av trafikdygnet. En mindre del av insatstågen körs också Arboga
- Västerås. För att korta restiderna mellan nodstäderna Västerås och Stockholm kompletteras
utbudet av stomtrafik och insatståg med Region Express-avgångar.
Trafikutbudet i Etapp 2 motsvarar till stora delar den trafik som bedrivs av SJ som egentrafik under
Etapp 1. Det antas därför att trafiken även i Etapp 2 kan bedrivas av SJ som egentrafik inom ramen
för ett Movingo-avta l och att trafikutbudet successivt kan utökas vidare under perioden.
Stockholm-Uppsala
För Etapp 2 är inriktningen att sträckan trafikeras med halvtimmestrafik vardagar. För att förbättra
den regionala tillgängligheten mellan södra Mälardalen och Arlanda och Uppsala är inriktningen att
den regionala trafiken i stråket ska bedrivas med linjer som är genomgående i Stockholm. En
stomme med halvtimmestrafik Södertälje - Uppsala kan skapas bestående av timm estrafik med
Mälartåg till/från Svealandsbanan samt timmestrafik till/från Östergötland, förslagsvis genom SJ:s
Ostpendel.

Affärsmodell för Etapp 2
Inför inriktningsbeslutet har en översyn gjorts av vilken avtalsform som är lämplig för Mälartåg.
Slutsatsen av översynen är att en upphandling av nettoavtal (nuvarande avta lsform) för Mälartåg
inte är lämplig. Regionaltågstrafiken i Mälardalen genomgår nu en stark utveckling och såväl
resandeutveckling som politiska behov kan göra det nödvändigt att förändra trafiken under
avta lspe riod en på ett sätt som idag inte kan förutses. För en sådan situation är ett bruttoavtal, i
vilket trafikoperatören får betalt för den trafik som utförs (kombinerat med incitament för kvalitet
och/el ler resandeutveckling) mer lämpligt. Det bedöms också att upphandling av ett nettoavtal
sku lle missgynna andra anbudsgivare i förhållande till SJ som har ett informationsövertag. Det
faktum att framförallt SJ under Etapp 2 antas komma bedriva en omfattande egentrafik parallellt
med Mälartåg utgör dessutom en stor och för andra anbudsgivare okontrollerbar risk avseende
trafikens intäkter.
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En konsekvens av ett bruttoavtal är att MÄLAS/Mälartåg kan, men också kommer att behöva,
erbjuda ett komplett biljettsortiment som även innehåller biljetter för enstaka resor, det vill säga
inte bara pendlarbiljetten Movingo.
Fordonsförsörjning för Mälartåg i Etapp 2
För trafiken på Mälartågslinjerna (Nyköpingsbanan, Svealandsbanan, Sörm landspi len och UVEN) har
Transitio sedan tidigare och på några av länens uppdrag anskaffat 33 nya fordon av typ ER1, vilka
hyrs ut till MÄLAS. Utöver ER1-fordonen ingår också fyra Regina-fordon i flottan, vilka MÄLAS hyr
från Transitio med Region Västmanland som borgenär.
Det totala fordonsbehovet för hela systemet med Mälartåg i Etapp 2 beräknas dock uppgå till
50 fordon, varav cirka 21 för Sörm land (att jämföra med 18 beställda fordon för Etapp 1) vilket
medför att det är aktuellt med kompletterande avrop för att tillgodose behoven av fordon för
trafiken i Etapp 2. Det bör här noteras att ovan angivna fordonsbehov och fördelning mellan länen
inte är abso lut utan kan komma att förändras något till kommande genomförandebeslut.
Transitio kan avropa ytterligare fordon så att fordonen finns tillgängliga för trafik till avta lsskiftet i
december 2021. Det finns fördelar med att ett kompletterande avrop gö rs direkt, bl.a. minskar
riskerna och projektkostnaderna ifall tillverkningen inte behöver återstartas utan istället kan göras
som en förlängning av befintlig serie.
Som följd av att UVEN-linjen har en delvis annan karaktär än övriga Mälartågslinjer, med mer
utspritt resande längs linjen och generellt färre resenärer per avgång har inriktningen under
utredningstiden kommit att bli att söka kompletterande fordonsalternativ till ERl för UVEN. Linjen
trafikeras idag med mindre motorvagnar av typen Regina och X12 . De fyra Reginafordonen (och tre
av de sju X12-fordonen) hyrs från Transitio. Från år 2021 ska X12-fordonen, som är slitna, enligt
plan ersättas av ER1-fordon, medan Reginafordonen skulle kunna behållas. ERl-fordonen, som är
dubbeldäckade med fyra vagnar och 350 sittplatser, är väl stora för UVEN:s behov och en
trafikering med enbart Reginafordon skulle sänka kostnaderna med ca 4-5 miljoner kr per fordon
och år. MÄLAS anmälde därför intresse, efter att Transitio inbjudit ägarna till Transitio att inkomma
med intresse, att överta sex stycken Regina fordon som frigörs i Uppsa la . Dessa, tillsammans med
befintliga Reginafordon, skulle göra det möjligt att trafikera UVEN med tio Reginafordon och en ERl
och MÄLAS byggde även Inriktningsbeslutet på det antagandet om att få tillgång till fler Reginafordon. Övriga ERl-fordon som anskaffats för UVEN, som levereras kring årsskiftet 2020/2021,
planerades istället nyttjas för att tidigarelägga delar av den planerade trafikutökningen i Etapp 2.
I samma utredning gjordes även bedömningen att om det inte sku ll e komma att bli möjligt att
tillföra fler Regina-fordon till UVEN borde det övervägas ifall befintliga Regina-fordon istället ska
ersättas av ERl eller ER2 (en tre-vagnars version av ERi), för att därigenom minska komplexiteten
för trafikoperatör och underhållsföretag.
Efter att MÄLAS fattat Inriktningsbes lutet med antagandet om kompletterande fordonsalternativ
till ERl i form av Reginor för UVEN meddelade Transitio den 13 april 2018 att man efter en
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utredning valt att hyra ut fordonen till andra av Transitios ägare och där behoven bedöms vara
större. Det innebär alltså att inga fler Regionafordon kan anskaffas till UVEN-systemet enligt
huvudförslaget ovan. MÄLAB planerar därför att inför genomförandebeslutet i december utreda
andra varianter för att eventuellt kunna minska kostnaderna. Nu närmast i maj avser MÄLAB att
lägga fram ett förslag till inriktningsbeslut om att avveckla Regina-fordonen till december 2021;
Med bara fyra Regina-fordon (;idag befintliga) kvar i hela systemet ökar komplexiteten för trafik
och underhåll orimligt mycket vilket kan få negativa konsekvenser på kommande anbud. En
enhetlig fordonsflotta blir enklare för anbudsgivarna att räkna på.
Det kan i detta sammanhang, och som i bakgrunden beskrivet, även noteras att det uppdrag
Transito sedan tidigare f ått av Kommunalförbundet Sörmland s Kollektivtrafikmyndighet består i en
ekonomisk ram innebärande 2700 MSEK avseende spårfordon och 120 MSEK avseende
högvärdeskomponenter och strategisk utrustning samt en begränsning i antal anskaffade fordon
om 20 stycken. Ovan innebär en nulägesbedömning att den ekonomiska ramen kommer vara
tillräcklig för anskaffning av fordonsbehov inom ramen för Etapp 2 men att antalsbegränsningen
inte medger detsamma.
När det gäller den långsiktiga planeringen av fordonsbehoven i kommande etapper är det bland
annat för Sörmlands vidkommande angeläget att även beakta behoven kopplade till trafikering av
nya stambanor och närmast Ostlänken vilket i praktiken bl.a. kan komma att kräva att fordonen kan
framföras i högre hastigheter än 200 km/t.

Depåkapacitet i Etapp 2
Eskilstunadepån projekterades ursprungligen för en flotta om 46 fordon. Inkluderas de åtta fordon
som Region Uppsala planerar underhålla i depån skulle depån komma att behöva hantera 58
fordon. Inför genomförandebeslutet behöver därför utredas om behov finns av att utöka
depåkapaciteten, exempelvis genom utbyggnad av Eskilstunadepån, byggnation aven ny depå i
Uppsalaområdet eller att underhålla vissa fordon i annan befintlig depå.

Skattning av kostnader, resande och intäkter för Mälartåg Etapp 2
För att uppskatta nettokostnaderna för trafiken i Etapp 2 har trafikens kostnader och intäkter
beräknats var för sig för respektive linje.
För att beräkna kostnaderna har principtidtabeller med fordonsomlopp tagits fram för respektive
linje och ur detta har antalet tidtabellslagda fordonskilometer per år beräknats. Antalet
fordonskilometer har därefter multiplicerats med en kilometerkostnad.
För att uppskatta intäkterna har resandet i personkilometer beräknats för respektive linje för år

2024. Utgångspunkten för beräkningarna har varit de prognoser över resandet år 2022 som SJ
redovisade i anbudet för Övergångsavtalet, vilka räknats upp till 2024. Justeringar av grundnivån
har därefter gjorts, bland annat för den kraftiga resandeutveckling so m skedde under 2017. Det har
antagits att trafikutökningen i Etapp 2 leder till ett ökat resande. För Svealandsbanan har det
därutöver också antagits att överströmning av resande kommer ske från Mälarbanan till följd av
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den utökade trafiken till Örebro. Intäktern a har därefter beräknats ge nom att multiplicera resandet
med en antagen yield (öre per personkilometer).
Fördelnin ge n av resultatet mellan ägarna en ligt nuva rande förd eln ingsmodell för år 2024 med trafik
enligt Etapp 2, inklusive ett schablonantaga nde om system- och förva ltningskostnader, indikerar för
Sörmlands vidkommande ett utfall/kostnad på cirka 179 miljoner kronor. De antaganden som
gjo rd es om att ku nna använda fordo n av typen Regina på UVEN hade en ligt kalkyle rn a minskat
denna kostnad t ill cirka 153 miljoner kronor.

Riskbedömning: Etapp 2 ur ett medborgarperspektiv
Ur ett medborga rp erspektiv medför fö rslagen principiellt förbättringar ge nom ökat turtäthet och
därmed bättre möjligheter till exe mpelvis arbets- oc h studiependling.
För UVEN:s del är användningen av mindre fordon (Regina) av trafikeko nomiska skä l att föredra,
sa mtidigt leder resandeökningen red an idag till trängse l i ru sningstid. Utvecklingen behöver
bevakas och det bör, om UVEN körs mestadels med Regina motorvagna r, finna s en beredska p för
att utöka sittplatskapa citet i vissa avgångar, exe mpelvis ge nom att multipelkoppla två
Reginafordon. Sörmland bör förorda att UVEN tågen, såsom idag, vänder i Linköping istället fö r
Norrköping. Detta p.g.a. ort ens stora betydelse som mål, men även bytespunkt. I annat fall ri skera r
förändringen uppfattas so m en försä mring.
För Svealandsbanans vidkommande finn s en ri sk att ge nomkörninge n i Stockholm (till/från
Arland a/U ppsa la) påve rkar punktligheten negativt, något so m måste följas upp. Åte rinförand et av
de av Eskil stunas medbo rga re efterfråga de Regionexpress tåge n ka n leda t ill berättigad kriti k från
med borga re i Strängnäs kommun, där ovan nämnda tåg inte stannar. Här är det viktigt att notera
att Strängnäs medborgare inte får färre avgå nga r än planerat utan att det är en avgå ng som annars
skulle ha multats (där två tågsätt sätts sam man till ett långt tåg), so m delas. Båda avgånga rna
plane ras gå i nära anslutning tidsmässigt till va randra och där direkttåget från Örebro t ar med
rese närer från Eskil stuna som annars sku lle ha suttit på tåget när det anlän de i Strängnäs. En
fö rhoppnin g är att detta leder till att stomtåge n i ru sningstid kommer att ha ett lägre
passagerarantal när det an länder till och från Strängnäs och Läggest a än om sa mtliga tåg va rit
stomtåg .
på Nyköpingsba nan kommer utmaninga rn a på 2020-t alet antagligen snara re att kretsa kring bygget
av Ostlänken och trafikavbrott!störnin ga r i sam band med det. Resa ndeutveckling på Skavsta måste
bevakas om; en snabb positiv utveckling kan leda till ökat re sande f rån/till Nyköp ing in nan
stationen vid Skavsta färdigställs.
För Sörmlandspilen utgör onekligen den ansträngda kapaciteten på Västra stambanan det störst a
hotet, med risk för från principtidtabellen avvikande t åglägen. Det finn s en stor ri sk att insatståget
på efte rm iddagen mot Hallsberg inte kan köras alls på grund av t rä ngsel n, se även ovan.
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Överlag medför kapacitetsbristen på spåren, främst genom Västra stambanan och delsträckan
Stockholm-Södertälje-Järna, en risk att tågen får från principtidtabellerna avvikande och därm ed för
våra re senärer mindre attraktiva lägen vilket också kan få följdeffekter för tågen på
Nyköpingsbanan, UVEN och Svealandsbanan som alla har längre sträckor med enkelspår. Det är ur
det perspektivet för Sörmland och dess medborgare mycket angeläget att fortsatt verka för en
förändring av Trafikverkets regelverk kring tilldelning och prioritering av spårkapacitet.

Bedömning och förslag till beslut
Trafiken i Etapp 2, kan ses som en fortsättning på satsningarna inom ramen för Etapp 1 och i övrigt
en logisk följd av tidigare fattade beslut. En fortsatt utveckling av den storregionala tågtrafiken är
en av de mest grundläggande verktygen för många storregionala och regionala mål och inte minst
för att göra det lätt att Leva, Växa och Verka i Sörmland och Mälardalen.
I Etapp 2 har regionen för första gången egna fordon på plats och med det följer nya
förutsättningar. Men större möjligheter medför också större ansvar och förändrat gränssnitt
jämfört med vad som gäller idag, bl.a. i relation till medborgare och trafikföretag. Det gäller
exempelvis Movingo som kommer att behöva utökas med fler produkter, försäljnings- och
informationssystem och utökad kundtjänst. Samtliga variabler är viktiga i ambitionen att vara en
aktiv part i utredningar om inför kommande genomförandebeslut.
Med utgångspunkt från tidigare fattade beslut, ingånget Samverkansavtal och i enlighet med här
framlagt ärende är förslaget till Sörmlands beslutsfattare - från direktionen och därefter för vidare
hantering upp till medlemsfullmäktige - att fatta erforderliga beslut som medför att
Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2 godkänns.
Som följd av ovan föreslås direktionen, under förutsättning att samtliga medlemsfullmäktige fattar
erforderliga beslut, besluta att fastställa MÄLABs inriktningsbeslut inför upphandling av
regionalt ågstrafiken Etapp 2.
Direktionen föreslås även besluta att föreslå respektive fullmäktige i Landstinget Sörmland,
Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun,
Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun och Vingåkers kommun att godkänna
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut att fastställa MÄLABs
inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2.
Avslutningsvis föreslås direktionen att uppmärksamma medlemmarna att detta inriktningsbeslut
under vintern 2018/2019 kommer att följas av ett genomförandebeslut som innehåller beslut om
allmän trafikplikt, uppdatering av samverkansavtal och uppdrag åt MÄLAB att ingå avtal om allmän
trafik samt åt Transitio att anskaffa kompletterande fordon .
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Vid direktionens senaste samma nträde den 1 mars godkändes inriktningen innebärande
att anskaffa kommunikation sradiosystemet RAKEL. Systemet kommer att avropas så snart
Sörmlandstrafiken ingår i Region Sörmland, då det är en förutsättning för att kunna nyttja
Landstinget Sörmlands nuvarande avtal. Plan för införande av ny kommunikation sradio
och utrangering av sådan är under övervägande och arbete kring detta kommer
intensifieras efter sommaren 2018.
u) Äterrapport i frågan om Löneväxling

Vid direktionens sammanträde den 6 oktober 2017 beslutades att Landstingets Sörmlands
modell för löneväxling till pension ska gälla för myndighetens anställda från och med den
1 april 2018. Beslutet är numer ve rkstä llt och i sa mband med det skickades förnyad
information om förmånen till alla medarbetare.

G.

Övriga frågor

H.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och önskade alla en trevlig sommar.
Vid protokollet

Helena Fransson
Sekreterare

Justeras

c{i~~$~

Mattias Claesson

Ordförande

Ledamot
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Protokoll fört vid direktionens sammanträde i Sörmlands Kollel<tivtrafikmyndighet torsdag den 6 februari på Pelles lusthus Idoekan 13.00 till 15.55
Närvarande:

Asa KulIgren (S), ordförande
Daniel Portnoff (M), vice ordförande
Magnus Johansson (MP), vice ordförande § 3 - § 21
Jan-Erik Larsson (S), ledamot
Johan Rocklind (S), ledamot
Göran Dahlström (S), ledamot
Anne-Marie Wigertz (M), ersättare
Catharina Fredriksson (S), ledamot
Jens Persson (C), ledamot
Anneli Bengtsson (S), ledamot
Greger Tidlund (S), ersättare § l - § 17
Magnus Leivik (M), ledamot
GustafWachtmeister (M), ledamot
Thomas afBjur (FP), ledamot § l - § 4

Förhindrade:

Urban Granström (S), ledamot
Alm-Sofie Jacobsson (MP), ledamot

Övriga närvarande:

Thomas Norandel' (M), ersättare
Lars Häl'l1ström (M), ersättare
Dag Bergentoft (M), ersättare
Mattias Claesson (C), ersättare
Mårten Levin, VD, Mälab
Claes Hammarlund, utredare, Landstinget Sörmland
Jacob Atmerfors, kollektivtrafikansvarig, Landstinget SÖll11land
Tomas Boner, planeringssekreterare, Flens kommun
Helena Ekl'Oth, myndighetschef, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Emma Svedin, sekreterare, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Henrik Sollenbol'l1, Sörmlands Kollektivtrafilmlyndighet
Oskar Jonsson, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Henrik Posse, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Hanna Nordin, SÖll11lallds KollektivtrafikmYlldighet
Ingemar Bergström, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Annika Bl'Oman, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Anders Björlinger, Sörmlands Kollektivtrafilullyndighet
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A

Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnar sammanträdet.

B

Upprop
Sekreteraren genomfor upprop.

c

Val av justerare föl' sammanträdet
Daniel Portnoffväljs att j ämte ordforandenjustera protokollet.

D

Godkännande av dagordning
Direktionen godkänner dagordningen.

E

Ärenden
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§4

Beslut om samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafik i östra
Sverige
Faredragande: Helelw Ekrolh, Mårlen Levin och Henrik Sol/el/barn
Bilagor:

Förhandlingsprolokol/, Salllverkansavlal .1'01111 bilaga A-H

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att, under förutsättning att samtliga medlenmlar fattar erforderliga beslut, ingå samverkansavtal om utveclding av regionaltågstrafik i östra
Sverige.

Direktionen fOreslår fOrbundets medlemmar att godkänna att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet tecknar samverkansavtal om utveclding av regionaltågstrafik i
östra Sverige.

Direktionen uppm!\rksammar härutöver medlenunarna om att fråga om anskaffning av spårfordon, medgivande av att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet får
ingå borgen fOr sådan anskaffning samt ingående av efterborgen hanteras under
våren 2014.

Inledning

Efter flera års utredning via Mälardalstrafik AB (MÄLAB) ingick de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland,
Örebro och Östergötlands län i november 2012 en avsiktsförklaring om att tillsammans etablera ett nytt gemensamt trafiksystem, ett storregionalt stonmät för
arbets- och vardagsresande i östra Sverige.

Efter fortsatt utredning och beredning samt förhandling mellan företrädare för
Sörmlands, StocldlOlms, Uppsala, Örebro, Västmanlands och Östergötlands län
under 2013 kom fOrhandlingsdelegaterna den Il december 2013, i ett förhandlingsprotokoIl, överens om att bland annat verka föl' att bifogat samverkansavtal
och dess bilagor A-H ska ingås av länen.
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•

•
I Sörmland innebär detta att beslut om att ingå samverkansavtal fattas av direktionen i Sönnlands Kollektivtrafilanyndighet, dock först efter att samtliga ägarinstanser fattat erforderliga beslut.

Itmehållet i Trafikplan 2017 innebär kOlt att de sex länen med start från år 2017
(december 2016) tillsammans etablerar ett nytt gemensamt regionaltågssystem.
Den nya trafiken har utformats utifrån samma regionala mål som motiverade bygget av Citybanan, och ska möta de särskilda behov som finns för arbetspendling
och annat vardagsresande. En hörnsten är att trafikutbudet ska vara stabilt och
förutsägbart, deUa för att medborgare och näringsliv ska vara sälua på att tågen
kOJlll11er fortsätta gå under överskådlig tid.
Jämfört med idag innebär deUa en utökning av trafiken i systemet med 30 procent. För att underlätta bytesresor till anslutande trafik ska tidtabellsplaneringen
vara samordnad med den länsvisa buss- och spårtrafiken. Ett nytt prissystem ska
också införas med 30-dagarskOlt som gäller för resor i både regionaltåg, t-bana,
buss och pendeltåg utan krav på tillägg. Trafiken ska bedrivas med ändamålsenliga, snabba och moderna tåg.
Bal.gl'uud

De kollektivtrafikansvariga i länen hal' sedan 90-talet samarbetat om den regionala tågtrafiken via bolaget MÄLAB genom avtal med SJ (sedermera SJ AB) om
det trafiksystem som vanligen benämns Trafik i Mälardalen (TiM). Det nuvarande
huvudavtalet TiM III, som avser formel'lla för övergripande samverkan, samt
vissa av trafikavtalen, löper ut i december 2016.

