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Inledning
Utgångspunkter och underlag

Katrineholm är en kommun i tillväxt, målet är
att det ska bo 40 000 invånare i kommunen år
2030. Katrineholms mål om
befolkningstillväxt, kombinerat med dagens
resmönster skapar stora utmaningar. Ett samlat
grepp om trafiksystemen och planeringen är
nödvändig för att kunna skapa framtidens
hållbara stad där andelen gång- cykel och
kollektivtrafik ökar parallellt med att
bilbehovet och koldioxidutsläppen minskar.
Samtidigt som denna omställning är nödvändig
ska Katrineholm vara en kommun med ett
funktionellt trafiksystem, där det är enkelt att
transportera sig både inom kommunen och till
arbetsmarknadsregioner omkring oss.

Trafikstrategin bygger på beslutade mål och
andra ställningstaganden som gjorts inom
ramen för transport och infrastruktur.
Nationell nivå
På nationell nivå utgår strategin från
regeringens funktionsmål för
transportsystemet:

”Transportsystemets utformning,
funktion och användning ska medverka
till att ge alla en grundläggande
tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till
utvecklingskraft i hela landet.
Transportsystemet ska vara jämställt,
dvs. likvärdigt svara mot kvinnors
respektive mäns transportbehov.”

Trafikstrategin anger på vilket sätt
Katrineholms kommun ska arbeta med trafik
och bebyggelse för att Katrineholm ska
fortsätta växa och vara en attraktiv och hållbar
kommun.

Regeringens mål för framtidens resor och transporter
(2009).

Varför en trafikstrategi?
Regional nivå

Det övergripande syftet med Trafikstrategi
Katrineholm är att beskriva den långsiktiga
inriktningen för de olika trafikslagen och för
utveckling i stad och på landsbygd.

Innehållet i trafikstrategin utgår också från
ställningstaganden som gjorts i den regionala
utvecklingsplaneringen, till exempel i
Sörmlandsstrategin och i Länsplanen. Mål och
inriktningar för kollektivtrafikens utveckling
inom ramen för det storregionala samarbetet i
”En bättre sits” och i länets
trafikförsörjningsprogram (Sörmlandstrafiken
2012) har bildat underlag för trafikstrategins
förslag inom kollektivtrafikområdet.
Utvecklingsambitioner i Regional cykelstrategi
och i rapporten Hållbart resande
(Regionförbundet 2012 och 2015) är också
viktiga underlag för strategiska
ställningstaganden när det gäller trafik- och
samhällsutveckling i Katrineholms kommun.

Trafikstrategin kompletterar befintliga planer
inom samhällsbyggnadsområdet i
Katrineholms kommun och konkretiserar
ställningstaganden i översiktsplanen och andra
styrdokument. Trafikstrategin ska också
fungera som underlag till andra strategiska
dokument och utredningar i kommunen och ge
stöd i den mer detaljerade åtgärdsplaneringen.
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Lokal nivå
Trafikstrategin har alltså stark koppling till
beslutade mål och inriktningar i befintliga
planer och visar på en konkretisering av
kommunens tidigare ställningstaganden och av
innehållet i den regionala planeringen.

Vision 2025: Läge för liv och lust samt
Översiktsplan 2030 pekar ut riktningen för
framtidens Katrineholm, både i staden och på
landsbygden och bildar därmed en ram för
innehållet i trafikstrategin. I det korta
perspektivet anger innehållet i Övergripande
plan med budget 2015-17 och Kommunplanen
2015-18 de övergripande förutsättningarna för
kommunens utveckling de närmaste åren.
Andra betydelsefulla ställningstaganden har till
exempel gjorts i Gång- och cykelplanen samt i
Trafiksäkerhetsprogrammet.

Figur 1: Trafikstrategins plats i förhållande till ett urval av övriga planeringsdokument
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Katrineholm, en del av
Mälardalsregionen

Målet är att skapa ett transportsystem …

… där regionens och nationens internationella
konkurrenskraft utvecklas och bidrar till
attraktivitet för de samverkande länen i
östra Mellansverige

Sörmland och Katrineholm är en del av en
funktionell Mälardalsregion. För den regionala
utvecklingen har transporter och resande över
länsgränserna mycket stor betydelse,
framförallt till Stockholm och till större
regioncentra i grannlänen.

… där utvecklingen är långsiktigt hållbar –
ekonomiskt, socialt och ekologiskt

Inom en radie av tio mil från staden
Katrineholm nås städer som Örebro,
Linköping, Norrköping, Västerås, Eskilstuna,
Nyköping samt Storstockholm. Restiden från
Stockholm är under en timme med tåget.
Katrineholm ligger cirka fem mil från
Stockholm Skavsta och Norrköpings flygplats.
Katrineholms korsas också av Västra och
Södra stambanan.

… där samverkan, helhetssyn och utnyttjande
av alla fyra trafikslagen leder till effektivitet
… där flerkärnighet och en förstorad
arbetsmarknad främjar regional utveckling
Katrineholms kommun kan bidra till
uppfyllelse av målet genom ett gott logistiskt
läge samt att kunna erbjuda bostäder med
pendlingsmöjligheter till bland annat
Stockholm och tillväxtregionen
Norrköping/Linköping. Genom ett utbyggt nät
av kommunikationer bör även den tätortsnära
landsbygden kunna inkluderas i denna målbild.

Riksvägarna 52, 55, 56 och 57 går igenom
kommunen. Väg 56 är utpekad som nationell
stamväg mellan Norrköping och Gävle och
ingår i projektet ”Räta linjen”. Räta linjen
tvärförbinder europavägarna E4, E20 och E18
och är utpekad som viktig nationell
vägkorridor för godstransporter. Väg 52
förbinder Örebro med Nyköping.

I Katrineholm finns förutsättningar för detta.
Sysselsättningen på landsbygden i
Katrineholms kommun har haft en positiv
utveckling de senaste åren. Sedan år 2007 har
sysselsättningen ökat med cirka 18 procent på
landsbygden i kommunen, jämfört med i snitt
fem procent för hela länet. Landsbygdens
sysselsättning blir även allt mer differentierad
och därmed mindre konjunkturkänslig och det
bedöms därför finnas potential för utveckling
av nya företag inom tjänste-, service- och
besöksnäringen i Katrineholms kommun.

Målbilden I den regionala planeringen för östra
Mellansverige bygger på en vidareutvecklad
flerkärnig rumslig struktur, där människor,
verksamheter och funktioner samlas i orter
utmed kommunikationsstråken och i deras
skärningspunkter. 1

I mellersta Sörmland finns starka funktionella
samband mellan Katrineholm och Flen.
Katrineholm, Vingåker och Flen kan
tillsammans ses som en funktionell region.
Mot länets största kommun, Eskilstuna är
kopplingen svag och Katrineholm har svaga
samband söderut men stora möjligheter finns
att knyta Katrineholm närmare NorrköpingLinköping med hjälp av en utvecklad
kollektivtrafik.

1

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen,
RUFS 2010. Regionplanekontoret 2010
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Sörmland präglas av en flerkärnig ortsstruktur,
svaga inomregionala samband och regional
obalans i tillgänglighet, befolknings- och
sysselsättningsutveckling. För att stärka
utvecklingen i Katrineholms kommun bedöms
det krävas insatser och långsiktigt arbete för
både IT- och transportinfrastruktur samt
kollektivtrafik och godstransporter.

Genom utbyggnaden av Citybanan i
Stockholm öppnas möjligheter för
kapacitetsförstärkningar från år 2017, bland
annat på den del järnvägsnätet som korsar
Katrineholm. Detsamma gäller när Ostlänken
byggs år 2018-.
Planeringen för den framtida kollektivtrafiken i
Sörmland handlar till stor del om fortsatt
utveckling av den regionala kollektivtrafiken.
Trafikplan 2017 (MÄLAB 2012) ger underlag
för utveckling av tågtrafiken i hela regionen
utifrån den kapacitetsökning som skapas vid
Citybanans öppnande. Ambitionen är att bygga
upp ett tågsystem som är stabilt över tid och
som möter de behov som invånarna i regionen
har.

I Katrineholms kommun ökar befolkningen
främst i staden, i orter och landsbygd som
ligger nära staden. Utmärkande för
åldersstrukturen på landsbygden i Katrineholm
är att andelen människor i åldrarna 20–35 år är
låg, och allra lägst är andelen 25–29 åringar.
Länet som helhet har också en högre andel av
befolkning över 55 år än riket i stort.
I Länsplanen anges prioriteringen för länets
satsningar på infrastruktur för transporter:


Utveckla Sörmlands starka funktionella stråk
(persontrafikstråk och godsstråk) inom länet
och över länsgränserna



Fortsätta att bygga ett långsiktigt hållbart
transportsystem som främjar jämställdhet,
tillgänglighet för alla, god miljö och hälsa
genom satsningar på kollektivtrafik, steg 1och 2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen, samt
verka för ökad gång- och cykeltrafik.



Skapa förutsättningar för att Sörmlands
länsplan tillsammans med länets aktörer bidrar
till hög måluppfyllelse. Genom att avsätta
medel till att ta fram långsiktiga och
strategiska planeringsunderlag främjas länets
utveckling.

Trafikplan 2017 är tänkt att fungera som
underlag för beslut om framtida trafik och
innehåller en illustration av ett storregionalt
stomnät. Det storregionala stomnätets uppgift
är att fungera som bastrafik för arbets- och
vardagsresande mellan större orter inom och
mellan länen i Stockholm-Mälarregionen samt
anslutande län. I jämförelse med dagens trafik
kommer utbudet att öka med cirka 30 procent.
Trafikens start är satt till år 2017 i och med
öppnandet av Citybanan. Ett nytt prissystem
ska också införas med periodbiljetter med
giltighet både i den regionala tågtrafiken och i
den lokala kollektivtrafiken. Det storregionala
nätet ska samverka med övriga regionala
tågtrafiksystem.
För invånarna i Katrineholm innebär detta
förbättrade resmöjligheter och ökade
möjligheter till arbetspendling norrut mot
Stockholm och söderut mot Norrköping och
Linköping. Den nya trafiken planeras för två
avgångar per timme i båda riktningar i
rusningstid, övrig tid kommer i huvudsak att
bedrivas med timmestrafik. På helger planeras
för avgångar minst varannan timma.
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att luftkvaliteten i staden förbättras. Den täta
staden med ökad befolkningstäthet innebär
även möjlighet stärka kundunderlaget för till
exempel affärer, restauranger och caféer.
Förtätning medför att fler människor bor på
samma yta vilket ger underlag för annan
offentlig och kommersiell service och
kollektivtrafik.

Katrineholm, framtida
utveckling i stad och
på landsbygden
Den framtida utvecklingen för Katrineholm
kommer främst till uttryck i Översiktsplan
Katrineholm 2030 (ÖP 2030).

Den täta staden minskar invånarnas behov av
att äga en egen bil. Enligt översiktsplanen ska
det begränsade trafikutrymmet därför hanteras
genom lägre framkomlighet för biltrafik med
hastighet som är anpassad till stadens liv.
Stadens inre delar ska utformas med särskild
hänsyn till gående och cyklister. Det innebär
möjligheten att skapa nya mötesplatser i det
offentliga rummet ökar. En tätare stad med
ökat antal bostäder och invånare i staden ger
ökad belastning på trafiksystemet och kan
resultera i buller och luftföroreningar.
Översiktsplanen betonar därför att
möjligheterna att gå, cykla och åka kollektivt
med miljövänliga fordon ska prioriteras.

VISION 2025
”I Katrineholm är lust den drivande kraften
för skapande och utveckling – för liv, lärande
och företagsamhet. Lust är passion, vilja,
ambition. Det är också det lustfyllda – det vi
lever för och det vi lever av – mat, kärlek,
arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt –
rätt geografiskt och rätt för handling och
förändring”.

Staden
I syfte att uppnå en hållbar stadsutveckling och
en attraktiv stad har sju strategier formulerats:

Staden för alla: En attraktiv och hållbar stad
ska skapas tillsammans med invånarna. I all
planering av staden ska dialog föras med
medborgarna. Det offentliga rummet ska
utvecklas så att alla kan vistas där på lika
villkor.

Den nära staden: Katrineholms stad ska i
huvudsak utvecklas inom en radie av tre
kilometer från resecentrum så att befintlig
infrastruktur och kollektivtrafik kan utnyttjas. I
staden ska gång- cykel- och kollektivtrafik
prioriteras framför bil för att begränsa utsläpp
av växthusgaser. Denna stadsutveckling ger
fler personer möjligheten att bo och arbeta
centralt och till ut- och inpendling från och till
större städer i regionen.

Den blandade staden: Vid all nybyggnation
ska en variation av olika bostadstyper,
upplåtelse former, höjder och funktioner
eftersträvas. Bostadsutbyggnad nära befintliga
kommunikationsleder och kollektivtrafikleder
ska prioriteras. Den gamla genomfarten
(Stockholmsvägen–Vasavägen–
Eriksbergsvägen) ska omvandlas och få mer
stadsmässig karaktär. Staden ska bebyggas
genom koncentration av bebyggelsen med en
högre och tätare utformning. Gång- och
cykelvägnätet i staden ska kompletteras och
förbättras för att ytterligare tillgängliggöra nya
områden men även stärka kopplingen till
befintliga områden i staden.

Den täta stadskärnan: Inom en kilometer
från resecentrum ska Katrineholm byggas tätt,
komplettering av bebyggelse sker i befintlig
bebyggd miljö. Obebyggda tomter kan
bebyggas, kvarter som kan slutas, fler våningar
kan påföras redan existerande byggnader och
stora parkeringsytor kan planeras om för att
skapa utrymme för ny bebyggelse i centrala
lägen. Den täta staden ger goda förutsättningar
för gång- cykel- och kollektivtrafik och ökar
flödet av människor vilket bidrar till ett rikare
stadsliv och ökad trygghetskänsla.

Den mänskliga gatan: Genomfartsleder och
överdimensionerade gator i staden ska
omvandlas till stadsgator i mindre skala. Det

Transportbehovet i den täta staden ska minska
och resande ska ske mer hållbart vilket innebär
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ger en stad där människan sätts i första rummet
framför bilarna.

förutsättningar för alla att besöka, bo och verka
på landsbygden.

Attraktiv stadsmiljö: De offentliga rummen
som parker, grönområden, torg och gatumiljöer
i staden ska utvecklas. Dessa platser ska
utformas attraktivt, tryggt och upplevelserikt
med plats för möten, aktivitet, lek och
rekreation.

Den stadsnära landsbygden karaktäriseras i
översiktsplanen som områden längs med större
kommunikationsstråk inom fem kilometer från
stadens centrum. Inom femkilometerszonen
ska satsningar göras för goda möjligheter att
pendla med cykel in till Katrineholm. De
områden som översiktsplanen pekar ut som
attraktiva för bostadsutveckling är främst i
Strängstorp, Sågmon och på Djulönäs.

Stråkstaden: Viktiga stråk i staden ska
utvecklas och förstärkas. Stråken ska bidra till
en stad som är enkel att överblicka och att
orientera sig i. Stråken ger kopplingar mellan
olika målpunkter i staden och underlättar
tillgängligheten till dessa.

Trafik på landsbygden
I översiktsplan för landsbygden anges följande
riktlinjer för trafikutveckling på landsbygden:


Landsbygd

Andelen resande till fots och med cykel
ska öka i Katrineholms kommun.

I syfte att uppnå en hållbar utveckling och en
attraktiv landsbygd har fem strategier
formulerats i översiktsplanen för landsbygden:



Gång- och cykeltrafiken samt
kollektivtrafiken ska prioriteras i
planeringen.

Landsbygd och stad tillsammans:
I översiktsplanen betonas behovet av
kopplingar mellan Katrineholms stad, mindre
orter och omgivande landsbygd. ”Det finns en
vilja att bo och verka på landsbygden samtidigt
som det finns ett behov av stadens funktioner”



Möjligheterna att parkera med cykel
enkelt och säkert ska utvecklas på
landsbygden, främst i anslutning till
kollektivtrafikens hållplatser.



Andelen resande med kollektivtrafik ska
öka i Katrineholms kommun

Stärka befintliga strukturer: Lokalisering av
ny bebyggelse ska i huvudsak ske längs stråk
där det idag finns infrastruktur och service, till
exempel kommunalt vatten- och avloppsnät,
kollektivtrafik, fiberbredband, skola eller
handel.



Utveckla kollektivtrafiken och eftersträva
en högre turtäthet och kortare restid.
Målsättningen är att alla bussar ska drivas
med förnyelsebara bränslen.



Tillgången till pendlar- och
samåkningsparkeringar vid hållplatser för
kollektivtrafik samt vid strategiska
knutpunkter ska förbättras.



Prioritering av resurser till sträckor där det
finns ett stort resandeunderlag och en
potential för ökat kollektivtrafikresande.

Attraktiva livsmiljöer: Nya områden för
byggnation i strandnära och tätortsnära lägen
ska utvecklas.
Värdefull natur och kultur: Viktiga natur och
sjöområden ska utvecklas och stärkas och den
biologiska mångfalden värnas.
Tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer
ska bli större utan att de värden som finns i
landskapet utarmas.
Landsbygd för alla: Landsbygden ska vara till
för alla. Ur ett jämlikhets- och
jämställdhetsperspektiv ska det finnas
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Nuläge trafik och
resande
En resvaneundersökning gjord 2014 visar
att invånarna i Katrineholm gör drygt 62
000 resor varje dag. Invånarnas resande
genererar 1,4 miljoner kilometer per dygn,
drygt 60 procent av dessa produceras av
biltrafik och 35 procent av kollektivtrafik.
De flesta resor är korta förflyttningar;
knappt 60 procent av alla resor är under 5
km långa.
Drygt 60 procent av alla resor görs med bil.
Störst andel resor görs med bil när
invånarna färdas mellan de mindre
tätorterna i kommunen till andra
kommuner. Minst används bilen för
förflyttningar i staden där drygt 40 procent av
resorna görs med cykel eller gång.

Figur 2: Färdmedelsfördelning, procent av alla
resor, enligt RVU 2014 och mål för år 2030

I en trafiknätsanalys från 2014 för
Katrineholms tätort föreslås åtgärder som
innebär ökad säkerhet och ökad framkomlighet
för cyklister. I analysen föreslås också sänkt
hastighet vid gångpassager i syfte att öka
säkerheten och tryggheten för gående. Den
föreslagna hastighetsklassificeringen medför
att biltrafikens snitthastighet kommer att bli
lägre. För busstrafiken föreslås nedsättning i
hastighet på vissa sträckor vilket kommer att
öka restiderna.

Endast en av tio invånare är frekventa
kollektivresenärer som reser varje vecka.
Kollektivtrafiken används mest vid resor
mellan Katrineholms stad och andra
kommuner. Totalt görs 7 procent av alla resor
med kollektivtrafiken, 1 procent av resorna
inom staden görs med buss.
Resvaneundersökningen visar att invånarna i
Katrineholm i mycket hög utsträckning
utnyttjar bilen för sina resor. Det finns i
dagsläget ingen könsuppdelad statistik för
resor i Katrineholm. Dock visar nationell
statistik män tenderar att välja bilen i högre
grad än kvinnor, som i större utsträckning
färdas med kollektivtrafik, gång eller cykel.

Gatunätet i Katrineholm är väl utbyggt och
lättillgängligt med ett stort utbud av
kostnadsfria parkeringsplatser i de centrala
delarna av staden. I översiktsplanen
konstateras att det är lätt att använda bilen i
staden och att biltrafiken kommer att fortsätta
att öka om dess utveckling sker som tidigare.

Det finns en uttalad vilja bland
kommuninvånarna att minska sitt bilresande.
Var fjärde Katrineholmsbo som idag reser med
bil, uttrycker en ambition att dra ned på sitt
bilåkande. Knappt hälften av dessa har provat
att dra ned på vissa bilresor, eller har funderat
på hur det ska gå till.

I och med utbyggnaden av Östra förbifarten
har framkomligheten förbättrats både utmed
och tvärs den gamla genomfarten. Den tunga
trafiken har minskat väsentligt på dessa gator.
Genomfarten genom staden är dock fortfarande
dimensionerad för en stor och tung
trafikmängd.

Katrineholms kommun har som mål att år 2030
ska endast 35 procent av resorna vara bilresor
och resten kollektiv-, cykel- eller gångresor.
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I medborgardialoger har många invånare pekat
ut olika trafikplatser och korsningar i staden
som upplevs som trafikfarliga. De korsningar
som fått mest uppmärksamhet är trafikplatsen
vid Talltullen, korsningen Vingåkersvägen/
Värmbolsvägen, trafikplatsen vid Vasabron
och korsningen Vallavägen/Stockholmsvägen.

Trafiknätsanalysen för de mindre orterna i
Katrineholms kommun föreslår sänkta
hastigheter med bland annat 30 km/tim vid
gångpassager. I analysen konstateras att
förbättringar för ett säkrare cykelvägnät
resulterar i såväl förbättrad traﬁksäkerhet som
framkomlighet för cyklisterna.

Nätet av trottoarer och kombinerade gång- och
cykelbanor är enligt översiktsplanen väl
utbyggt i Katrineholms stad med några få
felande länkar i de mest centrala delarna. Det
framgår inte av planen hur stor del av dessa
som har separerat utrymme för gångrespektive cykeltrafik. I medborgardialogerna
har framkommit att många äldre känner sig
otrygga när de går på vägar där gående och
cyklister delar utrymme.

För de gående medför sänkt hastighet att
säkerheten och tryggheten förbättras. Det är
särskilt angeläget för barn, äldre och
funktionsnedsatta. Den hastighetsklassiﬁcering
som föreslås i trafiknätsanalysen bedöms
innebära mycket små konsekvenser för
busstraﬁken inom kransorterna.

Översiktsplanens ambitioner att förtäta staden
och att binda samman stadsdelar genom ny
bebyggelse, nya stråk och fler målpunkter
sätter fokus på fotgängarperspektivet. I planen
konstateras att staden vinner på att fler går. För
barn och ungdomar är det gång, cykel och buss
också det enda möjliga transportmedlet. Även
användare av rullstol eller liknande räknas i
dessa sammanhang som fotgängare. Att ta sig
fram till fots är generellt också det vanligaste
resesättet då det ofta ingår en kortare
promenad även om när kollektivtrafiken
används för att ta sig till eller från exempelvis
arbetet.

Figur 3: Sammanfattning MÅL OCH NULÄGE

I medborgardialoger på landsbygden har det
framkommit att invånarna efterlyser bättre
förutsättningar för att kunna gå, cykla eller åka
kollektivt på landsbygden. Invånarna på
landsbygden vill att gång- och cykelvägar
byggs ut och att nya planfria passager byggs.
Det framkom också att invånarna anser att
hastigheterna på genomfartsleder i mindre
orter är för höga och man föreslår olika
åtgärder för att sänka hastigheterna.

I och med kommunens ambition att utveckla
staden med en tätare bebyggelse ökar
attraktiviteten att förflytta sig. I stadskärnan är
flera av gatorna ombyggda till gågator. I
medborgardialogen framkom vikten av att
kunna orientera sig i staden. De äldre
invånarna anser att det i allmänhet är för dåligt
skyltat i Katrineholms stad.
I Sörmland visar mätningar på generellt sett en
relativt god luftkvalitet. Riktvärden överskrids
dock för partiklar och marknära ozon.
Mätningar som gjordes under 2012 visade att
det rekommenderade årsmedelvärdet
överskreds vid ett eller flera gatuavsnitt i
Katrineholm. 2

De boende på landsbygden anser även att
kollektivtrafiken är viktig för attraktiviteten på
landsbygden och att kommunikationerna både
till Katrineholm och till Norrköping borde
förbättras. Vid flera av medborgardialogerna
efterlystes resmöjligheter med till exempel
anropsstyrd busstrafik med minibussar eller
taxibilar.

2

Årsmedelvärdet (15 μg/m3 luft) enligt
Miljömålsportalen 2013.
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Foto: Hanna Maxstad

Mål för trafiksystemet
i Katrineholm
Vision
Trafiksystemet i Katrineholm ska främja
tillgängligheten, vara tryggt och säkert samt
stödja en utveckling av attraktiva och hållbara
livsmiljöer i staden, i mindre orter och på
landsbygden.

Figur 4: Trafikstrategins plats i förhållande till ett urval av övriga planeringsdokument

Mål och delmål
Vissa av målen är beslutade sedan tidigare och
finns dokumenterade i olika
planeringsdokument. Inom de områden där mål
inte finns sedan tidigare har mål och delmål
formulerats under arbetet med trafikstrategin.

För att visionen ska nås behöver Katrineholms
kommun utvecklas inom en rad olika områden.
De övergripande målen sorteras in i fyra
målområden som innehåller övergripande mål
och effektmål. Målen syftar till att göra det
möjligt att följa upp och kontrollera att
Katrineholms utveckling sker i linje med den
vision och inriktning som har antagits. De
övergripande målen beskriver i vilken riktning
Katrineholms kommun ska utvecklas medan
uppföljning av effektmålen indikerar om
kommunens utveckling går i linje med de
övergripande målen.
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Målområde 1: Stadsrum och
bebyggelse
Trafiksystemets utformning och skala har en
avgörande betydelse för stadslivet. Staden ska
utvecklas mot god tillgänglighet, attraktiva
livsmiljöer och en stor variation av offentlig
och kommersiell service när det gäller utbud
och funktioner.

Effektmål

Utgångspunkten för utveckling av
trafiksystemet är att stadsmiljön ska bli så
attraktiv att stadens konkurrenskraft stärks. En
ökad attraktivitet innebär att fler människor
väljer att vistas i staden och att fler företag vill
etablera sig i staden. Att fler människor vistas i
staden är viktigt för utveckling av handeln,
studier visar att ju fler människor som rör sig i
och vistas i innerstaden, desto högre är
omsättningen i butiker och i andra
kommersiella verksamheter.
Målområdet omfattar utveckling av bebyggelse
och stadsrum och hur invånarna ska kunna
förflytta sig till den centrala staden.
Målområdet innefattar också hur invånarna kan
förflytta sig inom de centrala delarna och vilka
krav en god vistelsemiljö ställer på
trafiksystemets utformning.



Gående och cyklister upplever att det är
enkelt att ta sig till stadens centrum.
Målvärde 80 procent



Kollektivtrafikresenärer upplever att det är
enkelt att ta sig till stadens centrum.
Målvärde 80 procent



Gående och cyklister upplever att
trafikmiljön är trygg och säker
Målvärde 80 procent



Gående och cyklister upplever att
stadsmiljön är attraktiv
Målvärde 80 procent



Invånarna upplever staden som lätt att
orientera sig i
Målvärde 80 procent

Målområde 2: Resor
Ett tillgängligt och väl fungerande trafiksystem
ger alla människor möjlighet att enkelt röra sig
i staden, oavsett på vilket sätt man förflyttar
sig. Olika grupper av människor har skilda
behov som behöver tillgodoses för att skapa ett
trafiksystem som ger alla en acceptabel nivå av
tillgänglighet. Ett trafiksystem som erbjuder
god tillgänglighet för alla bidrar till ökad
jämlikhet och rättvisa för de som bor i
Katrineholm. I planeringen av trafik och
bebyggelse ska de särskilda behov som barn,
äldre och personer med funktionsnedsättning
har uppmärksammas för att säkerställa behov
av tillgänglighet, trygghet och säkerhet.