De senaste 15 åren har det länsöversla'idande resandet ökat kraftigt. Utvecklingen
har också gjort att resenärerna och samhället i stort på gott och ont blivit allt mer
beroende av regional tågtrafik. På motsvarande sätt har det faktum att allt fler
mälmiskor rör sig över länsgränsel'l1a gjort att länen successivt blivit allt mer beroende av varandra. Den regionala tågtrafikens omfattning, men alltmer också
kvalitet och förmåga till stabilitet över tiden, har därmed blivit en kritisk falctor
för länens och regionens utveckling.
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De berörda länen har inom samarbetet En Bättre Sits sedan tidigare kommit överens om övergripande mål fOr transportsystemet som helhet, där målet är att skapa
ett transp0l1system;
•

där regionens och nationens internationella konklll'renskraft utvecklas och
bidrar till ett attraktivt Stockholm, Gotland och Östra Mellansverige i
samverkan,

•

där utvecklingen är långsiktigt hållbar - ekonomiskt, socialt och ekologiskt,

•

där samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder
till effektivitet, och

•

där flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional utvecklmg,

Den regionala tågtrafiken antas utgöra ryggraden i detta transportsystem genom
att bidra till att skapa fÖl'lltsättningar för en fortsatt regionfOrstoring och möjliggöra ett ökat arbets-, studie- och övrigt vardagsresande i en expanderande region
som är långsiktigt hållbart. Den regionala tågtrafiken ska också främja samhällsoch stadsutveckling i goda lägen för kollektivtrafik och bidra till att göra kollektivtrafiksystemet i sin helhet konkurrenskraftigt och attraktivt,

Bcsl<l'ivningal' nv behov av ,'egional tågtl'afil< j trafikförsörjningspl'Ogram
Landstingen i Stockholm, Uppsala, Västmanland, Östergötland och Örebro län
samt Sörmlands Kollektivtrafilanyndighet har beskrivit behov av regional tågtrafik i sina trafikfOrsöljningsprogram, vilka är framtagna i enlighet med lag
(2010:1065) om kollektivtrafik SOI11 trädde i kraft den 1 januari 2012, I programmen finns likartade beskrivningar av de krav som behöver ställas på den regionala
tågtrafiken,

Med gmnd i länens trafikfOrsöljningsprogram ingick samma parter i november
2012 en avsiktsfOrlclaring om utveckling av den regionala tågtrafiken i form av ett
storregionalt stolUnät. I avsiktsförklaringen besluivs planeringsprinciper fOr det
storregionala stomnätet. Trafiken ska bedriva som stolUtrafik med fasta lil*-
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sträckningar, styva tidtabeller och enbetligt uppehållsmönster. Linj enätet bör, förutsatt att det efter Citybanans öppnande bedöms ekonomiskt och kvalitetsmässigt
möjligt, i större utsträclming vara genomgående i Stockholm. En turtäthet bör eftersträvas med timmestratik vardagar 06-23 och därutöver insatståg morgon/kväll
på vissa sträckor. Lördag/söndag/helgdag eftersträvas avgångar varannan timme.
Det anges vidare att trafiken ska bedrivas inom avtal som säkerställer stabilitet
över tiden, hög grad av integration med övrig regional kollektivtrafik och att trafiken oavsett entreprenör eller avtalstorm omfattas av ett för trafiksystemet sammanhängande prissystem med gemensanuna resevillkor.

Beslut om allmän trafikplikt, tecknande av samvel'lcansavtal mellan länen
samt nppdl'ugsavtal gentemot MÄLAB
De regionala kollektivtrafilunyndigheternas åtagande om att garantera trafiken i
det sto1'l'egionala stomnätet ska fastställas genom ett beslut om allmän trafikplikt.
Sörmlands Kollektivtrafilanyndighet avser att fatta beslut om allmän trafikplikt
snarast efter att samtliga medlemmar fattat erforderliga beslut om att godkänna
myndighetens tecknande av samverkansavtalet.

Beslut om allmän trafikplikt för regional kollektivtrafik i flera län måste föregås
aven överenskonul1else med övriga regionala kollektivtrafilanyndigheter inom
det gemensanUl1a oll1l·ådet. Idag films överenskonunelser som träffats om de nuvarande trafikavtalen. Dessa överenskommelser har teclmats linje för linje. Därutöver har företrädare för parte1'1la tillsammans tagit fram samverkansavtalet med
bilagor som beskriver den önskade trafiken på sikt samt detinierar det trafikutbud
pmte1'1la är överens om att genomföra som en första etapp. Samverkansavtalet bes1a'iver även hur kostnader och intäkter föl' trafiken ska fördelas, principer för
prissättning samt fördelning av ansvar för fordonsanskaffning.

Parte1'1la har sedan tidigare i beslut om aktieägaravtal för det gemensamt ägda bolaget Mälardalstrafik MÄLAB AB överlämnat befogenhet att ingå avtal om allmän trafik och bolaget svarar idag för de nuvarande trafikavtalen om den regionala tågtrafiken. MÄLAB:s uppdrag avseende genomförandet av det storregionala
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stonmätet och relationen mellan MÄLAB och dess ägare definieras i ett uppdragsavtal, som tecknas mellan parterna och bolaget. Uppdragsavtalet ingår som
bilaga till samverkansavtalet.

Konsekvenser
Samverkansavtalet om att gemensamt utveckla trafiken kOlmner att innebära
ökade kostnader för MÄLAB:s allmänna förvaltning, systemkostnader samt trafikkostnader. Trafiken genererar också biljettintäkter. Dessa beräknas dock inte ge
full täcIming för kostnaderna. De kostnader som uppstår belastar Sönnlands Kollektivtrafikmyndighet från avtalsstart och framåt.
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G