Mål, inriktning
Gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafiken
ska prioriteras i planering för utbyggnad av
bebyggelse och trafikinfrastruktur i staden.
Tillgängligheten till stadens centrum för
gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer
ska öka.
Tillkommande bostadsbebyggelse i staden ska
ha stark koppling mot stadens centrum genom
effektiva kollektivtrafikstråk och gång- och
cykelvägar som är utformade utifrån behov av
snabba och gena vägar, trygghet och säkerhet.

Det ska vara möjligt att leva i Katrineholms
stad utan att ha tillgång till bil. Det betyder att
invånarna i Katrineholm stad ska ha en
grundläggande tillgänglighet till arbete, skola,
handel, service och fritidsaktiviteter genom att
gå, cykla och att utnyttja kollektivtrafiken. För
boende på mindre orter och på landsbygden är
målsättningen att kollektivtrafiken ska
utvecklas till att vara ett alternativ för flertalet
bilresor.
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Effektmål

Kollektivtrafiken spelar en avgörande roll för
invånarnas möjligheter att pendla till arbete.
Resmöjligheterna med kollektivtrafik till/från
Katrineholm ska utvecklas för ökad
tillgänglighet till den regionala
arbetsmarknaden. Målsättningen är att alla
bussar ska drivas med förnyelsebara bränslen.
Katrineholms kommun har som mål att
förändra invånarnas resmönster genom att öka
andelen resor med gång- cykel och
kollektivtrafik. För att leda utvecklingen mot
detta mål måste förutsättningarna för
tillgänglighet till Katrineholms centrala delar
för dessa trafikslag utvecklas. Gång- cykel och
kollektivtrafik har en naturlig samhörighet
genom att en kollektivtrafikresa också består
av anslutningsresa till fots eller med cykel.
Ambitionen är därför att bygga upp ett
sammanhållet trafiksystem så att gång- och
cykelvägnäten och kollektivtrafiksystemet ger
goda förutsättningar för kombinationsresor.
Kommunens övergripande mål är att nå
nollvisionen för fotgängare och cyklister. Det
innebär att ingen fotgängare eller cyklist ska
skadas allvarligt eller dö i trafiken.



Andelen resor med cykel i kommunen
ökar
Målvärde år 2030: 21 procent av
kommunens totala antal resor



Andelen resor med cykel i staden ökar
Målvärde år 2030: 29 procent av det
totala antalet resor i staden



Andelen resor till fots i kommunen ökar
Målvärde år 2030: 21 procent av det av
det totala antalet resor i staden



Andelen resor till fots i staden ökar
Målvärde år 2030: 26 procent av det av
det totala antalet resor i staden



Andelen resor med kollektivtrafik i
kommunen ökar
Målvärde år 2030: 15 procent av resandet
i staden



Andelen resor med kollektivtrafik i staden
ökar
Målvärde år 2030: 10 procent av resandet
i staden



Andelen resor med bil i staden minskar
Målvärde år 2030: 35 procent av det av
det totala antalet resor i staden



Ingen fotgängare eller cyklist ska skadas
allvarligt eller dö i trafiken.

Mål, inriktning
Trafiksystemet för gång- cykel och
kollektivtrafik ska integreras för ökade
möjligheter tillkombinationsresor
Kollektivtrafiken ska utvecklas så att
tillgängligheten till olika funktioner i staden
ökar.
Kollektivtrafiken ska utvecklas så att
invånarnas tillgänglighet till målpunkter i
regionen Östra Mellansverige ökar.
Sambanden mellan staden, mindre orter och
landsbygden ska stärkas med hjälp av
kollektivtrafik och utbyggnad av
cykelinfrastruktur.
Biltrafikens och den tunga trafikens negativa
konsekvenser begränsar stadens förutsättningar
för tillväxt och utveckling. Biltrafikens andel
av det totala resandet ska därför minska.
Kollektivtrafiksystemet ska utvecklas för att ge
boende på landsbygden grundläggande
resmöjligheter.
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Målområde 3: Godstransporter och
varudistribution
En betydande del av de totala transporterna i
vårt samhälle har anknytning till verksamheten
i olika företag och organisationer.
Globalisering, näthandel och den snabba
utvecklingen inom kommunikationsteknologin
förändrar stadsområdenas ekonomiska
situation och transportbehov.

Mål, inriktning
Gods- och varutransporter ska utföras på ett
sätt som utgår från identifierade behov av
tillgänglighet, pålitlighet, miljö och
trafiksäkerhet.
Gods- och varutransporter ska utföras på ett
sätt som utgår från kommunens ambition att
skapa en attraktiv stad.

Katrineholm har ambitionen att utveckla en
attraktiv stad där människor vill vistas och
umgås. En positiv utveckling av handel och
tjänstenäringar, till exempel restauranger och
caféer, är både en förutsättning för och ett
önskvärt resultat av kommunens ambition.

Effektmål

Verksamhet inom dessa handel- och
tjänstesektorerna är beroende av regelbundna
och pålitliga transporter av varor och gods.
Utmaningen för transporter i staden är att
förena de olika behov som olika aktörer har.
Transportföretagens har behov av att utföra
transporterna på ett effektivt sätt, både när det
gäller framkomlighet och för lastning/lossning.
Transportköparna är beroende av att gods och
varor levereras med hög leveranssäkerhet.
Människor som bor och vistas i staden har
intresse av att transporterna sker på ett
trafiksäkert sätt och att störningar i form av
buller och trängsel minimeras. Transporter av
gods och varor i Katrineholm ska ske utifrån
kommunens övergripande målsättningar när
det gäller en attraktiv stad och ett trafiksystem
som i högre grad tar hänsyn till de behov
gående och cyklister har.



Transporter av varor och gods
effektiviseras så att antalet transporter
minskar
Målvärde: minskning jämfört med
nuvarande antal



Boende och besökare i staden upplever att
transporter av varor och gods sker på ett
tryggt och säkert sätt.
Målvärde: 80 procent



Näringsidkare upplever att det finns goda
förutsättningar för varuförsörjningen
Målvärde: 80 procent

Ambitionen för Katrineholms kommun är att
skapa regler och riktlinjer för varudistribution i
staden genom samverkan med transportörer,
fastighetsägare och transportköpare
(näringsidkare). Utgångspunkten är
kommunens intresse av att skapa en attraktiv
stad för både medborgare och näringsliv.
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Målområde 4: Bilparkering
Mål, inriktning

Översiktsplanen för Katrineholm anger att
kommunen ska arbeta med parkering som en
del av trafikstrukturen, för att nå målen om
hållbarhet och attraktivitet. Bilanvändning
(både parkering och i vägnätet) är
utrymmeskrävande och i takt med att
Katrineholms tätort växer och förtätas blir
konkurrensen om utrymmet stor. Därför krävs
en effektiv markanvändning för att både
tillgodose parkeringsbehov och skapa utrymme
för en stad där människan sätts i första
rummet.

Parkering för kunder, besökande och boende
ska gå före verksamhetsparkering. Antalet
pendlarparkeringar vid resecentrum ska byggas
ut. Vid lokaliseringar där det finns god tillgång
till alternativ till bil ska parkeringsstrategin
bidra till att minska tillgången på
arbetsplatsparkering.
I centrala tätorten ska parkeringsplatser finnas
med tydlig skyltning för att synliggöra
befintligt utbud. Utanför staden kan så kallade
uppsamlingsparkeringar anläggas. Efterfrågan
på parkeringsplatser kan styras genom tid- eller
prissättning.

Parkeringsplatser för bil anläggs med olika
tänkta ändamål. Besöksparkering,
boendeparkering, arbetsplatsparkering och
pendlarparkering är de vanligaste exemplen.
Översiktsplanen anger att parkeringsplatser för
besökande (till exempel kunder till handeln)
och parkeringsplatser för pendlare som reser
vidare med kollektivtrafik ska prioriteras.

Effektiv cykelparkering ska vara väl utplacerad
i staden för att möjligöra hållbart resande. En
parkeringsnorm som reglerar antalet
parkeringsplatser per lägenhet vid
nyexploatering kan minska risken för
överetablering i tätorten. En öppen
parkeringsplats kan bebyggas med bostäder
och inhysa parkering på markplan eller under
mark.

Tillgången till parkeringsplats för bil är en
viktig del i trafiksystemet och har en inverkan
vid valet av färdmedel. Med en väl utbyggd
och tillgänglig kollektivtrafik, goda
möjligheter att cykla och att parkera sin cykel
kan behovet av parkeringsplatser för bil
minska. Tillgången till kollektivtrafik behöver
därför tas i beaktan vid långsiktig planering av
parkeringsplatser. På kort sikt kan kommunen
arbeta för en effektiv användning av befintliga
parkeringsytor genom tidsreglering,
samnyttjande, genom att synliggöra befintliga
parkeringar genom skyltning och anlägga
uppsamlingsparkeringar utanför stadskärnan.

Effektmål


Ökat utbud av cykelparkering med fullgod
standard



Jämnare beläggning på parkeringsplatser
för bil.



Antalet reserverade parkeringsplatser
minskar



Personer upplever det som lättare att hitta
en parkeringsplats



Nybyggnation som sker i centrala lägen
gör det med ett mindre antal tillkommande
parkeringsplatser.
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Strategier
En stad att vistas och trivas i
I stadens centrala delar ska invånarnas
tillgänglighet prioriteras. I de mer perifera
delarna av staden kan framkomlighet få ökad
tyngd i planeringen.
Infrastruktur och trafik kan skapa nya
kopplingar och kontaktvägar samtidigt som de,
genom barriäreffekter, kan skapa distans
mellan människor och stadsdelar. I
Katrineholm ger större gator och trafikleder
både nödvändiga kopplingar samtidigt som de
utgör barriärer mellan kommunens olika delar.
En ökad täthet i stadens centrum med fler
bostäder och verksamheter bidrar till en livfull
stadsmiljö då fler människor rör sig i den
centrala staden. En stadsmiljö där många
människor vistas bidrar i sin tur till en ökad
trygghetskänsla och ett mer socialt hållbart
samhälle. Att en allt större andel av
befolkningen bor i stadens centrala delar bidrar
även till ett minskat bilberoende.

Figur 5: Utrymmesbehov per resande för olika
trafikslag i ett gatusnitt. Fakta: Bård Norheim, TÖI,
Illustration: Astrid Adelsköld, Sweco

I de delar av stadskärnan där många människor
vistas och där oskyddade trafikanter rör sig är
det viktigt att det övriga trafiksystemet
anpassas till deras behov av rörelsefrihet,
säkerhet och trygghet.
För att åstadkomma det ska det finnas
utpekade stråk där framkomligheten för
biltrafik och godstrafik är bättre än i de delar
av stadskärnan där många människor vistas
och rör sig.

En stadsmässig utveckling av Katrineholm
innebär att fler människor, byggnader och
funktioner ska inrymmas på en mindre yta
vilket ökar behovet av ett trafiksystem som kan
skapa tillgänglighet för invånarna utan att ta
alltför mycket yta i anspråk.

Bilens stora ytbehov gör det nödvändigt att
minska biltrafiken vilket kan åstadkommas
genom att förutsättningar för resande med
andra färdmedel förbättras. Genom att utveckla
möjligheter att förflytta sig med kollektivtrafik,
cykel och gång kan gaturummet utnyttjas mer
effektivt och anpassas för att ge utrymme för
andra verksamheter.

För att stadskärnan ska bli en attraktiv miljö att
vistas i måste trafiksystemets utbredning och
intensitet begränsas. De ytor som finns
tillgängliga måste användas på ett så effektivt
sätt som möjligt för att skapa platser för
umgänge, till exempel torg, parker,
restauranger och caféer. De trafikslag som ger
mycket kapacitet och samtidigt kräver liten yta
ska därför prioriteras sett till både utrymme,
reglering och underhåll.
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Anpassning av gaturummet för gående
och cyklister

I den fortsatta planeringen ska utgångspunkten
vara hur gatan upplevs för den som går eller
cyklar och i andra hand för den som färdas
med bil. Möjligheten att gå, cykla och åka
kollektivt ska därmed väga tungt vid val av
lokalisering och utformning. I de centrala
delarna av staden ska skalan på trafikrummet
anpassas efter gående och cyklister. Det
innebär minskat utrymme för biltrafik vilket
medför att den högsta tillåtna hastigheten på
gator i centrum måste sänkas.

Ambitionen att skapa en mer livfull stad där
människor vill vistas ställer krav på
omvandling av gaturummet i centrala
Katrineholm. Genom att omfördela yta mellan
olika trafikslag och mellan trafik och vistelse
skapas förutsättningar för attraktiva, livliga och
tryggare stadsrum. Genomfartsleder och
överdimensionerade gator i staden ska
omvandlas till stadsgator i mindre skala. Detta
ger förutsättningar att skapa gångfartsmiljöer,
platser i staden där bilar och cyklister måste
anpassa sig till gångtrafiken. Att utöka gåytor
och att skapa mer attraktiva gång- och
vistelseytor i centrum bidrar till att höja
konkurrenskraften för lokal handel. Gatornas
utformning i stadens centrala delar ska ge
gående och cyklister förtur och medföra att
hastigheter anpassas till förutsättningar för
dessa trafikslag. En sådan utformning skapar
förutsättningar för trygga, säkra och levande
gatumiljöer för alla trafikanter.

Bostadsutbyggnad i perifera lägen ska ske nära
befintliga kommunikationsleder. De områden
som pekas ut i översiktsplanen för nybyggnad
av bostäder ska ha naturliga
kollektivtrafikstråk och attraktiva gångcykelstråk mot stadens centrum.

Ett mer finmaskigt och sammanhängande
gatunät
Utveckling enligt kommunens övergripande
ambitioner ställer krav på ett mer effektivt
gatunät. Nyckeln till detta är att fler trafikanter
väljer att resa med de trafikslag som kräver
mindre gatuutrymme: gång, cykel och
kollektivtrafik. Då ges förutsättningar att skapa
ett mer finmaskigt och sammanhängande
gatunät med mindre barriäreffekter. Ett
finmaskigt och sammanhängande gatunät
förbättrar tillgängligheten för alla trafikanter
och skapar orienterbarhet, genhet och avsaknad
av barriärer i gatunätet vilket gör det lättare att
förflytta sig och att bygga en mer
sammanhållen stad. Stadsrummen längs
gatunätet ska utvecklas på ett sådant sätt att
biltrafikens hastigheter upplevs som acceptabla
för gående och cyklister.

Figur 6: Möjlig utformning stadsgata
Illustrationer: Henrik Fogelklou, SWECO Architects

Trafikstrategi | Katrineholms kommun

18

Bebyggelseutveckling för ökat resande
med gång, cykel och kollektivtrafik
I stadens perifera delar, i kommunens mindre
orter och på landsbygden ska utbyggnad ske
utifrån den så kallade stationsnära-principen.
Det betyder att bostäder och verksamheter
planeras med närhet till en större hållplats
(tyngdpunkt) för kollektivtrafiken.

Kommunens övergripande mål innebär att
staden förtätas i de centrala delarna och byggs
ut med närhet till resecentrum.
Bebyggelsens lokalisering, struktur och
utformning har stor betydelse för
möjligheterna att bedriva en attraktiv och
kostnadseffektiv kollektivtrafik. En
sammanhållen, tät bebyggelse ger
förutsättningar för en kollektivtrafik med hög
kvalitet när det gäller turtäthet och restider.

Kommersiell och offentlig service lokaliseras i
direkt anslutning till tyngdpunkten. Detta
förstärker tyngdpunktens roll och gör också att
man kan utnyttja service på väg till och från
kollektivtrafiken. Arbetsplatser lokaliseras
inom gångavstånd (max cirka 600 m) från
tyngdpunkten. Ny bostadsbebyggelse
lokaliseras inom gång- och cykelavstånd (1- 2
km) från tyngdpunkten, se figur nedan.

Lokalisering och utformning av bostäder och
lokaler för verksamheter ska ske så att det
skapas goda förutsättningar för invånarna att
förflytta sig genom resor med kollektivtrafik,
cykel och gång. För att kunna erbjuda bra
helhetslösningar ska förutsättningarna för de
olika trafikslagen samordnas och integreras i
stadsutvecklingsprocessen. Det betyder att
behoven för gång- cykel- och kollektivtrafik
ska utgöra en utgångspunkt i nya
stadsutvecklingsplaner.

Figur 7: Stationsnära-principen
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Hållbara resor

hälsan är faktorer som avgör om man väljer att
gå i staden.

Enligt kommunens övergripande mål ska gångoch cykeltrafiken samt kollektivtrafiken
prioriteras i planeringen. Utgångspunkten är att
gång- och cykeltrafikanter ska ha företräde i
staden framför biltrafik och att huvudstråk för
gång och cykel ska byggas ut.

I stadens centrala delar ska gående ha egna,
separerade ytor och gångtrafiken prioriteras i
korsningspunkter med andra trafikslag.
Prioritering av gående i centrala staden skapas
till exempel genom att intervallen med grönt
ljus för gående förlängs vid signalreglerade
övergångsställen. Trafiksignalerna i centrala
staden kan också medge så kallad absolut
prioritering vilket innebär att signalen för
gående växlar till grönt utan fördröjning i
signalreglerade korsningar och att gröntiden
för gående förlängs.

För de korta förflyttningarna i staden ska
möjligheterna att gå eller cykla utvecklas. Ett
sammanhållet gång- och cykelnät ska
utvecklas som bidrar till god tillgänglighet för
alla invånare och där man kan färdas tryggt
och säkert utan konflikter mellan gående,
cyklister och
biltrafik. Vid ny- och ombyggnad ska skalan i
gaturummet och biltrafikens hastighet anpassas
efter gående och cyklisters behov.
Korsningspunkter mellan olika trafikslag
utvecklas så att de blir säkrare för oskyddade
trafikanter.

I områden omedelbart i anslutning till stadens
centrum ska ett heltäckande nät av gångstråk
skapas. Stråken ska planeras så att gående på
ett snabbt och bekvämt sätt kan gå mellan
bostadsområden och stadens centrala delar.
Genhet och separering med andra trafikslag är
viktiga egenskaper för detta nät.
Korsningspunkter med annan trafik
koncentreras till så få platser som möjligt.

Till fots i Katrineholm
Bra förutsättningar för gående gör staden till
en levande och attraktiv stad, en stad som är
trevlig att bo i, arbeta i och att besöka. En
gångvänlig stad bidrar till en hållbar utveckling
– ekologiskt, ekonomiskt och socialt.
Gångtrafiken är det mest robusta trafikslaget
och sociala färdsättet, kräver små ytor och
investeringar samt är bra för folkhälsan.
Gångstråkens attraktivitet är till stor del
beroende vilket utrymme de andra trafikslagen
ges. Möjligheterna att gå ska prioriteras genom
att ett nät av gångstråk som är tillgängliga,
trygga, säkra och attraktiva och som stimulerar
till promenader och motion. Idag är de flesta
resor till fots kortare än två kilometer men
många går betydligt längre sträckor än så.
Fotgängares behov och förutsättningar vid
längre resor i staden ska undersökas för att på
sikt leda till åtgärder som gör att fler
människor kan gå även vid längre avstånd.

I kommunens mindre orter och på landsbygden
ska särskilt fokus läggas på att skapa säkra
skolvägar och att skapa tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättningar. Bra
förutsättningar för gående ska skapas genom
gångstråk som förbinder bostadsområden med
viktiga målpunkter som hållplatser, badplatser
samt offentlig och kommersiell service.
Katrineholm – cykelstaden
Skapa cykelstråk med god tillgänglighet i
staden
För att öka tillgängligheten och tryggheten ska
satsningar ske på prioriterade huvudstråk för
cykel mellan viktiga målpunkter i staden.
Huvudstråken ska erbjuda en mycket god
framkomlighet med få eller inga konflikter
med andra trafikanter. I dessa stråk ska
cyklisten alltid ha företräde framför
motorfordon. Huvudstråken ska vara väl
underhållna, lätta att ta sig fram på året runt
samt vara bra och enhetligt belysta.

Skapa sammanhängande gångstråk
Avstånd, genhet, färdtid, gångnätets
funktionella kvalitet, säkerhet och trygghet,
klimat, variation, fysiska hinder samt den egna
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En struktur för kombinerade resor
Att kunna kombinera cykel och kollektivtrafik
är en viktig faktor i ambitionen att öka
attraktiviteten för cykeltrafiken Cykelresan
ingår ofta som en del i en längre resa och
därför ska det finnas tillräckligt med säkra
cykelparkeringar i anslutning till
kollektivtrafiken. Det ska vara enkelt och
säkert att kunna parkera sin cykel i omedelbar
anslutning till hållplatser och resecentrum och
det ska gå, på ett enkelt och smidigt sätt, att ta
med sig cykeln i kollektivtrafiken.

Katrineholm i den större regionen med
förbindelser inom och utom länet.
Kollektivtrafiken har också stor betydelse för
stadsutveckling genom sin yteffektivitet vilket
ger möjligheter att planera för en tätare
stadsstruktur med klassiskt urbana kvaliteter.
En större andel resor i kollektivtrafiken bidrar
därmed till målet att utveckla staden till en
attraktiv urban miljö. Kollektivtrafiken i staden
måste därför ges de bästa förutsättningarna för
en effektiv och snabb trafik. Kollektivtrafiken
ska ges företräde framför biltrafiken genom
prioritering i korsningar och genom att
särskilda körfält för kollektivtrafiken skapas i
de mest frekventa stråken.

Skapa cykelstråk med god tillgänglighet i
mindre orter
Det finns en stor utvecklingspotential i att
förbättra möjligheterna att cykla inom och
mellan mindre orter och på landsbygden. I de
mindre orterna ska därför stråk för cykel
utvecklas med separering från övriga
trafikslag. Prioritering ska ske utifrån de behov
barn har, skolvägar prioriteras därför vid
utbyggnad.

En ökning av andelen resor med kollektivtrafik
kan endast uppnås om kollektivtrafikens
attraktivitet gentemot bilresor förbättras.
Kollektivtrafiken måste därför vara mest
effektiv i de tyngsta resrelationerna, helst utan
byten, och utöver det upplevas som attraktivt
även vid bytesresor. Attraktivitet byggs upp av
en rad faktorer där korta restider, hög turtäthet
och tillförlitlighet tillhör de viktigaste.

Skapa cykelstråk med god tillgänglighet till
staden
Kommunens målsättning att minska biltrafiken
i Katrineholm ställer krav på att det vara lätt att
ta cykeln mellan mindre orter och
Katrineholm. För de orter som ligger inom
cykelavstånd från staden ska särskilda
cykelbanor som är separerade från övrig trafik
utvecklas

Förutom direkta åtgärder i
kollektivtrafiksystemet är det angeläget att
skapa snabba och säkra accessvägar till
kollektivtrafiken. Hållplatser, terminaler och
stationer i kollektivtrafiken är målpunkter för
gående och för cyklister. Framkomlighet och
bekvämlighet för fotgängare och cyklister ska
därför prioriteras.

Kollektivtrafiken – för resor i staden
och i regionen

Koppla Katrineholm till strategiska
regionala målpunkter

Kollektivtrafiken är en grundläggande
samhällsfunktion och har en avgörande
betydelse för i vilken mån invånarna i
Katrineholm har möjlighet att arbeta och
studera. Alla invånares tillgänglighet till
service, handel och fritidsaktiviteter kan
garanteras genom en utbyggd kollektivtrafik.
Flera av de övergripande målen för
Katrineholms kommun kräver utveckling av
lokala och regionala resmöjligheter med
kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken har en
nyckelfunktion för att ytterligare integrera

Kollektivtrafik för kopplingar mellan
Katrineholm och övriga delar av regionen
behöver utvecklas på både lång och kort sikt.
Den regionala tågtrafiken utvecklas genom
etablering av ett storregionalt stomnät stabilt
över tid och som möter de behov som
invånarna i regionen har för vardagsresande.
Tågtrafiken ger på sikt invånarna i
Katrineholm ökade möjligheter till
arbetspendling mot starka tillväxtregioner. I ett
kortare tidsperspektiv ska resmöjligheterna
med buss utvecklas ytterligare. Förbindelserna
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till de regionala stadskärnorna ska prioriteras
med särskilt fokus på de största
pendlingsorterna i länet.
I ett första steg ska en kollektivtrafikplan för
utveckling av busstrafiken med kopplingar till
Katrineholm tas fram. Syftet är att skapa ett
underlag för diskussion med andra intressenter
och att klargöra att utveckling av
kollektivtrafiken är ett prioriterat område för
kommunen. Planen ska innehålla kommunens
ställningstaganden och ambitioner när det
gäller utveckling av den regionala
kollektivtrafiken på kort sikt.
Kollektivtrafikplanen ska också visa på vilka
åtgärder Katrineholms kommun planerar för att
förbättra kollektivtrafikens förutsättningar och
konkurrenskraft. Sådana åtgärder kan till
exempel avse förslag för ökad framkomlighet
för busstrafiken, idéer för trafiklösningar och
utbyggnad/ombyggnad av den kommunala
infrastrukturen för kollektivtrafiken i syfte att
öka tillgängligheten. Planen blir sedan ett
underlag för samverkan och diskussion med
Sörmlandstrafiken och andra intressenter.

Tyngdpunkter är strategiska knutpunkter eller
ett annat område centralt i en tät blandstad och
som har stadskvaliteter, till exempel ett torg
eller en annan naturlig samlingsplats. Dessa
tyngdpunkter kan vara av både lokalt och
regionalt intresse. Viktiga målpunkter kan till
exempel vara stora bostads- och
arbetsplatsområden, eller en större arbetsplats,
skola/förskola, idrottsanläggning eller ett
rekreationsområde. Accesspunkter är en
knutpunkt som har ett stort resandeunderlag
med både ett regionalt och ett lokalt intresse.
Ett exempel på en sådan punkt är resecentrum.
Accesspunkten kan också vara en större
hållplats på en sträcka med tät kollektivtrafik.
Som komplement till den utvecklade
busstrafiken i staden kan ett bussystem skapas
med egenskaper som tillgodoser de behov
äldre och funktionsnedsatta har. Denna
busstrafik körs med mindre fordon och innebär
korta gångavstånd till hållplatser och
kännetecknas av en lugn och trygg resa. Rätt
utformad kan denna trafik ersätta en del av de
resor som sker med färdtjänst. En
linjenätsutredning ska visa hur ett sådant
bussystem ska byggas upp.

Utveckla resmöjligheter

Kollektivtrafik för alla
Ur jämlikhetsperspektiv är det viktigt att
stadens kollektivtrafik är tillgänglig för alla
invånare. Linjenätet med snabbhet i stråk med
stort resandeunderlag kompletteras därför med
kollektivtrafik för de resenärer som har behov
av hög tillgänglighet i form av korta
gångavstånd till/från hållplats. Den
kompletterande trafiken har också till uppgift
att erbjuda resmöjligheter i områden med
sämre tillgänglighet till det övriga linjenätet.
Dessa behov kan tillgodoses genom nya
trafiklösningar så som samordning av allmän
linjelagd trafik och särskild anropsstyrd trafik.

Ett bussystem för ökat resande
Kommunens ambition när det gäller
stadsutveckling i Katrineholm ställer krav på
ett utvecklat trafiksystem även i stadens
perifera delar. Den lokala busstrafiken ska
också anpassas till de möjligheter den nya
regionaltågstrafiken ger. En utvecklad
kollektivtrafik med buss har stora möjligheter
att tillgodose resbehoven. Det krävs dock att
bussystemet i framtiden är uppbyggt med täta
och snabba förbindelser mellan stadens
perifera delar och de centrala delarna. Befintlig
busstrafik omstruktureras så att den i högre
grad motsvarar invånarnas behov av täta och
snabba resor mellan större bostadsområden och
stora målpunkter. Linjenätet ska tillåta något
längre avstånd mellan hållplatserna jämfört
med dagens system för att på så sätt erbjuda
snabbare resor.
Grunden för att utveckla trafiksystemet på
detta sätt blir att definiera så kallade
tyngdpunkter, målpunkter och accesspunkter.

Kollektivtrafik i hela kommunen
Ambitionen om en minskad andel biltrafik i
staden medför att förutsättningarna för att välja
kollektivtrafiken för boende i de mindre
orterna och på landsbygden måste förbättras.
Det är därför angeläget att öka andelen resor i
kollektivtrafiken för de resor som sker i de
perifera delarna av kommunen. En satsning ska
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ske på att förstärka de stråk på landsbygden där
det största resandeunderlaget finns och där det
finns en potential för ökat
kollektivtrafikresande. Möjligheterna till
kombinationsresor ska stärkas för de som bor i
de mindre orterna och på landsbygden.
Utbyggnad av pendlar- och
samåkningsparkeringar samt cykelparkeringar
vid hållplatser ska prioriteras.

I översiktsplan för Katrineholms kommun
konstateras att biltrafiken kommer att fortsätta
att öka om dess utveckling sker som tidigare
och att det är lätt att använda bilen i staden.
Gatunätet i Katrineholm är väl utbyggt och
lättillgängligt med ett stort utbud av
kostnadsfria parkeringsplatser i de centrala
delarna av staden. I medborgardialoger har
många invånare pekat ut olika trafikplatser och
korsningar i staden som upplevs som
trafikfarliga.

Samverkan för utveckling

Katrineholms kommun strävar efter att
utveckla staden med större ytor för rekreation
och umgänge, att minska buller och utsläpp
från trafiken. För att utvecklingen ska leda mot
detta mål krävs nya synsätt och ett tydligt
trendbrott i trafikplaneringen som klarar
översiktsplanens ambition om lägre andel
biltrafik. Biltrafiksystemet måste också i högre
grad vara anpassat till vad människor och miljö
tål.

En mer attraktiv kollektivtrafik är en central
utvecklingsfaktor för Katrineholms kommun.
Kollektivtrafikens utveckling styrs och
påverkas av många olika aktörer. Det formella
ansvaret vilar på Sörmlandstrafiken som är
regional kollektivtrafikmyndighet.
Kollektivtrafikens infrastruktur finansieras till
stor del av regionala och statliga medel där
prioritering mellan olika objekt sker inom
ramen för arbetet med den regionala planen för
infrastruktur som antas av Regionförbundet
efter samråd med bland andra länets
kommuner och Trafikverket. Kommunen är
starkt beroende av samverkan och samarbete
med andra aktörer för utveckling av
kollektivtrafiken. Katrineholms kommun ska
därför utveckla samverkansformerna med
dessa och andra aktörer inom
kollektivtrafikområdet. Kommunen ska ta
initiativ till att denna samverkan utvecklas i
första hand inom ramen för etablerade forum.

Översiktsplanerna uttrycker mycket tydligt
behovet av en ny syn på trafikplanering och på
trafiksystemets utformning. Även inriktningen
och de sju strategierna för stadsutveckling i
Katrineholm visar på behovet av en omdaning
av trafiksystemet i staden. Kommunens
ställningstaganden i planer och program pekar
entydigt mot en utveckling med ett hållbart
trafiksystem med större andel gång- cykel och
kollektivtrafikresor samt en minskad andel
bilresor. Enligt resvaneundersökningen har
denna utveckling stöd hos invånarna med en
uttalad vilja att minska sitt bilresande.
Inriktningen mot ett mer hållbart trafiksystem
gäller även för systemet på stor-regional och
regional nivå.

Biltrafik i en attraktiv stad
Bilen spelar mycket stor roll i dagens
trafiksystem och den har under mycket lång tid
format samhället. Möjligheten att förflytta sig
individuellt med bil har också stor påverkan på
vår livsstil med stora möjligheter till rörlighet.
I den fortsatta planeringen i Katrineholm ska
möjligheter till rörlighet väga lättare, fokus ska
i stället vara på tillgänglighet, det vill säga
möjligheten att ta del av och använda utbudet
inom olika områden.

Utveckling utifrån fyrstegsprincipen
Vid val av åtgärder i biltrafiksystemet ska
fyrstegsprincipen användas.
I första hand ska kommunen verka för åtgärder
som innebär att en bilresa eller biltransport inte
behöver göras och att tillgänglighet till varor
eller tjänster kan uppnås på annat sätt. Om en
resa ändå måste göras ska kommunen verka för
åtgärder som innebär att annat lämpligare
transportsätt används (kollektivtrafik, cykel,
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gång). I andra hand ska åtgärder som vidtas
innebära att trafiksystemet används effektivare,
säkrare och miljövänligare. I tredje hand görs
balanserade punktvisa förbättrings- och
ombyggnadsåtgärder i befintlig infrastruktur.
När åtgärder i steg 1-3 ej är tillräckliga ska
kommunen verka för en balanserad utbyggnad
av ny infrastruktur för biltrafik. Att
utbygganden sker på ett balanserat sätt betyder
att utformningen inte görs med överstandard
eller innan trafikvolymerna har kommit upp i
nivåer som kräver nybyggnad samt att andra
värden än ökad framkomlighet också ska
uppmärksammas.

Sådana åtgärder är, enligt fyrstegsprincipen, att
skapa förutsättningar för ett strukturerat och
kontinuerligt arbete med Mobility
Management, se kap 7.4 nedan. Effektiva
åtgärder för minskad biltrafik är också
anpassning av hastigheter och utformning av
gaturummet, se vidare nedan.

Anpassning av skalan och
utformning av gaturummet
Att utveckla den fysiska miljön för minskad
framkomlighet bidrar till att minska biltrafiken
i staden. Översiktsplanens ambition att
omvandla större gator och genomfartsleder till
mer småskaliga stadsgator innebär att
framkomligheten för biltrafiken minskar och
att miljön kan utvecklas så att människor
stimuleras att gå och vistas i staden.
Ombyggnader till stadsgator i Katrineholm
startar under året 2016, ambitionen är att
anpassa minst en gata/stråk per år.
Utbyggnaden ska ske enligt åtgärdsförslagen i
Gestaltningsprogram för Katrineholm (Sweco
2014).

Konkreta åtgärder för biltrafiksystemet enligt
fyrstegsprincipen ska tas fram inom ramen för
en trafikplan för staden. Styrande för innehållet
i en sådan trafikplan är kommunens inriktning
att gång- och cykeltrafikanter ska ha företräde i
staden framför biltrafik och att biltrafiken totalt
sett ska minska. För att styra utvecklingen i
denna riktning krävs kraftfulla åtgärder och
beslut som grundas på kommunens ambitioner
i denna trafikstrategi för utveckling av de olika
trafikslagen.

Figur 8: Illustration till möjlig utformning av Shared Space-yta vid Stadsparken. Platsen utformas som ett trädtorg
med strikt rutnätsmönster. Träden består av olika arter för att få varierad blomning och färg. Ytan är upphöjd,
vilket gör att fordontraﬁk får köra upp en nivå för att passera platsen. ”Välkommen till Lustgården”
Gestaltningsprogram Katrineholm Sweco 2014.
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Hastigheter för en hållbar stad

Mobility Management påverkar
invånarnas val

Den tillåtna hastigheten är tillsammans med
nätstrukturen avgörande för hur attraktivt det
är att använda biltrafiknätet. Utbyggnader av
biltrafiksystemet där höga hastigheter tillåts
gör det mer attraktivt att färdas med bil och är
starkt styrande för andelen bilresor i en stad.
Hastigheterna på biltrafiknätet ska anpassas på
ett sätt som gör att övriga färdmedel förbättrar
sin konkurrenssituation enligt kommunens
övergripande målsättningar. Hastigheten på
huvudvägnätet ska vara som lägst i stadskärnan
för att sedan stegvis kunna bli högre ju längre
ut från stadens centrum man kommer.

Att arbeta med Mobility management (MM)
definieras som mjuka åtgärder som påverkar
resan innan den börjat. Mobility management
är ett samlingsnamn för åtgärder som syftar till
att påverka resebeteenden och transporter och
är ett komplement till mer traditionell
trafikplanering. Mobility management är ett
koncept för att främja hållbara transporter och
påverka bilanvändningen genom att förändrar
resenärers attityder och beteenden. Åtgärder
inom mobility management har en bevisad
effekt för att öka andelen resor och transporter
med hållbara färdmedel. Genom ett hållbart
MM-arbete påverkas transportbehov och
färdmedelsval vilket ger lokala effekter på till
exempel miljö och trafiksäkerhet.

I stadens centrala delar ska gaturummet
omvandlas på det sätt som beskrivs ovan vilket
kommer att resultera i lägre hastigheter för
biltrafiken. Det är angeläget att minska
biltrafikens hastighet även i stadens utkanter, i
mindre orter och på landsbygden.
I stadens yttre delar ska ett mer finmaskigt och
sammanhängande gatunät skapas i syfte att
minska intensiteten i biltrafiken och med målet
att inte ska skapa barriärer för gående och
cyklister.

En organisation för MM-arbete
Katrineholms kommun ska använda Mobility
Management för att nå målen i trafikstrategin.
Kommunen ska arbeta med MMverksamheten i bred samverkan med andra
aktörer som invånarna, organisationer, det
lokala näringslivet samt andra kommuner.
MM-verksamheten inriktas mot utveckling,
omvärldsbevakning, kunskapsspridning och
marknadsföring. En central del är att
stötta/hjälpa invånarna att bryta vanor och att
skapa hållbara resmönster.
Det exakta innehållet i arbetet och formerna
för kommunens arbete inom detta område ska
utredas. Att arbeta med dialog för ökat
medborgarinflytande, kampanjer för att
marknadsföra hållbara resvanor och att ta fram
planer för elevers resor till/från skola är
exempel på aktiviteter inom ramen för MMarbetet.

Avsaknad av barriärer i gatunätet ökar
orienterbarheten och gör det lättare att ta sig
fram, binder samman stadens olika delar och
sprider stadslivet till fler platser. Ett finmaskigt
och sammanhängande gatunät förbättrar också
tillgängligheten för alla trafikanter.
Ett mer finmaskigt gatunät med lägre
fordonshastighet ger förutsättningar för att
förbättra samspelet mellan trafikanter vilket
innebär ökad trafiksäkerhet. Lägre hastigheter
för motorfordonstrafiken ska därför vara
vägledande i den fortsatta planeringen av gator
i Katrineholms stad.
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Aktiv samverkan för effektiva
varutransporter i staden

Hållbara transporter
Väl fungerande godstransporter är en
förutsättning för såväl näringslivet som för
lokal och regional utveckling. Rätt planering
skapar förutsättningar för mer hållbara
transporter och kan leda till minskad
miljöpåverkan vilket är ett led mot en mer
attraktiv stad.

Utveckling av förutsättningar för transporter av
varor och gods kräver samverkan mellan olika
aktörer. En av kommunens uppgifter är att
styra villkoren för godstransporter i staden, till
exempel genom den fysiska planeringen och
genom trafikplanering och trafikreglering.
Transportörerna kan bidra genom att
respektera de trafikregler som gäller, anpassa
sina fordon och samlasta i högre grad.
Fastighetsägarna kan anpassa och underhålla
sina fastigheter så att de fungerar för de
verksamheter som bedrivs och uppfyller de
krav som ställs på varumottagning.
Näringsidkarna kan bli mer flexibla ifråga om
leveranstider och förbättra sina
beställningsrutiner för att öka möjligheterna till
samlastning.

Precisera förutsättningar för
varutransporter utifrån ambitionen att
skapa en attraktiv stad
Katrineholms kommuns arbete med att
utveckla förutsättningarna för transporter och
varor och gods ska utgå från den övergripande
ambitionen att skapa en attraktiv stad. Det
betyder att transporterna ska utföras så att
konflikter med gående, cyklister och bilister
minimeras och att barriäreffekter undviks.
Ambitionen att skapa en attraktiv stad innebär
också att handel och tjänsteföretag i staden ska
ges goda villkor, bland annat när det gäller
förutsättningar leveranser av varor och gods.
Arbetet med att ta fram förutsättningar och
riktlinjer för gods- och varutransporter ska
därför präglas av en helhetssyn på stadens
funktioner.

Katrineholms kommun ska utveckla ett forum
för samråd och diskussion om inriktningar för
transporter av varor och gods. Syftet är att ta
fram riktlinjer för transporternas utförande i
staden, i mindre orter och på landsbygden.
Samråd ska till exempel ske när det gäller
möjligheter till en mer effektiv logistik med
transportsamordning samt frågor om
tidsstyrning, lastzoner och parkeringsregler.

Ökad kunskap om framtidens
varutransporter
Den ökade urbaniseringen och inflyttning till
städer ställer allt större krav på stadens
transporter. För transport av varor och gods ger
också den ökande näthandeln stora effekter.
Det finns behov av att öka kunskapen om vilka
åtgärder som krävs för att transporter av varor
och gods ska kunna ske på ett effektivt sätt i
framtiden. Det behövs till exempel ökad
kunskap om möjligheter att effektivisera
transporterna genom särskilda körvägar,
tidreglering och samdistribution. Behovet av
att anpassa lastzoner och varumottagningar och
att reglera kantstensparkering för att prioritera
nyttotrafik i miljöer med stor efterfrågan på
leveranser måste också klargöras.
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Parkering för tyngre fordon som buss, lastbil,
husvagn eller husbil behöver behovet utredas
för att eventuella åtgärder ska bli effektiva.
Inriktningen är att parkering för tyngre fordon
ska anläggas utanför stadskärnan, med
undantag för bussar för turism eller konferens.

Bilparkering i en attraktiv stad
Kommunens mål för bilparkering innebär
strategier behövs både på kort och lång sikt för
att skapa den attraktiva och hållbara stad som
Katrineholm ska vara.
För att uppnå strategierna om att prioritera
hållbara färdmedel ska cykelparkering av god
standard prioriteras för att vara ett fullgott
alternativ till bilen. Katrineholms
parkeringsstrategi ska på lång sikt minska
efterfrågan på bilparkeringsplatser genom
ändrade resvanor.

Lång sikt: Färre antal nya parkeringar,
med bibehållen tillgänglighet
De utpekade åtgärderna tillsammans med
informationsinsatser och Mobility
Management-insatser förväntas skapa ett
framtida Katrineholm där fler resor sker med
hållbara färdmedel, de befintliga parkeringarna
för bil används till sin fulla potential och
parkeringsbeståndet har en hög tillgänglighet.
Det betyder att kommunen i planering och vid
exploatering kan minska antalet tillkomna
parkeringsplatser från dagens mått mätt. En
förändrad parkeringsnorm vid nyexploatering
kan möjliggöra för exploatörer att anpassa
antalet nya parkeringsplatser efter behov och
platsens förutsättningar, till exempel närheten
till kollektivtrafik. I en förändrad
parkeringsnorm vid nyexploatering är det
också aktuellt att införa en parkeringsnorm för
cykel, som säkerställer tillgången på god
cykelparkering för boende.

Kort sikt: Förbättra användandet av
befintlig parkering
Den inventering som genomfördes över
befintliga bilparkeringar i stadskärnan visade
att parkeringen i dagsläget inte används
optimalt. Det finns gott om parkering för bil i
Katrineholm, samtidigt finns en generell
uppfattning om att det är svårt att hitta
parkeringsplats. För att råda bot på detta ska
Katrineholm verka för ökat samnyttjande av
reserverade parkeringsplatser och på det sättet
tillgängliggöra en större del av beståndet för
besökande att nyttja under dagtid.
Översiktsplanen anger en tydlig
prioriteringsordning där besöks-, pendlar- och
boendeparkering ska gå före
arbetsplatsparkering. Prioriteringsordningen
gäller i första hand för de centrala delarna av
tätorten. Genom att reglera med tid och
övervaka att regleringar följs kan kommunen
styra parkeringsgrupper till olika delar av
kommunen. Till exempel är en kort
tidsreglering på platser nära handeln viktigt för
att tillse att platser avsedda för kunder inte
nyttjas för arbetsplatsparkering. För att
synliggöra allmänna parkeringar ska
vägvisning lotsa parkerande till större
parkeringsplatser.
Möjligheten att bo i Katrineholm och pendla
till studier eller arbetsplats i annan kommun
har redan tagits upp som en framgångsfaktor
för att skapa den hållbara och attraktiva
kommunen. Med anledning av detta behöver
kommunen tillse en god tillgång på
pendlarparkering i anslutning till tågstationen.
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Uppföljning
Om målet har ett fast målår eller om en
kontinuerlig förändring väntas avgör hur ofta
uppföljning av utvecklingen bör ske. Hur
uppföljning av de olika målen ska ske beror på
hur målen är formulerade. En del av målen
följs upp genom enkäter och
resvaneundersökningar medan andra följs upp
genom analyser av data eller den kommunala
verksamheten. En plan för hur uppföljning av
de olika målen ska tas fram. Planen ska visa
när, hur och av vem målen ska följas upp.

Inom flera områden där trafikstrategin anger
effektmål saknas det idag kunskap om
utgångsvärden. För att uppföljningen av
kommunens utveckling och uppfyllelsen av
målen ska kunna ske är det därför centralt att
en kartläggning av hur nuläget inom olika
målområden ser ut. En del av målen är
formulerade så att det finns ett målår då målet
ska vara uppfyllt medan andra mål är
formulerade som att det ska ske en
kontinuerlig ökning eller minskning. De flesta
delmålen har 2030 som målår.

Figur 8: Begrepp för uppföljning av mål i Trafikstrategi Katrineholm
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svar på remissyttranden parkerings- och trafikstrategi
Efter remitteringen av trafikstrategi och tillhörande parkeringsstrategi har 11 svar
inkommit. Av dessa svarade Sörmlands kollektivtrafik och Trafikverket att de inte
hade synpunkter på förslagen. Bygg- och miljönämnden, vård- och omsorgsnämnden,
Viadidaktnämnden samt service, och tekniknämnden tillstyrker förslaget.
Viadidaktnämnden framför att behovet av parkering för vuxenstuderande behöver
beaktas i anslutning till förvaltningens verksamhet i Katrineholm.
Nedan redogörs i stora drag för synpunkter i övriga inkomna remissyttranden.
Synpunkter från kommunala pensionärsrådet
I yttrandet framhålls behov av fortsättningsvis behålla ett stort antal parkeringsplatser
för besökande till centrum, samt att det skyltas till dessa. Samnyttjande med
fastighetsägare för att kunna tillgängliggöra parkeringar på kvartersmark lyfts som en
möjlighet. Pensionärsrådet efterfrågar tydlig avgränsning mellan fotgängare och
cyklister på gång- och cykelbanor för att undvika förvirring. I yttrandet framhålls
vikten av kollektivtrafik med god turtäthet och reducerade priser för att
tillgängliggöra den för alla kommuninvånare. En parkeringsnorm med 1,0
parkeringsplats per tillskapad bostad efterfrågas.
Svar:
Besökande till centrum är enligt strategiförslaget en prioriterad grupp av parkerande
och Samhällsbyggnadsförvaltningen ser att pensionärsrådets synpunkter kring
samnyttjande av p-platser samt vägvisning ligger i linje med föreslagna åtgärder i
strategin. Likaså pekar strategiförslaget ut tillförlitlighet och turtäthet i
kollektivtrafiken som avgörande faktorer för att kollektivt resande ska vara ett gott
färdmedelsalternativ. Framtagande av en ny parkeringsnorm för Katrineholm är en
åtgärd som kommunen har för avsikt att genomföra efter strategins antagande.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /0150-571 95
E-post: Jennie.Lind2@katrineholm.se
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Synpunkter från Katrineholm handel
I yttrandet från Katrineholm handel framförs synpunkter på strategiernas inriktning
och Katrineholm handel råder Samhällsbyggnadsförvaltningen att använda Nordplans
utredning från 2009 som planeringsunderlag. Katrineholm handel anser att de
grundläggande planeringsprinciperna som anges i planen, samt i kommunens
översiktsplan riskerar att hämma utvecklingen mot ett levande och välmående
centrum. Katrineholm handel skriver i sitt yttrande att strategierna att gång-, cykel
och kollektivtrafik prioriteras på bekostnad av bilen vilket hämmar tillgängligheten
till centrum och motverkar målet om ett tillgängligt och jämställt transportsystem. I
yttrandet yrkas också att markparkeringar i centrala Katrineholm inte bebyggs.
Svar:
Trafik- och parkeringsstrategin tar sin utgångspunkt i gällande översiktsplan, vilken
har som mål att andelen resor med biltrafik ska minska och andelen gång- och
cykeltrafik ska öka. Strategin avser uppnå detta bland annat genom att förbättra
förutsättningarna för fotgängare och cyklister, samt kollektivtrafikresenärer. På det
sättet kan stadens trafikutformning erbjuda invånare fler jämlika transportalternativ.
Strategin avser inte att stänga stadens centrum för biltrafik eller omöjliggöra för
resenärer med bil att ta del av stadens centrum. Tillgängligheten för resenärer som av
olika skäl är beroende av bil samt för godstransporter som behöver tillgång till
centrumhandeln kommer även fortsättningsvis att säkras. Dock visade
parkeringsinventeringen att en stor andel bilresor som görs sannorlikt skulle kunna
göras med cykel. Genom att förbättra infrastruktur, parkeringsmöjligheter och
omgivande trafiksituation för fotgängare och cyklister avser strategierna att skapa
förutsättningar för detta.
I övrigt hänvisar Samhällsbyggnadsförvaltningen till tidigare svar på remissyttrande,
Översiktsplan del staden.
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Synpunkter från handikapprådet Katrineholm
I yttrandet efterfrågas en parkeringsnorm för Katrineholms kommun samt att
Samhällsbyggnadsförvaltningen integrerar äldres- och funktionsnedsattas perspektiv
tydligare i dokumenten.
Svar:
Katrineholms kommun har en tidigare antagen parkeringsnorm som reglerar antalet
tillskapande parkeringsplatser vid nybyggnation. Framtagande av en ny
parkeringsnorm som i högre grad tar hänsyn till platsens förutsättningar är en åtgärd
som kommunen har för avsikt att genomföra efter strategins antagande. Tillgången på
handikapplatser vid nybyggnationer säkerställs i bygglovsskedet där en andel av
tillskapade parkeringsplatser för bil ska vara utformade så att de möter kraven för att
kunna regleras som handikapplats.
Den övergripande inriktningen i strategin är ett transportsystem som är tillgängligt för
alla. Planering av infrastrukturen i centrala Katrineholm ska ske på oskyddade
trafikanters villkor, i vilket äldres och funktionsnedsattas behov inryms. Vid
omgestaltningar och byggnation har förvaltningen dialog med
handikapporganisationer för att i så hög grad det är möjligt tillgodose äldres- och
funktionsnedsattas behov.
Genom att planera för en stad med hög säkerhet och med oskyddade trafikanters
perspektiv i centrum är ambitionen att skapa en infrastruktur där alla boende och
besökare i Katrineholm känner trygghet.
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Synpunkter från Västra Sörmlands Räddningstjänst
Västra Sörmlands Räddningstjänst styrker förslaget på trafik- och parkeringsstrategi
samt önskar att följande punkter beaktas i förverkligandet av strategins intentioner:
Vid avsmalningar av gator för bil är det angeläget att hänsyn tas till
utryckningstrafiks framkomlighet till omgivande byggnader, samt bilistersmöjlighet
att bereda väg för utryckningsfordon som behöver passera.
I förändringar av parkeringsmiljöerna i Katrineholm ser Räddningstjänsten en risk
med att fler bilar parkerar längs gator. Gatuparkeringar kan försvåra framkomlighet
för utryckningsfordon och kan dölja fotgängare/cyklister för passerande bilister,
vilket ökar risker för kollisioner. Önskvärt är att så mycket parkering som möjligt
förläggs till underjordiska garage och parkeringshus.
Svar:
Framkomlighet för uttryckningstrafik är avgörande för att polis, ambulans och
räddningstjänst ska kunna utföra sina uppdrag på ett så effektivt och säkert sätt som
möjligt. Precis som remissyttrandet framhåller så betyder det att trafikmiljöerna för
framförallt biltrafik behöver utformas så att möjlighet ges för snabba utryckningar.
För att säkra framkomlighet för utryckningsfordon bör mötesmöjligheter tillses i båda
riktningar för att biltrafik ska kunna köra åt sidan och ge plats åt utryckningsfordon.
En ny parkeringsnorm kommer att tillse att boendeparkering tillskapas på
kvartersmark, vilket kan komma att innebära att mer parkering förläggs på gårdar/i
parkeringshus eller underjordiska garage.
I omgestaltningar av stadens trafikmiljöer har samhällsbyggandsförvaltningen en
rutin av att alltid involvera räddningstjänsten i dialoger kring utförandet, för att
säkerställa att deras behov tillgodoses. Så kommer även ske i framtiden.

Jennie Lind
Utredare
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Kommunstyrelsen

Förslag på parkeringsstrategi Katrineholms kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den föreslagna
parkeringsstrategin för Katrineholms kommun.
Sammanfattning av ärendet
Förslaget på parkeringsstrategi är en del av kommunens arbete inom hållbar utveckling
och konkretiserar tidigare gjorda ställningstaganden från kommunens översiktsplan.
Strategin anger hur kommunen kan använda parkering för att uppnå en effektiv
markanvändning i de centrala delarna av Katrineholm stad. Strategin anger också hur
parkering ska hanteras som en del i kommunens övergripande transportsystem och i
relation till kommunens mål om hållbart resande.
Ärendets handlingar
 Förslag på parkeringsstrategi, Katrineholms kommun 2017-06-08
 Svar på remissyttranden, trafik- och parkeringsstrategi, handlings.nr 2017:1417

Lars-Herman Larsson
T.f Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jennie Lind
Utredare, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutet skickas till: samtliga nämnder, Samhällsbyggnadsförvaltningen, service- och
teknikförvaltningen, KFAB
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Mobilitetstal
För mobilitetstal finns det ingen entydig
definition, men det handlar om att
utgångspunkten inte är ett specifikt tal för hur
mycket bilparkering som ska anläggas. För
varje projekt görs det istället en sammanhållen
bedömning av hur olika trafikslag,
infrastruktur och mobilitetstjänster tillsammans
kan bidra till god tillgänglighet till det som ska
byggas.