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:

~~~

EmmaSvedin
Sekreterare

Justeras:

f

U;; fJ!f2-

Daniel Portnoff

Vice ordförande
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Protokoll fört vid direktionens extra sammanträde i Sörmlands
Kollektivtrafil<myndighet torsdag den 3 april 2014 på
Blommenhof i Nyköping Id. 13.45 - 14.45
Närvarande:

Åsa KulIgren (S), ordförande
Magnus Johansson (MP), vice ordförande
Jan-Erik Larsson (S), ledamot
Johan Rocklind (S), ledamot
Lars Härnström (M), ersättare
Urban Granström (S), ledamot
Catharina Fredriksson (S), ledamot
Jens Persson (C), ledamot
Ann-Sofie Soleby Eriksson (S), ersättare
Anneli Bengtsson (S), ledamot
Carl Werner (MP), ledamot
Magnus Leivik (M), ledamot
Mattias Claesson (C), ersättare
Thomas af Bjur (FP), ledamot § l
Greger Tidlund (S), ersättare § 2

Förhindrade:

Daniel Portnoff (M), vice ordförande
Göran Dahlström (S), ledamot
Gustaf Wachtmeister (M), ledamot

Övriga närvarande:

Jimmy Jansson (S), ersättare
Thomas Norander (M), ersättare
Alme-Marie Wigertz (M), ersättare
Emma Svedin, sekreterare, Sönnlands Kollektivtrafikmyndighet
Helena Ekroth, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Henrik Sollenborn, Sörmlands KollektivtrafilG11yndighet
Oskar Jonsson, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Hanna Nordin, Sönnlands KollektivtrafilG1lyndighet
Henrik Posse, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Jacob Almerfors, Landstinget Sörmland
Claes Hammarlund, Landstinget Sörmland
Stefan Fyrqvist, Landstinget Sörmland
Nicholas Prigol'owsky, Landstinget Sörmland
Tomas Boner, Flens kommun
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Sammanh'ädet öppnas
Ordföranden öppnar sammanträdet.

B

Upprop
Sekreteraren genomför upprop.

c

Val av justerare för sammantJ'ädet
Magnus Johansson väljs att jämte ordföranden justera protokollet.

D

Godkännande av dagordning
Direktionen godkälUler dagordningen.

E

Ärenden
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§1

Trafikplan 2017 - beslut om anskaffning, finansiering och fOrvaltning
av fordon
Föredragande: Helena Ekroth och Henrik Sollenborn
Bilagor: Utdrag av § 4 "BesIlIt om saml'erkansmJ/al ol111f/veckling av regional/ltgs/J'ajlk i östra
Sverige" [rån direktionens sall/II/antrilde den 6[ebrlla"; 2014
U/drag av §§ 20ch 3 "Infol'mation om inriktning avseende ajJä/'smodell vid anskajJande al' /ägfordon" respektive "Informa/ian 0111 inriktning avseende kommande modellflJr borgen vid inköp
av /ågfol'don"fl'ltn direktionens ex/ra sammanträde den 10 mars 2014
Rapporl "Frågor rörande [ordonsanskaffning ", PII'C

Direktionens beslut
Direktionen beslutar;

•

att ge AB Transitio i uppdrag att avropa och anskaffa maximalt 20 spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning samt upphandla
finansiering därför,

•

att ingå hyresavtal med AB Transitio beträffande spårfordonen,

•

att ge Mälardalstrafik MÄLAB AB i uppdrag att gentemot AB Transitio
företräda Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i arbetet med att avropa, anskaffa, förvalta och utveckla spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning,

•

att delegera rätten att ingå avtal med AB Transitio om att AB Transitio ska
avropa och anskaffa spårfordon, högvärdeskomponenter, strategisk utrustning och finansiering till direktionens ordförande,

•

att delegera rätten att ingå hyresavtal med AB Transitio beträffande spårfordonen till direktionens ordförande,

•

att delegera rätten alt ingå avtal med Mälardalstrafik MÄLAB AB om att
Mälardalstrafik MÄLAB AB ska företräda Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet gentemot AB Transitio i arbetet med att
avropa, anskaffa och förvalta spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning till direktionens ordförande.
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Direktionen beslutar under förutsättning att samtliga medlenunar fattar erforderliga beslut i respektive fullmäktige;

•

att ingå borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad
finansiering med borgenstak om 2 700 MSEK avseende spårfordon och
120 MSEK avseende högvärdeskomponenter och strategisk utrustning,

Direktion beslutar att föreslå respektive fullmäktige i Landstinget Sörmland,
Eskilstuna kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Gnesta kommun, Trosa kommun, Katrineholms kommun, Flens kommun
och Vingåkers kommun;

•

att i enlighet med § 16 i myndighetens förbundsOl'dning medge att Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet får ingå borgen
såsom för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering med
borgenstak om 2 700 MSEK avseende spårfordon och 120 MSEK avseende högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, varvid respektive
medlems ekonomiska ansvar förenat med medgivandet fi'amgår av dels
8 kapitlet 23 § kommunallagen (1991 :900), dels § 20 "Medlemmarnas andel i tillgångar och skulder" i myndighetens förbundsordning och punkten
3.1 i "Överenskommelse träffad vid förhandlingar angående
nytt/kompletterande avtal för kollektivtrafiken i Sörmland" av den 14 mars
2012.

Direktion uppmärksammar härutöver Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun,
Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Gnesta konul1Un,
Trosa konmum, Katrineholms kommun, Flens kommun och Vingåkers kommun
om att direktionen vid tidigare sammanh'äde den 6 februari 2014 föreslagit medlenunama att godkänna att Kommunalförbundet Sönnlands Kollektivtrafikmyndighet teclmar samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafik i östra Sverige.
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Inledning
Efter flera års utredning via Mälardalstrafik MÄLAB AB (MÄLAD) ingick de
I

regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Väst-

(

manland, Örebro och Östergötlands län i november 2012 en avsiktsförklaring om
att tillsammans etablera ett nytt gemensamt trafiksystem, ett stoll'egionalt stomnät

I

föl' arbets- och vardagsresande i östra Sverige,

I

Efter fortsatt utredning och beredning samt förhandling mellan företrädare för
Sörmlands, Stockholms, Uppsala, Örebro, Västmanland s och Östergötlands län
under 2013 kom fårhandlingsdelegaterna den Il december 2013, i ett förhandlingsprotokoll, överens om att bland annat verka för att samverkans avtal om utveckling av regionaltågstrafik i östra Sverige och dess bilagor A-H (Tl'afilqJlan
2017) ska ingås av länen,

Styrelsen får MÄLAB beslutade, mot denna bakgl'Und, den 19 mars 2014 alt
bland annat uppmana ägarna alt dels ingå samverkansavtal om ny trafik, dels ge
AB Transitio (Transitio) i uppdrag att anskaffa fordon för trafik enligt etapp l på
linjerna Örebro - Eskilstuna - Stockholm - Uppsala, Hallsberg - KatrineholmStocldlOlm, Norrköping - Nyköping - Stockholm samt Sala - VästeråsEskilstuna - Katrineholm - Norrköping, Av MÄLABs beslut framgår ett tak avseende fordon om totalt 42 spårfordonmed en beräknad kapacitet om cirka 250
sittplatser per fordon, Sörmlands andel av dessa är 20 fordon med ett föreslaget
borgenstak om 2 700 MSEK avseende spårfordon och 120 MSEK avseende högvärdeskomponenter och sh'ategisk utrustning,

Beslut om alt anskaffa spårfordon samt beslut om finansiering och fårvaltning av
anskaffade fordon fattas av respektive kollektivh'afikmyndighet. I Sörmland innebär detta att ovan nänmda beslut fattas av direktionen får Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.

Av 5 § i myndighetens förbundsordning framgår bland annat att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet inom länet svarar föl' de uppgifter som enligt lag eller för-
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fattning åläggs regionala kollektivtrafikmyndigheter samt att det även ankommer
på myndigheten att ansvara llir att trafik som omfattas av den allmänna trafikplikten genomförs. Enligt llirbundsordningens 16 § får myndigheten dock inte ingå
borgensförbindelse utan medlemmarnas medgivande.

Beslut om att anskaffa spårfordon samt beslut om finansiering och förvaltning av
anskaffade fordon ligger således inom ramen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets kompetens. I den del beslut om finansiering även inbegriper att myndigheten ska ingå borgensllirbindelse krävs dock medlemmarnas medgivande. Givet
att respektive medlem ger sitt medgivande är det Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet som är part i tecknande av avtal med Transitio.

Ärendets beredning
Direktionen för Sörmland s Kollektivtrafikmyndighet har vid sammanträde den
6 februari 2014 föreslagit förbundets medlemmar att godkänna att myndigheten
tecknar samverkansavtal

0111

utveckling av regionaItågstrafik i östra Sverige. Vid

sammanträdet uppmärksammade även direktionen medlemmarna om att fråga om
anskaffning av spårfordon och medgivande av att SÖlmlands Kollektivtrafikmyndighet får ingå borgen llir sådan anskaffning kommer att hanteras under våren

2014 (utdrag från direktionens sanunanträde bifogas).

Vid extra sammanträde den 10 mars 2014 informerade sig direktionen om afrnrsmodell för anskaffning av fordon samt konunande modell för borgen vid sådan anskaffning (utdrag från direktionens extra sammanträde bifogas).

För utredning och beredning av frågor hörande till anskaffningen av spårfordon
samt finansiering och llirvaltning av anskaffade fordon har ett antal aktiviteter företagits och några pågår fortsatt.

Sedan tidigare filU1S ett finansieringsprojekt för fordonsanskaffning etablerat inom
gruppen av ekonomidirektörer hos landstingen i de sex länen. Inom detta projekt
har bland annat frågan om köp eller hyra av spårfordon beretts. En grupp bestå-
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ende av jurister från Landstinget Sörmland, länets kOlmnuner och Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har etablerats f6r att bereda juridiska frågeställningama
hänförliga till Trafikplan 2017, För delfrågoma om affårsmodell f6r anskaffning
av fordon samt finansiering av desamma har Sörmlands Kolleklivlrafikmyndighet
såväl använt resurser hos Transitio och MÄLAB som externa konsulter. Härutöver har ett antal forumtillfållen initierats för information och dialog om Trafikplan
2017 och dess delfi·ågor. För den kommande beslutsprocessen är tjänstemän fi'ån
Sönnlands Kollektivtrafikmyndighet hittills inbjudna till Gnesta, Strängnäs,
Eskilstuna och Trosa kommuners KSAU respektive KS,

Detta ärende kompletterar och sammanför direktionens tidigare ärenden från den
6 februari respektive 10 mars 2014 till en helhet för att kumla realisera etapp 1 i
Trafikplan 2017,

Anslmffning av forelon - affärsmoelelI
Enligt Trafikplan 2017 åtar sig partema, det vill säga de sex länen, att antingen
själva tillhandahålla eller ställa säkerhet för anskaffuing av spårfordon i en omfattning som krävs för den trafik som bedrivs inom ramen för etapp 1 i samarbetet.
Anskaffning av fordon ska ske genom att partema på förslag från MÄLAB tillsammans ingår avtal med Transitio om avrop fi'ån Transitios ramavtal.

Respektive part kan välja att antingen själv äga sina fordon eller uppdra åt
Transitio att stå som ägare för sin andel av anskaffade fordon, och i så fall ställa
fitllgod säkerhet för restvärde i form av borgen eller liknande. Oavsett ägande av
fordonen ska parterna sinsemellan sluta avtal om gemensam förvaltning och ntveclding av partemas fordon inom en gemensam förvaltningsorganisation. Förvaltning av fordon ska ske så at! dessa under sin livslängd hanteras och utvecklas
som en sammanhållen fordonsflotta snarare än enskilda fordon tillhöriga en part.

För trafiken hörande till etapp 1 i Trafikplan 2017 beräknas ett anskaffningsbehov
av 42 spårfordon, givet en kapacitet om cirka 250 sittplatser per fordon. Sörmlands andel av dessa är 20 fordon. Det är dock f6rst när Transitios ramavtalsnpp-
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handling är avslutad som frågan om slutligt antal fordon kan besvaras. Detta eftersom storleken på offererade fordon kan komma att medfåra ett behov av enjustering av antal fordon.

De fordon som Transitio avropar för Sönnlands rälrning kan i enlighet med ovan
antingen hyras eller köpas. Sörmland hal' ingen egen tidigare erfarenhet av endera,
eftersom länet historiskt endast anskaffat fordon i samband med upphandling av
trafik med fordon för uppgiften ingåendes. A v parterna till Trafikplan 2017 har
Stockholms och Östergötlands län historiskt valt att äga sina egna fordon, medan
Västmanland s, Örebros och Uppsalas län företrädesvis hytt fordon.

Beslutet att anskaffa aktier i Transitio grundade sig främst i möjligheten alt knyta
till sig en resurs som sysslar med spårfordoIl, så att regionens primllruppdrag
kunde koncentreras till att strategiskt säkerställa trafik. Utifrån vad Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet till dags dato uppmärksammat vid beredningen av
Trafikplan 2017 finns det fortsatt mycket som tyder på att regionen fOltsatt vill
koncentrera respektive regional koJlektivtrafikmyndighets uppdrag till att strategiskt säkerstälJa trafik, vilket skulle innebära alt hyra av tåg är det alternativ som
förespråkas. På vilket sätt Sörmlands gralllllän väljer alt förfara med affärsmodell
vid avrop av fordon för etapp 1 i Trafikplan 2017 är dock ännu inte klart.

Vid Sörmlands val av affärsmodeJI för avrop av fordon får etapp 1 i Trafikplan
2017, det vill säga frågan om hyra eller köp av spårfordon, är det viktigt att väga
in eventuella praktiska respektive ekonomiska för- och nackdelar med de två olika
alternativen.

Vad inledningsvis gäller det praktiska perspektivet kan konstateras att Sörmland
saknar egen erfarenhet och kunskap om ägande av spårfordon. För det fall länet
väljer alt äga sina fordon behöver således kompetens och resurser säkerställas får
att garantera länets möjlighet till att ansvar får det faktiska ägandet och finansieringen av fordonen. För det falJ Sörmland istället väljer att uppdra åt Transitio att
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stå som ägare av fordon står bolaget för fordonens totala förvaltning samt finansiering.
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har beträffande delma fråga vidare anlitat
exte1'11 konsult med uppdrag at! besvara frågeställningen om huruvida medlemma1'11a kan finansiera fordonsanskaffningen mer ekonomiskt fördelaktigt genom
att hantera denna i egen regi. En frågeställning som inte enbart omfattat finansieringskostnaden, utan även kostnade1'11a för förvaltning av ägda fordon.
Av sallllllanfattningen till bifogad rapport "Frågor rörande fordonsanskaffning"
framgår;
"Huvudji'ågan är vilken som är den mest effektiva lösningen av ägande ochfinansiering av jiYlmtidafordon när det gäller såväl finansierings- somjörvaltningskostnader.
När det gäller ägandet är det vår samlade bedömning atf alternativet all låta
Transitio äga ochfinansiera är det mest effektiva alte/'l1ativet.
I Transitios hyreskostnader ingårjörvaltningskostnader (.ve sid 6) til/ Transitios
självkostnadspris. Mot bakgrund av den tekniska kompetens som finns i Transitio
torde det vara svårt all upphandla motsvamnde kompetens til/motsvarande kostnad. Därtill hal' Transitio stordriftsjördelar, vilket hållerjörvaltningskostnade/'l1a
nere. Aven om Kommuninvest skulle kunna erbjuda Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet lägre jinansieringskostnader (vilket i dagens marknad har hänt, om än
marginellt) jämjört med vad övriga aktörer i finans- och kapitalmarknaden kan
erbjuda, så torde denna "besparing" inte kunnajörslå mot de effektivaförva/tningskostnader som Tmnsitio erbjuder genom hyresavtalen. E;f!ektivileten förstärks ytterligare al' detfaktum all hyreskostnaden även täcker kostnaderjör såvälji'amtida tungt underhåll och upprustningar som tillgång till resen{ordonlHVK.
Enligt Tmnsitio är det val som myndigheten gör inledning~1'is, vid anskaffningen
inte med nödvändighet en permanent lösning. Detfinns överfordonens livslängd
möjlighet atf både köpa ut respektive sälja infordon till Tmnsitio. Transitiojörbehåller sig dock, enligt uppgift, rällen atf utvärdera tåganskajjhingar bl a utiji'ån
möjliga stordriftsfördelar med existemnde fordonsJlolICl.
Till sist är det viktigt all påpeka all KollektivtrajilC/11yndigheten också råder över
Transitio genom sill ägarskap. För en aktivare styrning av bolaget harju el!
ägarråd bildats. Agarrådet hal' löpande kontakt med bolagets styrelse och en rullande representation vilket innebär all man alltid har bemanning av någon i
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ägar/a'etsen i MALAB. Genom delta kan man exempelvis påverka uiformningen av
bologetsjinc/I1spolicy om man anser della nödvändigt. "
Mot bakgrund av det förhållandet att regionens primäruppdrag tidigare fastställts
till strategiskt säkerställande av trafik samt vad som ovan, och i bifogad rapport,
framkommit avseende de praktiska respektive ekonomiska för- och nackdelar med
att hyra respektive köpa spårfordon föreslås direktionen besluta att ge Transitio i
uppdrag att avropa och anskaffa spårfordon, dällil1 hörande högvärdeskomponenter och strategisk utrustning samt upphandla finansiering, det vill säga att Sönnlands Kollektivtrafikmyndighet hyr spårfordon av Transitio.

I enlighet med styrelsen för MÄLABs beslut den 19 mars 2014 föreslås direktionen därutöver besluta att villkora beslutet om avrop och anskaffning av spårfordon
till maximalt 20 fordon.

Slutligen föreslås även direktion besluta att ingå hyresavtal med Transitio beträffande spårfordonen.

Finansicring av anslmffningcn av fordon - bOl'gensmodell
Förutsatt att val av afflirsmodell för avrop av fordon för etapp 1 i Trafikplan 2017
beslutas på så sätt att Sörmland, genom Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, ger
Transitio i uppdrag alt avropa och anskaffa spårfordon samt därtill hörande högvärdeskomponenter och strategisk utrustning kommer länet alt behöva ställa garantier i form av proprieborgen för att sälera Transitios finansiering.

För SÖl1nlands del har följande tre alternativa modeller för ett framtida borgensåtagande identifierats som möjliga;
l. Transitio - SKTM (borgen) - Landstinget Sörmland och samtliga nio kom-

muner i enlighet med kommunallagen, överenskommelsen och förbundsordningen
2. Transitio - SKTM (borgen) - Landstinget Sörmland (efterborgen)
3. Transitio - Landstinget Sörmland (borgen)

Komlllunallbrbundct Sönnlands Kollektivtrafikmyndighel
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Vid upplåning premierar den finansiella marknaden generellt sett alltid en så
snabb och enkel återbetalning som möjligt föl' det fall ett borgensåtagande skulle
konllna att utlösas, och detta särskilt gällande ett åtagande i form av proprieborgen. Med hänsyn härtill bedöms alternativ 2 inte som aktuellt, eftersom dess konstruktion med flera borgensled är såväl kostnadsdrivande som oattraktiv gentemot
marlmaden.
Vad sedan gäller alternativ 3 bedöms detta inte aktuellt mot bakgrund av dels
Transitos aktieägaravtal, vilket stadgar att aktieägaren (Sönnlands Kollektivtrafilanyndighet) är skyldig att smila fullgod säkerhet, dels avsikterna i förbundsordningen föl' Sörnllands Kollektivtrafikrnyndighet och därtill hörande överenskommelse.
hmebörden av alternativ l, vilket är det som förespråkas, är alt endast Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet ställer borgen till Transitio och att medlemmarnas ekonomiska ansvar sedan fåljer av 8 kapitlet 23 § kommunallagen (1991 :900) samt
vad som framgår av förbundsordningen och överenskommelsen. Myndigheten hal'
beträffande detta alternativ även inhämtat extern konsultation, vilka gjort bedömningen att den finansiella marknaden skulle acceptera ett borgensåtagande enligt
denna modell. Alternativet bedöms vidare som det tydligaste alternativet utifrån
medlemmarnas perspektiv.
En förutsättning får att Sörmlands Kollektivtrafilanyndighet ska kunna ställa borgen till Transitio är dock att samtliga medlemmar gel' sitt medgivande. Av § 16
"Skuldsättning nun." i myndighetens fårbundsordning framgår bland annat att;
"Förbundetfår inte ingå borgensförbindelse utan1l1edlemmarnas medgivande. "

Föl' det fall att medlemmarna medger Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet att
ingå borgen utläses respektive medlems ekonomiska ansvar Ul' förbundsordningens § 20 "Medlemmarnas andel i tillgångar och skulder", i vilken stadgas;
"Medlemmarna hal' vidvCllje tidpunld andel iförbundets tillgångar och skulder
enligt följande fördelning. Landstingets andel är häljlen av förbundets tillgångar
och skulder. Kommunernas andel är häljlen av förbundets tillgångar och skulder
fördelat ej/el' respektive kommuns invånarantal, som det såg lit vid närmast föregående årsskij/e. "
KOl1lmullf\lfbrbundet Sörmlnnds Kollcktivtralikmyndighet
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Av punkten 3.1 i "Överenskommelse träffad vid förhandlingar angående nytt!
kompletterande avtal for kollektivtrafiken i Sörmland" av den 14 mars 2012
framgår vidare;
"Inför en utökad tågtrafik kan det bli aktuellt alt myndigheten skall ingå avtal om
inköp av tåg. Finansiering av tågtrafik åvilar landl·tinget enligt denna överenskommelse men samtidigt ärfinansiering av tåg et/långsiktigt finansiell! åtagande
som eventuellt påverkas avenförändradfördelning av finansieringsåtaganden
över tid Mot denna bakgrund är partel'l7a överens om alt solidariskt teckna borgenförfinansiering av inköp av tåg. "
Mot denna bakgrund föreslås direktionen besluta att ingå borgen såsom for egen
skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering.

l enlighet med styrelsen för MÄLABs beslut den 19 mars 2014 föreslås direktionen därutöver besluta att villkora beslutet om att ingå borgen såsom för egen skuld
(proprieborgen) fOr upphandlad finansiering med borgenstak om 2 700 MSEK avseende spårfordon och 120 MS EK avseende högvärdeskomponenter och strategisk utrustning.

Avrop, leverans och fÖl'VaItning av anslcaffade fordon
Hantering av fordonsavrop och fordonen planeras till tre organisatoriska faser, avropsprojektet, leveransprojektet och förvaltningsorganisation vilka närmare preciseras nedan.

Avropsprojektet avser den organisation som genomför själva avropet från Transitios ramavtal. Projektet finns redan etablerat i fon11 av AMT-projektet (Avrop
MÄLAB med Tåg i Bergslagen). Projektet drivs av Transitio på uppdrag av
MÄLAB, som även är finansiär.

Leveransprojektet avser fasen från tecknat avtal med fordonsleverantör fram till
dess att sista fordon går ur sin tvååriga garantiperiod. I tid kommer leveransprojektet därför sträcka sig från år 2015 till cirka är 2020, eventuellt längre beroende
pä tillkommande optiol1savrop.
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Formen för avrops· och leveransprojekten regleras med stöd i de avtal om upp·
drag om anskaffning av fordon med mera som avses tecknas mellan parterna och
Transitio. I stort avses den fonn som hittills etablerats för AMT·projektet också
nyttjas för leveransprojektet där projektet styrs aven mellan Transitio och parter·
na (representerade av MÄLAB) gemensam styrgrupp. MÄLAB informerar sedan
löpnade ägarna om arbetet i projektet via ägargruppen eller särskilt utsedd arbets·
grupp. Övergripande strategiska beslut underställs dock MÄLABs styrelse fOr
godkännande.

Förvaltningsorganisationen avser den organisation som svarar för förvaltning av
fordonen från dess att de är mottagna från fordonsleverantören. I förvaltningsupp·
draget ingår också att svara för fordonens utveckling under dess livslängd, till ex·
empel genom upp graderingar och upprustningar. Tidsmässigt finns överlapp un·
der garantiperioden där vissa frågor hanteras av förvaltningsorganisationen och
andra av leveransprojektet.

Transitio fOreslås få uppdraget att svara för förvaltning av alla fordon, även de
fordon som en part väljer att äga och finansiera själv. l förhållande till Transitio
företräds parterna av MÄLAB. MÄLAB får också ansvar att agera kravställare i
fråga om fordonens ntvec1ding utifrån ett trafikalt perspektiv. Som nyttjare av for·
donen kommer MÄLAB även ha ett stort ansvar för att via avtal säkerställa att
samspelet mellan de olika patterna fungerar som det ska. Detaljerna kring fOrvalt·
ningsorganisationen och den exakta rollfördelningen mellan MÄLAB och Transi·
tio hanteras i avtal som tas fr·am inför det att fOrvaltningsorganisationen ska eta·
bleras.

Transitios fOrvaltningskostnader för fordonen inkluderas antingen i fordonshyran,
eller faktureras separat för de parter som valt att själva äga sina fordon. MÄLABs
kostnader för förvaltning, som framförallt kommer bestå aven fordonsspecialist
och olika kostnader för utredningar med mera inkluderas i kostnaderna för
MÄLAB:s allmänna förvaltning.

KOIlUlUlnnlförblllldct Sörmlnnds Kollektivtmfikmyndighct
Box 591. 61110 NYKOPING -tfn 0155·20 20 50

Sid" 13( 18)

998

Mot bakgrund av MÄLABs planerade roll i såväl avropsprojektet och leveransprojektet som i förvaltningsorganisationen föreslås direktionen besluta att ge
MÄLAB i uppdrag att gentemot Transitio foreträda Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i arbetet med att avropa, anskaffa, förvalta och utveckla spårfordon,
högvärdeskomponenter och strategisk utrustning,

Möjlighet att ingå framtida avtall'clatcrade till anskaffning, fin8nsiel"ing och
förvaltning av fordon
Utöver vad som redogjorts för ovan avseende beslut om att anskaffa spårfordon
samt beslut om finansiering och forvaltning av anskaffade fordon kommer Sörmlands Kollektivtrafikmyndigheten även att vara i behov av att i anslutning till
dessa beslut kunna ingå visa framtida avtal. Det foreslås därfor att direktionens
ordförande ges rätt;

•

att ingå avtal med AB Transitio om att AB Transitio ska avropa och anskaffa spårfordon, högvärdeskomponenter, strategisk utrustning och finansiering,

•

ingå hyresavtal med AB Transitio beträffande spårfordonen,

•

ingå avtal med Mälardalstrafik MÄLAB AB om alt Mälardalstrafik
MÄLAB AB ska företräc1a Konununaiförbundet Sörmlands Kollektivtr'afikmyndighet gentemot AB Transitio i ffi'betet med att avropa, anskaffa
och förvalta spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning,

Respektive beslut ska sedan anmälas till direktionens närmast foljande sammanträde,

Möjligheter, rislcer och IWl\sekvenscl' relaterat till Tl'8fikplan 2017
Relaterat till forverldigandet av Trafikplan 2017 finns såväl möjligheter som risker. Syftet med hela projektet är att skapa förutsättningar för en fortsatt regionforstoring samt möjliggöra ett ökat arbets-, studie- och övrigt vardagsresande i regionen som är långsiktigt hållbart. Därtill ska Trafikplan 2017 även främja en sam-
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hälls- och stadsutveckling i goda lägen för kollektivtrafik samt bidra till att göra
kollektivtrafiksystemet i sin helhet konktllTenskraftigt och attraktivt.

Relaterat till Trafikplan 2017 films även ett antal risker. Här kan särskilt nämnas
tillgången till spår, driftsäkerhet av fordon, överkapacitet av fordon och att någon
part kliver ur samverkan.

För att sälG'a tillgången till spår arbetar MÄLAB med Trafikverket i förberedelser
om att teckna ramavtal. Trafikverket ser även över sina prioriteringskriterier. Det
senare är utan visshet om utfall för regionaltågstrafiken. Trafiken kommer med
största sannolikhet bedrivas med ramavtal. Vad gäller frågan omkapacitetsbrist
kopplat till infrastl'llktUl'en pågår även samarbeten med Trafikverket med syfte att
identifiera och åtgärda brister genom små, men effektiva insatser.

Historiskt har leveranser av fordon i Sverige förknippats med problem avseende
såväl leveranstid som driftsäkerhet. Här har Transitio samlat stora erfarenheter
från tidigare egna, och andras, upphandlingar och leveranser och utifrån detta anpassat sin upphandlingsprocess och organisation. Bland annat är organisationen
numera framtung, det vill säga att man intresserar sig för och tar ledning i processen redan från avtalstecknande. Dessutom är planerad betalningsplan numera baktung, vilket innebär att beställaren tillhandahåller successiv betalning efter leveransduglighet.

Historiskt hal' det alltid varit brist på spårfordon i Sverige. De län som vid något
tillflilIe och av någon anledning hal' haft överkapacitet av fordon hal' därför lätt
kUlmat hyra ut dessa till annan patt, exempelvis genom Transitio. Transitio förespråkar numera för alla sina ägare (det vill säga 20 av 21 län/regioner i Sverige)
att köpa standardfordon. Förutom kostnadseffektiva skäl gl'llndar sig detta förespråkande i det faktum att fordon lätt ska kunna flyttas inom Sverige. För det fall
att det uppstår överkapacitet av fordon i systemet är förfarande avseende flytt, uthyrning eller avyttring av dessa reglerat i samverkansavtalet.
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Trafikplan 2017 är vidare framarbetad under många ål', och processen fram till
och med idag borgar for att de län som kliver in i MÄLAB och Trafikplan 2017 är
medvetna om dess innebörd. Det forefaller därför osannolikt att någon part kliver
ur samverkan. Om så ändå skulle bli fallet är även konsekvenserna av ett utträde
reglerat i samverkansavtalet.
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skrivelse 140328 SJs komplettering av tidigare salmådssvar infllr upphandling
samt MÄLAB PM om SJs fdrtydligande av SIV mars 2014.
Myndighetschefen informerade dä1'l\löver även i samband med § 2 om den fortsatta processen avseende Smartpak Sverige AB.

F

Övriga frågol'
Inga övriga frågor noteras.

G

Avslutning
Ordfdranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:

EmmaSve in
Sekreterare

Justeras:

Vi e ordförande

KOlllllll1l1alfbrlHll\det Sönnlands Kollektivtrafikmyndighet

Sid, 18( 18)

Box 591, 6111 0 NYKÖPING' Irn 0155-20 2050

1002

1(4)
1(4)

PROTOKOLL
PROTOKOLL

fört vid
vid sammanträde
sammanträde nr
nr 12018
l 2018 med
med
fört

••

MALAB
MALAB
Mälardalstrafik AB
AB
Mälardalstrafik

styrelsen för
för Mälardalstrafik
Mälal'dalstrafik MÄLAB
MÄLAB AB
AB
styrelsen
onsdag den
den 14
onsdag
14 mars
mars 2018
2018 klkl 13.00
13.00 -- 16.00
16.00
Landstingshuset,
Landstingshuset, Stockholm
Stockholm

Närvarande
Närvarande
Ledamöterna Bertil
Bertil Kinnunen
Kinnunen (fr
(fr oo m
m
Ledamöterna

§6), Göran
Göran Gumiarsson,
Gunnarsson, Jan
Jan Owe-Larsson
Owe-Larsson (t(t oo m
m g9),
§9), Johan
Johan Örjes,
Örjes,
g6),
Kristoffer Tamsons,
Tamsons, Magnus
Magnus Leivik
Leivik (t(t oo m
m jll),
§ Il), Mats
Mats Gunnarsson
Gunnarsson (fr
(fr oo m
m g7),
§7), Monica
Monica Johansson,
Johansson,
Kristoffer
Sven-Erik Sah16n,
Sahlen, Sven-Inge
Sven-Inge Nylund,
Nylund, Tomas
Tomas Högström,
Högström, Tommy
Tommy Levinsson
Levinsson
Sven-Erik

Suppleanterna Andreas
Andreas Porswald,
Porswald, Bengt-Åke
Bengt-Åke Nilsson
Nilsson (fr
(fr oo m
m
Sttppleanterna
Per Larsson
Larsson (t(t oo m
m
Per

§4 tt oo m
m glO),
§ 1O), Jenny
Jenny Ltmdströrn,
Lundström,
g4

§ 12), Talla
Talla Alkurdi
Alkurdi
g12),

§6), Göran
Göran Gullbrand,
Gullbrand,
g6),
Helena Ekroth,
Ekroth, Joakim
Joakim Liljeberg,
Liljeberg, Mårten
Mårten Levin,
Levin, Olof
Olof Wiklund,
Wiklund, Sofia
Sofia Malander,
Malander, Sofie
Sofie Östkmd,
Östlund,
Helena
Sverker Falk-Lissel,
Falk-Lissel, Tomas
Tomas Ahlberg,
Ahlberg, Vassilis
Vassilis Aravidis
Aravidis
Sverker

TJänstemännen Arne
Arne Andersson,
Andersson, Carina
Carina Karlsson,
Karlsson, Christian
Clu'istian Löf
Löf (fr
(fr oo m
m
Tjänstemännen

§%1
Godkännande av
av dagordning
dagordning
I Godkännande
Styrelsens
ordförande
Kristoffer
Tamsons
öppnade
och
föreslagen dagordning
godkändes.
Styrelsens
ordförande
Kristoffer
Tamsons
öppnade sammanträdet
sammanträdet
och jöreslagen
dagordning
godkändes.

§%22 Val
Val av
av justeringsmän
justeringsmän
Styrelsen
beslutade
Styrelsen
beslutade

att
att

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

§%33 Godkännande
från föregående
Godkännande av
av protokoll
protokoll från
föregående sammanträde
sammanträde
Styrelsen
beslutade
Styrelsen
beslutade

att
att

godkänna
protokoll från
den
13 december
2017.
godkänna
protokoll
från sammanträde
sammanträde
den 13
december
2017.

§%4
4 Ärende
Ärende 4
4 -- Bokslut
Bokslut för
för år
år 2017
2017
Styrelsen
beslutade
Styrelsen
beslutade

att
att

fastställa
årsredovisning för år 2017.
fastställaårsredovisningförår2017.

§%55 Ärende
Ärende 5
5 -- Kallelse
Kallelse till
till årsstämma
årsstämma 2018
2018

~9rJ

Styrelsen
beslutade
Styrelsen
beslutade

www malab .se
se
www.malab

Tel
Tel 08
08 -- 6861463
686 14 63
E-post:
E-post info@malab .se
se
1003
Organisationsnummer 556425-0610
556425-0610
Organisationsnummer

Mälardalstrafik
MÄLAB
100 •* 105
105 73 STOCKHOLM
Mälardalstrafik
MÄLAB AB ·* c/o Trafikförvaltningen
Trafikförvaltningen, , Lindhagensgatan
Lindhagensgatan
100
STOCKHOLM

2(4)
2(4)

att
att

kalla till
till årsstän'irna
årsstämma onsdag
den 23
maj 2018
2018 klockan
klockan 13.00.
13.00.
kalla
onsdag den
23 maj

§%66 Ärende
Ärende 6
Verksamhetsrapport nr
nr 12018
1 2018
6 -- Verksamhetsrapport
V d föredrog
föredrog ärendet
igt de
utskickade handlingarna
handlingarna där
och status
för verksamheten
Vd
ärendet enl
enligt
de utskickade
där aktuella
aktuella frågor
frågor och
status för
verksamheten
redovisas.
redovisas.
V
infOlmerade om
om att:
Vdd informerade
att:
o

En
senareläggning av
kvällsavgångar från
från Stockholm
fredag
lördag för
för Sörmlandspilen
och
En senareläggning
av kvällsavgångar
Stockholm
fredag och
och lördag
Sörrnlandspilen
och
Nyköpingsbanan beräknas
beräknas orsaka
merkostnad om
kr per
per år.
år. Enligt
beslut på
på föregående
föregående
Nyköpingsbanan
orsaka en
en merkostnad
om 500
500 000
000 kr
Enligt beslut
styrelsesammanträde
fastställdes
planerings inriktningen för
2019
med förutsättningen
att
styrelsesammanträde
fastställdes
planeringsinriktningen
för Tågplan
Tågplan
2019 med
förutsättningen
att
ovanstående
senareläggning av
kvällsavgångar inte
inte innebär
innebär någon
någon merkostnad.
merkostnad.
ovanstående
senareläggning
av kvällsavgångar

o

av
och
planeras ske
ske ii månadsskiftet
månadsskiftet april/maj
medan arbetet
arbetet med
med
Leverans
Leverans
av BRUM
BRUM
och Movingo-appen
Movingo-appen
planeras
april/maj
medan
BoB-integration som
möjliggör maskinell
maskinell validering
validering är
BoB-integration
som möjliggör
är försenat.
försenat.

Diskussion
fördes
om att
stor efterfrågan
på en
senareläggning av
kvällsavgångarna och
Diskussion
fördes om
att det
det finns
finns en
en stor
efterfrågan
på
en senareläggning
av kvällsavgångarna
och att
att
förändringen ska
trots
merkostnaden.
förändringen
ska genomföras
genomföras
trots merkostnaden.
Diskussion
fördes
att det
behov av
införa ett
tåg på
på Svealandsbanan
Diskussion
fördes även
även om
om att
det finns
finns ett
ett stort
stort behov
av att
att införa
ett skip-stop
skip-stop
tåg
Svealandsbanan
tidigare
än
från december
2019. Vd
Vd fick
uppdrag att
möjligt.
tidigare
än från
december
2019.
fick ii uppdrag
att se över
över om
om detta
detta är
är möjligt.
Styrelsen
beslutade
Styrelsen beslutade

att
att

notera lämnad
lämnad inforrnation.
infonnation.
notera

§%77 Ärende
Ärende 7
Avtal om
Movingo på
Ostpendeln samt
7 -- Avtal
om giltighet
giltighet för
för Movingo
på Ostpendeln
samt Tåg
Tåg ii Bergslagen
Bergslagen
V
utskickade handlingarna.
handlingarna.
Vdd föredrog
f?5redrog ärendet
ärendet enligt
enligt de
de utskickade
Diskussion
fördes
om att
lösningen för
inte innebär
innebär någon
någon förbättring
för
pendling på
på
Diskussion
fördes om
att lösningen
för Ostpendeln
Ostpendeln
inte
förbättring
för pendling
sträckan
- Uppsala
och
inte heller
heller får
kommuniceras som
på denna
sträckan Stockholm
Stockholm
Uppsala
och att
att det
det inte
får kommuniceras
som en
en förbättring
förbättring
på
denna
sträcka.
sträcka.
Styrelsen beslutade
beslutade
Styrelsen

att
att

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

att
att

uppdra åt
vd att
ingå avtal
med SJ
AB om
för
på Tåg
villkorat
uppdra
åt vd
att ingå
avtal med
SJ AB
om giltighet
giltighet
för Movingo
Movingo
på
Tåg ii Bergslagen,
Bergslagen,
villkorat
att
trafikpliktsbeslut
fattas
Västmanland, Region
Region Örebro
län samt
samt Region
Region
att erforderliga
erforderliga
trafikpliktsbeslut
fattas av
av Region
Region Västrnanland,
Örebro län
Östergötland.
Östergötland.

att
att

fastställa
priser för
för tillkommande
tillkommande relationer
relationer ii enlighet
med bilaga
bilaga 1.l.
fastsffllla
priser
enlighet
med

7
Mälardalstrafik
MÄLAS
AB *· c/o
100 •* 105
10573
Mälardalstrafik
I1MLAB AB
c/o Trafikförvaltningen
Trafikförvaltningen, , Lindhagensgatan
Lindhagensgatan
100
73 STOCKHOLM
STOCKHOLM

Tel.
14 63
Tel 08
08 -- 686
68614
63

E-post: info@malab.se
E-post
u'ifo@malab se
Organisationsnummer:
(rganisationsnummer
556425-0610
556425-0610
1004

3(4)
3(4)

§ 88 Ärende
Ärende 8
8 -- Avrop
Avrop av
av optionsår
optionsår för
för Övergångsavtalet
Övergångsavtalet
%
Styrelsen beslutade
beslutade
Styrelsen

att
att

uppdra åt
åt vd
vd att
att awopa
avropa option
option om
om förlängning
förlängning av
av Övergångsavtalet
Övergångsavtalet med
med ett
ett år
år till
till december
december
uppdra
2021.
2021.

§ 99 Ärende
Ärende 9
9 -- Ny
Ny grafisk
grafisk profil
profil och
och nytt
nytt varumärkesnamn
varumärkesnamn för
för MÄLAB
MÄLAB
%
Vd föredrog
föredrog ärendet
ärendet enligt
enligt de
de utskickade
utskickade handlingarna.
handlingarna.
Vd
Styrelsen beslutade
beslutade
Styrelsen

att
att

bolaget ii samband
samband med
med uppdatering
uppdatering av
av grafisk
grafisk profil
profil byter
byter varumärkesnamn
varumärkesnamn till
till
bolaget
"Mälardalstrafik" .
"Mälardalstrafik".

§ 10 Ärende10-Fastställandeavbudgetunderlagförår2019samtpIanår2020-2022
Ärende 10 - Fastställande av budgetunderlag för år 2019 samt planår 2020 - 2022
%IO
V d föredrog
föredrog ärendet
ärendet enligt
enligt de
de utskickade
utskickade handlingarria.
handlingarna.
Vd
Styrelsen beslutade
beslutade
Styrelsen

att
att

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

§%1l
11 Ärende
Ärende 11
I 1 -- Inriktningsbeslut
Inriktningsbeslut inför
inför upphandling
upphandling av
av regionaltågstrafiken
regionaltågstrafiken Etapp
Etapp 2
2
V d föredrog
ärendet enligt
utskickade handlingarna.
handlingarna.
Vd
föredrog
ärendet
enligt de
de utskickade
Diskussion
fördes
att inriktningsbeslutet
inriktningsbeslutet är
är en
en bra
bra grund
för inriktningen
inriktningen för
det utgör
utgör
Diskussion
fördes om
om att
grund för
för Etapp
Etapp 2
2 och
och att
att det
ta fram
fram ett
mer detaljerat
underlag inför
inför genomförandebeslut
genomförandebeslut för
underlag för
för det
f0l1satta arbetet
med att
underlag
det fortsatta
arbetet med
att ta
ett mer
detaljerat
underlag
för
Etapp 2.
2.
Etapp
V d fick
uppdrag att
redaktionella ändringar
i handlingen för
för ärendet
utifrån diskussion
på
Vd
fick ii uppdrag
att göra
göra redaktionella
ändringarihandlingen
ärendet utifrån
diskussion
på
sammanträdet och
inhämta godkännande
av
justeringarna från
presidiet imian
im1an handlingen
handlingen
sammanträdet
och därefter
därefter inhämta
godkännande
av justeringarna
från presidiet
skickas
beredning.
skickas till
till ägarna
ägarna för
för beredning.
Styrelsen
beslutade
Styrelsen
beslutade

att
att

föreslå
att
förslag
inför
av
föreslå ägarna
ägari'ia
att fastställa
fastställa
förslag till
till inriktningsbeslut
inriktningsbeslut
inför upphandling
upphandling
av
regionaltågstrafiken
Etapp
regionaltågstrafiken
Etapp 2.
2.

att
att

uppdra åt
med SJ
utveckling av
Stockholm
-uppdra
åt vd
vd att
att inleda
inleda diskussioner
dislaissioner
med
SJ avseende
avseende utveckling
av trafiken
trafiken
Stockholm
Uppsala
och
Uppsala
och Ostpendeln.
Ostpendeln.

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

att
att

Vq

uppdra
uppdra åt vd
vd att
att avge
avge svar
svar till
till Transitio.
Transitio.

_m",b."
www.malab.se

Mälardalstrafik
MÄLAB
Lindhagensgatan
100 •* 105
10573
LM
Mälardalstrafik
MALAB AB ·* c/o Trafikförvaltnillgen,
Trafikförvaltningen,
Lindhagensgatan
100
73 STOCKHO
STOCKHOLM

Tel 08
08 - 6861463
686 14 63
Tel

E-post
E-post info@malab
uifo@malab .se
se
1005
Orgamsationsnuinmer
556425-06!0 '10
556425-06
Organisationsnummer

I

4(4)
4(4)

att
att

förklara ärendet
ärendet omedelbart
omedelbart justerat.
justerat.
förklara

§ 13
13 Ärende
Ärende 13
13 -- Information
Information från
från vd
vd
%
V d informerade
informerade om
om att:
att:
Vd
o
o

Ett event med visning av ERl-fordon tillsammans med Stadier planeras
EtteventmedvisningavER1-fordontillsammansmedStadlerplanerasonsdagden27junipå

onsdag den 27 juni på

Stockholm central.
central.
Stockholm
o
o

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

o
o

ERl-fordon sker
sker lördag
lördag den
den 11 september.
september.
Invigning av
av tågdepån
tågdepån med
med visning
visning av
av ERl-fordon
Invigning

§%14
14 Ärende
Ärende 14
14 -- Övriga
Övriga frågor
frågor
Då inga
inga öwiga
övriga frågor
frågor förekom
förekom avslutade
avslutade styrelsens
styrelsens ordförande
ordförande Kristoffer
Kristoffer Tamsons
Tamsons sammanträdet.
sammanträdet.
Då

Vid protokollet
protokollet
Vid

6asiQ:itJ::'ttrJs7

Carina
Carina Karlsson
Karlsson

Justerat

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

Kristoffer
Tamsons
Kristoffer
Tamsons

cSfII&
~(L!1JJ
JOhan~7t{a

Monica
Monica
Jo

www.malab.se
www.malab
.se

Tel:
Tel 08
08 -- 6861463
68614 63
E-post:
E-post info@malab.se
info@malab se
Orgamsationsnummer 1006
556425-0610
Organisationsnummer:
556425-0610

Mälardalstrafik
MÄLAB
Li
ndhagensgatan 100
100 .ii 105
10573
Malardalstrafik
MALAB AB ·ii c/o Trafikförvaltningen,
Trafikfi'rvaltnuigen.
Lindhagensgatan
73 STOCKHOLM
STOCKHOLM

1(18)

BESLUTSFÖRSLAG STYRELSEN
Styrelsesammanträde 2018-03-14

Ärende 11 – Inriktningsbeslut inför upphandling av
regionaltågstrafiken Etapp 2
Föredragande:

Mårten Levin

Bilaga:

1) PM Förutsättningar för skattning av kostnader, resande och intäkter för
Mälartåg Etapp 2

Övergångsavtalet med SJ om trafiken på de fyra olönsamma linjer som framöver ska ingå i Mälartåg
planeras i december 2021 ersättas av ett nytt avtal. Liksom det nuvarande övergångsavtalet kommer
det nya avtalet vara normerande för övriga avtal, exempelvis avseende linjer där MÄLAB ska söka
sluta avtal om Movingo-giltighet med kommersiell trafik och Movingos ersättningsmodell. Det finns
därför behov av en samlad beslutsprocess för hela trafiken från december 2021, framöver kallat Etapp
2.
Besluten om Etapp 2 är i högsta grad strategiska och kommer styra utformningen av kollektivtrafiken i
Mälardalen för lång tid framöver. För att säkerställa en god förankring delas beslutsprocessen upp i ett
första inriktningsbeslut som därefter följs upp av genomförandebeslut.
Detta ärende innehåller förslag till inriktningsbeslut, vilket i sig innehåller flera strategiska
ställningstaganden.


Bibehållen övergripande affärsmodell där regionaltågstrafiken i Mälardalen utförs med en
blandning av kommersiell regionaltågstrafik och mer traditionellt upphandlad trafik under
varumärket Mälartåg. Biljettsystemet Movingo är sammahållande.



Utökning av trafikutbudet uppemot målutbud i tidigare avsiktsförklaring och integrering av
trafiken Stockholm – Uppsala i trafiken från södra/västra Mälardalen mot Arlanda och
Uppsala



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



Upphandling av Mälartåg med bruttoavtal och utökning Movingos biljettsortiment till att
också omfatta enkelbiljetter



Anskaffning av ytterligare fordon genom optionsavrop från Transitios avropsavtal för ER1
samt om möjligt förhyrning av Reginafordon

Styrelsen beslutar
att föreslå ägarna att fastställa förslag till inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken
Etapp 2
att uppdra åt vd att inleda diskussioner med SJ avseende utveckling av trafiken Stockholm – Uppsala
och Ostpendeln
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Bakgrund
De kollektivtrafikansvariga i Stockholm – Mälarregionen ingick hösten 2012 en avsiktsförklaring att
etablera ny regionaltågstrafik med ett storregionalt stomnät för arbets- och vardagsresande. Syftet var
att dra nytta av den regionala medfinansieringen av Citybanan och bidra till att uppnå de regionala mål
för transportsystemet, de så kallade EBS-målen, som de länsplane- och kollektivtrafikansvariga
kommit överens om.

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

Avsiktsförklaringen drog också upp riktlinjer för trafiken skulle genomföras. I detta ingick att främja
utvecklingen av ett gränslöst och sammanhållet trafikutbud, exempelvis genom ett länsöverskridande
prissystem.

Genomförandet av avsiktsförklaringen
Utifrån avsiktsförklaringen ingick de sex parterna under 2014 ett samverkansavtal, fattade beslut om
allmän trafikplikt och uppdrog åt MÄLAB att teckna avtal om allmän trafik och åt Transitio att
anskaffa nya regionaltåg. Landstinget Östergötland gick också in som delägare i MÄLAB.
I samverkansavtalet preciserades hur avsiktsförklaringens intentioner skulle förverkligas, bland annat
med affärsmodell och riktlinjer för utformning av den mälardalstaxa som kom att genomföras under
namnet Movingo och som gentemot resenärerna binder samman Mälardalens olika
kollektivtrafiksystem.
MÄLAB har därefter ingått avtal med SJ om trafik och giltighet för Movingo på sex av de sju linjerna;
de fyra olönsamma Mälartågslinjerna till vilka nya fordon anskaffas för leverans från år 2019,