Ordlista
I följande ordlista förklaras innebörden av de
begrepp som används i strategin.
Allmän platsmark
Regleras i detaljplan och avser mark för
gemensamma behov, exempelvis gata och torg.
Kan endast upplåtas tillfälligt för enskilda
behov.
I tätorten Katrineholm har kommunen rådighet över
allmän platsmark.

Parkeringstal
Parkeringstalen reglerar antalet
parkeringsplatser ex. per lägenhet,
kvadratmeter eller användning som ska
anläggas av fastighetsägaren.

Arbetsplatsparkering
Avser parkering som används av en
arbetstagare under arbetstid. Kan ske på allmän
platsmark och kvartersmark.

Parkeringsanläggning
En parkeringsanläggning är ett samlingsnamn
för exempelvis parkeringsgarage,
parkeringshus eller parkeringsdäck.

Beläggningsgrad
Anger hur stor andel av tillgängligt
parkeringsutbud som nyttjas vid ett visst
tillfälle. Undersöks genom att notera antalet
parkerade fordon.

Pendlarparkering
Parkering vid bytespunkt för resenärer som
avser att byta från eller till kollektivtrafik. Kan
även kallas infartsparkering.

Besöksparkering
Avser parkering till besökare till boende och
andra verksamheter. Omfattar även
kundparkering till butiker. Kan ske på allmän
platsmark och kvartersmark.

Parkeringsnorm (P-norm)
En parkeringsnorm är det regelverk som anger
vilket parkeringsbehov som byggherren ska
tillgodose för att få bygglov.

Boendeparkering
Avser parkering vid bostaden eller till för
boende i en viss fastighet på kvartersmark.
Boendeparkering kan även innebära att vissa
platser reserveras på allmän platsmark för
boende i ett område och/eller att boende får en
reducerad parkeringsavgift.

Söktrafik
Avser den trafik som uppstår då trafikanten
letar efter parkering.
Samåkningsparkering
Enklare parkering, ibland anslutning till
kollektivtrafik, med möjlighet att lämna sitt
fordon för att samåka till sitt slutmål. Kan även
kallas uppsamlingsparkering.

Flexibla parkeringstal
Flexibla parkeringstal innebär att byggherrarna
ges möjlighet att påverka parkeringstalen om
de erbjuder alternativa mobilitetslösningar som
minskar bilparkeringsbehovet.
Gatuparkering
Parkering på gata på allmän platsmark eller
allmän väg.
Kvartersmark
Regleras i detaljplan och avser mark för
enskilda behov.
Markparkering
En samlad parkering på allmän platsmark eller
kvartersmark.

Parkeringsstrategi | Katrineholms kommun

3

Parkeringsstrategin är en fördjupning och en
del i kommunens övergripande trafikstrategi.
Syftet med trafikstrategin är att beskriva den
långsiktiga inriktningen för de olika
trafikslagen och för utveckling i stad och på
landsbygd. Förutom parkeringsstrategin
innefattar trafikstrategin också en
trafiknätsanalys, gång- och cykelplan samt
hastighetsplan för kommunen.

Inledning
Katrineholms kommun har som mål att växa.
År 2030 ska det bo 40 000 invånare i
kommunen och tillväxten ska ske både i staden
och på landsbygd. Det innebär stora
utmaningar. Målet är att skapa en attraktiv och
långsiktigt hållbar stad i takt med att staden
växer och förtätas för att ge utrymme åt fler
invånare. För att uppnå det är det viktigt att
kommunen har ett så effektivt transportsystem
som möjligt och där är parkering är en del av
den helheten.

Det är Översiktsplanen 2030 – del staden och
del landsbygd som pekar ut inriktningen för
såväl trafikstrategin som parkeringsstrategin.

Idag har Katrineholm ett transportsystem där
54 % av alla resor inom Katrineholm stad sker
med bil, vilket inte är långsiktigt hållbart.
Målet är att år 2030 ska endast 35 % av resorna
ske med bil. Hur fördelningen ser ut mellan
olika trafikslag, till exempel bil, gång- och
cykel har effekt på hur attraktiv och tillgänglig
stadsmiljön blir. Biltrafikens negativa
konsekvenser minskar möjligheterna att skapa
en tillgänglig och levande stadsmiljö, vilket är
viktigt för att Katrineholm ska vara en attraktiv
stad med tillväxt.

Varför en parkeringsstrategi?
Det är främst i översiktsplanen i del staden,
men också i del landsbygd som det konkreta
behovet av att ta fram en parkeringsstrategi
lyfts fram, och en inriktning ges om hur den
ska vara utformad.
I översiktsplanen står att det övergripande
målet med parkeringsstrategin ska vara en
långsiktigt hållbar stadsutveckling som uppnås
genom:
• En effektiv markanvändning i staden
Katrineholm

Hur parkeringsfrågan hanteras påverkar
trafiken eftersom möjligheten att parkera
enkelt i staden har en tydlig inverkan på val av
färdsätt.

”Varje bilresa börjar och slutar på
en parkeringsplats.
Parkeringsåtgärder är därför ett av
de effektivaste verktygen för att
påverka bilanvändningen.”

•

Främja resandet med kollektivtrafik,
gång och cykel i kommunen

•

En attraktiv stadsmiljö.

Avgränsningar
Parkeringsstrategin behandlar
parkeringsplatser och parkeringssituationen i
centrala Katrineholm, varav de flesta i
stadskärnan och för handeln attraktiva
parkeringsplatser 1.

Ur Parkering för hållbar stadsutveckling, Sveriges
Kommuner och Landsting (2013).

De olika typerna av parkering som omfattas av
denna strategi är: besöks-, boende- och
arbetsplatsparkering för främst cykel och bil.
Den omfattar även delar om parkering för
andra fordon så som lastbil, buss och
husbil/husvagn, och andra parkeringsformer
som pendlar- och uppsamlingsparkering.

Denna parkeringsstrategi är en del av
kommunens arbete för en hållbar
stadsutveckling och innebär ett tydligt
ställningstagande kring hur parkering ska
kunna användas som ett verktyg att nå den
utveckling som kommunen önskar.

1

Inom 200 meter gångavstånd från målpunkten.
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Utgångspunkter
Översiktsplan- del staden och
landsbygd
I översiktsplanen lyfts behovet av en
parkeringsstrategi och en inriktning ges om hur
den ska vara utformad. I planen ges riktlinjen
att ta fram en parkeringsstrategi för hållbar
stadsutveckling, dels för en effektivare
markanvändning i tätorten Katrineholm och
dels för att främja resandet med kollektivtrafik,
gång och cykel i kommunen och en
attraktivare stadsmiljö.
Följande inriktningar formuleras gällande
parkering i översiktsplanen – del staden
(2014):
• Parkering för kunder, besökande och
boende ska gå före
verksamhetsparkering i stadskärnan.
•

Antalet pendlarparkeringar i närheten
av resecentrum ska byggas ut.

•

I de centrala delarna ska tillgång på
parkeringsplatser finnas med tydlig
skyltning var de finns och hur många
platser som finns lediga.

•

Utanför staden kan så kallade
uppsamlingsparkeringar strax utanför
stadskärnan anläggas.

•

Efterfrågan på parkering kan styras
genom tid- och prissättning.

•

Effektiv cykelparkering ska vara väl
utplacerad i staden.

I strategin kan en parkeringsnorm
införas där antalet bilplatser per
lägenhet vid nyexploatering regleras
för att minska risken för överetablering
av parkeringsplatser i centrala
Katrineholm.

•

En öppen parkeringsplats kan byggas
om till bostäder med
parkeringsmöjligheter under mark eller
i markplan

Parkering utgör en liten del av ”Översiktsplan
– del landsbygd” från 2016, där det framgår att
tillgång på pendlarparkering vid resecentrum
och uppsamlingsparkeringar utanför
stadskärnan i Katrineholm ska finnas.

Vid lokalisering där det finns god
tillgång till alternativ till bil bör
parkeringsstrategin bidra till att minska
tillgången på arbetsparkering.

•

•

Gång- och cykelplan Katrineholms
kommun
I gång- och cykelplanen behandlas
cykelparkering i Katrineholm i form av nuläge
och en ambition om framtida cykelparkering.
Nuläget beskrivs i korta ordalag, bland annat
att det finns gott om cykelparkering i
Katrineholm, att cykelparkeringen kring
exempelvis skolor och på Köpmangatan kan
bli fulla samt att det står en del skrotcyklar i
ställen.
Enligt gällande gång- och cykelplan för
Katrineholms kommun (2014) ska den
framtida cykelparkeringen vara smidig och
säker, eftersom det påverkar viljan att välja
cykel som transportmedel.
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Tidigare utredningar om parkering
Handelsutredning Katrineholm- 6 juni 2009
Konsultföretaget Nordplan fick år 2009 i
uppdrag av Katrineholms kommun att utföra
en handelsutredning i Katrineholm för att ge
kommunen bättre kunskap om hur
Katrineholms centrum fungerar och kan
utvecklas med avseende på handel. Resultatet
redovisas i rapporten Handelsutredning
Katrineholm från den 6 juli 2009.

Trafik och parkering i Katrineholm10 juli 2009
Katrineholms kommun beställde 2009 en
trafik- och parkeringsutredning av Nordplan
med syfte att utreda främst tillgängligheten för
centrumhandeln. I utredningen görs en
nulägesanalys för bil-, gång-, cykel- och
kollektivtrafik samt en parkeringsanalys i
centrum baserad på genomförd inventering av
beläggning. Även cykelparkering behandlas
ytligt.

Analysen av handeln i centrala Katrineholm är
baserad på Nordplans egenutvecklade modell:
”Kolla Läget” där effekten på handeln av
följande huvudparametrar; grannar, stråket,
miljön, parkeringen, kollektivtrafiken och
konkurrensen undersöks.

Enligt utredningen är beläggningen ca 65% på
de undersökta parkeringarna, men cirka 125
nyttiga parkeringsplatser för handeln saknas
när hänsyn tas till ett dimensionerat behov för
en lönevecka i oktober eller april. Med det
behov av bilplatser som handelsutredningen
fastställer och ett framtida bilplatsbehov
bedömer Nordplan att totalt cirka 200 för
handeln nyttiga bilplatser bör tillkomma.

Parkeringen som undersöks avser
besöksparkering i centrum. Enligt
handelsutredningen saknas cirka 50
bilparkeringsplatser som är nyttiga för handeln.
Detta innebär att nya platser bör tillskapas eller
att befintliga parkeringsplatser nyttiggörs för
handeln. Utredningen nämner avgiftsbelagd
parkering som en strategi för att utnyttja
befintligt utbud bättre. Detta berörs dock inte
mer i utredningen utan Nordplans koncept
utgår endast ifrån att öka utbudet.

Utredningen anger även att delar av den
undersökta parkeringen troligtvis används som
arbetsplatsparkering.

Utredningen behandlar också tillgängligheten
med kollektivtrafik, gång och cykel till
centrumhandeln som en framgångsfaktor.

Utredningen konstaterar att gång- och
cykelvägnätet i Katrineholm är väl utbyggt,
men att det är sämre tillgänglighet i öst-västlig
riktning i och med den barriäreffekt Vasavägen
utgör. Det saknas bra och ordnad
cykelparkering i centrala Katrineholm enligt
utredningen.

I utredningen presenteras en rad åtgärder för
att öka utbudet av parkering i centrum och
förbättra tillgängligheten med bil, bland annat
åtgärden att minska gågatunätet. Utredningen
fastslår dock också att det är främst
dagligvaruhandel som påverkas positivt av
denna åtgärd. Sällanköp påverkas i större
utsträckning av en trevligare miljö.

Tillgänglighet till kollektivtrafik bedöms vara
god och inga specifika åtgärder för att främja
kollektivtrafikens tillgänglighet till
centrumhandeln föreslås mer än att konstatera
att det finns utrymme längs Vasavägen för nya
hållplatslägen.
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Värt att veta om
parkering

Tillgång till gratis parkering vid arbetsplatsen
ökar sannolikheten att bilen används för
arbetsresor (SKL 2013:17).
Pendlar- och uppsamlingsparkering
Med detta menas parkeringsplatser som är till
för byte mellan olika trafikslag och som främst
är avsedda att användas i samband med resor
till arbete eller studier. De parkeringsplatser
som ska underlätta byte till kollektivtrafik
benämns oftast som pendlarparkering, och för
byte till bil benämns som
uppsamlingsparkering (företeelserna kan även
ske på samma parkeringsplats). Parkeringarna
kan vara placerade i utkanten av centralorten, i
kransorter, men också centralt i anslutning till
kollektivtrafik.

Det finns i huvudsak två sätt att arbeta med
parkering för hållbar stadsutveckling. Det
första är att på längre sikt förändra resvanor
och parkeringsutbud genom regler och
riktlinjer vid nyexploatering. Det andra är att
på kort sikt påverka parkeringsutbud genom
reglering och prissättning (SKL 2013:12).

Parkeringsändamål och parkering
för olika fordon
Besöksparkering
Besöksparkering är parkering som sker för
tillfälligt besök till en verksamhet.
Besöksparkeringen kan vara en tillgång för
stadskärnan och centrumhandeln, givet att den
utnyttjas effektivt. Ett effektivt utnyttjande
uppnås när utbudet på parkering i anslutning
till viktiga målpunkter varken är för stort eller
för litet, när omsättningen på
parkeringsplatserna är ändamålsenlig och
söktrafiken minimeras (SKL 2013:15).

Parkeringen syftar till att underlätta för att bil
endast ska användas då det ”är nödvändigt”
och på det sättet bidra till ett hållbart resande
(SKL 2016:36). Om det är ett stort utbud av
platser, eller om ingen reglering sker, ökar
risken för att parkeringen används för andra
ändamål än de avsedda. Det kan därför vara
betydelsefullt att genom reglering i tid eller
kostnad påverka användarna så att parkeringen
används så effektivt som möjligt.

Boendeparkering
Boendeparkering avser parkering vid bostaden
och bör i första hand anordnas på
kvartersmark, men i de fall det inte är möjligt
kan boendeparkering anordnas på allmän
platsmark.

Parkering för cykel
Besöks-, boende- och arbetsplatsparkering
behövs inte enbart för bil utan också för cykel.
Det är därför viktigt att ha alla
parkeringsändamål i åtanke när det planeras för
cykelparkering. I första hand ska boende- och
arbetsplatsparkering ske på kvartersmark, men
parkering kan anordnas på allmän platsmark.
Besöksparkering kan i högre grad anordnas på
allmän platsmark.

Det har konstaterats att en god tillgänglighet
till parkering för boende har ett samband med
högt bilinnehav, och till en högre sannolikhet
för att fordonet används till dagliga resor när
ett annat färdmedel skulle kunna användas. Det
medför alltså en ökad miljöpåverkan.
Detsamma gäller även en reglering som
medför att fordonet måste flyttas varje dygn
(SKL 2016:16).

Cykelparkering bör i större utsträckning än
bilparkering anordnas i omedelbar närhet till
målpunkterna. Om en cykelparkering saknas
eller är full ställs cyklarna oftast utanför de
anordnade parkeringarna, vilket kan utgöra ett
hinder för gående och speciellt för personer
med funktionsnedsättning. Viljan att parkera
längre bort från målpunkten kan öka något om
en högre standard på cykelparkering erbjuds
där.

Arbetsplatsparkering
Arbetsplatsparkering avser parkering vid
arbetsplatsen och bör, precis som
boendeparkeringen, i första hand anordnas på
kvartersmark. Det är inte lämpligt att anordna
arbetsplatsparkering på allmän platsmark då
det konkurrerar med angöring och
korttidsparkering.
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eller besökare med buss (SKL 2016:34).
Parkering kan även efterfrågas av
bussoperatörer för tidsreglering. För
bussoperatörer bör tidsreglering ske på
kvartersmark då det i annat fall inte är möjligt
att avsätta parkering för en speciell operatör.
Att anordna en ändamålsenlig bussparkering
kan främja att fler reser kollektivt.

Högre standard kan exempelvis innebära
möjlighet till att låsa fast cykeln i ramen,
väderskydd, god belysning och cykelgarage.
Vad som är en attraktiv cykelparkering varierar
beroende på hur cyklisten har tänkt använda
parkeringen, men även miljön runt omkring
påverkar samt drift- och underhåll av
parkeringen. Tidigare studier har visat att
kvinnor i högre utsträckning än män väljer
cykel som färdmedel. Studier har också visat
att kvinnor är mer benägna än män att välja
bort parkeringar som upplevs otrygga. (SKL:
2013) Tillgången till fullgod och trygg
cykelparkering är därför både en
hållbarhetsfråga och en jämställdhetsfråga.

Parkering för husvagn och husbil
Husvagn och husbil får parkera på allmän
platsmark om en lokal trafikföreskrift inte
säger annat. Reglerna kan skilja markant
mellan städer.
Att erbjuda husvagns- och husbilsparkering
kan gynna den lokala besöksnäringen (SKL
2016:38). Service i form av exempelvis el kan
göra parkeringen mer attraktiv.
Parkeringsplatsen bör dock regleras specifikt
för släpkärra (husvagn) eller personbil klass II
(husbil) så att inte andra fordon ställer sig på
platsen.

Om cykelparkeringen är lättillgänglig, attraktiv
och säker samtidigt som bilparkeringen är
mindre tillgänglig, kan färdmedelsvalet
påverkas och fler välja cykel (SKL 2016:11).
Parkering för lastbil
Det är möjligt att anordna parkering och
uppställning av lastbil på gatu- och
kvartersmark. Det kan vara lämpligt av
säkerhets- och miljöskäl. Parkeringarna bör i
första hand anordnas för fordon från
verksamheter utanför kommunen, eftersom de
har sämre möjlighet att lösa parkering på
kvartersmark.

Reglering av parkering
Parkeringsreglering i form av tid, avgift och
tillstånd (exempelvis för boende eller för
personer med funktionsnedsättning) är
effektiva sätt att styra hur parkeringen
används. En lämplig prissättning i kombination
med tidreglering och reservation för vissa
trafikanter är kraftfulla verktyg att påverka
parkeringsanvändningen så att det främjar
prioriterade trafikantgrupper.

Korttidsuppställning och korttidsparkering kan
anordnas för fordon som tillfälligt behöver
parkera, till exempel i väntan på en leverans.
Parkeringen kan vara nödvändig för att inte
förhindra framkomligheten och påverka
säkerheten för andra trafikanter. Lämpliga
parkeringsplatser kan vara i industriområden
och vid bensinstationer i anslutning till
mottagaren (SKL 2016:36).

Beroende på hur marken är upplåten, som
allmän platsmark eller kvartersmark har
kommunen olika möjlighet att reglera
parkering. Allmän platsmark är avsett för
gemensamma behov och eftersom alla
medborgare ska ha lika rätt till platsen enligt
likställighetsprincipen (i kommunallagen
1991:900, 2 kap. 2§) får den därför endast
upplåtas tillfälligt för andra ändamål. Detta
gäller med få undantag.

Långtidsuppställning kan anordnas för fordon
där föraren behöver en parkeringsplats en
längre tid, exempelvis vid dygnsvila. Vid en
sådan parkering kan säkerhetsåtgärder krävas
för förarna och godset. Åtgärderna kan vara
kostsamma, så behov och efterfrågan bör
undersökas noggrant (SKL 2016:36).

Parkering på kvartersmark omfattas inte av
likställighetsprincipen och det ger kommunen
fler möjligheter att upplåta marken för andra
trafikantgrupper och fordon.

Parkering för buss
Bussparkering kan anordnas på kvarters- och
allmän platsmark. Parkering bör anordnas i
anslutning till besöksmål som lockar turister
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Tid
Tidsreglering kan innefatta hur länge och
under vilka tider parkeringen får användas.
Begränsningar kan sättas för att underlätta
vissa grupper att hitta en parkeringsplats
(besöks-, boende- och arbetsparkering). Korta
tidsintervall för parkering gynnar
besöksparkeringen och handeln i och med att
fler har möjlighet att parkera på samma plats
under en dag, medan reglering med längre
tidsintervall innebär bättre förutsättningar för
arbetsplats- pendlar- och boendeparkering
(SKL 2016:16).

Ungefärlig beläggning
100
80
60

Angöring

40

Ärende

20

Boende

%

Avgift
Reglering genom parkeringsavgifter är ett
medel för kommunen att påverka så att
parkeringsutbudet används på det sätt som
kommunen önskar och föreskriver. Syftet
med avgiften är att förenkla regleringen av
trafik och dess ordnande. Med lämplig
prissättning kan både efterfrågan på
parkering samt färdmedelsvalet påverkas
(SKL 2016:17). Då fungerar en avgift som en
tröskel som bidrar till att de bilfärder som
inte anses lika viktiga undviks. En avgift kan
också tydliggöra kostnaderna för drift,
underhåll och övervakning av parkering.

’
På kvartersmark har kommunen och andra
aktörer möjlighet att upplåta marken till privata
aktörer och privatpersoner, exempelvis
reservera plats för bilpool samt erbjuda
möjlighet till förhyrd plats. Förhyrda platser
kan med fördel användas för samutnyttjande.
Exempelvis kan arbetsplatsparkering i stor
utsträckning användas till besöksparkering
under helger och kvällar eftersom behovet av
parkering för olika ändamål varierar över
dagen, se figur 1.

Verksamma

0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

kl

Figur 1. Ungefärlig beläggning över en dag
fördelat på ärende. Källa: Policy för parkering,
SKL (2007) och egen bearbetning.

Reserverade platser
Kommuner har möjlighet att styra vilka
fordonsslag, vilken trafikantgrupp eller fordon
med en viss last som får parkera på allmän
platsmark. Möjligheten att reservera plats på
allmän platsmark är dock mycket begränsad,
eftersom det saknas lagligt stöd. Det är endast
funktionsnedsatta, boende och yrkestrafik som
får särbehandlas eftersom de är undantag från
likställighetsprincipen (lag 1957:259).
Däremot kan vissa platser anordnas för olika
fordonstyper (SKL 2016:18).

En möjlig negativ effekt av samnyttjande av
boendeparkering (besöksparkering under
dagtid/ boendeparkering under natten) är att
det kan leda till att bilen används till dagliga
resor om den måste flyttas varje dygn.
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Resplaner

Åtgärder för att
förändra resvanor

Resplaner, gröna resplaner eller
mobilitetsplaner är ett paket av åtgärder som
kan användas av arbetsgivare eller exploatörer
för att främja anställda eller boende att resa
mer hållbart. Även kommuner kan rikta sig
direkt till medborgare med individuella
resplaner för att hjälpa dem att hitta ett sätt att
resa mer hållbart i vardagen (MM 2016).

Mobility management (MM) kan beskrivas
som beteendepåverkande åtgärder för att
påverka resan innan den har börjat
(Trafikverket 2011:2). Dessa åtgärder är som
mest effektiva om de görs i samband med
förändringar i infrastruktur, reglering eller
tjänster, eller i samband med att personer
flyttar till en ny bostad eller börjar på en ny
arbetsplats. Åtgärderna kan också vara
effektiva verktyg för att skapa acceptans för
förändringar, till exempel i utbud eller
reglering av parkering.

Resplaner kan på sikt leda till ett lägre
parkeringsbehov för bil eftersom de gör det
möjligt för fler att nå sin bostad eller
arbetsplats utan bil. De kan således ligga till
grund för beslut om förändring av utbud eller
reglering av parkering.

Hållbar lokalisering och planering

Flexibla parkeringstal eller
mobilitetstal

Möjligheten att påverka transporter i staden
och därmed parkeringsbehovet sker redan då
bostäder, arbetsplatser, handel och andra
verksamheter lokaliseras i förhållande till
andra viktiga funktioner samt hur
trafiksystemet är utformat (Trafikverket
2011:17).

Den kommunala parkeringsnormen reglerar
ofta ett minimalt antal parkeringsplatser som
ska byggas i samband med exploatering. Detta
för att förhindra att allmän platsmark tas i
anspråk för parkering som egentligen bör
finnas på kvartersmark. Genom att använda sig
av flexibla parkeringstal kan parkeringsutbudet
på kvartersmark i större utsträckning anpassas
till exploateringens förutsättningar och behov
för att förhindra att fler parkeringsplatser än
nödvändigt anläggs (Trafikverket 2011:31-32).

En hållbar planering, exempelvis nära centrum
eller med god tillgänglighet för kollektivtrafik
och bra förutsättningar för gång- och
cykeltrafik, kan i förlängningen innebära ett
lägre parkeringsbehov för bil och kan främja
hållbart resande. Detta bör tas hänsyn till
genom flexibla parkerings- eller mobilitetstal.

Flexibla parkeringstal innebär att exploatören
inte behöver bygga lika många
parkeringsplatser som parkeringstalet anger om
de inför åtgärder som sänker bilbehovet och
underlättar ett mer hållbart resande. För
mobilitetstal finns det ingen entydig definition,
men det handlar om att utgångspunkten inte är
ett specifikt tal för hur mycket bilparkering
som ska anläggas. För varje projekt görs det
istället en sammanhållen bedömning av hur
olika trafikslag, infrastruktur och
mobilitetstjänster tillsammans kan bidra till
god tillgänglighet till det som ska byggas.

Informationskampanjer
Informationskampanjer främjar i första hand
frivillig beteendeförändring genom att öka
medvetenheten om fördelarna med hållbara
resor och kan på sikt främja gång-, cykel och
kollektivtrafik. Informationsinsatser kan även
omfatta kampanjer som till exempel så kallade
hälsotrampare och testresenärer. Dessa
kampanjer riktar sig främst till de som pendlar
med bil och de utmanas att under kampanjen
prova på ett annat sätt att resa (MM 2016).
Denna typ av kampanjer är särskilt effektiva i
samband med att förändringar i infrastruktur
eller utbud (exempelvis av cykel- eller
bilparkering sker). Informationskampanjer kan
även nyttjas för att skapa mer förståelse och
acceptans för förändringar i utbud och
reglering av parkering.

Enligt den kommunala likställighetsprincipen
måste villkoren för bedömning av
parkeringstal fastställas för att alla byggherrar
ska kunna ha samma möjlighet till avsteg
(SKL 2012:51).
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Parkeringsköp
Vid exploatering i centrala lägen kan
parkering, vid brist på utrymme inom egen
kvartersmark, anordnas på annan mark. Detta
kan tillämpas med civilrättsliga avtal där
kommunen mot betalning från fastighetsägare
ordnar parkering (MaxLupo 2011:29).
Kommunen kan erbjuda fastighetsägare att
göra parkeringsköp på den kvartersmark som
kommunen eller dess bolag förfogar över, men
parkeringsköp kan inte göras på allmän
platsmark.
För att parkeringsköp ska kunna tillämpas
måste ett acceptabelt gångavstånd till
parkeringsplatsen för olika parkeringsändamål
fastställas. För bilparkering bör ett lika långt
avstånd till parkeringen som till
kollektivtrafiken accepteras så länge det inte
handlar om handikapparkering, där avståndet
mellan parkering och entré till målpunkten inte
ska överstiga 25meter. Avstånden i tabell 1
utgår ifrån andra kommuners riktlinjer och
anvisade avstånd från SKL. Avstånden bör
jämföras med avståndet till en hållplats för
lokal kollektivtrafiktrafik respektive
resecentrum i centrala Katrineholm.
Tabell 1. Acceptabla gångavstånd till bilparkering varierar
beroende på parkeringsändamål, men också på närheten
till kollektivtrafik.