Mälarbanan samt för den lokala trafiken Stockholm – Uppsala. Avtal har också tecknats med det
privata bussföretaget Åkerbergs Trafik för Trosabussen.
Avtalet om Mälartågslinjerna tecknades först och utgör norm för övriga avtal. Avtalet har karaktären
av ett övergångsavtal där SJ till en början utför trafiken under eget varumärke och med egna tåg och
under avtalsperioden ställer om trafiken till Mälartåg genom att ta de nya tågen och depån i Eskilstuna
i bruk.
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2 Process med utredningar och beslut inför Etapp 1

Trafiken i Etapp 1
Den trafik som genomförs i Etapp 1 följer till stora delar avsiktsförklaringen och dess Trafikplan 2017
med nedanstående avvikelser.





Generellt något mindre trafik på Mälartågslinjerna genom att timmestrafik inte körs konsekvent
hela kvällen till 23 och något mindre trafik med insatståg
I avsiktsförklaringen antogs trafiken Stockholm – Uppsala utföras med genomgående trafik från
Linköping via Nyköping samt från Svealandsbanan. I Etapp 1 utförs istället trafiken Stockholm –
Uppsala fortsatt av SJ som en egen, lokal linje. Fyra turer per dag trafikerar Arlanda och Uppsala
från Svealandsbanan och inga turer från Nyköpingsbanan. De genomgående turerna är inte
integrerade i den lokala stomtrafiken.
För relationen Stockholm – Norrköping/Linköping prioriterades den snabba förbindelsen med
Ostpendeln. Tågen via Nyköping går därför inte till- och från Linköping utan vänder i Norrköping.

För Mälartåglinjerna skedde en första utökning av trafiken vid tidtabellsskiftet i december 2016. En
ytterligare utökning av trafiken planeras till december 2019 (Svealandsbanan) och december 2020
(Nyköpingsbanan och UVEN) i samband med att nya fordon sätts i trafik.
För Mälarbanan och Stockholm – Uppsala genomfördes trafikutökningen i december 2017.
Movingo efterträdde TiM
I oktober ersattes de tidigare pendlarbiljetterna TiM av Movingo och med det upphörde kravet på
tilläggsbiljett för lokaltrafiken. Jämfört med TiM blev Movingos geografiska utsträckning mindre.




SJ valde att profilera om Ostpendeln till InterCity och inte heller tillåta resenärer med TiMbiljetternas efterföljare Movingo att resa på InterCity-tåg. Därmed försvann möjlighet att resa med
den snabbare regionaltågstrafiken till från Gävle, Tierp, Norrköping och Linköping.
Movingo gäller inte på Tåg i Bergslagen, där TiM tidigare gällde genom avtalen om
länskortsgiltighet.
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Efter införandet av Movingo har fortsatta diskussioner förts med SJ och beslut fattats om att inkludera
Ostpendeln och Tåg i Bergslagen i Movingo.

Beslutsprocess och tidplan för genomförande av
Etapp 2
Hur beslut om och genomförande av kollektivtrafik ska gå till styrs av Kollektivtrafiklagen.
Innebörden är att befogenheten att besluta om att regional kollektivtrafik ska erbjudas medborgarna,
beslut om allmän trafikplikt, ligger på de länsvisa organ som har funktion som regional
kollektivtrafikmyndighet. För länsöverskridande trafik kan flera myndigheter komma överens om att
en myndighet fattar trafikpliktsbeslut å övrigas vägnar. För regionaltågstrafiken i Mälardalen kom
ägarna överens om att SLL skulle fatta trafikpliktsbeslutet.
Uppdraget att handla upp och teckna avtal kan delegeras till ett eget bolag vilket ägarna gjort när de
gett MÄLAB i uppdrag att genomföra regionaltågstrafiken.
I likhet med för Etapp 1 är inriktningen att beslut om Etapp 2 fattas samlat för hela trafiken. Det antas
också att stomnätet även i Etapp 2 består av både samhällsorganiserad trafik under varumärket
Mälartåg och kommersiell1 regionaltågstrafik som sannolikt utförs av SJ som egentrafik.
Tidplan för beslut och upphandling
Tidsåtgången för att genomföra en upphandling är totalt ca tre år exklusive eventuella förstudier
.

År 1

Samråd inför Upphandling och framtagande av förfrågningsunderlag

År 2

Publicering av förfrågningsunderlag, tid för anbudsgivare att lämna
anbud, utvärdering av anbud samt tilldelningsbeslut

År 3

Trafikoperatörens förberedelse inför övertagande

Övergångsavtalet för Mälartåg löper ut i december 2020 men kan förlängas till december 2021 eller
december 2022. Eftersom de nya ER1-tågen inte är fullt levererade förrän första kvartalet 2021 är
inriktningen att upphandling av trafiken planeras så att det nya avtalet träder ikraft vid tidtabellsskiftet
i december 2021.
Bortre tidsgräns för Mälartågsavtalet och därmed Etapp 2 behöver studeras vidare inför kommande
genomförandebeslut. Händelser och tidpunkter som kan påverka ett lämpligt avtalsskifte är Ostlänkens
ibruktagande, när andra avtal löper ut (för att möjliggöra framtida samordnad upphandling med andra
system) samt när Reginafordonen för UVEN behöver ersättas.
Då trafikavtalen påverkar varandra, både avseende trafikutbudet och exempelvis modellen för
ersättning för Movingo, antas process för avtalstecknande av övriga avtal göras parallellt med den för
Mälartåg.

1

Med kommersiell regionaltågstrafik avses här regionaltågstrafik som är avtalsreglerad men inte subventionerad.
Detta innebär att trafikföretaget inte får någon annan ersättning än ersättning för Movingo-giltighet och där
ersättningsnivån per resenär är likartad mot vad trafikföretaget antas skulle fått i intäkter om företaget istället sålt
egna biljetter.
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Först inriktningsbeslut och därefter genomförandebeslut
Eftersom beslutet om Etapp 2 måste tas i enighet mellan sex län är utgångspunkten att beslutet fattas i
två steg. Syftet är att säkerställa att eventuella knäckfrågor kommer upp tidigt i beslutsprocessen för
att därmed undvika tidsnöd längre fram.
1. Ett inriktningsbeslut som pekar ut de strategiska ramarna avseende trafikutbud,
fordonsskaffning, affärsmodell och ekonomi. Rekommendation om inriktningsbeslutet fattas
av MÄLAB:s styrelse och bekräftas av ägarna. Respektive ägare väljer själv på vilken nivå
ärendet hanteras.
2. Ett genomförandebeslut, som innehåller beslut om allmän trafikplikt, uppdatering av
samverkansansavtal och uppdrag åt MÄLAB att ingå avtal om allmän trafik samt åt Transitio
att anskaffa kompletterande fordon. Beslut om allmän trafikplikt hanteras vanligen av
nämnder medan uppdrag åt MÄLAB och Transitio fodrar fullmäktigebeslut. Avsikten är att
MÄLAB i samråd med ägarna, på samma sätt som med detta inriktningsbeslut, ska ta fram ett
samlat beslutsunderlag inklusive de avtal och uppdrag som behöver beslutas om.
Nedan redovisas schematiskt tidplan och beslutsprocess.

Inriktningsbeslut för Etapp 2
Mål och förutsättningar
Inför inriktningsbeslutet har MÄLAB och dess ägare utrett olika alternativ för trafiken under Etapp 2;
Trafikplan Etapp 2. Arbetet har utgått från befintliga styrdokument som de regionalt
kollektivtrafikansvariga beslutat om.




Det befintliga samverkansavtalet inklusive avsiktsförklaringen för den trafik som genomförs i
Etapp 1
En Bättre Sits Storregional systemanalys för transportsystemet i Stockholm – Mälarregionen,
vilken fastställts av organ i de sex länen inklusive de regionalt kollektivtrafikansvariga
Mellan SLL och Region Uppsala fastställt planeringsramverk för Uppsala – Stockholm
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Därutöver har trafikplanen utformats med hänsyn till att trafiken ska ha kapacitet för att möta
förväntad resandeökning under avtalsperioden och att produktionen är effektiv ekonomiskt och
kapacitetsmässigt och möjlig att bedriva med en hög kvalitet.
En Bättre Sits systemanalys
Den storregionala systemanalysen fastställdes av de sju länen under hösten 2016. Målen för
transportsystemet är samma som i den tidigare systemanalys som låg bakom besluten om Etapp 1.
Med stöd i målen har regionen i systemanalysen utpekat en gemensam inriktning för den storregionala
kollektivtrafiken i tidshorisonten 2030.

Trafiken i målbilden förutsätter vissa tillkommande infrastrukturinvesteringar som inte finns i Etapp 2,
bland annat att Ostlänken står färdig. Trafiken i Etapp 2 ska därför ses som ett steg på väg mot EBS
inriktning, exempelvis genom införande av regionala snabbtågsavgångar på delar av sträckorna enligt
det koncept som i EBS beskrivs som Region Express.
Planeringsramverk för trafiken Uppsala – Stockholm
Region Uppsala och Stockholms läns landsting har tillsammans utrett och därefter var för sig beslutat
om planeringsramverk respektive inriktningsbeslut för regionaltågtrafikens utveckling. Bakgrunden
till den separata utredningen om trafiken Stockholm – Uppsala var att det när samverkansavtalet
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tecknades inte var möjligt att fastställa ett exakt trafikutbud, vilket i sin tur berodde på den komplexa
situationen i stråket med en stor mängd samhällsorganiserad och kommersiell tågtrafik.
Stockholms läns landsting
Trafiknämnden i Stockholms läns landsting fastställde i november 2016 planeringsramverk för pendeloch regionaltågstrafiken i vilket angavs att regionaltågstrafiken ska utvecklas i riktning mot
genomgående trafik från södra Mälardalen via Stockholm C och Arlanda till Uppsala. Dock ska
tågtrafik säkerställas i relationen Uppsala – Knivsta – Märsta.
Region Uppsala
Kollektivtrafiknämnden i Region Uppsala beslutade därefter i februari 2017 att MÄLAB ges i uppdrag
att utarbeta ett förslag till handlingsplan för genomförandet av den nya regionaltågtrafiken mellan
Uppsala och Stockholm i enlighet med Trafikplan 2017 och den inriktning som MÄLAB:s ägare
antagit för den storregionala regiontågtrafiken. I handlingsplanen ska förslag föreligga som motsvarar
det kvarvarande utredningsuppdraget enligt det samverkansavtal som MÄLAB:s delägare i de sex
Mälardalslänen tecknade år 2013/2014 samt i beslut om Allmän trafikplikt för regional tågtrafik i
Östra Mellansverige. Nämnden beslutade också uttala att en viktig utgångspunkt är att slå vakt om och
utveckla hela nuvarande trafikupplägg med en kombination av kommersiell och upphandlad trafik.
Region Uppsala och Stockholms läns landsting har också parallellt med detta fortsatt studerat den
samlade trafiken i stråket och den del av arbetet som berör regionaltågstrafiken har inarbetats i detta
material.
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Inriktning för trafikutbudet i Etapp 2
Utgångspunkten för Etapp 2 är att vidareutveckla trafiken i riktning mot den trafik som pekas ut i
avsiktsförklaringen och En Bättre Sits Storregional systemanalys.






Fylla ut kvarvarande luckor i trafikutbudet i syfte att nå stomtrafik med timmestrafik hela
trafikdygnet ca 06-23 och insatståg i rusningstid ca 3 timmar morgon och eftermiddag/kväll.
En generell ambitionshöjning för helgtrafiken
Etablera genomgående trafik i Stockholm i syfte att knyta Arlanda och Uppsala närmare södra
Storstockholm, Östergötland och sydvästra Mälardalen
Skapa kortare restider mellan nodstäderna genom att komplettera stomtrafiken med snabbare
förbindelser som inte stannar på alla stationer.
Säkerställa regionala förbindelser motsvarande Ostpendeln i stråket Gävle – Tierp – Arlanda –
Stockholm – Flemingsberg – Södertälje – Norrköping – Linköping.

Nedan redovisas inriktningen för trafikutbudet stråk- och linjevis för vardagar respektive helger. För
fordonsflottan är trafikutbudet vardagar i rusningstid dimensionerande vilket gör att kommande beslut
om fordonsanskaffning sätter gränserna för vilken trafik som är möjlig att utföra. För mellantrafiktid
vardagar och helger är möjligheterna större att utöka trafikomfattningen utan att det påverkar behovet
av att utöka fordonsflottan.
Delar av trafiken antas kunna utföras kommersiellt, med största sannolikhet av SJ som egentrafik och
regleras i Movingoavtal. Movingo-avtalen ska reglera, utöver giltighet för Movingo, att övriga
regionala krav på trafiken uppfylls, exempelvis




Trafikutbud, som antal turer, uppehållsmönster, restid mm
Fordonsprestanda, som tågens lämpliget för trafiken inklusive tillgänglighet för
funktionsnedsatta, nödvändig sittplatskapacitet mm
Process för löpande utveckling i takt med förändrade behov samt samverkan avseende
trafikplanering
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Örebro – Stockholm via Eskilstuna – ”Svealandsbanan”
För Etapp 2 är inriktningen att linjen trafikeras av Mälartåg med timmestrafik vardagar på sträckan
Arboga - Stockholm och vidare till och från Uppsala.
Delsträckan Eskilstuna - Stockholm kompletteras stomtrafiken av insatståg som ger halvtimmestrafik i
högtrafik i båda riktningarna.
Morgon och eftermiddag/kväll förlängs timmestrafiken till och från Örebro. Den exakta omfattningen
av trafiken till Örebro avgörs av resandebehoven sett till det totala trafikutbudet till Örebro och
resandebehoven till och från Arlanda.
Region Express-avgångar
För att korta restiderna mellan nodstäderna Örebro, Eskilstuna och Stockholm kompletteras utbudet av
stomtrafik och insatståg med Region Express-avgångar. Utgångspunkten är att Region Expressavgångar körs enkelriktat morgon i riktning mot Stockholm och eftermiddag/kväll i riktning mot
Örebro. Vare sig ekonomi eller spårkapacitet medger parallell trafik med stomtrafik och Region
Express-tåg väster om Eskilstuna, varför Region Express-tågen i dessa tidslägen ersätter stomtågen på
den delsträckan och också gör uppehåll Arboga och Kungsör.
Som inriktning planeras för tre Region Express-avgångar i vardera riktningen morgon respektive
eftermiddag.
För helger är inriktningen att linjen trafikeras med varannantimmestrafik på sträckan Arboga –
Eskilstuna – Stockholm – Uppsala. Linjen trafikerar normalt inte Örebro och byte sker i Arboga under
helger. Delsträckan Eskilstuna – Stockholm trafikeras med ytterligare ett antal avgångar i vardera
riktningen som ger timmestrafik när efterfrågan är störst.
Etapp 1
Örebro Arboga
Antal turer vardera
riktningen
vardagar/helger
Ungefärligt antal
fordonskm/år

Etapp 2
Arboga Eskilstuna

Eskilstuna
– Sthlm

Örebro Arboga

Arboga Eskilstuna –
Eskilstuna Sthlm

8/0

17/8

23/9

13/0

19/8

29/12

240 000

510 000

1 830 000

340 000

530 000

2 110 000
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Laxå - Stockholm via Västerås – ”Mälarbanan”
För Etapp 2 är inriktningen att linjen trafikeras med timmestrafik vardagar på sträckan Örebro –
Stockholm. Barkarby station antas öppnas och trafikeras under perioden.
Sträckan Hallsberg - Örebro trafikeras med som minst varannantimmestrafik, där
varannantimmestrafik också bedrivs vidare till och från Göteborg med uppehåll i Laxå samt orter i
Västra Götaland.
Sträckan Västerås – Stockholm kompletteras stomtrafiken av insatståg som ger full halvtimmestrafik
under en stor del av trafikdygnet. En mindre del av insatstågen körs också Arboga – Västerås.
Region Express-avgångar
För att korta restiderna mellan nodstäderna Västerås och Stockholm kompletteras utbudet av
stomtrafik och insatståg med Region Express-avgångar. Utgångspunkten är att Region
Expressavgångar körs enkelriktat morgon i riktning mot Stockholm och eftermiddag/kväll i riktning
mot Västerås. Behovet av Region Express-avgångar kan antas öka när Barkarby station tas i bruk.
För helger är inriktningen att linjen trafikeras med timmestrafik i vardera riktningen på sträckan
Örebro – Stockholm. Delsträckan Hallsberg – Örebro trafikeras med minst varannantimmestrafik, som
i huvudsak också bedrivs vidare till och från Göteborg med uppehåll i Laxå samt orter i Västra
Götaland.
Etapp 1
Hallsberg
– Örebro
Antal turer vardera
riktningen
vardagar/helger
1)

10/10

Etapp 2
Örebro –
Västerås

Västerås – Hallsberg Örebro –
Stockholm – Örebro Västerås

18/18 1)

28/18

10/10

18/18 1)

Västerås Stockholm
28/18

Tillkommer 2 turer per riktning Arboga-Västerås vardagar.

Trafikutbudet i Etapp 2 motsvarar till stora delar den trafik som bedrivs av SJ som egentrafik under
Etapp 1. Det antas därför att trafiken även i Etapp 2 kan bedrivas av SJ som egentrafik inom ramen för
ett Movingo-avtal och att trafikutbudet successivt kan utökas vidare under perioden.
För att förbättra tillgängligheten mellan framförallt Stockholm och Bergslagen är det önskvärt att
tågen på Bergslagspendeln, som SJ utför åt Tåg i Bergslagen, förlängs som insatståg Västerås Stockholm. Kommande trafikpliktsbeslut bör utformas så att Tåg i Bergslagen kan ingå ett sådant
avtal.
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Hallsberg – Stockholm via Katrineholm – ”Sörmlandspilen”
För Etapp 2 är inriktningen att linjen trafikeras av Mälartåg med varannantimmestrafik, förstärkt till
timmestrafik morgon och eftermiddag/kväll på sträckan Hallsberg – Stockholm. För att klara
sittplatskapaciteten körs ett insatståg enkelriktat morgon i riktning mot Stockholm och
eftermiddag/kväll i riktning mot Hallsberg.
Spårkapaciteten på Västra stambanan är hårt belastad. Det finns därför en risk att insatståget från
Stockholm mot Hallsberg på eftermiddagen inte kan köras som en egen avgång utan att något av
stomtågen istället behöver köras som multipel med dubbla fordon.
Helger
Inriktningen är att linjen trafikeras med varannantimmestrafik på sträckan Hallsberg – Stockholm.
Etapp 1

Etapp 2

Hallsberg - Stockholm

Hallsberg – Stockholm

Antal turer vardera riktningen
vardagar/helger
Ungefärligt antal
fordonskm/år
2)

12/5 2)

13/8 2)

1 420 000

1 680 000

Tillkommer 1 tur Katrineholm-Hallsberg vardagar.
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Sala – Linköping/Norrköping via Västerås och Eskilstuna – ”UVEN”
För Etapp 2 är inriktningen att linjen trafikeras av Mälartåg med timmestrafik vardagar på hela
sträckan Sala – Linköping/Norrköping. Stomtrafiken kompletteras av insatståg som ger
halvtimmestrafik i högtrafik i båda riktningarna. Mellan Eskilstuna och Västerås utökas trafiken med
insatståg ytterligare.
Omfattning av trafik till Linköping
UVEN:s trafik sträckan Norrköping - Linköping motiveras till del av att skapa bytesförbindelser med
interregionala tåg, vilket förutom resmöjligheter också bidrar till trafikens intäkter.



Östergötland <–> Västra Götaland/Värmland genom byte i Katrineholm
Västmanland/Sörmland <–> Sydsverige genom byte i Linköping

Som följd av detta bedrivs i Etapp 1 timmestrafik till och från Linköping trots att det ursprungliga
beslutet enbart avsåg trafik i rusningstid. Omfattningen av trafiken till och från Linköping i Etapp 2 är
därför till del beroende av behovet av och intäkter från anslutningsresor.
Etapp 1
Linköping Norrköping
Antal turer vardera riktningen
vardagar/helger
Ungefärligt antal
fordonskm/år

Norrköping –
Eskilstuna

Eskilstuna –
Västerås

Västerås – Sala

16/7

19/7

22/8

17/8

450 000

1 240 000

625 000

380 000

Etapp 2
Linköping Norrköping

Norrköping –
Eskilstuna

Eskilstuna –
Västerås

Västerås – Sala

Antal turer vardera riktningen
vardagar/helger

Ej definierat

23/8

27/12

23/8

Ungefärligt antal
fordonskm/år

Ej definierat

1 500 000

800 000

510 000
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Stråket Linköping – Stockholm
Fram till Ostlänkens färdigställande bedrivs tågtrafiken i stråket längs två banor; regionaltåg via
Nyköping och regionala direkttåg och interregionala tåg via Katrineholm (dessa tåg stannar som regel
inte i Sörmland). Trafiken via Nyköping syftar främst till att möjliggöra resande på delsträckor i
stråket inklusive Nyköping – Stockholm och Nyköping – Norrköping. Vägen via Katrineholm medger
kortare restider och är därför huvudalternativet för pendling mellan Östergötlands och Stockholm län.
För Etapp 2 är inriktningen att sträckan trafikeras av Mälartåg med full timmestrafik vardagar på
Norrköping – Stockholm via Nyköping.
Delsträckan Nyköping - Stockholm kompletteras stomtrafiken av insatståg som ger halvtimmestrafik i
högtrafik i båda riktningarna.
För helger är inriktningen att linjen via Nyköping trafikeras med varannantimmestrafik på sträckan
Norrköping - Stockholm. Delsträckan Nyköping – Stockholm trafikeras med ytterligare ett antal
avgångar i vardera riktningen som ger timmestrafik när efterfrågan är störst.

Etapp 1

Etapp 2

Norrköping –
Nyköping
Antal turer vardera riktningen
vardagar/helger
Ungefärligt antal
fordonskm/år

Nyköping Stockholm

Norrköping –
Nyköping

Nyköping Stockholm

17/7

19/7

18/8

23/12

600 000

1 100 000

640 000

1 470 000

Linköping – Gävle via Stockholm ”Ostpendeln”
SJ:s kommersiella regionaltågslinje Ostpendeln har fram till hösten 2017 kompletterat den ordinarie
regionala stomtrafiken och erbjudit kortare restider framförallt i relationerna Östergötland –
Stockholm samt Gävle/Tierp – Uppsala/Stockholm. Utbudet har varit ungefär varannantimmestrafik.
SJ valde inför Movingo-lanseringen att omprofilera Ostpendeln till InterCity och avstod initialt från att
lämna anbud om att låta linjen omfattas av Movingo. Därefter har avtal ingåtts om att låta biljetten
Movingo Alla sträckor generellt gälla även för resor med IC-tåg, inklusive Ostpendeln. De särskilda
villkoren motiveras av att SJ vill undvika stående och att IC-tågen inte ska nyttjas för kortväga resor
Stockholm – Uppsala.
För regionen är det väsentligt Ostpendeln ingår i det regionala trafiksystemet och omfattas av
Movingos ordinarie regler. Inför Etapp 2 bör ett första steg vara att söka komma överens med SJ om
att återföra Ostpendeln till den regionala trafiken. Om detta inte visar sig möjligt är inriktningen att
skapa motsvarande förbindelser genom trafik med Mälartåg.
Stockholm – Uppsala
Tågtrafiken i stråket bedrivs i flera parallella regionala och interregionala system. Mellan Stockholm
och Knivsta finns också alternativa vägar via Märsta respektive Arlanda.
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Regionaltågstrafiken bedrivs i Etapp 1 till största delen av SJ som egentrafik som en lokal linje mellan
Stockholm och Uppsala, som från december 2017 vardagar går med halvtimmestrafik dagtid och
timmestrafik kvällstid. Ca ett tåg per timme, något mer i rusningstid, gör uppehåll i Märsta och
Knivsta.
Mellan Stockholm och Uppsala trafikerar i Etapp 1 också fyra tåg per dag från Svealandsbanan med
uppehåll i Knivsta och Arlanda. Tågen planerades från början så att de skulle kunna vävas in i SJ:s
egentrafik och ersätta lokala avgångar, men bedrivs istället parallellt utöver den lokala trafiken.
Stockholm – Uppsala
För Etapp 2 är inriktningen att sträckan trafikeras med halvtimmestrafik vardagar samt lördagar. På
söndagar är inriktningen timmestrafik.
För att förbättra den regionala tillgängligheten mellan södra/sydvästra regionen (inklusive södra
Stockholm län) och Arlanda och Uppsala är inriktningen att den regionala trafiken i stråket ska
bedrivas med linjer som är genomgående i Stockholm för att skapa en stomme med halvtimmestrafik
Södertälje - Uppsala bestående av timmestrafik med Mälartåg till från Örebro/Eskilstuna respektive
timmestrafik till/från Östergötland. Inför genomförandebeslut bör diskussioner föras med SJ om
möjligheten att stomtrafiken från Östergötland kan utgöras av SJ:s Ostpendeln.
För att klara det stora resandet i stråket kompletteras stomtrafiken med insatståg morgon och kväll.
Inriktningen är att insatstågen körs av Mälartåg, antingen som lokal trafik eller som en förlängning av
genomgående linjer söderifrån, exempelvis insatståg eller avgångar med Region Express från Örebro
och Eskilstuna.
Utgångspunkten är att den samlade trafiklösningen för Stockholm – Uppsala ska bedrivas på ett
ekonomiskt effektivt sätt, säkerställa en grundtrygghet för den stora volymen pendling i stråket och
uppfylla de regionala funktionella kraven.
Trafik via Märsta respektive Arlanda
För att skapa goda regionala förbindelser till Arlanda är inriktningen är att regionaltåg som är
genomgående i Stockholm och/eller Uppsala trafikerar Arlanda, medan regionaltåg som trafikerar
sträckan Stockholm – Uppsala lokalt (t ex insatståg) trafikerar vägen via Märsta.
I Stockholms läns landstings planeringsramverk för Stockholm – Uppsala anges att tågtrafik ska
säkerställas i relationen Uppsala – Knivsta – Märsta. En konsekvens av genomgående stomtrafik via
Arlanda skulle vara att regionaltåg i Etapp 2 trafikerar Märsta i rusningstid, medan resenärerna övrig
tid hänvisas till resa med byte via Arlanda eller Upplands Väsby.
Trafikering med tågtrafik Märsta – Knivsta – Uppsala bör därför studeras vidare i en utredning som
också omfattar trafik med SL-pendeltåg där ett alternativ kan vara att förlänga vissa pendeltåg från
Märsta till Uppsala.
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Mälartåg från Svealandsbanan samt lokala
insatståg
Antal turer vardera riktning vardagar/helger
Ungefärligt antal fordonskm/år
Antal turer regionaltåg ej definierat
1)

Etapp 1

Etapp 2

Stockholm – Uppsala

Stockholm - Uppsala

2

22/12 3)

70 000

1 450 000
ca 14/6

Tillkommer 10 tågpar lördagar.
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Affärsmodell för upphandling av Mälartåg Etapp 2
Det nuvarande avtalet för Mälartågslinjerna är ett nettoavtal vari trafikoperatören SJ tar huvuddelen av
risken för såväl trafikens kostnader som intäkter under avtalsperioden. SJ säljer och prissätter också
själva alla andra biljetter än Movingo och länsperiodbiljetterna.
Inför inriktningsbeslutet har en översyn gjorts av vilken avtalsform som är lämplig för Mälartåg vilken
bland annat inbegripit en dialog med potentiella anbudsgivare i form av en SiU (Samråd inför
Upphandling).
Slutsatsen av översynen är att en upphandling av nettoavtal för Mälartåg inte är lämplig.
Regionaltågstrafiken i Mälardalen genomgår nu en stark utveckling och såväl resandeutveckling som
politiska behov kan göra det nödvändigt att förändra trafiken under avtalsperioden på ett sätt som idag
inte kan förutses. För en sådan situation är ett bruttoavtal, i vilket trafikoperatören får betalt för den
trafik som utförs (kombinerat med incitament för kvalitet och/eller resandeutveckling), mer lämpligt.
Det bedöms också att upphandling av ett nettoavtal skulle missgynna andra anbudsgivare i förhållande
till SJ.




Både i förhållande till MÄLAB och andra potentiella anbudsgivare bedöms SJ ha överlägsen
information om intäkter och resande i trafiken, vilket är en avgörande kunskap i en
upphandling av ett nettoavtal.
Det faktum att framförallt SJ under Etapp 2 antas komma bedriva en omfattande egentrafik
parallellt med Mälartåg utgör en stor och för andra anbudsgivare okontrollerbar risk avseende
trafikens intäkter, eftersom omfattningen av SJ-trafiken och dess prissättning påverkar hur
resenärerna fördelas mellan olika linjer.

En upphandling av ett nettoavtal skulle därmed riskera leda till få anbud och högt anbudspris.
Inriktningen är därför att upphandling av Mälartåg i Etapp 2 ska göras som ett bruttoavtal av liknade
typ som nyttjas av ägarna i den länsvisa regionala buss- och spårtrafiken.

Movingo i Etapp 2
En konsekvens av ett bruttoavtal är att MÄLAB/Mälartåg kan men också kommer behöva erbjuda ett
komplett biljettsortiment som även innehåller biljetter för enstaka resor. Denna typ av biljett kan
erbjudas på olika sätt.




”Mälartågsbiljetter” – biljetter bundna till resor med enbart Mälartåg, på motsvarande sätt som
SJ:s nuvarande enkelbiljetter
”Movingo-biljetter” – biljetter som följer Movingo-konceptet, dvs att de gäller i såväl lokal
som regional trafik längs en sträcka oavsett trafikföretag
”Länsbiljetter” – att MÄLAB:s ägares ordinarie ”enkelbiljetter” även gäller på Mälartåg

Den kraftiga ökningen av försäljning och resande i samband med Movingo-introduktionen indikerar
att Movingo-konceptet är en välkommen nyhet som ökar kollektivtrafikens konkurrenskraft och
attraktivitet.
Inriktningen är därför att i första hand utveckla Movingos biljettsortiment till att också omfatta
biljetter för enstaka resor eller kortare perioder, som då gäller på såväl Mälartåg som i övrig regional
trafik. Därutöver kan det finnas behov av att också erbjuda alternativa biljettlösningar, exempelvis
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möjliggöra för MÄLAB:s ägare att låta länsbiljetter gälla på Mälartåg på samma sätt som
länsperiodkort gör under Etapp 1.

Fordonsförsörjning för Mälartåg i Etapp 2
För trafiken på Mälartågslinjerna i Transitio anskaffat nya fordon av typ ER1, vilka hyrs ut till
MÄLAB. Anskaffningen har gjorts upp uppdrag av MÄLAB:s (och Transitios) ägare där respektive
ägare ställt garantier (borgen) för ett visst antal fordon baserat på andel av den planerade trafiken.
Fordonen är identiska och disponeras av MÄLAB som en gemensam flotta. Kostnaden för fordonen
betalas indirekt genom att fordonshyran utgör den del av trafikkostnaderna.
Utöver ER1-fordonen ingår också fyra Regina-fordon i flottan, vilka MÄLAB hyr från Transitio med
Region Västmanland som borgenär.
Inriktning med fler Regina-fordon för UVEN
UVEN-linjen har en delvis annan karaktär än övriga Mälartågslinjer, med mer utspritt resande längs
linjen och generellt färre resenärer per avgång. Linjen trafikeras idag med mindre motorvagnar av
typen Regina och X12. De fyra Reginafordonen (och tre av de sju X12-fordonen) hyrs från Transitio.
Från år 2021 ska X12-fordonen ersättas av ER1-fordon, medan Reginafordonen behålls.
ER1-fordonen, som är dubbeldäckade med fyra vagnar och 350 sittplatser, är väl stora för UVEN:s
behov och en trafikering med enbart Reginafordon skulle sänka kostnaderna med ca 4-5 miljoner kr
per fordon och år.
Region Uppsala kommer 2019-2020 börja trafikera Upptåget med nya ER1-fordon varvid sex
Reginafordon blir övertaliga vilka tillsammans med befintliga Reginafordon skulle göra det möjligt att
trafikera UVEN med tio Reginafordon och en ER1. Övriga ER1-fordon som anskaffats för UVEN,
som levereras kring årsskiftet 2020/2021, nyttjas istället för trafikutökningen i Etapp 2.
En konsekvens av rockaden skulle bli att X12-fordonen fasas ut vintern 2020 vilket är ca ett år tidigare
än planerat. Det kommer också uppstå ett temporärt överskott av 5-6 ER1-fordon under år 2020 och
det är i så fall lämpligt att nyttja dessa för att tidigarelägga delar av den planerade trafikutökningen i
Etapp 2.
Beslut om möjlighet att hyra ytterligare Regina-fordon fattas av Transitio under våren. Om det inte är
möjligt att tillföra fler Regina-fordon till UVEN bör det övervägas ifall befintliga Regina-fordon
istället ska ersättas av ER1 eller ER2 (en tre-vagnars version av ER1), för att därigenom minska
komplexiteten för trafikoperatör och underhållsföretag.
Fordonsbehov för Mälartåg Etapp 2
Det totala fordonsbehovet för trafiken med Mälartåg i Etapp 2 är 50 fordon inklusive reservfordon.
Nedan redovisas en fördelning av fordonen mellan respektive ägare, utifrån respektive ägares
beräknade andel fordonskilometer i respektive län. UVEN:s delsträcka Linköping – Norrköping är
exkluderad ur beräkningen på grund av osäkerheten om trafikomfattningen i Etapp 2.
Fordonsbehov och fördelning kan komma att förändras något i kommande genomförandebeslut, bland
annat med hänsyn till möjligheten att samnyttja fordon mellan linjer, nya data över
resandeutvecklingen och storlek på fordonsreserv.

www.malab.se

Utveckling och förvaltning av regional tågtrafik

Stockholm • Södermanland • Uppsala • Västmanland • Örebro • Östergötland

1023

18(18)

Antal beställda fordon Etapp 1

Antal fordon Etapp 2

Stockholm läns landsting

12

15

Kommunalförbundet Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet

18

21

Region Uppsala

2

Region Västmanland

5

7

Region Örebro

2

2

Region Östergötland

3

Transitio kan avropa ytterligare fordon så att fordonen finns tillgängliga för trafik till avtalsskiftet i
december 2021. Det finns fördelar med att ett kompletterande avrop görs direkt, bland annat minskar
riskerna och projektkostnaderna ifall tillverkningen inte behöver återstartas utan istället kan göras som
en förlängning av befintlig serie.
Depåkapacitet i Etapp 2
Eskilstunadepån projekterades ursprungligen för en flotta om 46 fordon. Inkluderas de åtta fordon som
Region Uppsala planerar underhålla i depån skulle depån komma att behöva hantera 58 fordon. Inför
genomförandebeslutet behöver därför utredas om behov finns av att utöka depåkapaciteten,
exempelvis genom utbyggnad av Eskilstunadepån, byggnation av en ny depå i Uppsalaområdet eller
att underhålla Reginafordonen i annan befintlig depå.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11

Ks §

113 (x)

KS 2018/253

Reglemente för ekonomisk ersättning till
förtroendevalda – Mandatperioden 2019-2022
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige upphäver beslut Kf § 28/2018 - Revidering och komplettering av
underlag till bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda.
2. Kommunfullmäktige upphäver beslut Kf § 73/2017 – Arvode och omfattning för
Överförmyndaren.
3. Kommunfullmäktige upphäver beslut Kf § 3/2017 – Arvode och omfattning för
biträdande Överförmyndaren.
4. Kommunfullmäktige antar Reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda i Vingåkers kommun – Mandatperioden 2019-2022.
Sammanfattning av ärendet
Inför ny mandatperiod har arvodesreglementet för de förtroendevalda i Vingåkers
kommun setts över. Enligt sedvänja är det nuvarande Kommunfullmäktige som
beslutar om reglementet inför ny mandatperiod. Förslaget till nytt reglemente har
gemensamt arbetas fram av kommunalråd och oppositionsråd i Vingåkers kommun.
De största förändringarna mot tidigare reglemente är följande:
-

-

-

Arvodet för Socialnämndens vice ordförande ökas från 10 till 12,5 procent
(beräknat på 80 procent av riksdagsledamöternas arvode).
Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan inte betalas ut till en juridisk person.
Den kan heller inte betalas ut som konsultarvode eller motsvarande.
Förtroendevald som är bosatt utanför kommunen har inte rätt till ersättning
från bostadsorten.
Hel- och deltidsengagerade förtroendevalda i Vingåkers kommun kan begära
föräldraledighet enligt motsvarande villkor som gäller för anställda inom
kommunen.
Ordförande och vice ordförande ges rätt till mötesarvode i egen nämnd.
Ett fast arvode på 300 kronor betalas ut för protokolljustering. I den summan
ingår reseersättning och tid. För ordförande och vice ordförande ingår
protokollsjustering i uppdraget
Förändrad modell för arvode till valnämndens ordförande och vice
ordförande. Modellen innebär att ordförande får 10 procent, och vice
ordförande 4 procent under de månander valnämnden har sammanträden
(beräknat på 80 procent av riksdagsledamöternas arvode).

De förslagna förändringarna är markerade i bilagan.
I samband med att beslutet fattas upphävs tidigare arvodesreglementet, samt de separat
fattade besluten för omfattning av uppdrag och arvoden för Överförmyndaren och
biträdande Överförmyndaren.
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PM
Datum

2018-05-15
Handläggare

Anneli Bengtsson
Charlotte Prennfors
Diarienummer

KS 2018/253

Reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda i Vingåkers kommun –
Mandatperioden 2019-2022
Förslag till beslut
Kommunalrådet och oppositionsrådet föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige upphäver beslut Kf § 28/2018 - Revidering och komplettering av
underlag till bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda.
2. Kommunfullmäktige upphäver beslut Kf § 73/2017 – Arvode och omfattning för
Överförmyndaren.
3. Kommunfullmäktige upphäver beslut Kf § 3/2017 – Arvode och omfattning för
biträdande Överförmyndaren.
4. Kommunfullmäktige antar Reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda i Vingåkers kommun – Mandatperioden 2019-2022.
Beskrivning av ärendet
Inför ny mandatperiod har arvodesreglementet för de förtroendevalda i Vingåkers
kommun setts över. Enligt sedvänja är det nuvarande Kommunfullmäktige som
beslutar om reglementet inför ny mandatperiod. Förslaget till nytt reglemente har
gemensamt arbetas fram av kommunalråd och oppositionsråd i Vingåkers kommun.
De största förändringarna mot tidigare reglemente är följande:
-

-

Arvodet för Socialnämndens vice ordförande ökas från 10 till 12,5 procent
(beräknat på 80 procent av riksdagsledamöternas arvode).
Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan inte betalas ut till en juridisk person.
Den kan heller inte betalas ut som konsultarvode eller motsvarande.
Förtroendevald som är bosatt utanför kommunen har inte rätt till ersättning
från bostadsorten.
Hel- och deltidsengagerade förtroendevalda i Vingåkers kommun kan begära
föräldraledighet enligt motsvarande villkor som gäller för anställda inom
kommunen.
Ordförande och vice ordförande ges rätt till mötesarvode i egen nämnd.
Ett fast arvode på 300 kronor betalas ut för protokolljustering. I den summan
ingår reseersättning och tid. För ordförande och vice ordförande ingår
protokollsjustering i uppdraget
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-

Förändrad modell för arvode till valnämndens ordförande och vice
ordförande. Modellen innebär att ordförande får 10 procent, och vice
ordförande 4 procent under de månander valnämnden har sammanträden
(beräknat på 80 procent av riksdagsledamöternas arvode).

De förslagna förändringarna är markerade i bilagan.
I samband med att beslutet fattas upphävs tidigare arvodesreglementet, samt de separat
fattade besluten för omfattning av uppdrag och arvoden för Överförmyndaren och
biträdande Överförmyndaren.
Ärendets beredning
Föreslaget arvodesreglemente för mandatperioden 2019-2022 har gemensamt arbetats
fram av kommunalråd och oppositionsråd i Vingåkers kommun. Samtliga partier i
Kommunfullmäktige har haft möjlighet att lämna synpunkter. Därefter har
Kommunfullmäktiges presidium lämnat sina synpunker på underlaget.
Bilagor
-

Reglemente för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Vingåkers
kommun – Mandatperioden 2019-2022

Beslutet skickas till
Personalenheten
Förtroendemannaregistret
Kommunchefen
Partiföreträdare i Kommunfullmäktige

Anneli Bengtsson
Kommunalråd

Charlotte Prennfors
Oppositionsråd
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Allmänna bestämmelser
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
§1
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1-2 §§
kommunallagen (2017:725).
Alla ordföranden och vice ordföranden är endast berättigade till ersättningar enligt 7 §,
9 § 2:a stycket samt 10 – 19 §§.

Ersättningsberättigade sammanträden m.m.
§2
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som
medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3 – 6 §§, 10
§ och 13-16 §§ för:
a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen
och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas
sammanträden,
b) protokollförda sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och
arbetsgrupper,
c) förhandling eller protokollförda sammanträden avseende förberedelse inför
förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen,
d) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.
e) övriga uppdrag som nämnden beslutar om deltagande i, t ex konferenser,
informationsmöten, studiebesök eller dylikt, överläggning med företrädare för
annat kommunalt organ, kommunalt samrådsorgan, besiktning eller inspektion,
överläggning med utomstående myndighet eller organisation.

3
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Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för
förlorad pensions- och semesterförmåner
Förlorad arbetsinkomst
§3
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller annan
förlorad ersättning såsom arbetslöshetsersättning och föräldrapenning med högst det
belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst eller förlorats men inte till vilket
belopp har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senaste
fastställda sjukpenningen för dag på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevald med F-skattsedel ska få ersättning för förlorad arbetsinkomst samt
förlorad pensions- och semesterförmåner efter uppvisande av senaste årets taxerade
inkomst med högst de belopp kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga.
Kommunen betalar ersättning för den delen av den förlorade arbetsinkomsten som
motsvarar tiden för själva sammanträdet eller uppdraget, tiden för resor till och från
sammanträdet eller uppdraget och eventuell tid som åtgått för praktiska förberedelser i
anslutning till sammanträdet eller uppdraget, t.ex. omklädnad.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst ska täcka den enskildes inkomstförlust
(Maximalt 1600 kr/dag).
Ersättningen kan aldrig betalas ut till en juridisk person. Inte heller som konsultarvode
eller motsvarande.

Förlorad pensionsförmån
§4
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån med högst
det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Förlorad semesterförmån
§5
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst
det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på
vilket sätt har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt
bilaga.
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Ersättning för förlorade semesterdagar på grund av uppdrag som förtroendevald i
Vingåkers kommun ska utbetalas efter begäran av den förtroendevalda. Förlusten av
semesterdagar ska styrkas av den förtroendevalda. Utbetalning sker en gång per år.

Särskilda arbetsförhållanden m.m.
§6
Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda
med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan
anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt
anslutning till sammanträdet eller motsvarande.
Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller
motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller
motsvarande.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för
styrkta förlorade semesterförmåner om schablonersättning tidigare utbetalats för den
förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna.

Föräldraledighet
§7
Hel- och deltidsengagerade förtroendevalda i Vingåkers kommun kan begära
föräldraledighet enligt motsvarande villkor som gäller för anställda.
Föräldraledighet ska gälla för en längre och sammanhängande tidsperiod.
Föräldraledigheten ska godkännas av Kommunfullmäktige, som också utser ersättare.
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Arvoden m.m.
Årsarvode
§7§8
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid
har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet i den utsträckning som fullmäktige
beslutat enligt bilaga utan att arvodet reduceras. Ledigheten skall förläggas på sådant
sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras.
För årsarvoderad förtroendevald som är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag skall
arvodet minskas i motsvarande mån. Om frånvaron beror på sjukdom tillämpas AB i
lydelse 2014-10-01 § 28 och vid föräldraledighet AB i lydelse 2014-10-01 § 29.
I bilagan anges också vad som årsarvodet för ordförande och vice ordförande
inbegriper ersättning för.
Jourersättning, 60.000 kronor per år, inrättas för socialnämnden.

Begränsat arvode
§8§9
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt
till begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
För årsarvoderad förtroendevald som är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag skall
arvodet minskas i motsvarande mån. Om frånvaron beror på sjukdom tillämpas AB i
lydelse 2014-10-01 § 28 och vid föräldraledighet AB i lydelse 2014-10-01 § 29.
I bilagan anges också vad som årsarvodet för ordförande och vice ordförande
inbegriper ersättning för.

Arvode för sammanträden m.m.
§ 9 § 10
Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade enligt § 7 § 8, har rätt till sammanträdesarvode med belopp och på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Sammanträdesarvodet ska vara med inställelse- och inläsningsarvode för första
timmen och sedan ersättning per påbörjad halvtimme.
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Vid ajournerade sammanträden utbetalas sammanträdesersättning som vid pågående
sammanträde, dock maximalt två timmar.
Protokolljustering ska ersättas lika som övriga sammanträden.

Protokolljustering
§ 11
För protokolljustering utgår ett fast arvode på 300 kronor. I arvodet ingår
reseersättning och tid.

Kommunal pension
§ 10 § 12
Förtroendevalda på hel- och deltid
Kommunen har tidigare antagit ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda” (PBF). Bestämmelserna har gällt från och med 2003-01-01.
Bestämmelserna omfattar förtroendevalda på heltid och förtroendevalda på deltid med
en uppdragstid motsvarande minst 40 procent av heltid. Pension och
avgångsersättning samordnas med eventuell förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst
motsvarande tre prisbasbelopp per år undantas dock från samordning. I övrigt
beräknas och utbetalas pension och avgångsersättning enligt bestämmelserna i PBF.
Fritidpolitiker
Kommunens fritidspolitiker får ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån enligt
bilaga.
Nytillträdda förtroendevalda efter 2015-01-01
För förtroendevalda som nytillträder uppdrag efter valet 2014 eller senare gäller
istället från och med 2015-01-01 ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda” (OPF-KL).
OPF-KL gäller inte för förtroendevalda som avgår 2014-12-31 eller senare med rätt
till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För
dessa förtroendevalda fortsätter PBF att gälla.

Ersättning för kostnader
Resekostnader
§ 11 § 13
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Ersättning för resekostnader vid sammanträde och uppdrag inom kommunen utgår
enligt det kommunala bilavtalet om avståndet från den förtroendevaldas fasta bostad