Ändamål

Gångavstånd till parkering

Besöksparkering
- bostäder

Upp till 200 meter

- kund

Upp till 200 meter

Boendeparkering

Upp till 400 meter

Arbetsplatsparkering

Upp till 600 meter

För cykelparkering bör gångavståndet inte
överstiga 25 meter för korttidsparkering, men
kan ligga längre bort om den parkerande har
avsikten att parkera under en längre tid.
Egenskaper som väderskydd och säkra
parkeringar värderas också högre av
långtidsparkerare, vilket gör att dessa kan
placeras längre bort från målpunkten. (SKL
2010:124)
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Foto: Hanna Maxstad

Hur ser det ut idag?
Frågan om bilens utrymme i staden
uppmärksammas i översiktsplanen. Idag är det
lätt att transportera sig med bil i Katrineholm
och det finns till relativt gott om
parkeringsplatser. Ändå är upplevelsen att
parkeringsplatserna inte räcker till. Genom
åren har frågan om parkeringsavgifter kommit
upp med jämna mellanrum och det har då setts
som en konkurrensfördel för Katrineholms
centrumhandel att ha avgiftsfria parkeringar
för kunder. Utbudet av cykelparkering är sedan
översiktsplan och gång- och cykelplan antogs
en prioriterad fråga som tillsammans med
utbyggt och väl underhållet cykelnät ska ge
cykeln konkurrensfördelar gentemot bilen.

För att förstå hur parkeringssituationen ser ut
idag har nuvarande parkeringsutbud och
användning av parkering i Katrineholm
inventerats. Inventeringen syftar till att ge ett
underlag att utgå ifrån då strategier som avser
utbud och reglering på parkering föreslås.
Inventeringen har gjorts i två zoner i
Katrineholm. Zon 1 består av kommunens
centrumkärna och zon 2 centrala lägen utanför
kärnan. Den yttre gränsen av zon 2 är ungefär
1,5 km från centrumets mitt så allt inom de
inventerade zonerna är att betrakta som inom
acceptabelt gång- och cykelavstånd.

Sedan 1999 har kommunen en policy för
övervakning av bilparkering som hanterar
trafikfarliga parkeringar, parkeringar som
hindrar tillgänglighet, strider mot
parkeringsförbud och överskrider gällande
tidsregleringar. I dagsläget är
parkeringsövervakningen upphandlad på
entreprenad.

Figur 2: Zonindelning som har använts vid inventeringen av cykel- och bilparkering
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Utbud och användning
Inventeringen visar att det i Katrineholm finns
runt 3 600 parkeringsplatser för cykel i zon 1
och zon 2. Placeringen av platserna redovisas i
figur 3 där färgerna indikerar antal
cykelparkeringsplatser per yta. Som det går att
utläsa i bilden har majoriteten av platserna ett
utbud av mellan 1 och 20 parkeringsplatser för
cykel (gröna och gula prickar).

Cykelparkering
Inventering av cykelparkering i Katrineholm
har utförts tidigare, men inför arbetet med
parkeringsstrategin inventerades
cykelparkeringen igen. Detta för att även
omfatta en bedömning av kvalitet på parkering,
en översyn av parkeringsutbud vid viktiga
målpunkter i staden och en inventering av
antalet cyklar som finns parkerade utanför de
ställ som finns tillgängliga.
Beläggningsinventeringen utfördes i september
2016 och den kompletterades med en
inventering av kvalitet på cykelparkeringen i
oktober 2016.

Figur 3 Antalet cykelparkeringsplatser
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Figur 4. Beläggningsgrad för cykelparkeringsplatser

I figur 4 framgår hur stor andel av de inventerade cykelparkeringsplatserna som användes vid inventeringstillfället.

Figur 5. Heatmap för var flest cyklar finns parkerade.

Figur 5 visar var det stod flest cyklar vid inventeringstillfället, vilket ger en indikation om var efterfrågan på
cykelparkering är stor. Kartan visar att många cyklar är parkerade i anslutning till tågstationen (särskilt på den södra
sidan), i centrum i anslutning till arbetsplatser och butiker, i bostadsområden samt i anslutning till Järvenhallen/
Järvenskolan.
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Figur 6. Bilden visar var det råder ett underskott av cykelparkeringsplatser.

Avslutningsvis visar figur 6 vilka platser där antalet parkerade cyklar är större än antalet cykelställ. Det kan både vara fall
där cyklar är parkerade på platser där det helt saknas ställ, men också platser där det är färre cykelställ än parkerade
cyklar.
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Standard
Inventeringen visar att standarden på en stor
del av den cykelparkering som finns i
Katrineholm inte gör det möjligt att låsa fast
cykeln på ett säkert sätt eller att få skydd för
väder och vind. Vidare framgår det att
cykelparkering saknas nära flera målpunkter
vilket resulterar i att cyklister väljer att parkera
cyklarna nära entré eller målpunkt ändå. Nedan
visas några exempel där standard eller
lokalisering bidrar till att cykelparkering inte
finns där det önskas eller att cyklarna inte kan
lämnas säkert.

Exempel på låg standard

Exempel på bristande underhåll
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Exempel på där cykelparkering saknas

Vad visar inventeringen av
cykelparkering?
Inventeringen visar att det totalt sett finns en
stor ledig kapacitet för cykelparkering i
Katrineholm, dock är fördelningen mellan de
olika cykelparkeringsplatserna ojämn.
Cykelparkeringens lokalisering och kvalitet har
stor betydelse för om- och hur den används. På
många platser i Katrineholm är kvaliteten på
cykelparkering låg, det vill säga att det saknas
möjlighet att låsa fast cykeln i ramen, det
saknas väderskydd eller det saknas belysning.
Kvaliteten på cykelparkeringen bör förbättras
för att det ska upplevas som ett mer attraktivt
val att resa in till centrum med cykel.

Inventeringen visar att den största bristen på
cykelparkeringsplatser finns i de centrala
delarna (särskilt vid resecentrum) samt kring
Järvenhallen/Järvenskolan. Det kan dock
finnas en stor efterfrågan på andra platser i
Katrineholm eftersom det i många fall saknas
parkeringsmöjlighet eller är av bristande
kvalitet. Det kan alltså finnas potentiella
cyklister som idag väljer andra färdmedel.
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Utbud och användning
Inför inventeringen i fält genomfördes en
genomgång av parkeringsytor i Katrineholm
utifrån ett ortofoto. Inventeringen gjordes
sedan av två olika zoner, en inre zon som
markerar stadskärnan och en yttre zon som
omfattar hela centrala Katrineholm. En
sammanställning av samtliga parkeringsplatser,
uppdelat i gatuparkering, markparkering och
parkeringsanläggningar, inom de två zonerna
kan ses i figur 7. Några av de garage som finns
med på kartan har inte ingått i inventeringen.
Det finns även ytterligare parkering på
kvartersmark (för bostäder och arbetsplatser)
som inte omfattas av inventeringen.

Bilparkering
Inventering av bilparkering i Katrineholm har
gjorts tidigare, men inför strategiarbetet
genomfördes en mer ingående inventering.
Inventeringen omfattade ett större område än
tidigare för att få en mer heltäckande bild av
parkeringsutbudet. Inventeringen omfattade
även registrering av vilka fordon som stod
parkerade i de mest centrala delarna av staden
för att nå en fördjupad förståelse av hur
bilparkeringsplatserna i Katrineholm används.
Slutligen gjordes också en så kallad
observationsstudie där de personer som
parkerade på fyra centralt belägna platser
frågades vart de var på väg för att urskilja om
deras ändamål med parkeringen var pendling
eller arbete i Katrineholm.
En första inventering av utbud, beläggning och
parkerade fordon genomfördes i maj 2016 och
kompletterades sedan i september 2016 med
ytterligare en inventering av beläggningen i
zon 2. Observationsstudien genomfördes i
augusti 2016.

Figur 7. Parkeringsytor för bil i Katrineholm (zon 1 och 2)
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Figur 8. Reglering för allmänt tillgängliga parkeringsytor i Katrineholm

Antalet parkeringsplatser för bil, och regleringen för de olika platserna, förfinades sedan vid inventeringen. En
sammanställning över ungefärligt antal parkeringsplatser per yta presenteras i figur 8. Totalt identifierades ca 9400
parkeringsplatser, av dessa platser var ca 4400 reserverade för enskilda ändamål, 2000 hade okänd reglering och 3000 var
allmänt tillgängliga.1 Inom zon 1 finns 43 parkeringsplatser som är reserverade för personer med funktionsnedsättningar.
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Figur 9. Antalet parkeringsplatser för respektive parkeringsyta.

I Katrineholm är parkeringsytorna reglerade på många olika sätt. I figur 9 illustreras olika regleringsformer som gäller för
parkeringar i centrala Katrineholm.
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Beläggningsinventering
Beläggningen på parkeringsplatserna i zon 1
inventerades vid fem tillfällen under en vardag
efter löning. Parkeringsplatserna i zon 2 har
inventerats vid ett tillfälle mitt på dagen en
vardag efter löning, vilket också är runt den tid
som tidigare inventeringar har visat att
beläggningen i Katrineholm är som högst. I
figur 10 och figur 11, redovisas hur
användningen såg ut på allmänt tillgängliga
platser och på de platser som har reserverats
för enskilda ändamål.

Figur 10. Beläggning kl 12:00-13:00 en vardag för allmänt tillgängliga parkeringsplatser.
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Figur 11. Beläggning kl 12:00-13:00 en vardag för reserverade parkeringsplatser.

Vad visar beläggningsinventeringen?
Generellt tenderar de allmänt tillgängliga
parkeringsplatserna ha högre beläggning än de
reserverade platserna.

Däremot är beläggningen låg på ett antal ytor i
närheten av dessa högt belagda ytor. Vad det
beror på är svårt att säga utifrån en
beläggningsinventering, men det går att anta
att det kan bero på att platserna regleras olika,
deras olika lokalisering och tillgänglighet, eller
på bristande vetskap om dessa parkeringsytor
hos de som använder parkering.

För båda typer av parkering finns dock ett stort
antal lediga parkeringsplatser. Beläggningen
varierar dock mycket mellan olika närliggande
parkeringsplatser. För allmänt tillgängliga
parkeringsplatser är beläggningen hög bland
annat för flertalet ytor invid centrum, och för
reserverade parkeringsplatser är beläggningen
hög bland annat för majoriteten av ytorna i
industriområdet väster om Kungsgatan.

Resultatet av inventeringen indikerar att
parkeringsytorna inte nyttjas helt effektivt,
detta eftersom det finns mycket ledig kapacitet
som kan användas för andra ändamål.
Totalt var som minst 19 % (312 platser) av de
allmänt tillgängliga parkeringsplatserna och
minst 48 % (474 platser) av de reserverade
parkeringsplatserna i centrala Katrineholm
(zon 1) lediga vid inventeringstillfället.
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Nummerskrivning
En nummerskrivning för ett antal centralt
belägna parkeringsytor gjordes vid 5 tillfällen
mellan klockan 7-20 en vardag i maj 2016.
Bilens registreringsnummer stäms då av mot
fordonsregistret för att få fram adresserna där
fordonen är skrivna. Dessa adresser finns
visualiserade för fyra av parkeringsytorna i
figur 12.

Figur12. Visar var parkerade bilar är skrivna i förhållande till parkeringsplatsen de står på.
Blå 1:1: Markparkering bakom godsmagasinet
Grön 1:4: 24h parkering södra sidan om järnvägen
Brun:1:7: Markparkering i korsningen Vasavägen/Fredsgatan/Malmgatan
Lila 1:22: Vasaparkeringen, norra sidan om järnvägen
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Vad visar nummerskrivningen?
Figur 13 visar på fördelningen av avståndet
mellan parkeringsytorna och de och adresser
som fordonet är skrivet på.
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Antal kilometer mellan parkeringsyta och adress fordonet är skrivet på

Figur 13. Avstånd mellan parkeringsplats och adress fordonet är skrivet på. Staplarna visar andelen fordon inom respektive avstånd, den
streckade linjen visar den totala antalet bilar inom ett visst avstånd (t ex att 40% av fordonen är parkerade inom 1,5 km från bostaden)

Totalt hade ungefär hälften av de som
använder de nummerskrivna parkeringsytorna
vid det inventeringstillfället sina bilar skrivna
på en adress inom 3 km från parkeringen.
Cirka 30 % har mindre än 1 km mellan
parkeringen och hemadress. Det är resor som
borde kunna ske med cykel- eller gångresor
om enbart avståndet tas i beaktande.

På en del av parkeringsytorna har det
observerats att uppemot 10 % av de som
använder parkeringen gör det under en längre
tid än den tillåtna. Detta tyder på ett behov av
ökad övervakning för att se till att
tidsbegränsningarna efterlevs.
Utifrån nummerskrivningen går det att även att
se tydliga samband mellan reglering och
användning. De parkeringsplatser som regleras
med lång tid (24 eller 96 timmar) tenderar att
ha en låg omsättning medan kortare regleringar
oftare tillgängliggör parkeringsytan för fler
användare. Med en kortare reglering har det i
flera fall visat sig krävas så lite som hälften så
många parkeringsytor för att tillgängliggöra
parkerings till ett lika stort antal besökare.

Vid några av parkeringsplatserna är en stor
andel av de fordon som står parkerade
registrerade inom 500 meter från platsen vilket
tyder på att platsen används för
boendeparkering. Som exempel hade
parkeringen Gullvivan och Vasaparkeringen
(vilka främst är avsedda för
kollektivtrafikresenärer) under dagen en
beläggning där 60 stycken (30%) respektive 21
stycken (14%) av de parkerade bilarna var
skrivna inom 500 meters avstånd och alltså kan
antas använda platsen för boendeparkering.
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Observationsstudie
De parkeringsytor som ligger närmast
stationen är i första hand tänkta att användas av
de som ska resa från Katrineholm med tåg. I
Katrineholms kommun fanns dock inför
inventeringen en föraning om att många av
dessa platser också skulle komma att användas
av de som arbetar centralt i Katrineholm. För
att kunna urskilja hur många som använder
parkeringsplatserna för olika ändamål
(pendlar- respektive arbetsplatsparkering)
genomfördes en observationsstudie. Den
innebar att de som parkerade på fyra utvalda
parkeringsytor mellan klockan 06.00 och 00.00
en vardag tillfrågades om vart de var på väg
och i vilket syfte de använde parkeringen.

Vad visar observationsstudien?
Av observationsstudien framgår att
parkeringsytorna närmast centralstationen
används av utpendlare i stor utsträckning.
Dock används de två parkeringsplatserna som
ligger längre från centralstationen i mycket
större omfattning av de som arbetar i
Katrineholm, vilket inte är i enlighet med
kommunens prioritering och tänkta syfte för
parkeringen.

Figur 14 visar på fördelningen mellan de som pendlar från Katrineholm (använder parkering som pendelparkering)
och de som pendlar till Katrineholm (använder parkering som arbetsplatsparkering) för de fyra parkeringar som
observationsstudien genomfördes.
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Mål och strategier

Hur når vi målen?

Parkeringsstrategins syfte är att bidra till en
hållbar stads- och trafikplanering som på lång
sikt kan resultera i ändrade resvanor samt
påverkar behovet av parkering. Strategin
omfattar åtgärder för att ändra befintliga
resvanor och åtgärder som anpassar parkering
efter behov vid exploatering.

För att åstadkomma effektivt markutnyttjande,
attraktiv stadsmiljö och en större andel hållbart
resande är det viktigt att utbudet av
bilparkering balanseras mot efterfrågan på
parkering, andra resealternativ och en
alternativ användning av tillgänglig mark.
Konkret innebär det att vissa
parkeringsändamål prioriteras i förhållande till
andra och att åtgärder införs för att den
parkering som finns tillgänglig ska användas så
effektivt som möjligt.

Utgångspunkten i strategin på kort sikt är att i
första hand arbeta med reglering av allmän
platsmark för att tillgängliggöra främst
besöksparkering, men även att införa
samutnyttjande av parkeringsplatser. Strategin
omfattar även åtgärder för att öka utbudet av
parkering för cykel samt att tillgängliggöra
ytterligare uppsamlings- och pendlarparkering
för att främja ett hållbart resande.

Strategin kan sammanfattas såhär:

Katrineholms parkeringsstrategi ska på lång sikt
minska efterfrågan av bilparkering genom ändrade
resvanor. På kort sikt ska parkeringsstrategin leda
till ett mer effektivt utnyttjande av befintligt
parkeringsutbud samt öka utbudet av mer hållbara
parkeringslösningar.

De målsättningar som parkeringsstrategin ska
bidra till är:
- effektiv markanvändning
- hållbart resande
- en attraktiv stad
-

Mer nybyggnation i centrala lägen och ett
mindre antal tillkommande
parkeringsplatser

Effektmål
Andel av cykelparkeringsplatser som har
fullgod standard ska öka

-

Ökat utbud av cykelparkeringar och
förbättrad upplevelse hos de som använder
dem

-

Attraktiv cykelparkering ska finnas vid alla
viktiga utpekade målpunkter

-

Mer effektivt utnyttjad bilparkering

-

Jämnare beläggning på
parkeringsplatser för bil

-

Personer upplever det som lättare att hitta
parkering

-

Minskat antal reserverade parkeringsplatser

-

Vägvisning till alla samlade parkering med
ett större antal parkeringsplatser

I Katrineholms översiktsplan framgår det att
besöks- och boendeparkering samt parkering
för pendlare med kollektivtrafik ska prioriteras
före arbetsplatsparkering. I denna
parkeringsstrategi förtydligas det genom
följande prioriteringsordning av parkering:

1.
2.
3.
4.
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Besöksparkering
Pendlare (kollektivtrafikresenärer)
Boendeparkering
Arbetsplatsparkering

Övergripande åtgärder
Med bakgrund mot översiktsplanens mål och
den prioritering av olika trafikantgrupper som
anges föreslås att strategin innehåller följande
övergripande åtgärder på allmän plats- och
kvartersmark:
-

Markparkering i Katrineholm ska
omvandlas för att frigöra mark för
framtida exploatering. Kommunen ska ta
fram en plan för hur framtida efterfrågan
på parkering ska bemötas.

-

Parkeringsregleringen ska utvecklas för
att 1) skapa en större tydlighet och 2)
åstadkomma en mer ändamålsenlig
användning av parkering.

-

Bättre parkeringsmöjligheter för
cyklister och pendlare ska
iordningställas. För cykel innefattar detta
ett utökat utbud, bättre kvalitet och
genomtänkt lokalisering.

-

För att säkerställa att parkeringen används
på avsett sätt ska utökad
parkeringsövervakning övervägas.

-

Någon form av
parkeringsledningssystem (digitalt eller
med vägvisning) ska införas för att
underlätta för besökande, boende och
arbetande i Katrineholm att hitta till
parkeringen.

-

Kommunen ska verka för ett ökat
samnyttjande av tillgänglig parkering för
att åstadkomma ett mer effektivt
utnyttjande av mark i Katrineholm. Det
arbetet ska på sikt även bidra till en
minskad andel reserverade platser.

Det är främst centrala Katrineholm (zon 1 och
2) som strategin föreslår åtgärder, varav de
flesta i centrum (zon 1) och för handeln
attraktiva parkeringsplatser (inom 200 meter
från målpunkt). Se figur 15 för avgränsning av
centrum och centrala Katrineholm enligt
parkeringsstrategin.

Figur 12. Zonindelning i Katrineholm.
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Mark som kommunen har rådighet
över
Cykelparkering på kvartersmark
För kommunen kan det vara aktuellt att
anordna cykelparkering på kvartersmark när
det finns ett behov av att prioritera en specifik
trafikantgrupp. En sådan plats är resecentrum i
Katrineholm, där det finns ett behov av
cykelparkering för pendlare.

Med parkering som kommunen har rådighet
över avses gatuparkering på allmän platsmark
och markparkering på såväl allmän platsmark
som kvartersmark.
Cykelparkering på allmän platsmark
För att få fler att välja cykel som färdmedel ska
cykelparkeringen i Katrineholm ses över.
Utbudet bör i många fall utökas vid lämpliga
målpunkter, såsom i anslutning till handeln,
vid stationen, vid busshållplatser, utanför
skolor och andra besöksintensiva målpunkter
där möjlighet att anlägga cykelparkering på
kvartersmark saknas.

Åtgärder

• I anslutning till resecentrum i
Katrineholm ska parkering för
kollektivtrafikresenärer prioriteras före
annan parkering. För att specifikt avsätta
parkering till kollektivtrafikresenärer med
cykel krävs en teknisk lösning som
säkerställer att de i första hand ges
tillgång till parkeringsplatsen. Detta kan
exempelvis vara aktuellt då cykelboxar
eller parkering i en anläggning erbjuds.

På redan befintliga cykelparkeringar ska det,
på ett liknande sätt som den inventering som
har genomförts inom ramen för arbetet med
parkeringsstrategin, utredas om
cykelparkeringen bör byggas ut och/eller om
standarden behöver höjas. I vissa fall kan det
även vara lämpligt att flytta cykelparkeringen
till mer lämplig plats, exempelvis i nära
anslutning till entré. Rutiner för drift- och
underhåll, samt för borttagande av skrotcyklar,
ska tas fram för att säkerställa användbarheten
och en ändamålsenlig omsättning av
cykelparkeringsplatser.

• Ovanstående åtgärd ska föregås av en
utredning hur cykelparkering på allmän
platsmark och kvartersmark i Katrineholm
kan förbättras, i enlighet med den
genomförda inventeringen. Därutöver ska
det göras en analys av behoven hos olika
parkeringsgrupper för att åstadkomma
attraktiv cykelparkering, i enlighet med
intentionerna i gång- och cykelplanen för
Katrineholms kommun (2014).

Åtgärder:

• Utbudet och standarden på cykelparkering
ska öka vid viktiga målpunkter. Därutöver
ska en ny rutin för drift- och underhåll
samt borttagande av skrotcyklar för att
bättre utnyttja befintlig parkering tas fram.
• Ovanstående åtgärd ska föregås av en
utredning hur cykelparkering på allmän
platsmark och kvartersmark i Katrineholm
kan förbättras, i enlighet med den
genomförda inventeringen. Därutöver ska
det göras en analys av behoven hos olika
cykelparkeringsanvändare för att
åstadkomma en attraktiv cykelparkering, i
enlighet med intentionerna i gång- och
cykelplanen för Katrineholms kommun
(2014).
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Bilparkering på allmän platsmark
För ett effektivare markutnyttjande ska
markparkering på allmän platsmark på sikt
omvandlas i centrala Katrineholm så att den
kan nyttjas för nyexploatering, vistelseytor
eller andra ändamål som gynnar en attraktiv
stadsutveckling. Allmänt tillgänglig parkering
ska tillgodoses som gatuparkering på allmän
platsmark och genom ett högre samutnyttjande
på kvartersmark eller i parkeringsanläggningar
(se även avsnitt om bilparkering på
kvartersmark).

utsträckning används av de som arbetar i
Katrineholm.
För att göra det enkelt att hitta parkering på
allmän platsmark och undvika onödig söktrafik
bör det även kommuniceras tydligt med
lämplig skyltning var parkering finns
tillgänglig.
Åtgärder

• En mer ändamålsenlig tidsreglering ska
införas utifrån angiven
prioriteringsordning, vilket innebär att fler
av de centrala bilparkeringsplatser, som
idag regleras med 24 eller 96 timmar, får
en kortare tidsreglering i kombination
med ytterligare parkeringsövervakning.
Syftet är att tillgängliggöra parkering för
besökare till centrum och handel.
Alternativ parkering på allmän platsmark
erbjuds istället på gatan utanför centrala
Katrineholm. Fler alternativa lösningar för
arbetsplatsparkering och parkering för
pendlare med kollektivtrafik på
kvartersmark beskrivs i avsnittet nedan.

Om parkeringsanläggningar planeras ska
utformning ske ur trygghets och
tillgänglighetsperspektiv, för att
anläggningarnas utformning ska främja en
jämställd användning. Undersökningar från
andra städer har visat att det generellt är färre
kvinnor än män som nyttjar gemensamma
anläggningar, samtidigt som vi vet att
upplevelsen av otrygghet är den enskilt största
begränsande faktorn i kvinnors rörelsemönster.
(Boverket 2010)
Gatuparkering i centrala Katrineholm ska i
första hand användas till besöksparkering för
att gynna handeln, men kan också i viss
utsträckning användas till parkering för boende
i de fall där utredning visar att parkering på
kvartersmark inte är möjlig. Reglering av de
parkeringsytor som används av boende i
närområdet ska utformas så att bilen inte
stimuleras till att användas för dagliga resor.

• Informationsåtgärder ska genomföras så
att trafikanterna vet var parkering på
allmän platsmark finns tillgänglig och
även vilken reglering som gäller på
platsen. Vidare ska parkeringsregleringen
i kommunen utvecklas så att den blir
tydligare och mer lättförståelig, detta så
att det upplevs som enklare att hitta en
parkering.

Vidare ska den reglering som införs på allmän
platsmark medföra att parkering för
arbetstagare sker utanför den mest centrala
stadskärnan, alternativt på kvartersmark i
centrala Katrineholm. Det saknas möjlighet att
avsätta parkering för pendlare med
kollektivtrafik på allmän platsmark, vilket
innebär att en generell reglering med tid
och/eller avgift även kommer att påverka deras
möjlighet att parkera på allmän platsmark. Av
den anledningen bör parkering avsedd för
pendlare i största möjliga mån avsättas på
kvartersmark. Bakgrunden till denna inriktning
är dels att ett stort utbud av gratis bilparkering
i direkt närhet till arbetsplatsen bidrar till att
bilen används för dagliga resor, och dels att
parkering som är avsedd för besökare till
centrum, handel och stationen dag i för stor

• Informationsåtgärder gentemot invånare
och verksamma i kommunen ska
genomföras, som syftar till att öka
acceptans och förståelse för den nya
regleringen och som fokuserar på vilka
mervärden den nya regleringen skapar.
• Behovet av buss- och lastbilsparkering
bör analyseras, och vid behov ska
parkeringsplatser anläggas på antingen
gatu- eller kvartersmark beroende på
efterfrågan. Generellt kan parkering för
bussar för turism eller konferens anläggas
inne i centrum i anslutning till
målpunkten, medan annan parkering med
tyngre fordon i huvudsak bör lokaliseras
utanför Katrineholms centrala delar.
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Bilparkering på kvartersmark
Kommunen föreslås förfoga över en lämplig
andel parkering på kvartersmark eftersom det
ger större möjligheter för kommunen att
påverka hur parkering i Katrineholm används
och möjligheter att gynna vissa företeelser och
prioriterade ändamål. Det innebär att parkering
kan avsättas till exempel
kollektivtrafikresenärer, andra trafikantgrupper
och fordon som inte är lämpliga att anlägga
parkering för på allmän platsmark.