eller hans arbetsplats till sammanträdesplatsen överstiger fem kilometer.
Ersättning för resekostnader och traktamente vid sammanträde eller uppdrag utom
kommunen utgår enligt de kommunala bil- och traktamentsavtalen.
Vid resa med kollektivtrafik ersätts den förtroendevalde med faktiskt kostnad. Vid
tågresa ska i första hand 2:a klass användas.
Förtroendevald har rätt till ersättning för resekostnader som uppstår på grund av
uppdraget, till exempel till och från ett nämndsammanträde.
Reseersättning utbetalas om färdvägen enkel resa till platsen för
sammanträdet/förrättningen överstiger fem kilometer. Billigast färdsätt ska väljas. Om
egen bil används utgår ersättning enligt samma regler som för kommunens anställda.
Ersättning betalas enbart ut för den merkostnad för resor som orsakats av uppdraget.
Till exempel ersätts inte arbetsresor som skulle ha genomförts samma dag för
motsvarande kostnad. Förtroendevald som veckopendlar till arbete eller studier har
inte rätt till reseersättning för separat resa som orsakas av uppdraget.
Förtroendevald som är bosatt utanför kommunen har inte rätt till ersättning från
bostadsorten.
Barntillsynskostnader
§ 12 § 14
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om
särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas
dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan
närstående och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.
Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk
§ 13 § 15
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit, till följd av deltagande vid
sammanträden eller motsvarande, för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt
sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med
högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Ersättningen betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan
närstående.
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Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader
§ 14 § 16
Ersättning betalas till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda kostnader som
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte
ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med
inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas dock med högst
det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Övriga kostnader
§ 15 § 17
För andra kostnader än som avses i 11-14 §§ 12-16 §§ betalas ersättning om den
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom.

Gemensamma bestämmelser
Hur man begär ersättning
§ 16 § 18
För att få ersättning enligt 3-6 §§ och 11-15 §§ 11-16 §§ skall den förtroendevalde
styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till
fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem.
För att erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst skall förlusten intygas av
arbetsgivaren på fastställd blankett eller genom uppvisande av verifierad
lönespecifikation där inkomstförlusten redovisas.
Arvode enligt 7-9 10 §§ betalas ut utan föregående anmälan.
§ 17 § 19
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån skall framställas i samband med
och senast inom två år från pensionstillfället.
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad semesterförmån eller
yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom
ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.

Tolkning av bestämmelserna
§ 18 § 20
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Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av
kommunstyrelsen.

Utbetalningar
§ 19 § 21
Utbetalning av arvoden och övriga ersättningar sker månatligen.
Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad.
För övriga ersättningar gäller att styrkta uppgifter enligt § 16 18 skall vara
personalenheten tillhanda senaste den 5:e i varje månad för utbetalning samma månad.
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Bilaga – Tillämpningsanvisningar för ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda
§ 3 Förlorad arbetsinkomst
•

Verifierat belopp, maximalt: 200 kr/timma, 1600 kr/dag

•

Schablonberäknat belopp:

a) sjukpenning/dag x 125 % x 30 dagar = ersättning/timma, maximalt 200 kr/timma, 1 600
kr/dag
165 timmar
b) sjukpenning/dag x 125 % x 365 dagar = ersättning/dag, maximalt 1 600 kr/dag
260 dagar
Halvdagsersättning = ersättning/dag enligt b) x 50 %

c) Förtroendevald med F-skattsedel kan som alternativ till a-b ovan begära ersättning
med maximalt 200 kr/timma och maximalt 1 600 kr/dag

§ 4 Förlorad pensionsförmån
• Verifierat belopp.
• Schablonberäknat belopp: 4,5 procent på utbetald ersättning för förlorad
arbetsinkomst.

§ 5 Förlorad semesterförmån
• Verifierat belopp.
• Schablonberäknat belopp: 12 procent på utbetald ersättning för förlorad
arbetsinkomst.

§ 7 8 Årsarvode
Årsarvoden enligt nedan ska följa riksdagsledamöternas arvode (65.400:-/månad år
2018) och med nedan angiven arvodesnivå för respektive uppdrag
1. Kommunstyrelsens ordförande: 90 procent av riksdagsledamöternas arvode.
2. Insynsråd/oppositionsråd: 80 procent av riksdagsledamöternas arvode.
3. Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden: 80 procent av riksdagsledamöternas
arvode.
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4. Socialnämndens ordförande: 80 procent av riksdagsledamöternas arvode.
Fördelning:
Uppdragstid
Kommunstyrelsens ordförande
100 %
Kommunstyrelsens insynsråd
95 %
Socialnämndens ordförande
45 %
Barn-och utbildningsnämndens ordförande
40 %

Månadsarvode
54.900:46.360:21.960:19.520:-

De årsarvoderade har rätt till ledighet med 32 dagar/år enligt semestervillkoren i
Allmänna Bestämmelser (AB).

§ 8 9 Begränsat arvode, årsarvode
I procent av riksdagsledamöternas arvode. (beräknat på 80 procent av
riksdagsledamöternas årsarvode)

Ordförande i Kommunfullmäktige

%
10

2015
58. 560:-

Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande i Valnämnden1
V. ordförande i Kommunstyrelsen
V. ordförande i Socialnämnden
V. ordförande i Barn- och utbildningsnämnden
V. ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden
V. ordförande i Kultur- och fritidsnämnden
V. ordförande i Valnämnden2
1:e vice ordförande i Kommunfullmäktige
2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige
Ordförande för revisionen
V. ordförande för revisionen
Revisorer3
Ordförande i AB Vingåkershem
Ordförande i Vingåkers Kommunfastigheter AB
V ordförande i AB Vingåkershem
V ordförande i Vingåkers Kommunfastigheter AB
Ordförande Vingåker Vatten och Avfall AB

15
15
10
10
10 12,5
10
4
4
4
4
4
6
4
3
7,5
7,5
4
4
5

87.840:87.840:11.712:58.560:58.560:58.560:23.424:
23.424:-

V. ordförande i Vingåker Vatten och Avfall AB

2,5

23.424:23.424:35.136:23.424:17.568:43.920:43.920:23.424:23.424:29.280:-

Arvodet betalas ut under de månader Valnämnden har sina sammanträden. I övrigt arvoderas ej
ordförande.
2 Arvodet betalas ut under de månader Valnämnden har sina sammanträden. I övrigt arvoderas ej
vice ordförande.
3 Arvodet till revisorer inkluderar även revision av kommunala bolag, kommunalförbund o dyl.
1
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Borgerlig begravningsförrättare, per förrättning
Borgerlig vigselförrättare, per förrättning
Överförmyndaren
Bitr. Överförmyndaren

13

Fast arvode
900:Fast arvode
900:15
5

900:900:-
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Ordförandens och vice ordförandens arbetsuppgifter inom ramen
för årsarvodet
Exempel på förrättningar inom kommunen som skall anses ingå i ordförandens och
vice ordförandens arbetsuppgifter och täckas av årsarvodet. För förrättning utom
kommunen utgår ersättning.
•

Rutinmässigt följa förvaltningens arbete.

•

Överläggning med anställd.

•

Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan
anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt.

•

Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av handling
såsom protokollsjustering.

•

Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt.

•

Fatta beslut i ärenden som nämnden delegerat.

•

Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke
kommunala organ.

•

Restid i anledning av uppräknade åtgärder.

•

Deltagande i besiktning, inspektion eller motsvarande.

•

Justering av protokoll i egen nämnd

§ 9 10 Arvode för sammanträden m.m.
Arvode för sammanträde utgår med 300 kronor för första timmen och därefter med 50
kronor per påbörjad halvtimme.
Dagarvode för andra uppdrag än sammanträden maximeras till 300 kronor för halvdag
och 600 kronor för heldag.
Ej tjänstgörande ersättare erhåller fullt arvode.

§ § 12-14 14-16 Ersättningar för kostnader
Ersättning för kostnader för barntillsyn, för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller
svårt sjuk samt för funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader enligt §§ 12 –
14 14-16 utbetalas verifierat belopp eller maximalt 215 kronor per timme.
Beloppet är aktuell medeltimlön för barnskötare/undersköterska inklusive
semesterersättning och personalomkostnadspålägg i Vingåkers kommun.
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Lathund
Sammanträden nämnd, utskott, styrelser, råd, revision samt annat t.ex.
utbildningar och beredningar
Arvode ordföranden och vice
ordföranden i nämnder, styrelser,
revision och råd
Arvode övriga ledamöter

NEJ (Kan dock få i annan nämnd)
JA

Förlorad arbetsförtjänst ordföranden och
vice ordföranden i nämnder, styrelser,
revision och råd
Förlorad arbetsförtjänst övriga ledamöter

NEJ (Kan dock få i annan nämnd)
JA

JA

JA

Reseersättning utgår till alla förtroendevalda om avståndet överstiger 5 km.

Justering av protokoll
Arvode ordföranden och vice
ordföranden i nämnder, styrelser,
revision och råd
Arvode övriga ledamöter

NEJ (Kan dock få i annan nämnd)

JA

Reseersättning utgår till alla förtroendevalda om avståndet överstiger 5 km.
Förlorad arbetsförtjänst ordföranden och
vice ordföranden i nämnder, styrelser,
revision och råd
Förlorad arbetsförtjänst övriga ledamöter

15

NEJ (Kan dock få i annan nämnd)
JA
JA
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11

Ks §

115 (x)

KS 2018/257

Gemensam Överförmyndarnämnd och förvaltning för
Flens, Gnesta och Vingåkers kommuner
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
-

-

-

-

-

-

att från och med 2019-01-01 för mandatperioden 2019 - 2022 och tills vidare
bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Flen, Gnesta och Vingåkers
kommuner.
att den gemensamma nämnden benämns ”Överförmyndarnämnden för Flens,
Gnesta och Vingåkers kommuner”
att respektive kommunfullmäktige väljer en ordinarie ledamot och en ersättare
i den gemensamma nämnden. Att Flens kommun blir värdkommun och väljer
ordförande i den gemensamma nämnden
att Flens kommun väljer två vice ordföranden, en från varje kommun, bland
de valda ledamöterna från Gnesta och Vingåkers kommuner
att arvoden till ledamöterna i den gemensamma nämnden regleras i respektive
kommuns arvodesreglemente och utbetalas av respektive kommun
att Flens kommun får i uppdrag att i samverkan med Gnesta och Vingåkers
kommuner ta fram förslag till reglemente för den gemensamma nämnden och
avtal för samverkan
att arbetet med att samlokalisera och bilda ett gemensamt kontor för handläggning av kommunernas ärenden påbörjas efter detta beslut antagits i
respektive kommuns fullmäktige
att en verksamhetsledare rekryteras för att bygga upp, leda, styra och utveckla
kontoret och att en budget för verksamheten upprättas årligen av
värdkommunen och samverkas med övriga kommuner
att kostnaderna för den gemensamma nämnden och kontoret fördelas utifrån
antal ställföreträdarskap 31/12 året före verksamhetsåret.

Sammanfattning av ärendet
Flens, Gnesta och Vingåkers kommuner har låtit ta fram ett beslutsunderlag för
samverkan kring överförmyndarverksamheten. Syftet är främst att bibehålla el-ler öka
kvaliteten i verksamheten samt minska sårbarheten. I beslutsunderlaget förordas att en
gemensam överförmyndarnämnd bildas för mandatperioden 2019-2022. Nämnden
föreslås bestå av en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive kommun.
Förslaget innebär också att arbetet med att bilda ett gemensamt kontor inleds under
2018. Den gemensamma nämnden och kontorets verksamhet, uppgifter och
bemanning med mera regleras via ett reglemente och ett avtal mellan de tre
samverkande kommunerna. Den promemoria som utgör beslutsunderlaget till detta
beslut redovisas i bilaga till denna tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Tjänsteskrivelse från Flens kommun
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11

116 (x)

Utredning från Flens kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-05-16
Handläggare

Joacim Bock
0151-193 81
joacim.bock@vingaker.se
Diarienummer

KS 2018/257

Gemensam Överförmyndarnämnd och förvaltning för
Flens, Gnesta och Vingåkers kommuner
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Kommunfullmäktige beslutar

-

-

-

-

-

-

att från och med 2019-01-01 för mandatperioden 2019 - 2022 och tills vidare
bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Flen, Gnesta och Vingåkers
kommuner.
att den gemensamma nämnden benämns ”Överförmyndarnämnden för Flens,
Gnesta och Vingåkers kommuner”
att respektive kommunfullmäktige väljer en ordinarie ledamot och en ersättare
i den gemensamma nämnden. Att Flens kommun blir värdkommun och väljer
ordförande i den gemensamma nämnden
att Flens kommun väljer två vice ordföranden, en från varje kommun, bland
de valda ledamöterna från Gnesta och Vingåkers kommuner
att arvoden till ledamöterna i den gemensamma nämnden regleras i respektive
kommuns arvodesreglemente och utbetalas av respektive kommun
att Flens kommun får i uppdrag att i samverkan med Gnesta och Vingåkers
kommuner ta fram förslag till reglemente för den gemensamma nämnden och
avtal för samverkan
att arbetet med att samlokalisera och bilda ett gemensamt kontor för handläggning av kommunernas ärenden påbörjas efter detta beslut antagits i
respektive kommuns fullmäktige
att en verksamhetsledare rekryteras för att bygga upp, leda, styra och utveckla
kontoret och att en budget för verksamheten upprättas årligen av
värdkommunen och samverkas med övriga kommuner
att kostnaderna för den gemensamma nämnden och kontoret fördelas utifrån
antal ställföreträdarskap 31/12 året före verksamhetsåret.

Beskrivning av ärendet
Flens, Gnesta och Vingåkers kommuner har låtit ta fram ett beslutsunderlag för
samverkan kring överförmyndarverksamheten. Syftet är främst att bibehålla el-ler öka
kvaliteten i verksamheten samt minska sårbarheten. I beslutsunderlaget förordas att en
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gemensam överförmyndarnämnd bildas för mandatperioden 2019-2022. Nämnden
föreslås bestå av en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive kommun.
Förslaget innebär också att arbetet med att bilda ett gemensamt kontor inleds under
2018. Den gemensamma nämnden och kontorets verksamhet, uppgifter och
bemanning med mera regleras via ett reglemente och ett avtal mellan de tre
samverkande kommunerna. Den promemoria som utgör beslutsunderlaget till detta
beslut redovisas i bilaga till denna tjänsteskrivelse.
Bilagor
Tjänsteskrivelse från Flens kommun
Utredning från Flens kommun

Beslutet skickas till
Flens Kommun
Gnesta Kommun
Överförmyndaren

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef
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DATUM

2018-05-15

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningsförvaltningen
TJÄNSTESTÄLLE

Utrednings- och strategiavdelningen

HANDLÄGGARE

Ingrid Ivarsson

DIARIENR

KS/2018:67
Gemensam överförmyndarnämnd och förvaltning för Flen, Gnesta och Vingåkers kommun

ÄRENDE

Till Kommunstyrelserna i Flen, Gnesta och
Vingåker

Gemensam överförmyndarnämnd och förvaltning för Flen, Gnesta
och Vingåkers kommuner
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att från och med 2019-01-01 för mandatperioden 2019 - 2022 och tills vidare
bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner.
att den gemensamma nämnden benämns ”Överförmyndarnämnden för Flens,
Gnesta och Vingåkers kommuner”
att respektive kommunfullmäktige väljer en ordinarie ledamot och en ersättare i
den gemensamma nämnden. Att Flens kommun blir värdkommun och väljer
ordförande i den gemensamma nämnden
att Flens kommun väljer två vice ordföranden, en från varje kommun, bland de
valda ledamöterna från Gnesta och Vingåkers kommuner
att arvoden till ledamöterna i den gemensamma nämnden regleras i respektive
kommuns arvodesreglemente och utbetalas av respektive kommun
att Flens kommun får i uppdrag att i samverkan med Gnesta och Vingåkers
kommuner ta fram förslag till reglemente för den gemensamma nämnden och
avtal för samverkan
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att arbetet med att samlokalisera och bilda ett gemensamt kontor för handläggning av kommunernas ärenden påbörjas efter detta beslut antagits i respektive kommuns fullmäktige
att en verksamhetsledare rekryteras för att bygga upp, leda, styra och utveckla
kontoret och att en budget för verksamheten upprättas årligen av värdkommunen och samverkas med övriga kommuner
att kostnaderna för den gemensamma nämnden och kontoret fördelas utifrån
antal ställföreträdarskap 31/12 året före verksamhetsåret.
Sammanfattning
Flens, Gnesta och Vingåkers kommuner har låtit ta fram ett beslutsunderlag för
samverkan kring överförmyndarverksamheten. Syftet är främst att bibehålla eller öka kvaliteten i verksamheten samt minska sårbarheten. I beslutsunderlaget
förordas att en gemensam överförmyndarnämnd bildas för mandatperioden
2019-2022. Nämnden föreslås bestå av en ordinarie ledamot och en ersättare
från respektive kommun. Förslaget innebär också att arbetet med att bilda ett
gemensamt kontor inleds under 2018. Den gemensamma nämnden och kontorets verksamhet, uppgifter och bemanning med mera regleras via ett reglemente och ett avtal mellan de tre samverkande kommunerna. Den promemoria
som utgör beslutsunderlaget till detta beslut redovisas i bilaga till denna tjänsteskrivelse.

Håkan Bergsten
Kommunchef

Sara Molander
Utrednings- och

strategichef

Bilaga:
Underlag för principbeslut – Gemensam överförmyndarnämnd och förvaltning
för Flens, Gnesta och Vingåkers kommun.

Beslutet expedieras till:
Flens kommuns överförmyndare
Gnesta kommun och dess överförmyndare
Vingåkers kommun och dess överförmyndare.
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Underlag för ställningstagande
Flens kommun/Utrednings- och strategiavdelningen
Ingrid Ivarsson
Datum: 2018-05-15

Gemensam överförmyndarnämnd och
förvaltning för Flen, Gnesta och Vingåkers
kommuner - underlag för principbeslut
Inledning
Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner har låtit ta fram ett beslutsunderlag för samverkan
kring överförmyndarverksamheten. Utgångspunkten är att skapa en gemensam nämnd och
ett gemensamt kontor. Detta för att bredda underlaget för verksamheten och skapa goda
förutsättningar att möta behov och utmaningar idag och i framtiden. Flens kommun har haft
en samordnande roll i arbetet. Arbetet har delats in i två etapper för att hinna fatta beslut om
en gemensam nämnd innan valet. Del 1 detta dokument har till syfte att ta fram underlag för
ett principbeslut före valet. I del 2 kommer fördjupningar att göras i form av bland annat avtal
och delegeringsordning.
Syftet är att en gemensam nämnd med tillhörande förvaltning ska leda till bibehållen eller
ökad kvalitet med minskad sårbarhet i verksamheten. Genom att samverka i handläggningen
skapas bättre förutsättningar för kompetensutveckling, hög kvalitet samt rättssäker och
effektiv hantering. Målet är att skapa mervärde för alla tre kommunerna och ytterst för de
som är beroende av verksamhetens tjänster.
Underlaget till principbeslutet har tagits fram i dialog med Gnesta och Vingåkers kommuner i
den mån den snäva tidsplanen tillåtit detta. Insamling och sammanställning har gjorts av
relevanta fakta för principbeslutet såsom viss ärendestatistik, ekonomi, organisation och
bemanning En viss bevakning har också gjort av aktuell lagstiftning, goda exempel på
administrativ samverkan och pågående arbete av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)
inom området.
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Omvärlden
Överförmyndarverksamheten har under flera år varit föremål för förändringar, ökade krav,
utredning och granskning. Under år 2015 när flyktingmottagandet var som störst sattes
överförmyndarverksamheten på hårda prov. Bland annat genom mottagande en stor mängd
ensamkommande flyktingbarn. De förändringar som riksdagen beslutat utreda vidare är
exempelvis utökade kompetenskrav på överförmyndare, högre krav vid granskning av
ställföreträdares redovisning, obligatorisk basutbildning och riktade utbildningar för
ställföreträdare. Även en uppdelning av ställföreträdarnas förordnande i personliga och
ekonomiska angelägenheter ska utredas.
Riksrevisionens har granskat om staten säkerställer att överförmyndar- och
ställföreträdartillsynen är rättssäker. Rapporten publicerades i december 2017, där föreslås
regeringen tillsätta en utredning som ser över systemet som helhet och föreslå hur tillsynen
på området bör organiseras.
Överförmyndarverksamhet är i små och medelstora kommunerna ofta begränsade till en eller
ett fåtal handläggare. Detta medför att verksamheten är sårbar och att det är svårt att
upprätthålla rimlig kompetensnivå främst inom områdena juridik och ekonomi. Det är därför
naturligt att söka samarbete med andra kommuner, vilket också kommunallagen och
föräldrabalken tillåter. Även länsstyrelserna förespråkar samverkan. Samverkan kan ske på
olika sätt. Exempelvis administrativ samverkan genom ett avtal där en kommun påtar sig
rollen som värdkommun. Övriga kommuner i samverkan överlåter utförandet till
värdkommunen och mellanhavandena regleras ekonomiskt. Det är också möjligt att bilda en
gemensam nämnd. Däremot är det inte möjligt att integrera överfömyndarverksamheten i en
annan nämnd. Samverkan kan också ske i enklare former.
Sveriges kommuner och landsting, SKL, anser att regeringen bör sätta till en utredning som
förutsättningslöst får i uppdrag att utforma förslag till en ny lagstiftning som på ett rättssäkert
sätt svarar mot dagens behov och förutsättningar. SKL konstaterar att uppdragen för
ställföreträdarna har blivit allt mer krävande och ersättningen är låg. Detta har lett till att flera
tar på sig för många uppdrag och att väntetiderna för att få en ställföreträdare har blivit långa.

Kommunernas uppdrag
I alla landets kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.
Detta regleras i kommunallagen. Uppgiften är att hjälpa omyndiga barn, eller myndiga
personer som inte av egen kraft har förmåga att ta vara på sin rätt ekonomiskt eller rättsligt.