• Katrineholms kommun ska utreda hur
parkering på kvartersmark som
kommunen förfogar över kan användas
vid parkeringsköp. Parkeringsköp är
aktuella då utrymme saknas på
kvartersmark eller då det finns ett stort
utbud av parkering i närområdet av den
nya bebyggelsen. Parkeringsköp ger
kommunen möjlighet till att delfinansiera
parkeringsanläggningar. Viktigt att beakta
är dock att det enskilda behovet inte går
före prioriterade parkeringsgrupper,
exempelvis pendlare med kollektivtrafik.

Åtgärder

• En teknisk lösning som säkerställer att det
är kollektivtrafikresenärer i första hand
som ges tillgång till parkeringsplatserna i
anslutning till resecentrum i Katrineholm
ska införas. Syftet med detta är att
prioritera parkering för
kollektivtrafikresenärer före
arbetsplatsparkering.

• I kransorterna kan
uppsamlingsparkeringar anläggas som ett
sätt att möjliggöra att bilen endast
används för en del av resan och minska
behovet av arbetsplatsparkering i
Katrineholm. Parkeringen ska även ha god
tillgänglighet till kollektivtrafik för de
som väljer att byta till buss. Det ska även
finnas bra gång- och cykelinfrastruktur
med hög standard för att möjliggöra byten
mellan dessa trafikslag. Exempel på sådan
är säkra passager i anslutning till
parkering och cykelställ med ramlås och
väderskydd.

• Som alternativ till arbetsplatsparkering i
centrala Katrineholm ska kommunen även
se över om en eller flera av de
parkeringsytor utanför de centrala delarna
som kommunen idag förfogar över kan
fungera som en arbetsplatsparkering. Till
platsen ska god tillgänglighet till
kollektivtrafik och infrastruktur för gångoch cykel med hög standard erbjudas så
att de som arbetar i centrala Katrineholm
lätt kan ta sig in till stadskärnan. En sådan
investering förutsätter att tillgången på
arbetsplatsparkering begränsas i de
centrala delarna av Katrineholm.

• Katrineholm ska verka för att det stora
antalet reserverade platser på
kvartersmark som kommunen har rådighet
över samutnyttjas för olika
parkeringsändamål i större utsträckning.
Central parkering som användas till
arbetsplatsparkering kan regleras till att
vara allmänt tillgängliga efter arbetstid
och på så sätt utnyttjas av besökare. För
ett effektivare markutnyttjande bör antalet
reserverade platser på sikt minska.

• Kommunen ska utreda om ovan beskriven
markparkering som kommunen förfogar
över även kan erbjuda
kollektivtrafikresenärer långtidsparkering,
men också om den kan användas i
turistiska syften genom att ställplatser för
husvagn och husbil erbjuds. Parkeringen
eller delar av parkeringen kan också på
sikt omvandlas till parkeringshus med
exempelvis kontor eller handel i
bottenplan i takt med att Katrineholm
utvecklas. Behovet av ställplatser och
eventuellt annan service, exempelvis
tillgång till elektricitet bör noggrant
analyseras.

• Katrineholm ska analysera och vid behov
anlägga buss- och lastbilsparkering på
antingen gatu- eller kvartersmark
beroende på efterfrågan.
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Mark som andra intressenter har
rådighet över
Kommunen har möjlighet att i planprocessen
påverka så att ett ändamålsenligt antal
parkeringsplatser anläggs på kvartersmark i
samband med ny- och ombyggnation.
Cykelparkering på kvartersmark
Parkeringstal för cykel ska införas för att
kunna ställa krav på att ett tillräckligt utbud
med god standard erbjuds vid ny- och
ombyggnation. Tillgängliga, attraktiva och
säkra cykelparkeringar kan påverka att
färdmedlet används i större utsträckning.
Åtgärder

• I samband med att en ny parkeringsnorm
arbetats fram ska Katrineholms kommun
ta fram parkeringstal för cykel vid ny- och
ombyggnation.
• Kommunen ska ställa tydliga krav på
standard på den cykelparkering som
anläggs på kvartersmark. Exempel på
sådana krav är besöksparkering som
placeras i anslutning till entré, att det finns
cykelparkering med ramlås och
väderskydd, samt lättillgängliga och säkra
cykelrum, cykelpumpstation och
cykelverkstad. Denna standard ska arbetas
in i parkeringsnormen.
• Kommunen ska utreda om flexibla
parkeringstal är tillämpbara vid ny- och
ombyggnation då särskilda åtgärder vidtas
för att underlätta användandet av cykel för
vardagsresor. Vilka åtgärder som ger
möjlighet till avsteg måste fastställas
Bilparkering på kvartersmark
Kommunen bör förutom att påverka antalet
parkeringar som anläggs även verka för att
befintlig parkering på kvartersmark utnyttjas
på bästa sätt och att söktrafik minimeras.
Reglering av parkering på allmän platsmark
kan till viss del påverka användningen av
kvartersmark, vilket har berörts under avsnittet
om bilparkering på allmän platsmark.

Åtgärder
• Katrineholms kommun ska verka för
parkeringsköp i centrala Katrineholm då
utrymme saknas på kvartersmark.
Lämpligt gångavstånd till parkeringen ska
inarbetas i parkeringsnormen innan
parkeringsköp tillämpas.
• Flexibla parkeringstal ska utredas av
kommunen som ett alternativ för att
förhindra att fler parkeringsplatser än
nödvändigt byggs. I ett fortsatt arbete med
parkeringsnormen ska det tydliggöras
under vilka förutsättningar avsteg kan
göras från parkeringstalen ska fastställas.
Vidare ska totalt parkeringsutbudet (och
användning av den parkering som finns) i
närområdet för den nya exploateringen
eller ombyggnationen analyseras för att
inte oskäligt mycket parkering tillskapas i
områden där det redan finns mycket
kapacitet.
• Katrineholm ska verka för att det stora
antalet reserverade platser på
kvartersmark samutnyttjas för olika
parkeringsändamål i större utsträckning. I
de fall där kommunen inte har rådighet
över parkeringen ska detta eftersträvas
genom samverkan med andra parter och
genom lösningar som innebär nyttor för
alla inblandade parter. För ett effektivare
markutnyttjande bör kommunen verka för
att antalet reserverade platser på sikt ska
minska.
• Kommunen ska tillsammans med andra
intressenter på sikt införa ett gemensamt
parkeringsledningssystem för
parkeringsanläggningar på kvartersmark
för att åstadkomma ett effektivare
utnyttjande av befintligt utbud. Ett sådant
system skulle förenkla för den som
parkerar att hitta en plats och minska
söktrafiken, gynnar handeln och har en
positiv inverkan på stads- och trafikmiljön
i Katrineholm. Systemet synliggör också
det parkeringsutbud som finns.

Förändra resvanor
I första hand har investeringar i gång-,
cykelinfrastruktur och för kollektivtrafiken
genomförts i syfte att förändra resvanor i
Katrineholm. Infrastrukturförbättringar i
Katrineholm ska vara en fortgående process då
det är en förutsättning för att fler ska välja
hållbart resande, men ska också kombineras
med MM- åtgärder för att förstärka en
beteendeförändring och på så sätt påverka fler.
Kommunen bör även samarbeta med
arbetsgivare kring beteendepåverkande
åtgärder eftersom de också har en vinning av
att fler väljer att åka kollektivt eller gå och
cykla till arbetet. Vid ny- och ombyggnation av
exempelvis bostäder och arbetsplatser bör
kommunen vara aktiv vid diskussioner kring
framtida parkeringsbehov om
infrastrukturförbättringar görs samt andra
åtgärder med syfte att påverkar deras
färdmedelsval.
Katrineholms kommun ska undersöka om
flexibla parkeringstal är tillämpbara då
exploatören förbinder sig till att genomföra
åtgärder för att underlätta hållbart resande samt
MM-åtgärder med syfte att minska den
biltrafikalstring som exploateringen ger
upphov till.

Åtgärder
• Katrineholms kommun ska fortsätta
förbättra tillgängligheten till
kollektivtrafik samt infrastrukturen för
gång- och cykel till viktiga målpunkter i
Katrineholm, exempelvis centralt belägna
arbetsplatser. I samband med att detta
görs ska insatser göras för att informera
om, och öka användningen av, de nya
resmöjligheter som tillskapas. Sådana
åtgärder kan exempelvis vara
informationskampanjer, resecoaching
eller provåkarkoncept. Kommunen ska
också verka för att MM-åtgärder
genomförs hos andra intressenter som
berörs av förbättringsåtgärder i
infrastruktur.
•

Kommunen ska undersöka möjligheten till
samarbete med arbetsgivare, till exempel
att uppmuntra arbetsgivare att upprätta
resplaner. Kommunen kan även samverka
med externa parter kring specifika
kampanjer, exempelvis en
hälsotramparkampanj då
cykelinfrastrukturen väsentligt förbättrats
till och på arbetsplatsen.

Uppföljning och
revidering
En förutsättning för att parkeringsstrategin ska
vara ett effektivt verktyg är att de åtgärder som
införs analyseras och följs upp. Därutöver är
det viktigt att genomföra regelbundna
resvaneundersökningar för att se hur
Katrineholmsborna reser och hur detta mönster
förändras över tid till exempel till följd av
genomförda åtgärder i strategin. Där det är
möjligt ska uppföljningen redogöra för
könsfördelningen i transportval och resvanor,
för att kommunen ska kunna kartlägga mänsrespektive kvinnors transportmönster.

Uppföljning av effektmål
Effektmålen behöver fastställas innan förslag
på uppföljning av effektmål kan tas fram men
förslagsvis följs de utpekade målen upp varje
eller vartannat år.

Uppföljning av parkeringsläget
Parkeringsstrategin och dess föreslagna
åtgärder ska följas upp vartannat år så att
tillräckligt underlag finns för att lägga till eller
justera åtgärder, samt utveckla strategins
innehåll. De delar som ska följas upp är
följande:
Cykelparkering
• Utbud och lokalisering av parkering
• Användning av parkering (beläggning)
• Standard på parkering
Bilparkering
• Utbud och lokalisering av parkering
• Användning av parkering
• Effekter av införandet av ny reglering
Det kan också vara aktuellt att följa upp
specifika åtgärder som genomförts såsom
flexibla parkeringstal tillsammans med berörda
fastighetsägare för att se om de uppnått önskad
effekt.

Revidering av parkeringsstrategin
En gång per mandatperiod ska
parkeringsstrategin revideras så att kommunen
alltid ska arbeta med en politiskt förankrad och
aktuell parkeringsstrategi. Till grund för
revideringen ska de dittills uppnådda
effekterna av parkeringsstrategin analyseras för
att belysa vilka åtgärder som varit
framgångsrika och hur strategin kan utvecklas
för att uppnå fler önskade effekter gällande
parkeringssituationen i Katrineholms kommun.
Även resvaneundersökningen ses över i
samband med revidering för att se hur
färdmedelsfördelningen ser ut och hur
resmönstret förändrats över tid.
Resvaneundersökningen ska beskriva
könsfördelningen för olika färdmedel.
Syftet med parkeringsstrategin är att ta ett
samlat grepp kring parkeringsfrågorna. Nästa
steg i arbetet för att åstadkomma det är att
kartlägga alla de processer som inverkan på
utbud, reglering och lokalisering av parkering
och beskriva hur frågan ska hanteras
sammanhållet av kommunen. I denna
kartläggning ingår även processer utanför
kommunal verksamhet och att få med sig
berörda aktörer för att på så sätt kunna arbeta
aktivt tillsammans för ett genomförande av
parkeringsstrategin.

Plan för hantering av
parkeringsfrågorna
Vidare ska kommunen ta fram en plan för när,
hur och var de åtgärder som presenteras i
denna strategi ska genomföras. Där är det
viktigt att även belysa i vilka fall kommunen
har rådighet att handla på egen hand och i vilka
fall åtgärderna kräver samverkan med andra
parter. Till grund för parkeringsplanen föreslås
följande arbete genomföras:
•

•

Framtagande av en ny mobilitets- eller
parkeringsnorm som omfattar
rekommenderade tal och standard för
cykelparkering, flexibilitet och tal för
maximalt antal parkeringsplatser för bil
som får anläggas.
Utredning av lämpligt utbud, standard och
lokalisering av:
- Pendlarparkering i tätorten
Katrineholm och i kransorterna.
- Buss- och lastbilsparkering på
antingen kvarters- eller allmän
platsmark beroende på efterfrågan.

• Översyn av tidregleringen på
parkeringsplatser i centrala Katrineholm
med syfte att utnyttja befintligt utbud
bättre utifrån den satta
prioriteringsordningen av parkering och
att det ska vara enkelt att hitta en
parkering.
• Utveckling av handlingsplan för hur
cykelparkering på allmän platsmark och
kvartersmark i Katrineholm ska förbättras,
utifrån den inventering som genomförts
inom ramen för parkeringsstrategin.
• Möjligheten till samutnyttjande av
parkering ska ses över. I första hand inom
det parkeringsbestånd som kommunen har
rådighet över men på längre sikt kan det
även bli aktuellt för av samutnyttjande av
parkeringsplatser på kvartersmark.

Åtgärder på längre sikt
En del åtgärder som har diskuterats under
framtagandet av denna parkeringsstrategi har i
dagsläget inte bedömts som lämpliga eller
möjliga att införa. I framtiden kan dessa
komma att övervägas om den löpande
uppföljningen påvisar att de genomförda
åtgärderna inte har tillräcklig effekt.
Exempel på sådana åtgärder:
• Möjligheten till fler regleringsformer bör
ses över, exempelvis boendeparkering för
att prioritera boendeparkering framför
arbetsplatsparkering på allmän platsmark.
Dagens 24-timmars reglering kan bidra
till att bilen används för dagliga resor.
Detta kan förhindras genom att
uppställning för boende i centrala
Katrineholm tillåts upp till en vecka under
förutsättningen att ägaren har ett
boendetillstånd (där det inte finns eller går
att lösa parkering på kvartersmark).
Tillståndet bör endast kunna utnyttjas
inom ett begränsat område och endast på
platser med en tilläggsskylt om
boendeparkering. Dessa platser ska
begränsas till gatuparkering på gator
bortom butikslägen eller andra besöksmål.
Områdena måste även anpassas så att
parkeringen inte används till
arbetsplatsparkering.
• Avgifter kan införas för att undvika att
allmän platsmark tas i anspråk då
kvartersmark finns tillgänglig.
Kommunen ska efter utvärdering av
föreslagna åtgärder på reglering, se över
om det är fördelaktigt att förstärka
åtgärderna genom en prisreglering.

Referenser
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Sveriges kommuner och landsting.
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planeringen. Publikation 2011: 146.
Boverket (2010) Inventering och analys av utemiljö vid
parkeringsanläggningar. Göteborgs stads parkering AB

Hantering av personuppgifter i
strategiframtagandet
I samband med nummerskrivningen hanterades
personuppgifter såsom registreringsnummer
och adresser som fordonen är skrivna på. För
att hanteringen av personuppgifter inte skall
strida mot personuppgiftslagen måste följande
två övergripande kriterier uppfyllas: 1) syftet
med att behandla personuppgifter måste anses
vara motiverat genom att ett allmänintresse
väger tyngre än den registrerades intresse av
skydd mot kränkning av den personliga
integriteten, och 2) hanteringen av
personuppgifter ska följa vissa krav såsom att
data inte lagras längre än nödvändigt,
minimera antalet personer med tillgång till
data, säkerhet runt data och att data enbart
behandlas i enlighet med syftet.
I samband med nummerskrivningen i
Katrineholm har inga personuppgifter nyttjats
för att kartlägga enskilda personers agerande
utan enbart för att kartlägga beteendemönster
på en aggregerad nivå. Få personer har hanterat
och haft tillgång till personuppgifterna och
uppgifterna kommer att raderas så snart
uppdraget är avslutat.

Trädgårdsgatan 1 i Katrineholm
Telefon 0150-577 00 (kundtjänst)
ÖPPETTIDER
Måndag-torsdag: klockan 08:00-17:00
Fredag: klockan 08:00-16:00
www.katrineholm.se
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svar på remissyttranden parkerings- och trafikstrategi
Efter remitteringen av trafikstrategi och tillhörande parkeringsstrategi har 11 svar
inkommit. Av dessa svarade Sörmlands kollektivtrafik och Trafikverket att de inte
hade synpunkter på förslagen. Bygg- och miljönämnden, vård- och omsorgsnämnden,
Viadidaktnämnden samt service, och tekniknämnden tillstyrker förslaget.
Viadidaktnämnden framför att behovet av parkering för vuxenstuderande behöver
beaktas i anslutning till förvaltningens verksamhet i Katrineholm.
Nedan redogörs i stora drag för synpunkter i övriga inkomna remissyttranden.
Synpunkter från kommunala pensionärsrådet
I yttrandet framhålls behov av fortsättningsvis behålla ett stort antal parkeringsplatser
för besökande till centrum, samt att det skyltas till dessa. Samnyttjande med
fastighetsägare för att kunna tillgängliggöra parkeringar på kvartersmark lyfts som en
möjlighet. Pensionärsrådet efterfrågar tydlig avgränsning mellan fotgängare och
cyklister på gång- och cykelbanor för att undvika förvirring. I yttrandet framhålls
vikten av kollektivtrafik med god turtäthet och reducerade priser för att
tillgängliggöra den för alla kommuninvånare. En parkeringsnorm med 1,0
parkeringsplats per tillskapad bostad efterfrågas.
Svar:
Besökande till centrum är enligt strategiförslaget en prioriterad grupp av parkerande
och Samhällsbyggnadsförvaltningen ser att pensionärsrådets synpunkter kring
samnyttjande av p-platser samt vägvisning ligger i linje med föreslagna åtgärder i
strategin. Likaså pekar strategiförslaget ut tillförlitlighet och turtäthet i
kollektivtrafiken som avgörande faktorer för att kollektivt resande ska vara ett gott
färdmedelsalternativ. Framtagande av en ny parkeringsnorm för Katrineholm är en
åtgärd som kommunen har för avsikt att genomföra efter strategins antagande.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
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Synpunkter från Katrineholm handel
I yttrandet från Katrineholm handel framförs synpunkter på strategiernas inriktning
och Katrineholm handel råder Samhällsbyggnadsförvaltningen att använda Nordplans
utredning från 2009 som planeringsunderlag. Katrineholm handel anser att de
grundläggande planeringsprinciperna som anges i planen, samt i kommunens
översiktsplan riskerar att hämma utvecklingen mot ett levande och välmående
centrum. Katrineholm handel skriver i sitt yttrande att strategierna att gång-, cykel
och kollektivtrafik prioriteras på bekostnad av bilen vilket hämmar tillgängligheten
till centrum och motverkar målet om ett tillgängligt och jämställt transportsystem. I
yttrandet yrkas också att markparkeringar i centrala Katrineholm inte bebyggs.
Svar:
Trafik- och parkeringsstrategin tar sin utgångspunkt i gällande översiktsplan, vilken
har som mål att andelen resor med biltrafik ska minska och andelen gång- och
cykeltrafik ska öka. Strategin avser uppnå detta bland annat genom att förbättra
förutsättningarna för fotgängare och cyklister, samt kollektivtrafikresenärer. På det
sättet kan stadens trafikutformning erbjuda invånare fler jämlika transportalternativ.
Strategin avser inte att stänga stadens centrum för biltrafik eller omöjliggöra för
resenärer med bil att ta del av stadens centrum. Tillgängligheten för resenärer som av
olika skäl är beroende av bil samt för godstransporter som behöver tillgång till
centrumhandeln kommer även fortsättningsvis att säkras. Dock visade
parkeringsinventeringen att en stor andel bilresor som görs sannorlikt skulle kunna
göras med cykel. Genom att förbättra infrastruktur, parkeringsmöjligheter och
omgivande trafiksituation för fotgängare och cyklister avser strategierna att skapa
förutsättningar för detta.
I övrigt hänvisar Samhällsbyggnadsförvaltningen till tidigare svar på remissyttrande,
Översiktsplan del staden.
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Synpunkter från handikapprådet Katrineholm
I yttrandet efterfrågas en parkeringsnorm för Katrineholms kommun samt att
Samhällsbyggnadsförvaltningen integrerar äldres- och funktionsnedsattas perspektiv
tydligare i dokumenten.
Svar:
Katrineholms kommun har en tidigare antagen parkeringsnorm som reglerar antalet
tillskapande parkeringsplatser vid nybyggnation. Framtagande av en ny
parkeringsnorm som i högre grad tar hänsyn till platsens förutsättningar är en åtgärd
som kommunen har för avsikt att genomföra efter strategins antagande. Tillgången på
handikapplatser vid nybyggnationer säkerställs i bygglovsskedet där en andel av
tillskapade parkeringsplatser för bil ska vara utformade så att de möter kraven för att
kunna regleras som handikapplats.
Den övergripande inriktningen i strategin är ett transportsystem som är tillgängligt för
alla. Planering av infrastrukturen i centrala Katrineholm ska ske på oskyddade
trafikanters villkor, i vilket äldres och funktionsnedsattas behov inryms. Vid
omgestaltningar och byggnation har förvaltningen dialog med
handikapporganisationer för att i så hög grad det är möjligt tillgodose äldres- och
funktionsnedsattas behov.
Genom att planera för en stad med hög säkerhet och med oskyddade trafikanters
perspektiv i centrum är ambitionen att skapa en infrastruktur där alla boende och
besökare i Katrineholm känner trygghet.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /0150-571 95
E-post: Jennie.Lind2@katrineholm.se

4 (4)
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Strategisk samhällsplanering

Datum

Vår beteckning

2017-06-08

KS/2017:112 - 380

Synpunkter från Västra Sörmlands Räddningstjänst
Västra Sörmlands Räddningstjänst styrker förslaget på trafik- och parkeringsstrategi
samt önskar att följande punkter beaktas i förverkligandet av strategins intentioner:
Vid avsmalningar av gator för bil är det angeläget att hänsyn tas till
utryckningstrafiks framkomlighet till omgivande byggnader, samt bilistersmöjlighet
att bereda väg för utryckningsfordon som behöver passera.
I förändringar av parkeringsmiljöerna i Katrineholm ser Räddningstjänsten en risk
med att fler bilar parkerar längs gator. Gatuparkeringar kan försvåra framkomlighet
för utryckningsfordon och kan dölja fotgängare/cyklister för passerande bilister,
vilket ökar risker för kollisioner. Önskvärt är att så mycket parkering som möjligt
förläggs till underjordiska garage och parkeringshus.
Svar:
Framkomlighet för uttryckningstrafik är avgörande för att polis, ambulans och
räddningstjänst ska kunna utföra sina uppdrag på ett så effektivt och säkert sätt som
möjligt. Precis som remissyttrandet framhåller så betyder det att trafikmiljöerna för
framförallt biltrafik behöver utformas så att möjlighet ges för snabba utryckningar.
För att säkra framkomlighet för utryckningsfordon bör mötesmöjligheter tillses i båda
riktningar för att biltrafik ska kunna köra åt sidan och ge plats åt utryckningsfordon.
En ny parkeringsnorm kommer att tillse att boendeparkering tillskapas på
kvartersmark, vilket kan komma att innebära att mer parkering förläggs på gårdar/i
parkeringshus eller underjordiska garage.
I omgestaltningar av stadens trafikmiljöer har samhällsbyggandsförvaltningen en
rutin av att alltid involvera räddningstjänsten i dialoger kring utförandet, för att
säkerställa att deras behov tillgodoses. Så kommer även ske i framtiden.

Jennie Lind
Utredare
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2016 för Regionförbundet Sörmland
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige bevilja Regionförbundet
Sörmlands styrelse och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2016 och i övrigt
lägga årsredovisningen till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen beslutar också föreslå kommunfullmäktige att till
Regionsförbundet Sörmland påtala det otillfredsställande i att
underlagshandlingarna inkommit så pass sent att fullmäktige inte kunnat beslut i
ansvarsfrågan på det sätt som kommunallagen föreskriver.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med förbundsordningens bestämmelser, har Regionförbundet Sörmland
överlämnat sin årsredovisning för 2016 med revisionsberättelse till
medlemskommunerna. Respektive fullmäktige i medlemskommunerna har att ta
ställning i frågan om ansvarsfrihet för förbundets styrelse.
Kommunledningsförvaltningen har i beredningen av ärendet noterat att
årsredovisningen och revisionsrapporten inkommit sent på året, vilket medfört att
kommunfullmäktige inte kunna besluta i ärendet innan juni månadsutgång. Enligt
kommunallagens 5 kap, § 25a, ska fullmäktige senast i juni året efter det år som
årsredovisningen avser besluta om ansvarsfrihet. Kommunledningsförvaltningen har
påtalat detta för Regionsförbundet Sörmland.
Årsredovisningen uppvisar ett negativt resultat på (-) 1 370 000 kronor. Det
budgeterade resultatet för 2016 var (-) 1 770 000 kronor. I årsredovisningen
konstaterar förbundet att huvudverksamhetens kostnader varit högre än budgeterat
samtidigt som intäkterna varit högra än budgeterat. Årets resultat kan jämföras med
föregående års resultat som också var negativt och låg på (-) 5 227 000 kronor. I den
bifogade årsredovisningen finns fördjupad information om de ekonomiska
förhållandena inom Regionförbundet Sörmland 2016.
Revisorerna uttalar sig och säger att årsredovisningen är i allt väsentligt rättvisande
och att styrelsens interna kontroll varit tillräcklig. Vidare, att styrelsen för
Regionförbundet Sörmland sammantaget bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och i ekonomiskt hänseende tillfredställande sätt. Resultatet är förenligt med de
finansiella och verksamhetsmässiga målen som styrelsen ställt upp. Revisorerna
tillstyrker därför att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Regionförbundets
Sörmlands styrelse och de enskilda ledamöterna för räkenskapsåret 2016.
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Skrivelse om begäran om ansvarsfrihet regionstyrelsen, Regionförbundet
Sörmland, 2017-05-31
Sammanträdesprotokoll, Regionförbundet Sörmland, § 17, 2017-03-31
Årsredovisning 2016, Regionsförbundet Sörmland
Revisionsberättelse inkl. revisorernas granskningsrapport

Ärendebeskrivning
Regionförbundet Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2016 tillsammans
med revisionsberättelsen till medlemskommunerna. Fullmäktige i respektive
medlemskommun ska ta ställning till huruvida ansvarsfrihet ska beviljas för
regionsstyrelsen.
Förvaltningens bedömning
Regionförbundet Sörmland uppvisar ett negativt resultat på (-) 1 370 000 kronor för
2016. Det budgeterade resultatet var (-) 1 770 000 kronor. I årsredovisningen
konstaterar förbundet att huvudverksamhetens kostnader varit högre än budgeterat
samtidigt som intäkterna varit högra än budgeterat. Årets resultat kan jämföras med
föregående års resultat som också var negativt och låg på (-) 5 227 000 kronor.
I den bifogade årsredovisningen finns fördjupad information om de ekonomiska
förhållandena inom Regionförbundet Sörmland 2016.
Revisorerna säger att förbundets årsredovisning är i allt väsentligt rättvisande och att
den interna kontrollen varit tillräcklig. Vidare, att förbundsstyrelsen sammantaget
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och i ekonomiskt hänseende
tillfredställande sätt. Resultatet är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga
målen som styrelsen ställt upp. Revisorerna tillstyrker därför att respektive fullmäktige
beviljar ansvarsfrihet för Regionförbundets Sörmlands styrelse och de enskilda
ledamöterna för räkenskapsåret 2016.
Kommunledningsförvaltningen har vid sin genomgång av förbundets årsredovisning
och tillhörande revisionsrapport inte funnit något att anmärka på. Dock har
kommunledningsförvaltningen noterat att årsredovisningen och revisionsrapporten
inkommit sent på året, vilket medfört att kommunfullmäktige inte kunna besluta i
ärendet innan juni månadsutgång.
Enligt kommunallagens 5 kap, § 25a, ska fullmäktige senast i juni året efter det år som
årsredovisningen avser besluta om ansvarsfrihet. Kommunledningsförvaltningen har
påtalat detta för Regionsförbundet Sörmland och finner tidsutdräkten i förbundets
hantering av sin årsredovisning gentemot medlemskommunerna som
otillfredsställande.
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För kommunledningsförvaltningen
Per Johansson
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Regionförbundet Sörmland
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ÅRSREDOVISNING 2016

Inledning
Frågan om regionbildning har präglat 2016. Det har
främst gällt Indelningskommitténs arbete om storregioner, som bland annat utmynnade i förslaget att
Sörmland skulle ingå i en Svealandsregion. Storregionförslaget fick dock ingen majoritet i riksdagen,
men en konsekvens av arbetet är att regionförbundet,
landstinget och kollektivtrafikmyndigheten tillsammans utarbetade ett omfattande faktaunderlag med
konsekvensbeskrivning kring Sörmlands situation
och förutsättningar. Detta är ett värdefullt underlag
vid översynen av en eventuell ny gemensam länsregion för de tre myndigheterna.
Regionförbundet ägs av kommunerna och landstinget
i Sörmland och det är viktigt att regionförbundets
arbete och processer är väl förankrade hos medlemmarna. Under året har åtgärder vidtagits för att
stärka samarbetet, bland annat genom dialog kring
verksamhetsplanering och olika utvecklingsområden
inom regionförbundets nätverksstruktur. Den länsgemensamma sammanställningen av kommunernas
översiktsplaner utgör en god grund för konstruktivt
samarbete kring regional fysisk planering.
En ny strategi för smart specialisering i Sörmland har
utarbetats där styrkeområden definierats. Genom att
erbjuda goda produktions- och arbetsförhållanden för
både nya och befintliga företag blir vår konkurrenskraft starkare och tillväxten ökar, vilket är viktigt för
att länet ska behålla sin attraktivitet och erbjuda god
välfärd även i framtiden.

Beredningen för infrastruktur omfattar nu även bostadsfrågor efter beslut i regionstyrelsen. Bakgrunden är att länets alla kommuner
behöver bygga nya bostäder på grund av befolkningsökningen.
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Beredningen för jämlik hälsa beskriver hur tillväxt,
utveckling, livsvillkor och levnadsvanor påverkar
folkhälsan i rapporten ”Sörmlandsstrategin – ett
folkhälsodokument?”. Rapporten utgår från hälsans
bestämningsfaktorer och har förankrats i länets politiska fullmäktigeförsamlingar.
Att bidra till utvecklingen av den sörmländska industrin är viktigt och regionförbundet har gett Almi ett
ökat ansvar för att samordna affärsutvecklingsinsatser
riktade till industrin. Genom Mälardalens Industrial
Technology Center (MITC) har en plattform för samverkan mellan Mälardalens högskola, näringsliv och
samhälle kring industriell teknik utvecklats.
En väl utbyggd infrastruktur för bredband och
digitalisering är viktiga framgångsfaktorer för länets
utveckling. Regionförbundet har därför under året
kraftsamlat kring dessa områden, vilket bland annat
tog sig uttryck i genomförandet av en studieresa för
länets politiska ledning och tjänstemannaledning till
Estland, som är ett föregångsland inom digitalisering.
Informationsöverföring mellan landstinget och
kommunerna inom vårdkedjan är ett digitaliseringsprojekt av stor betydelse för utvecklingen av Sörmlands hälso- och sjukvård och omsorg, som har
beslutats av huvudmännen under året. Även besöksnäringen i länet kraftsamlar kring digitalisering
genom de EU-medel de har fått för ändamålet.
Beredningen för infrastruktur omfattar nu även
bostadsfrågor efter beslut i regionstyrelsen. Bakgrunden är att länets alla kommuner behöver bygga
nya bostäder på grund av befolkningsökningen.
Även utbyggnaden av järnväg i länet ställer krav på
bostadsbyggande, vilket gäller såväl planeringen av
snabbtåg (Sverigeförhandlingen) som byggandet
av Ostlänken. Den mångåriga processen att bygga
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Citybanan i Stockholm ger resultat, vilket kunde upplevas vid en förhandsvisning för samtliga finansiärer
där Sörmland bidragit med cirka 600 miljoner kronor.
Genom Citybanan frigörs spårkapacitet för regionaltåg, vilket gynnar resandet för länet. Planeringen av
en ny länstransportplan har påbörjats under 2016 och
kommunernas önskemål när det gäller olika infrastruktursatsningar samlas in.
Såväl näringsliv som offentliga arbetsgivare har svårt
att rekrytera personal med rätt kompetens, vilket
försvårar tillväxten och tillgången på välfärdstjänster.
Kompetensberedningen har under året deltagit i det
storregionala projektet ”#jag med” som syftar till att
fler unga ska slutföra gymnasiet och etablera sig på
arbetsmarknaden. Under året har projektet ”Attraktiv
arbetsgivare” avslutats där syftet var att öka attraktiviteten för vård- och omsorgsyrken i samarbete.
Verksamhetsåret avslutades med att regionstyrelsen i
december beslutade att revidera Sörmlandsstrategin.
Detta är en omfattande process som omfattar regionförbundets medlemmar och många andra aktörer. En
ny Sörmlandsstrategi planeras vara färdig sommaren
2018 och kommer då att vara ett viktigt styrdokument
för länet under de följande åren.

ÅRSREDOVISNING 2016

Kompetensberedningen har under året deltagit i det storregionala projektet ”#jag med” som syftar till att fler unga ska slutföra gymnasiet och etablera
Kompetensförsörjning, lärande och skolavhopp har varit fokus i verksamhetsplanen 2015 tillsammans med samhällsplanering och
sig särskilt
på arbetsmarknaden.
då
infrastrukturplanering.
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Regionförbundets uppdrag
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
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.

Regionförbundets uppgifter enligt lagen om samverkansorgan
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.
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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.

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.

Förbundet verkställer målen och strategierna i Sörmlandsstrategin genom projekt och aktiviteter (löpande
verksamhet). Med utgångspunkt från Sörmlandsstrategins mål har i verksamhetsplanen för 2016 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.

Verksamheten och de mål som beskrevs i verksamhetsplanen följs nu upp på projekt- och aktivitetsnivå
och redovisas i årsredovisningen.

Sörmlandsstrategin
2020
Mål och strategier

Projekt

Aktivitet

Projektmål 2016

Aktivitetsmål 2016
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Huvudverksamhet
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 utbildnings		
anordnare 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 återfinns här finansiering av ett antal aktiviteter som
återfinns i kompetensberedningens handlingsplan. Aktiviteterna omfattar samtliga tre
strategier inom mål 1.
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Uppföljning
av mål

Aktiviteter är påbörjade enligt plan, däribland 14 av 17 insatser som ingår i kompetensberedningens handlingsplan. En utbildnings- och arbetsmarknadsprognos fram
till 2025 har tagits fram inom Östra Mellansverige och presenterats på en sjulänskonferens i Stockholm. Kompetensplattformen har under året förstärkts med medel från
Tillväxtverket, en aktörsanalys har genomförts och samarbete kring kompetensbehovsanalyser är påbörjat tillsammans med Arbetsförmedlingen och kommunerna.

Budget

650 000 kronor

Utfall

832 400 kronor

Projektslut

2016-12-31

ÅRSREDOVISNING 2016

Projekt

Politisk kompetensberedning

Projektmål

Utgöra styrgrupp för implementeringen 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 mål

Beredningen har träffats regelbundet med syfte att höja sin kompetens. Studiebesök
inom och utom länet har genomförts. 2016 har beredningen haft fokus på samverkan
mellan arbetsmarknadens parter och utbildningsväsendet. En studieresa till London
med temat omvärldsförändringar genomfördes med inbjudna deltagare från arbetsmarknadens parter.

Budget

100 000 kronor

Utfall
Projektslut

97 900 kronor
2016-12-31
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Projekt

Satsning på Mälardalens högskola och samverkan med andra universitet och högskolor

Projektmål

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.
Samverkan med universitet och högskolor har en viktig roll att säkerställa länets
behov av kompetens på många områden, särskilt de offentliga myndigheternas.

Uppföljning
av mål

I överenskommelsen om samverkan med högskolan är spridning av forskning till
länets kommuner en viktig del. Tillsammans med Mälardalens kompetenscentrum för
lärande genomfördes en pilotutbildning i entreprenöriellt lärande för nyanlända ungdomar. Två videofilmer för digital spridning inom offentlig innovation samt studie- och
yrkesvägledning har tagits fram. Regionförbundet medfinansierar fortsatt HV3D, ett
forskningsprojekt om vinster med införande av hälsoteknik i offentlig verksamhet.

Budget

800 000 kronor

Utfall

684 800 kronor

Projektslut

2016-12-31

Projekt

Ostlänken kompetens

Projektmål

I samarbete med relevanta aktörer kartlägga och kommunicera kompetensbehov och
dynamiska effekter av Ostlänkenbygget, samt främja samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare utifrån detta.

Uppföljning
av mål

Fortsatt medverkan i det gemensamma klustret ”East Sweden Infra Cluster” där en
tredje rapport om tillväxteffekter av Ostlänkenbygget tagits fram för presentation
under början av 2017.

Budget

250 000 kronor

Utfall
Projektslut
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Strategi: Vi ger unga och vuxna bättre möjligheter att gå från utbildning till arbete
Projekt

Attraktiv arbetsgivare inom vård och omsorg

Projektmål

Med delfinansiering från Tillväxtverket genomförs ett tvåårigt utvecklingsprojekt
tillsammans med samtliga regionförbundets medlemmar som syftar till att öka attraktiviteten för yrken inom vård och omsorg. En inventering av vad som görs i andra delar
av landet genomförs för att hitta goda exempel som kan vägleda och inspirera. Kommunerna och landstinget ska genom projektet öka kunskapen om hur man rekryterar
och behåller personal. Projektet leds av en externt rekryterad projektledare.

Uppföljning
av mål

Projektet avslutades 2016-12-31 och är slutredovisat till Tillväxtverket. Projektets
arbete och resultat presenterades vid ”Kompetensforum” den 24 november.
Ett magasin har också producerats där några deltagare informerar om arbetet i projektet.

Budget

690 000 kronor (intäkter 690 000 kronor, kostnader 1 380 000 kronor)

Utfall

705 000 kronor

Projektslut

2016-10-31

Projekt

#jagmed - unga till arbete och utbildning

Projektmål

Medverkan i det storregionala socialfondsprojektet #jagmed som omfattar fem län
syftar till att fler unga i Östra Mellansverige slutför sina gymnasiestudier alternativt
hittar andra vägar till en varaktig etablering på arbetsmarknaden.

Uppföljning
av mål

I början av 2016 pågick analys- och uppstartsfasen. I Sörmland ingår två lokala
delprojekt: Katrineholms kommun samt Nyköping/Oxelösunds kommuner. Projektplaner har reviderats och anpassats till lokala förhållanden. Kontakter har kontinuerligt
etablerats mellan ordinarie strukturer och de lokala projekten. Projektens erbjudanden
och resultat har blivit allt mer efterfrågade. Fler deltagare söker sig till projekten.
Ett kontinuerligt lärande och erfarenhetsutbyte pågår mellan projekten, inom länet och
hela ÖMS. Delprojektet ”Inkludering, nyanlända och flerspråkiga” har haft två möten
med fokus på nyanlända ungdomar och jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering samt nyanlända ungdomars psykiska ohälsa.
För lärande och spridning av resultat har de lokala projekten medverkat på lokala och
regionala konferenser och varit aktiva i sociala media och lokala bloggar. Dessutom
har en informationsfilm tagits fram.

Budget

350 000 kronor

Utfall

544 600 kronor

Projektslut

2018-12-31
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Projekt

Arbetsplatsintegrerat lärande, Europeiska socialfonden (ESF)

Projektmål

Genom detta ESF-projekt implementeras en modell för ett arbetsplatsintegrerat lärande i tre av Sörmlands kommuner. Arbetslösa utomeuropeiskt födda män och kvinnor
utbildas till arbete inom vård- och omsorgssektorn. För att stärka deras ställning på
arbetsmarknaden byggs stödstrukturer upp runt dem i form av särskilt anpassad
undervisning och ökad kompetens på arbetsplatserna om hur man stöttar den som
har otillräcklig kunskap.
Modellen kommer att stärka och vidareutveckla banden mellan utbildning och arbetsliv och resultera i att:
bestående arbetsplatslärande utvecklas
förändrade attityder på arbetsplatserna
ny utbildningsmodell, bättre samverkan, ny lärarroll
användbara metoder och verktyg.
Projektets arbetsmetoder är även genomförbara inom andra yrkesområden och
andra branscher. Projektet kommer att använda ett arbetsplatsnära lärande inom
två områden: ett individuellt arbetsplatsnära lärande kopplat till kurser på omvårdnadsprogrammet och svenska som andraspråk samt stödstrukturer för ett arbetsplatsnära lärande.
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Uppföljning
av mål

Projektstart var den 1 augusti 2016, fram till årsskiftet genomfördes en planeringsfas
för att från 2017 kunna övergå i genomförandefas. Planeringsarbetet fortlöpte enligt
projektbeskrivning.

Budget

Finansieras helt av ESF

Utfall

139 100 kronor

Projektslut

2019-07-31
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Strategi: Vi genomför behovsanpassade insatser för grupper som har svårt att etablera sig
		
på arbetsmarknaden.
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 mål

En viss osäkerhet hos medlemmarna om ESF-rådets möjligheter att bevilja socialfondsansökningar ledde till en svag start att nyttja regionförbundets avsatta medel för
hjälp av projektskrivning. Medlen började inte nyttjas förrän i slutet av budgetåret.

Budget

500 000 kronor

Utfall

185 700 kronor
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Sörmland har starka samband med omvärlden

Strategi: Vi utvecklar ett hållbart transportsystem

14

Projekt

Utvecklingsprocesser och löpande arbete

Projektmål

Regionförbundet bedriver, deltar och stödjer olika utvecklingsprocesser inom transport- och infrastrukturområdet genom att vara drivande, genomföra strategier och
aktivt arbeta med infrastrukturplanering. Målet med att stödja och vara verksam i
dessa organisationer och processer är att bevaka Sörmlands och medlemmarnas
intressen nationellt, regionalt och lokalt. Förbundet är delägare i Nyköping Östgötalänken AB, medfinansiär till Biogas Öst och aktiviteterna i ”Räta linjen”.

Uppföljning
av mål

Arbetet med våra regionala och storregionala nätverk har fortsatt under året.
Stor vikt har lagts på ”En bättre sits-processen” samt att ta fram en ny systemanalys
tillsammans med sex andra län.

Budget

480 000 kronor

Utfall

531 300 kronor

Projektslut

2016-12-31

Projekt

Attraktiva bytespunkter i Sörmland

Projektmål

Målet är att utifrån en nulägesinventering förstå dagens standard, hur byten mellan
olika transportslag fungerar på bytespunkterna i länet idag samt framtida investeringsbehov. Projektet skapar underlag för regionala kvalitetsmål och hur vi kan utveckla
attraktiviteten på befintliga bytespunkter. Projektet skapar förutsättningar för ett ökat
kollektivtrafikresande och utvecklingen av ett hållbart transportsystem.

Uppföljning
av mål

Utredningsarbetet avslutades hösten 2016 och en slutrapport färdigställdes i slutet av året.
En databas har tagits fram under året som blir ett stöd till kollektivtrafikmyndigheten i det
fortsatta arbetet med att förstå vad som behöver åtgärdas på olika bytespunkter i länet.

Budget

170 000 kronor

Utfall

167 500 kronor

Projektslut

2016-07-31
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Projekt

Utredningar och övrig verksamhet

Projektmål

Målet är att stödja aktuella infrastruktur- och transportfrågor i länet genom att delta
i olika aktiviteter. Det handlar om att ta fram underlag som stödjer medlemmarnas
planering och arbete för att utveckla och stärka noder i transportsystemet samt regionala och storregionala samband. Här ingår utredningar och utvecklingsinsatser kring
Skavsta och Ostlänken.

Uppföljning
av mål

Våren 2016 gjordes en avsiktsförklaring kring samverkan och medfinansiering mellan
Stockholm Skavsta flygplats AB, Nyköpings kommun och Regionförbundet Sörmland.
I avsiktsförklaringen finns medfinansiering för en samordnare kring Skavstas utvecklingsfrågor. Regionförbundet var också behjälpligt i skrivandet av EU-ansökan under
programmet CEF för projektet Skavsta Access 2.0.

Budget

600 000 kronor

Utfall

366 000 kronor

Projektslut

2016-12-31

15

ÅRSREDOVISNING 2016-

Projekt

Ny länstransportplan 2018-2029

Projektmål

Målet är att ta fram en ny länstransportplan enligt det statliga uppdraget. Att ta fram
planen är ett processarbete under framförallt 2016-2017. Processen innehåller både
kunskapsbyggande, analys, dialog och förankring hos länets aktörer.

Uppföljning
av mål

Året började med projektplanering. Därefter togs två analyser fram: Uppföljning länstransportplan 2010-2016 och Analys av åtgärdsvalsstudier 2013-2016. Våren 2016
bestod av information och förankring av processen och metodiken i de regionala nätverken. I april anordnades en infrastruktur- och kollektivtrafikdag som en uppstart på
länsplaneprocessen. Därefter följde ett arbete med mål och indikatorer och förankring
av arbetet fram till juli. Under hösten 2016 genomfördes flera workshops och strategiska vägledningsdiskussioner med politiken. Därefter togs tre planalternativ fram
som vägledning för åtgärdsplaneringen. Dessutom har en metodik för hållbarhetsbedömning och konsekvensbeskrivning av planalternativen och föreslagna satsningar i
länet arbetats fram.

Budget
Utfall

352 700 kronor

Projektslut

2018-12-31

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. Här ingår också en summering av arbetet med
”En bättre sits”.

Uppföljning
av mål

Uppföljning och genomförande har under året skett genom löpande kontakter med
berörda aktörer såsom kommunerna i länet, landstinget, kollektivtrafikmyndigheten
och Trafikverket.

Budget

150 000 kronor

Utfall
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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 2016 fortsätter arbetet med åtgärdsvalsstudier,
fysisk planering, cykelmätningar och utveckling av Näckrosleden.

Uppföljning
av mål

I arbetet med cykelstrategin har fokus legat på att driva på den fysiska planeringen
av åtgärder. Detta har gjort att flera vägplaner tagits fram och åtgärdsvalsstudier har
genomförts för samtliga stråk utpekade i den regionala cykelstrategin. Utöver detta
har arbetet med utvecklingen av Näckrosleden fortsatt genom avtalsskrivningar med
enskilda väghållare och analyser av nya föreslagna sträckningar. Arbetet har skett i
nära samarbete med kommunerna. Arbete pågår även med att digitalisera leden.
Ett cykelevenemang i Nyköping har också genomförts under året.

Budget

300 000 kronor

Utfall

150 000 kronor

Strategi: Vi skapar en modern IT-infrastruktur i Sörmland
Aktivitet

Bredband/e-förvaltning

Aktivitetsmål

Aktiviteten har två huvudmål, dels stimulera utbyggnaden av den digitala tillgängligheten
i form av både fast och mobilt nät, dels initiera insatser för utveckling av e-förvaltning i
kommunerna och landstinget. Samordning av kommunernas arbete med bredbandsstrategier kommer att ske genom regionförbundet. Förbundet kommer även att, tillsammans med länsstyrelsen, fungera som regional bredbandssamordnare.

Uppföljning
av mål

Förbundskontoret har under 2016 fortsatt med implementeringen av den regionala bredbandsstrategin. Arbetet har berört såväl fast som mobil infrastruktur. Totalt sett har nu tre
regionala samarbetsavtal träffats: Telia, IP-Only och Telenor.
För att sprida kunskap och inspiration kring infrastruktur och digitalisering anordnades en regional konferens på Hedenlunda under hösten. Regionförbundet driver ett
regionalt nätverk med kommunala bredbandssamordnare där vi konkret arbetar med
kartläggningar och metoder för att undanröja hinder i utbyggnaden. Förbundskontoret
är också representerat i Bredbandsforums koordinatorsnätverk samt är representant
i PTS framtidsgrupp för verksamhetsplan fram till 2020. Senast tillgängliga data från
PTS visar på en fiberutbyggnad i Sörmland på 60,04 procent . Motsvarande siffra för
riket är 60,81 procent.

Budget

880 000 kronor (intäkter 620 000 kronor från PTS, kostnader 1 500 000 kronor).

Utfall

735 200 kronor
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Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv

Strategi: Vi påverkar attityder till entreprenörskap
Aktivitet

Samarbete med Östsvenska Handelskammaren

Aktivitetsmål

Målet är att träffa en överenskommelse om samverkan kring tillväxtprojekt i länet,
bland annat genom insatser för internationalisering i sörmländska företag samt följa
upp genomförda insatser.
Handelskammaren ska genom sina insatser inom området näringslivsutveckling medverka till förverkligandet av Sörmlandsstrategin 2020.
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Uppföljning
av mål

Uppföljning av handelskammarens aktiviteter inom uppdraget har skett såväl genom skriftlig rapportering som muntliga avstämningar kvartalsvis. Verksamheten har
bestått av insatser för företagens internationalisering. Det är exempelvis utbildningsinsatser och seminarier. En annan insats är att samla företag runt bygget av Ostlänken.

Budget

650 000 kronor

Utfall

650 000 kronor

Aktivitet

Ung Företagsamhet (UF)

Aktivitetsmål

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 mål

Aktiviteterna inom Ung företagsamhet har fortsatt att öka även detta år. Intresset för
företagande och entreprenörskap ökar bland skolornas elever. Verksamhet sker i de
flesta av länets gymnasieskolor. Avstämningar sker med regelbundenhet för att följa
upp verksamheten.

Budget

275 000 kronor

Utfall

275 000 kronor
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Aktivitet

Samarbete med Nyföretagarcentrum

Aktivitetsmål

Samverkan kring insatser för ökat nyföretagande i Sörmland.

Uppföljning
av mål

Nyföretagarcentrum stödjer utvecklingen av nya samt blivande företag och företagare.
Avstämningar under året har skett för att följa upp verksamheten.

Budget

50 000 kronor

Utfall

46 100 kronor

Aktivitet

Almi Internationella Invandrarföreningen (IFS)

Aktivitetsmål

IFS är en ideell förening som har till uppgift att främja företagandet för personer med
utländsk bakgrund i syfte att hjälpa och stödja dessa att starta eller att utveckla befintliga företag. Insatserna ska vara långsiktigt hållbara, både för ekonomi, jämställdhet
och kulturell integration.
Via IFS-verksamheten 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.

Uppföljning
av mål

Inom IFS verksamhet finns tre rådgivare. Efterfrågan på IFS tjänster har varit stor
och har även ökat. Totalt har drygt 400 kunder nyttjat IFS rådgivningar. Dessutom har
cirka 50 informationsinsatser genomförts på arbetsförmedlingar, SFI skolor, kommuner, organisationer för nyföretagande, kulturorganisationer med flera. Arbetet med
att få till en pool av timanställda rådgivare har fortsatt. Med den ska det att gå att få
rådgivning på fler språk.

Budget

900 000 kronor

Utfall

900 000 kronor
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Strategi: Vi utvecklar det regionala innovationssystemet med individen i fokus

20

Projekt

Robotdalen (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet)

Projektmål

Projektet har pågått i drygt tio år som en del av Vinnovas Vinnväx-program. Projektets
områden är fältrobotik, industrirobotik och hälsorobotik. Regionförbundet följer projektet så att det uppnår de mål som Vinnova och EU:s regionalfond ställer på projektet.

Uppföljning
av mål

Robotdalen har fortsatt att arbeta med en översyn av organisationsformen och möjligheter till framtida finansiering, då hittills beviljade projektmedel bara sträcker sig till
och med 2017. Under året genomfördes företagsstudier för robotisering på fyra sörmländska företag och medel finns för att genomföra ytterligare ett antal under 2017.
Planen är att koppla dem till de behov som identifieras via företagsanalyser gjorda av
Mälardalen Industrial Technology Center (MITC). Innovationsprojekt pågår kring fyra
kommersiella produktidéer knutna till området robotik. Inom området hälsorobotik har
två lösningar tagits fram, som kommer att implementeras inom Eskilstuna kommuns
verksamhet under 2017.

Budget

1 500 000 kronor

Utfall

1 500 000 kronor

Projektslut

2017-12-31

Projekt

Mälardalen Industrial Technology Center (MITC)
(externt projekt, medfinansieras av regionförbundet)

Projektmål

Målet är att få till en samverkan mellan företag från hela Sörmland, akademi och
samhälle inom området industriell teknik. I samarbetet ingår industriföretag i Mälardalen och Mälardalens högskola. Målet är att planera, finansiera och koordinera utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt tillsammans.

Uppföljning
av mål

MITC utgör en plattform för samverkan kring industriell teknik mellan näringsliv, utbildning och samhälle. Under sommaren-hösten genomfördes en intervjuundersökning
av industriföretag i Nyköping, Oxelösund och Trosa, när det gäller kompetensbehov
och framtida utvecklingsplaner. Tidigare har motsvarande analys gjorts i KFV-regionen. Baserat på företagens behov erbjuds under 2017 olika insatser i samarbete
med Almi, Östsvenska Handelskammaren med flera aktörer, för att öka företagens
kompetens och teknikutveckling.

Budget

500 000 kronor

Utfall

500 000 kronor

Projektslut

2016-12-31
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Projekt

Teknikcollege, sydöstra Sörmland (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet)

Projektmål

Målet är att följa upp att samverkansprojektet mellan regionförbundet, Nyköpings,
Oxelösunds, Trosas och Gnestas kommuner uppfyller sina mål kring samverkan
mellan näringsliv och det offentliga, bland annat om behov av kompetens.

Uppföljning
av mål

Deltagande i styrgrupp och strategidag under 2016. Under året har en nedgång i
aktiviteterna skett och en omorganisering planeras för 2017. Regionförbundet kommer därmed att avsluta finansieringen.