Detta görs genom att förmyndare, gode män eller förvaltare (benämns samlat för
ställföreträdare) utses för att bevaka den enskildes intressen.
Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över ställföreträdarnas arbete samt kontrollera
att den enskildes tillgångar används på ett skäligt sätt för individens nytta. Överförmyndarens
uppgift är också att rekrytera och utbilda lämpliga ställföreträdare.
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Överförmyndarens uppdrag regleras i första hand i föräldrabalken, kapitel 10-12.
Bestämmelserna kring ensamkommande barn regleras i lagen om god man för
ensamkommande barn (SFS 2005:429). Länsstyrelsen och justitieombudsmannen (JO) har
tillsyn över överförmyndarens eller överförmyndarnämndens verksamhet.

Underlag för principbeslut
Gemensam nämnd
Kommunen är skyldig enligt kommunallagen att utse en överförmyndare eller en
överförmyndarnämnd som väljs av kommunfullmäktige för mandatperioden 4 år.
Överförmyndaren eller ledamöterna i nämnden måste vara valbara enligt kommunallagens
regler. Sedan 2006 ger Föräldrabalken möjlighet att inrätta en gemensam
överförmyndarnämnd för flera kommuner. En gemensam nämnd möjliggör ett delat
inflytande över den verksamhet som bedrivs. Den gemensamma nämnden ska ingå i en av
de samverkande kommunernas organisation. En värdkommun ska utses och normalt är att
den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens organisation.
Ledamöterna i den gemensamma nämnden utses genom val i respektive
kommunfullmäktige. Val av ordförande och vice ordföranden ska göras av
kommunfullmäktige i värdkommunen. Varje kommun i samverkan måste utse minst en
ledamot och en ersättare.
Överenskommelse om att skapa en gemensam nämnd ska regleras i avtal.

Förslag
Att för mandatperioden 2019-2022 bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Flen,
Gnesta och Vingåkers kommuner där Flen är värdkommun. Den gemensamma nämnden
ska bestå av en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive kommun i samverkan.
Flens kommun väljer ordföranden i den gemensamma nämnden. De båda vice ordförandena
väljs också av Flens kommun, en från vardera Gnesta och Vingåkers kommuner. Den
kommun som utsett ledamoten betalar ut arvodet enligt kommunens arvodesreglemente.
Revision av den gemensamma nämnden sker i var och en av de samverkande kommunerna
utifrån gällande regelverk.

Efter principbeslutet
Efter principbeslutet behöver nämndens uppgift, verksamhet och arbetsformer regleras i ett
avtal och ett reglemente. Avtalet bör beträffande den gemensamma nämnden reglera:
●
●
●
●
●
●

Antal ledamöter och ersättare
Nämndens uppgifter
Skadeståndsansvar och försäkringsfrågor
Arvoden
Arbetsgivaransvar
Dokumenthantering
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Reglementet ska vara likalydande i alla tre kommunerna. Det ska beskriva bland annat
arbetsformer, sammanträden, kallelser, tjänstgöring, delegation och undertecknande av
handlingar.

Gemensamt kontor
Ett fördjupat samarbete innefattar även förslag om ett gemensamt överförmyndarkontor. Idag
är kontoren i alla tre kommunerna bemanningsmässigt små, sammantaget 5,35 årsarbetare.
Syftet med ett gemensamt kontor är främst att upprätthålla kvaliteten och minska
sårbarheten i verksamheten. Ett kontor där tjänstemannaresurserna samlas har lättare att
hantera både planerad och oplanerad frånvaro som semestrar och sjukdom. Bättre
förutsättningar skapas också för en effektiv och rättssäker handläggning genom att den
samlade kompetensen täcker väsentliga områden som juridik och ekonomi. Möjligheter
skapas också för specialisering inom området och kompetensutveckling genom att hantera
och diskutera uppkomna frågeställningar.
En kommun ska utses att vara värdkommun, vilket regleras genom avtal. Övriga kommuner
köper tjänsten av värdkommunen. Dessa kommuners insyn och inflytande med mera
regleras via avtalet. Värdkommunen får ensam rollen som ansvarig för verksamheten som
arbetsgivare och ansvarig för budget och de administrativa stödsystemen.

För de kommuner som inte är värdkommun kan insyn och inflytande etcetera regleras via
avtal.
För att uppnå avsedda effekter med samverkan samlokaliseras verksamheterna i Flen,
Gnesta och Vingåker till ett gemensamt kontor. Förslaget är att kontoret förläggs till Flens
kommun som är den till ärendemängd största kommunen i samverkan. Flen har också goda
förbindelser med både Gnesta och Vingåker. Pendlingstiden med tåg understiger 30 minuter
både från Gnesta och Vingåker. En anpassad tillgänglighet bör säkerställas för de kommuner
där det gemensamma kontoret inte förläggs.

Förslag
Att ett gemensamt kontor bildas genom att verksamheterna vid kontoren i Flen, Gnesta och
Vingåker samlokaliseras till i första hand Flens kommun. Att processen med samlokalisering
sker så snart det är möjligt under planerade former.

Efter principbeslutet
Samlokalisering innebär att många organisatoriska, verksamhetsmässiga och praktiska
frågor behöver belysas ytterligare. Gemensamma rutiner och förhållningssätt behöver tas
fram och arbetsuppgifter fördelas. Tre kontor ska bli ett kontor. Ett avtal som reglerar
samverkan ska upprättas.
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Bemanning och kompetens
Överförmyndarkontoret i Flen bemannas i dagsläget med ca 2,2 handläggartjänster. Två
heltidsanställningar varav en med juristkompetens och en med ekonomisk inriktning samt
deltidsanställning med lönebidrag. Därutöver köps i dagsläget konsulttjänster med
juristkompetens motsvarande 0,6 tjänst. Samtliga handläggare på kontoret benämns
överförmyndarhandläggare.
Kontoret i Gnesta bemannas av totalt 1,15 årsarbetare. 0,5 handläggartjänst och 0,5
administrativ assistent samt överförmyndaren motsvarande ca 0,15 årsarbetare
handläggande funktion. De båda halvtidstjänsterna kombineras med andra arbetsuppgifter
inom Gnesta kommun.
I Vingåker finns 2,0 heltidstjänster, en handläggare med ekonomisk inriktning och en jurist.
Nedan redovisas den samlade dimensioneringen av personal vid kontoren i Flen, Gnesta
och Vingåker under 2018 (nuläget)
Tabell 1. Bemanning
Personalkategori

Omfattning

Handläggare med juridisk kompetens

2

Handläggare med ekonomisk inriktning

2

Handläggare med administrativ inriktning eller
övrig kompetens

1,35

Summa årsarbetare (exkl verksamhetsledare)

5,35

Det har framkommit behov/önskemål om en arbetsledande funktion för det samlade kontoret.
Avsikten med funktionen är att leda, samordna och utveckla verksamheten samt att säkra
kvaliteten. Kostnader för en verksamhetsledare kan på årsbasis grovt beräknas till 750 tkr
inkl personalomkostnader (po). En tjänst som verksamhetsledare innebär att arbetstid frigörs
för de som idag har en arbetsledande funktion i respektive kommun. En verksamhetsledare
ger enligt föreslagna fördelningsgrunder (beskrivs i avsnittet kostnadsfördelning) en
merkostnad för varje kommun enligt nedan.
Tabell 2. Kostnadsfördelning för en tjänst som verksamhetsledare inkl po
Kommun

Utifrån
invånarantal (tkr)

Utifrån ställföreträdarskap (tkr)

Flen

338

360

Gnesta

225

210

Vingåker

187

180

Summa

750

750
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Förslag
Att en verksamhetsledare tillsätts för att att leda, styra, samordna och utveckla verksamheten
på det nya kontoret. Att denna tjänst tillsätts när principbeslutet är fattat om att påbörja
arbetet inför samlokaliseringen. Att kostnaden för förstärkning fördelas enligt förslaget till
fördelningsmodell (se avsnittet kostnadsfördelning).

Före principbeslutet
Innan beslut i måste en risk- och konsekvensanalys göras utifrån arbetsmiljölagen. Görs i
samverkan med de fackliga organisationerna.
Förslaget till beslut ska också förhandlas enligt MBL eller samverkas inom ramen för
befintliga samverkansavtal i respektive kommun.
Då förslaget innebär att bara en kommun ska vara arbetsgivare så aktualiseras reglerna om
verksamhetsövergång och inrangeringsförhandlingar skall förberedas.

Efter principbeslutet
Samordna rutiner och arbetssätt. Fördela arbetsuppgifter utveckla ett gemensamt kontor och
lösa frågorna kring tillgänglighet för ställföreträdare och huvudmän.

Kostnader
Budgeten för den gemensamma nämnden ska enligt kommunallagen upprättas av
värdkommunen efter samråd med övriga kommuner i samverkan. Hur processen ska se ut
regleras i avtal.
Nedan visas överförmyndarverksamhetens kostnader i de tre kommunerna.

Tabell 3. Kostnader i bokslut 2017 och budget 2018 för respektive kommun
Bokslut 2017

Budget 2018

Kostnadsslag (tkr)

Flen

Gnesta

Vingåker

Flen

Gnesta

Vingåker

Löner inkl po

2 092*

660

1 107**

1 986*

627

1 262**

IT, telefoni, utbildning,
resor, logi och övrigt

152

63

70

157

157

185

Summa kostnader för
tjänsteorganisationen

2 244

723

1 177

2 143

731

1 447

Överförmyndare inkl
po

122

182

124

184

Arvoden till
ställföreträdare inkl po

3 305

1 841

3 560

1 679

1443
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Bil- och omkostnadsersättningar,övrigt

341

304

141

350

290

127

Summa kostnader för
överförmyndnare och
ställföreträdare

3 768

2 327

1 584

4 034

2 153

1 221

Total kostnad

6 012

3 050

2 761

6 177

2 884

2668

Avvikelse kostn jmf
budget

-468

-423

-383

* Varav extra personal inkl po utfall 1 243 tkr, i budget 529 tkr.
** inkl. lön/ersättning till överförmyndare och biträdande överförmyndare
I sammanställningen av kostnader i tabell 3 har vissa förenklingar gjorts och alla detaljer har
inte utretts och stämts av. Kostnadsbilden behöver därför analyseras djupare efter
principbeslutet.
Kostnaderna för lokaler har inte budgeterats eller redovisats i någon av de tre kommunerna.
I utfallet och budget har personalomkostnader (po) avseende ställföreträdarna beräknats
schablonmässigt.

Kostnadsfördelning
Kostnaderna för en gemensam förvaltning kan fördelas med en fördelningsnyckel som grund.
Mest närliggande är invånarantal eller antal ställföreträdarskap (det senare motsvarar i
huvudsak antal aktiva ärenden).

Fördelning utifrån invånarantal
Tabell 4. Fördelning utifrån antal invånare
Kommun

Invånare

Andel (%)

Flen

16 864

45

Gnesta

11 019

30

Vingåker

9 180

25

Summa

37 063

100
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Fördelning utifrån antal ställföreträdarskap
Tabell 5. Fördelning utifrån antal ställföreträdarskap
Kommun

Antal ställföreträdarskap

Andel (%)

Flen

322

48

Gnesta

188

28

Vingåker

166

24

Summa

676

100

De olika grunderna för fördelning visar inga dramatiska skillnader. Att fördela utifrån antalet
invånare är det enklaste sättet då uppgifterna tas fram av Statistiska Centralbyrån (SCB).
Uppgifterna om antalet ställföreträdarskap tas fram lokalt inom varje kommun och fordrar
likformighet beträffande rapportering och uttag av uppgifter för att bli jämförbara.
Utvecklingen över tid är svår att prognostisera både vad avser antal invånare och antal
ställföreträdarskap. Att fördela med utgångspunkt från antalet ställföreträdarskap torde vara
den modell som bäst återspeglar respektive kommuns del i den gemensamma förvaltningen.

Förslag till kostnadsfördelning för gemensamt kontor
En framtida grov bedömning av kostnaderna för ett gemensamt överförmyndarkontor utifrån
budget 2018 i respektive kommun redovisas i tabell 5. Engångskostnader i samband med
verksamhetens uppstart ingår inte. I fördelningsunderlaget (kostnaderna) ingår en
verksamhetschef 750 tkr inkl po och lokalkostnader 170 tkr. Antalet tjänster på det
gemensamma kontoret är beräknat till 6,35 inkl en verksamhetsledare. Lokalkostnaderna har
inte tidigare budgeterat eller redovisats i någon av kommunerna. Dessa kostnader blir nu
synliggjorda och belastar verksamheten.
Tabell 6. Kostnader för respektive kommun enligt de olika fördelningsprinciperna utifrån en
framtida kostnadsbild för samverkan. Underlag för fördelning 5 500 tkr.
Kommun

Fördelning av
kostnader
utifrån
invånarantal

Fördelning av
kostnader utifrån
antal
ställföreträdarskap

Skillnad i kostnad
utifrån fördelning
ställföreträdarskap jmf
invånarantal
Högre kostnader +
Lägre kostnader -

Flen

2 475

2 640

+165

Gnesta

1 650

1 540

-110

Vingåker

1375

1 320

-55

Summa

5 500

5 500

0
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Ett gemensamt kontor kommer initialt att generera vissa kostnader av engångskaraktär.

Förslag
Att kostnaderna för det gemensamma kontoret fördelas med utgångspunkt från antalet
ställföreträdarskap per den 31/12 året före verksamhetsåret. Detta gäller även initiala
kostnader kopplade till bildandet av den gemensamma förvaltningen såsom exempelvis
verksamhetsledning. Kostnaderna Över- eller underskott regleras enligt samma
fördelningsmodell. Verksamhetens intäkterna exempelvis bidrag från statliga myndigheter
bokförs i respektive kommun.

Efter principbeslutet
Inför samordning av nämnd och kontor behöver en detaljerad budget upprättas. Under det
första året av samverkan kommer sannolikt kostnader av engångskaraktär att belasta
verksamheten. Kostnaderna därefter speglar ett normalår.

Möjligheter och hot vid samverkan
Här visas exempel på möjligheter och hot vid bildandet av en gemensam
överförmyndarnämnd och ett gemensamt kontor. Möjligheterna och hoten kan ses som
tillgångar respektive utmaningar vid en sammanslagning.
Möjligheter:
● Mindre sårbarhet, lättare att bemanna vid sjukdom ledighet och semestrar
● Bredare kompetens, bättre kvalitet med flera medarbetare
● Bättre rekryteringsmöjligheter, större kontor
● Arbetsgemenskap
● Underlag skapas för en arbetsledarfunktion.
Hot:
●
●
●

Längre kontakt- och beslutsvägar
Sämre tillgänglighet för ställföreträdarna
Olika viljor vid sammanslagningen.

I den fortsatta arbetet är medverkan från respektive kontor viktig för att skapa goda
förutsättningar för den gemensamma förvaltningen.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11

117 (x)

Ks §

KS 2018/301

Arvoden för röstmottagare i Vingåkers kommun
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut taget 1999-06-21, KF §
43, gällande arvoden för röstmottagare.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har i samråd med valnämndens ordförande tagit fram
förslag på nytt arvode för röstmottagare. I ett första skede ska tidigare beslut taget av
kommunfullmäktige upphävas, därefter ska valnämnden besluta om nytt arvode under
augusti månad. Det höjda arvodet kommer att rymmas inom befintlig budget, eftersom
kommunen har fått högre statsbidrag än beräknat.
Förslag på nytt arvode för röstmottagare:
Ordförande – 3 000 kr
Vice ordförande – 2 500 kr
Röstmottagare – 1 600 kr
Total kostnad: 105 700 kr (55 st. röstmottagare)
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-05-16
Utdrag från sammanträdesprotokoll från KF, 1999-06-21, § 43
Protokollsutdrag från valnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2018-05-16
Handläggare

Marlene Mård
Josefin Frank

marlene.mard@vingaker.se,
josefin.frank@vingaker.se
Diarienummer

Arvode för röstmottagare i Vingåkers Kommun
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att valnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut taget 1999-06-21, KF §
43, gällande arvoden för röstmottagare.
Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har i samråd med valnämndens ordförande tagit fram
förslag på nytt arvode för röstmottagare. I ett första skede ska tidigare beslut taget av
kommunfullmäktige upphävas, därefter ska valnämnden besluta om nytt arvode under
augusti månad. Det höjda arvodet kommer att rymmas inom befintlig budget, eftersom
kommunen har fått högre statsbidrag än beräknat.
Förslag på nytt arvode för röstmottagare:
Ordförande – 3 000 kr
Vice ordförande – 2 500 kr
Röstmottagare – 1 600 kr (skattefritt)
Total kostnad: 105 700 kr (55 st. röstmottagare)
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen i samråd med valnämndens
ordförande.
Bakgrund
Senaste beslutet gällande arvode för röstmottagare (tidigare benämnt som
valförrättare) togs 1999, sedan har en uppräkning kopplat till basbeloppet skett under
respektive valår.
Under valåret 2014 låg arvodena på följande nivå:
Ordförande – 1 952 kr
Vice ordförande – 1 586 kr
Röstmottagare som arbetar över 6 h – 1 464 kr
Röstmottagare som arbetar under 6 h – 732 kr
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Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen ser ett behov av att höja arvodet för röstmottagare, detta då Vingåkers
kommun ligger lågt i jämförelse med andra kommuner i länet. I ett första skede finns
behov av att upphäva tidigare beslut. Därefter kommer valnämnden besluta om nytt
arvode under augusti månad. Detta kommer att gälla även för EU-valet 2019. Sedan
kommer detta revideras av valnämnden inför varje val.
Förslag på nytt arvode för röstmottagare:
Ordförande – 3 000 kr
Vice ordförande – 2 500 kr
Röstmottagare – 1 600 kr (skattefritt)
Total kostnad: 105 700 kr (55 st. röstmottagare)
Konsekvenser
I budgeten är 90 000 kr avsatta för arvode till röstmottagare samt 20 000 kr för
utbildning av röstmottagare. Därmed skulle förslag till ökat arvode uppskattningsvis
medföra en extra kostnad på 15 700 kr i relation till budget.
Vingåkers kommun har fått 197 265 kr plus 30 000 kr i statsbidrag för att administrera
valet, vilket är mer än vad som beräknades när budgeten lades. Då gjordes en
uppskattning på att kommunen skulle erhålla 162 000 kr. Därav anses det höjda
arvodet kunna rymmas inom befintlig budget.
Bilagor
Bilaga – Utdrag från sammanträdesprotokoll från KF, 1999-06-21, § 43
Beslutet skickas till
Valnämnden

VINGÅKERS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin
Kommunchef

Marlene Mård
Kommunsekreterare
Josefin Frank
Nämndsekreterare
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VINGÅKERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

Kommunfullmäktige

1999-06-21

72

Kommunstyrelsen

1999-06-07

174

KS:s arbetsutskott

1999-05-25

172

Kf § 43
Ks § 124
Au § 138

Dnr 141/99

024

Arvoden till valförrättare
Arvoden till valförrättare är enligt beslut från 1994 knutna till basbeloppets
förändringar. Basbeloppets förändringar mellan 1994 och 1998 är 3,41 %.
Övriga arvoden till förtroendevalda in nämnder och styrelser har från och
med 1 januari 1999 höjts med 15 % och från valnämndens kansli föreslås att
även valförrättarnas arvoden höjs med samma procentsats.
Vid dagens sammanträde redovisas vilka valförrättararvoden som förekommer i några av Sörmlands kommuner och dessa kommuner håller en
högre ersättningsnivå än i Vingåker.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa följande arvoden för valförrättare:
Ordförande i valdistrikt
Vice ordförande i valdistrikt
Valförrättare
Valförrättare

1 600 kronor/valdag
1 300 kronor/valdag
1 200 kronor över 6 timmar
600 kronor under 6 timmar

att knyta arvodet till basbeloppets förändringar i likhet med övriga
ersättningar till förtroendevalda.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt arbetsutskottet.
_____
forts
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VINGÅKERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

1999-06-21

Sida

73

forts

Kf § 43
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa följande arvoden för valförrättare att gälla från och med 1999-01-01:
Ordförande i valdistrikt
Vice ordförande i valdistrikt
Valförrättare
Valförrättare

1 600 kronor/valdag
1 300 kronor/valdag
1 200 kronor över 6 timmar
600 kronor under 6 timmar

att knyta arvodet till basbeloppets förändringar i likhet med övriga ersättningar till
förtroendevalda.
______
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Valnämnden

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2018-05-24

Vn § 20

13 (15)

Vn 2018/7

Arvode för röstmottagare
Valnämnde beslutar

Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut taget 1999-06-21, KF §
43, gällande arvoden for röstmottagare.
Beskrivning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på nytt arvode för
röstmottagare. I ett första skede ska tidigare beslut taget av
kommunfullmäktige upphävas, därefter ska valnämnden besluta om nytt
arvode under augusti månad. Det höjda arvodet kommer att rymmas inom
befintlig budget, eftersom att kommunen har fått högre statsbidrag än beräknat.
Förslag på nytt arvode för röstmottagare:
Ordförande - 3 000 kr
Vice ordförande - 2 500 kr
Röstmottagare - 1 600 kr
Total kostnad: 105700 kr (55 st. röstmottagare)
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-05-02
Bilaga - Utdrag från sammanträdesprotokoll från KF, 1999-06-21, § 43

Skickas till

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Vingåkers
kommun

Valnämnden

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2018-05-24

7 (15)

Plats och tid
Kommunhuset Vingåker, Hjälmaren torsdagen den 24 maj kl. 17,00- 17.25

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter

Anders Lundström (VTL
Bengt Tholin (V)

Olle Olsson (S), ordforande
Susanna Annstrand (M) v. ordfOrande
Inger Lindfors ( S )
Pierre Andersson (S)
Hans Averheim (VTL)

Övriga deltagare
Josefin Frank, sekreterare
Paragrafer

§ 16 - 22

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Susanna Ahnstrand
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11

118 (x)

Ks §

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
Delegationsbeslut
Det föreligger beslut i delegationsärenden enligt följande:

Samhällsbyggnadschef
Yttrande över begagnande av offentlig plats – Vingåkers Marknad. KS 2018/62–
2018-03-21.
Trafikföreskrift om förbud mot fordonstrafik på Bondegatan och Köpmangatan i
Vingåker i samband med Vingåkers marknad 2018 – 2018-05-08.
Yttrande över begagnande av offentlig plats – Byggnadsställning för fasadrenovering.
KS 2018/209 – 2018-05-08

Firmatecknare
Beslut om att företräda Vingåkers kommun på Ineras ABs årsstämma – 2018-05-13

Ekonomichef
Borgen till Vingåkers Kommunfastigheter AB. KS 2018/280 – 2018-05-25
Borgen till AB Vingåkershem. KS 2018/2259 – 2018-05-18
Kommunstyrelsens ordförande
Energikontoret i Mälardalens årsstämma 2018 – Ombud för Vingåkers kommun. KS
2018/281 – 2018-05-23.

Kommunchef
Beslut om uthyrning av torgplats, storgatan 16, 2018-05-01-2018-12-31 – 2018-05-31

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11

119 (x)

Ks §

KS 2018/278
KS 2018/277
KS 2018/55

Delgivningar
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna.
Sammanfattning av ärendet
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet – Verksamhetsplan och budget 2019 och
flerårsplan 2020-2021.
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet – Delårsrapport 1-2018
Inkomna överklaganden – Detaljplan Ålsätter 1:29 m.fl.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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