Budget

100 000 kronor

Utfall

0 kronor

Projektslut

2016-12-31

Projekt

Genomförande av Sörmlands Innovationsstrategi

Projektmål

Till den framtagna innovationsstrategin har utarbetats ett handlingsprogram med beskrivning av insatser och aktiviteter för olika insatsområden. Målet är att bygga ett väl
fungerande innovationsstödsystem som uppmuntrar människor och företag att arbeta
mera innovationsinriktat, för bättre konkurrenskraft och ökad tillväxt samt för att lösa
angelägna samhällsutmaningar.
Verksamheten, med länets fyra innovationsnoder som motor, ska utvecklas ytterligare
och samverka aktivt med varandra, andra stödaktörer och med närliggande innovativa och akademiska miljöer. Särskilt fokus ska vara på innovationsutveckling i befintliga företag och inom den offentliga sektorn. Samverkan utökas med grannregionerna
och de olika innovativa miljöerna i Östra Mellansverige.

Uppföljning
av mål

Nodernas verksamhet utvecklas löpande och erbjuder nu mötesplatser, inspiration
och stöd för ökad innovation i befintliga företag, i offentlig verksamhet och hos enskilda idébärare. Innovationsrådgivning erbjuds även via Almi Företagspartner.
Mötesplats för innovationssystemet genomförs två gånger per år, som en arena för
erfarenhetsutbyte och gemensam kunskapsutveckling. Genom projektet Strong, ett
tvåårigt projekt med medel från Tillväxtverket, har ett länsövergripande forum skapats, Team Tillväxt Sörmland, för gemensamt stöd och hantering av idéer och behov
från näringslivet. Träffar kommer att genomföras sex gånger per år.
En regional digital plattform för företagsservice finns på verksamt.se/sormland.

Budget

2 800 000 kronor

Utfall

3 247 300 kronor

Projektslut

2016-12-31
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Projekt

Sörmlandsfonden (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet)

Projektmål

Sörmlandsfonden ska ge företagare och investerare förutsättningar att utvecklas och
skapa affärer. Fonden är ett komplement till traditionell bankfinansiering. Regionförbundet bidrar till administrationen av Sörmlandsfonden tillsammans med länsstyrelsen.

Uppföljning
av mål

Regionförbundet har bidragit med en mindre summa pengar för utveckling av verksamheten. Affärsnätverket består av cirka 25 kontrakterade affärsänglar. Ett arbete
pågår för att attrahera kvinnliga investerare.
Fonden genomförde under 2016 fyra ”Sörmlandsnästen”, i samarbete med länets
innovationsnoder. Tre nya investeringar samt följdinvesteringar gjordes under året
och den investerade summan uppgick till totalt 24 miljoner kronor. Utbildning har
påbörjats för VD respektive ordföranden i de bolag som fonden investerat i, kring ledning och styrelsearbete.

Budget

100 000 kronor

Utfall

100 000 kronor

Projektslut

2016-12-31

Projekt

Sörmlands tillverkningsindustri

Projektmål

I regeringens villkorsbrev för 2016 fick Regionförbundet Sörmland mer medel än vad
som tidigare tilldelats av de så kallade 1:1-medlen. De nya medlen tillfördes enligt
direktivet för de ordinarie regionala utvecklingsmedlen med avsikt att bidra till att
förverkliga den nationella strategin för hållbar tillväxt och attraktionskraft. Styrelsen
fattade därför beslut att utöka finansieringen för insatserna kring smart specialisering
med tyngdpunkt på industrins tillväxt.

Uppföljning
av mål

I arbetet med att ta fram styrkeområden i en smart specialiseringsstrategi både för
Sörmland och Östra Mellansverige utpekades den tillverkande industrin som viktig
för länet. En kraftsamling tillsammans med länets företagsfrämjande organisationer
genomfördes under årets sista månader. De extra medel som regeringen tilldelade
Sörmland via 1:1-medlen avsattes då till affärsutveckling av företag inom den tillverkande industrin. En mindre del gick även till styrkeområdet kring livsmedelsproduktion.

Budget
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0 kronor

Utfall

2 411 000 kronor

Projektslut

2016-12-31
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Aktivitet

Smart specialisering

Aktivitetsmål

Det arbete som bedrivits för att identifiera länets styrkeområden ska fortsätta. Insatser
för att stärka dessa kommer att påbörjas under året.

Uppföljning
av mål

En strategi för Smart specialisering i Sörmland, med prioriterade styrkeområden, har
tagits fram under året och kommer att föreläggas regionstyrelsen för beslut i början
av 2017. Insatser inom de föreslagna områdena har förberetts och påbörjats under
hösten. Almi har, tillsammans med MITC och Östsvenska Handelskammaren, fått i
uppdrag att stötta industrins utveckling.
Till Agroöst har uppdragits att skapa en arena för samarbete, kunskapsutveckling och
teknikspridning inom länets biobaserade näringar.
Tillsammans med övriga regioner i Östra Mellansverige drivs samtidigt ett tvåårigt
strukturfondsprojekt ÖMS Smart specialisering. Inom projektet har definierats fyra
gemensamma styrkeområden. Workshops har genomförts med aktörer inom de olika
områdena och kartläggningar pågår av klusterbildningar, kunskapsnoder, innovationsmiljöer, nätverk och andra resurser som kan bidra till utvecklingen av respektive
område.

Budget

1 600 000 kronor

Utfall

1 035 300 kronor

Strategi: Vi bidrar till att utveckla strategiskt viktiga branscher
Projekt

Handlingsprogrammet för näringslivsutveckling

Projektmål

Målet är att utifrån handlingsprogrammet genomföra utvecklingsinsatser i samråd
med länets näringslivschefer.

Uppföljning
av mål

Samordning och samverkan med länets kommunala näringslivschefer har strukturerats
om det senaste året. Fokus har legat på tillväxt i företagen. Näringslivscheferna har
styrt agendan. Gruppen arbetar med gemensamma frågeställningar och målsättningar.

Budget

100 000 kronor

Utfall
Projektslut

62 000 kronor
2016-12-31
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Projekt

Det regionala turismutvecklingsuppdraget

Projektmål

Målet är att följa upp att det regionala uppdraget utförs enligt upphandling. I uppdraget
ingår fortsatt arbete med destinationsutvecklingsarbetet.

Uppföljning
av mål

Arbetet med att utveckla Sörmland som en av Sveriges nya internationella destinationer fortsätter. Liksom tidigare är resultatet bra. Uppföljning sker såväl skriftligt som
muntligt. De muntliga avstämningarna genomförs regelbundet. Sörmlands marknadsoch försäljningskanal www.visitsormland.com fylls hela tiden på med fler företag och
erbjudanden. Arbetet med digitalisering i företag har påbörjats och kommer att bli en
stor del av arbetet de närmaste åren. Fortsatta kontakter med agenter och press i andra länder förser Sörmland med artiklar och fler utländska besökare. I det ligger även
arbetet med bloggare. Allt inom uppdraget sker i nära samarbete med kommunerna.

Budget

4 000 000 kronor

Utfall

4 000 000 kronor

Projektslut

2016-12-31

Projekt

Utökat arbete med destinationsutveckling

Projektmål

Att fullfölja ett flerlänssamarbete för destinationsutveckling inom det geografiska området
Sörmland, Uppsala län, Västmanland, Örebro län och Östergötland. Att under Almedalsveckan presentera och synliggöra Sörmland utifrån det genomförda och pågående destinationsutvecklingsarbetet, med slottstema.

Uppföljning
av mål

Under året har stora insatser gjorts för att få till stånd ett gemensamt projekt med övriga
regioner inom Östra Mellansverige. Sörmland har varit drivande i den frågan. Slutsatserna blev till slut att regionerna kommer att arbeta tillsammans inom vissa områden. Det
gäller exempelvis statistik. Inom andra utvecklingsområden är det så stora skillnader att
gemensamma insatser inte skulle ge de resultat som önskas. Även i fortsättningen kommer det att vara fortsatt täta kontakter mellan länen inom området. Det planerade deltagandet i Almedalen under sommaren avbröts då medverkan från näringslivet inte blev i
den omfattning som önskats.

Budget

1 000 000 kronor

Utfall

1 000 000 kronor

Projektslut

2016-12-31
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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 kring detta i Östra Mellansverige.
Att följa upp genomförandet av de politiskt beslutade ägardirektiven.

Uppföljning
av mål

I basuppdraget i de gemensamma ägardirektiven mellan staten och regionen ingår
i år tillväxtrådgivning. Almi har med denna finansiering gått samman med övriga
Almiföretag i Östra Mellansverige i en satsning på rådgivning till små och medelstora
företag och sökt och beviljats pengar från EU:s regionalfond. Projektet heter Tillväxtlyftet och genomför företagsrådgivning i sörmländska företag. Tre olika program med
olika nivåer av rådgivning erbjuds de deltagande företagen. Almis övriga verksamhet
består av olika typer av finansiering till små och medelstora företag. I år har man lånat
ut cirka 64 miljoner till företag i alla länets kommuner.

Budget

5 800 000 kronor

Utfall

5 744 700 kronor

Aktivitet

Almi, regionspecifikt uppdrag

Aktivitetsmål

Att utforma ett regionspecifikt uppdrag kring företagsrådgivning för företag i tillverkningsindustrin samt företag som står inför ett generationsskifte.

Uppföljning
av mål

Under våren påbörjades ett program för ägarskiften i företag samt ett fördjupat arbete
med tillväxtrådgivning för företag i tillverkningsindustrin i Katrineholm. Ägarskiftesprogrammet riktade sig till arbetslösa i Katrineholm med tidigare anställning på Ericsson.
Insatser har skett både till enskilda personer i Ericsons omställningsprogram och till
företag med generationsskiftesbehov. Ingen affär har gjorts och Almi kommer att fortsätta insatserna i hela länet under 2017. Företag i tillverkningsindustrin i Katrineholm
har fått en första behovsanalys av företagets tillväxt.

Budget

500 000 kronor

Utfall

500 000 kronor
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Aktivitet

Almi Invest

Aktivitetsmål

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 mål

Den nya Almi Invest fond nr 2 har startat. Revolverade pengar från fond 1 har nyttjats
som medfinansiering i fonden. Fonden är i en uppbyggnadsfas och en organisation
med mer lokalt engagemang håller på att byggas upp.

Budget

950 000 kronor

Utfall

900 000 kronor

Aktivitet

Insatser för att främja övergången till en koldioxidsnål ekonomi

Aktivitetsmål

Medfinansiering av initiativ inom området koldioxidsnål ekonomi.

Uppföljning
av mål

Inom regionalfondens område koldioxidsnål miljö är regionförbundet medfinansiär
i två projekt. Det handlar om energieffektivisering i företag samt solenergi. Regionförbundet har också representation i den grupp som ger förslag till utlysningar och
diskuterar gemensamma projekt inom Östra Mellansverige.

Budget

300 000 kronor

Utfall

324 800 kronor

ÅRSREDOVISNING 2016

Mål 3 handlar bland annat om stöd till utvecklingen av nya och blivande företag och företagare. Inom området Smart specialisering har Agroöst fått
uppdraget att skapa en arena för samarbete, kunskapsutveckling och teknikspridning inom länets biobaserade näringar.
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Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer

Strategi: Vi prioriterar en hållbar och attraktiv boendemiljö

28

Aktivitet

Regional fysisk planering

Aktivitetsmål

Att med utgångspunkt i Sörmlandsstrategin 2020 koppla länets utvecklingsarbete till
en regional fysisk planering. 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 mål

Det avslutande seminariet i lärprojektet kring regional fysisk planering hölls i början av
mars, med ett högt deltagande. Det fortsatta arbetet med regional fysisk planering har
skett i samverkan med framtagandet av en ny länstransportplan (LTP). Kommunernas
översiktsplaner har slagits samman avseende bebyggelseutvecklingen i ett gemensamt
GIS (visualisering med hjälp av kartor). Underlaget ska användas i analysarbete och
konsekvensbeskrivning av de olika planalternativ som arbetas fram i LTP-processen.

Budget

300 000 kronor

Utfall

322 200 kronor

Aktivitet

Storregionalt planeringssamarbete

Aktivitetsmål

Deltagandet innebär att aktivt medverka i den storregionala samverkansgruppen för
Östra Mellansverige (ÖMS). Målet är att verka för och delta i framtagandet av gemensamma storregionala planeringsunderlag, som exempelvis Stockholms arbete med
regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS).

Uppföljning
av mål

Det gemensamma storregionala planeringsunderlaget ÖMS 2050 var tillsammans med
Stockholms regionala utvecklingsplan, RUFS 2050, ute på samråd under våren. Under
hösten har remissvaren sammanställts. En ny befolkningsframskrivning har tagits fram
och ett tillhörande strukturbildsarbete påbörjats. Detta utgör bland annat underlag till
den slutliga versionen av ÖMS 2050 som beräknas färdigställas våren 2017.

Budget

100 000 kronor

Utfall

128 500 kronor
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Strategi: Vi skapar förutsättningar för en god och jämlik hälsa hos sörmlänningarna
Projekt

Plan för jämställd regional utveckling

Projektmål

Målet är att utarbeta en ny plan för arbetet med jämställdhetsintegrering inom det
regionala utvecklingsarbetet.

Uppföljning
av mål

På uppdrag av regeringen, via Tillväxtverket, påbörjades ett separat, treårigt projekt
under 2016. Projektet är finansierat av Tillväxtverket. Kunskapsinsamling och förankringsarbete som genomfördes för detta projekt har också kunnat användas som
grund för jämställdhetsplanen. Detta arbete innebar en workshop med deltagare från
länet, samt att ta fram en utredning om jämställdhetsintegrering i det företagsfrämjande systemet och möten med nyckelpersoner i regionen.
En projektgrupp för att ta fram planen tillsattes i slutet av 2016 och arbetet med att
skriva planen påbörjades. Planen kommer att vara färdigställd i början av 2017.

Budget

50 000 kronor

Utfall

48 800 kronor

Projektslut

2016-12-31
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Projekt

Utveckling av landsbygdens näringar, inklusive ”Stolt mat”

Projektmål

Målet är att tillsammans med länsstyrelsen koordinera arbetet med EU:s landsbygdsprogram och strukturfonder samt regionförbundets insatser så att effektiva insatser för
att stärka näringslivsutvecklingen på landsbygden kan komma till stånd. Särskilt fokus
ska riktas på maten som en växande näringsgren.

Uppföljning
av mål

Vi har arbetat tillsammans med länsstyrelsen i frågor som gäller landsbygdsutveckling. Det gäller dels EU-fonder, dels specifika projekt. Uppföljning sker genom gemensamma möten. Stolt mat i Sörmland finansieras gemensamt av Sörmlands sparbank,
Rekarnebanken, regionförbundet och länsstyrelsen. Regionförbundets ordförande
sitter i styrgruppen för projektet. Skriftlig rapportering kommer regelbundet.

Budget

0 kronor

Utfall

30 000 kronor

Projektslut

2015-12-31

Projekt

Politisk beredning för jämlik hälsa

Projektmål

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 mål

Beredningen för jämlik hälsa var i början av året på studiebesök i Östergötland för att
se hur arbetet med regionalt tillväxtarbete och folkhälsofrågor förs i regionen.
Beredningen har vidare tagit fram rapporten ”Sörmlandsstrategin - ett folkhälsodokument?”. I denna rapport görs en genomgång av hur Sörmlandsstrategin, dess
målområden och vissa specifika projekt, relaterar till hälsans bestämningsfaktorer.
Rapporten lanserades på konferensen ”Tillväxten startar i skolan” den 1 september.
Konferensen genomfördes av beredningen tillsammans med kompetensberedningen
och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Under hösten har rapporten,
som kommer att vara beredningens plattform för dess fortsatta arbete, förankrats i
länets olika fullmäktigegrupper.

Budget
Utfall
Projektslut
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100 000 kronor
57 400 kronor
2018-12-31
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Projekt

Stöd till integrationsinsater i länet

Projektmål

Målet är att stimulera till och medverka i insatser som lyfter fram integrationen som en
tillväxtfaktor.

Uppföljning
av mål

Stöd har getts till skrivandet av en projektansökan för en utlysning av Tillväxtverket,
projektet blev beviljat och är uppstartat (Bazar Eskilstuna).
En stor del av regionförbundets arbete under 2016 har varit att etablera sig och skapa
förtroende för vårt arbete inom integrationsområdet. Medverkan i ett nätverk för
integrationsstrateger i Sörmland där länsstyrelsen är sammankallande, påbörjades
under hösten och är fortsatt prioriterat. Strategiskt samarbete med länsstyrelsen kring
integrationsfrågor har pågått sedan våren 2016.
Förutom ovan har en stor del av arbetet varit att definiera regionens roll och möjligheter i frågan. Deltagande i ett lärprojekt anordnat av Reglab inleddes under september
där regionens roll i integrationsfrågan undersöks. Lärprojektet kommer att avslutas
under våren 2017. För att parallellt förankra arbetet med definitionen av regionens
roll, ta del av medlemmarnas behov samt för att kunna ta fram mål och strategi för
regionförbundets integrationsarbete, genomfördes samtal med alla medlemmars
integrationsstrateger under november och december. Denna turné resulterade i en
sammanfattning som kommer att ligga till grund för regionförbundets vidare arbete.

Budget

175 000 kronor

Utfall

106 800 kronor

Projektslut

2016-12-31
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Regionförbundets insatser utöver mål och strategier i Sörmlandsstrategin 2020

Projekt

Tematisk utvärdering

Projektmål

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 2016 är målet att utvärdera den satsning som gjorts inom besöksnäringen i
Sörmland under de tre senaste åren, genom det så kallade destinationsutvecklingsprojektet.

Uppföljning
av mål

En upphandling av utvärderare är genomförd. Arbetet med utvärderingen har påbörjats. Den beräknas vara färdig i slutet av februari 2017.

Budget

250 000 kronor

Utfall
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91 100 kronor

Projektslut

2016-12-31

Projekt

Analyssamverkan i Mälardalen

Projektmål

Målet är att fortsätta och ytterligare utveckla det etablerade samarbetet med berörda
organ i Västmanland, Örebro och Östergötland kring regionala analyser. I arbetet ingår även att samråda med berörda organ i Uppsala och Stockholms län samt relevanta organ på nationell nivå. Inom projektet hanteras även Sörmlandsbasen, en databas
som SCB tillhandahåller.

Uppföljning
av mål

Samarbetet i Östra Mellansverige har avbrutits och Sörmland arbetar vidare på egen
hand med analyser och utvärderingar.

Budget

275 000 kronor (intäkter 515 000 kronor, kostnader 790 000 kronor)

Utfall

240 400 kronor

Projektslut

2016-12-31

ÅRSREDOVISNING 2016

Ledningskonferensen 2016 gick
till Estland och hade temat
”Digitalisering inom offentlig sektor”.

Aktivitet

Nätverk för EU-samordnare

Aktivitetsmål

Målet är att driva och utveckla nätverket för länets EU-samordnare så att de kan
stödja medlemmarnas politiker vid internationella kontakter på regional nivå och i
strukturfondsarbetet.

Uppföljning
av mål

Nätverket i Sörmland har träffats en gång under året. Nätverket i Östra Mellansverige
har också träffats en gång. EU-samordnarna i Östra Mellansveriges större städer
träffas kontinuerligt för att hitta gemensamma satsningar runt regionalfondens möjligheter för städerna.

Budget

50 000 kronor

Utfall

10 600 kronor

Aktivitet

Medlemskap i Stockholmregionens Europaförening (SEF) och
Assembly of European Regions (AER)

Aktivitetsmål

Utveckla regionförbundets engagemang och medlemskap i nämnda organisationer.

Uppföljning
av mål

Medlemskapet i SEF och AER har fortsatt under året. Regionförbundets politiska
representanter och ungdomsdelegater har deltagit i AER:s Summer Academy.

Budget

250 000 kronor

Utfall

296 300 kronor
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Aktivitet

Stödstruktur för ett effektivt utnyttjande 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 mål

Under året har regionförbundet varit med och finansierat en koordinator för arbetet
med strukturfonderna i Östra Mellansverige. Tillsammans med organisationen RAR
har regionförbundet också genomfört arbete med mobilisering för att skapa fler socialfondsprojekt. Detta har lett till att fyra projekt beviljats medel. Totalt ESF-stöd är cirka
42 miljoner kronor. Projekten har startat under hösten 2016, eller startar under våren 2017.
Under hösten 2016 har ytterligare mobiliseringsinsatser genomförts inom två områden:
Utveckling av SFI-pedagogik genom Suggestopedi
Ett projekt för nyanlända i byggbranschen.
Beslut om dessa förväntas under juni 2017.
Alla Sörmlands kommuner, Landstinget Sörmland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen omfattas av mobiliseringsinsatserna, liksom ideella organisationer och näringsliv.
I det ÖMS-gemensamma arbetet har också identifierats ett behov av ytterligare
insatser för att få till stånd fler projekt både inom socialfondens och regionalfondens
område. Extra resurser har därför beslutats för mobilisering av projektet inom området koldioxidsnål ekonomi och länsövergripande insatser inom socialfondsområdet.
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Budget

2 000 000 kronor

Utfall

881 400 kronor
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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 mål

Som medlem har regionförbundet deltagit i Reglabs lärprojekt och seminarieserier.
Regionförbundet har bland annat deltagit i analysarbetet inför ett lärprojekt om integration och ett om arbetsmarknadspolitik. Förbundet har också deltagit i nätverken
kring smart specialisering, utvärdering och kompetensförsörjningsdagarna.

Budget

100 000 kronor

Utfall

97 200 kronor

Projekt

Ledningskonferens 2016

Projektmål

Målet med ledningskonferensen är att öka kunskapen om hur Sörmland påverkas av
den globala ekonomin, inspirera till nytänkande för Sörmland i Stockholm-Mälarregionen samt att utveckla relationerna mellan regionförbundet och dess medlemmar.
Ledningskonferensen kommer att genomföras den 3-5 oktober.

Uppföljning
av mål

Ledningskonferensen genomfördes den 3-5 oktober i Tallinn, Estland, som ligger
långt framme inom digitaliseringen. Deltagarantalet uppgick till 50 personer; kommunernas och landstingets styrelsepresidier samt högsta tjänstepersoner, inklusive
två inbjudna personer från landstinget. Skriftlig dokumentation sammanställdes efter
konferensen och en utvärderingsenkät skickades till deltagarna.

Budget

100 000 kronor (externa intäkter 450 000 kronor, kostnader 550 000 kronor)

Utfall
Projektslut

73 700 kronor
2016-11-28
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Projekt

Morgonsoffor

Projektmål

Målet är att marknadsföra och 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.

Uppföljning
av mål

Totalt 16 Morgonsoffor, med närmare 1 800 besökare, har genomförts i Nyköping/
Oxelösund, i KFV-regionen (Katrineholm, Flen och Vingåker) och i Gnesta vilket ger
ett genomsnitt på drygt 110 personer per soffa. Morgonsofforna i Nyköping/Oxelösund
har under hösten direktsänts på regionförbundets Facebooksida vilket ökat antalet
besökare till såväl Morgonsoffan som Facebooksidan.

Budget

100 000 kronor (intäkter 150 000 kronor, kostnader 250 000 kronor)

Utfall

89 800 kronor

Projektslut

2016-12-31

Aktivitet

Kommunikationsplan 2015

Aktivitetsmål

Målet med regionförbundets kommunikation är att den ska bidra till att regionförbundets vision och mål i Sörmlandsstrategin 2020 uppnås. Detta ska bland annat
ske genom att hålla hemsidan uppdaterad och aktuell, producera och publicera elva
nyhetsbrev, arrangera flera mötesplatser under året och därmed stärka varumärket
Regionförbundet Sörmland.

Uppföljning
av mål

Under 2016 gjordes en extra insats för att öka intresset för regionförbundets Facebooksida vilket resulterade i att vi ökade antalet följare rejält och i slutet av året hade
vi nästan 400 följare vilket var en ökning med nästan 100 under året.
Elva nyhetsbrev har publicerats och två större nätverksträffar har hållits för kommunikatörerna i länet, tillsammans med kommunernas integrationsstrateger. Det första
hölls i Eskilstuna i maj på temat ”Hur kommunicerar vi flyktingfrågan och integrationen
i Sörmland”. Det andra hölls i Nyköping i mitten av augusti i samband med ”Forum
Nyköping – för integration och social sammanhållning”.
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Budget

1 250 000 kronor

Utfall

854 200 kronor
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2016 års tematiska utvärdering av insatser inom Sörmlandsstrategin utvärderar den satsning som gjorts inom besöksnäringen i Sörmland under de tre
senaste åren, genom det så kallade destinationsutvecklingsprojektet.
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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 2016, det andra året under
innevarande mandatperiod, haft sex sammanträden,
vid vilka följande externa aktörer har medverkat:

Helseplan: Digitaliseringsanalys – förstudie (Bredband/e-förvaltning)

Länsstyrelsen i Västmanland, projektledare (Smart specialisering)
Almi Företagspartner Stockholm-Sörmland AB (Almi företagspartner, basuppdrag)

Stolt mat i Sörmland
Stockholms läns landsting, tillväxt- och regionplaneförvaltningen: Regional utveckling och övergripande
regional planering i Stockholmsregionen (Storregionalt planeringssamarbete)

Övriga insatser:
WSP Analys & Strategi: Tematisk utvärdering om den regionala infrastrukturplaneringen
Konsult Sune Eriksson: Sörmland – nära Stockholm, sammanfattning av utvecklingsarbete
Indelningskommittén: Indelningskommitténs arbete med regionfrågan
Sveriges kommuner och landsting: SKL:s arbete med regionfrågan
Region Örebro län: Regionbildningsprocessen i Örebro
Landstinget Sörmland: Sjukvårdens roll i regionfrågan
Näringsdepartementet, enheten för regional tillväxt: Demografins regionala utmaningar, bilaga till
långtidsutredningen
Landstinget Sörmland: Regionfrågan – Sörmland i en ny regionbildning
Ordförande i strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige samt konsult Benita Wikström:
Sörmland i EU – ett steg till

Regionstyrelsens arbetsutskott, vilket bereder styrelsens ärenden, har haft sex sammanträden under året.
Styrelsen har även tre beredningar; kompetensberedningen, beredningen för infrastruktur och transporter
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samt beredningen för jämlik hälsa, vilka under året
har haft sju, fem respektive fem sammanträden.
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Förbundskontoret och det interna utvecklingsarbetet
Regiondirektör
Strategisk kommunikation
och
regional analys

Regional
utveckling

Ledningsstöd

Kommunikationsansvarig,
regional analytiker

Biträdande
regiondirektör

Administrativ chef

Strateger

Förbundskontoret är regionförbundets tjänstemannaorganisation som leds av regiondirektören. Kontoret
består av två enheter; enheten regional utveckling
med strateger och projektledare inom olika kompetensområden samt enheten ledningsstöd, som ansvarar för förbundskontorets administration, stöd till den
politiska ledningen och utveckling av interna rutiner.
Därtill finns funktioner för strategisk kommunikation
och regional analys.
En ny regiondirektör har tillträtt under våren då tidigare chef har gått i pension vid halvårsskiftet.
Under året har utvecklingen av förbundskontorets ITmiljö fortsatt. Syftet är att med IT som verktyg stödja
regionförbundets arbetsprocesser utifrån tillgänglighet, mobilitet och säkerhet och därmed medföra
effektivitet. Kontorets personal är mobil 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.
Övriga insatser som pågått under 2016 är bland annat
en fortsatt utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet och en medarbetarenkät har genomförts i

Regionsekreterare,
administratörer,
kommunikatör,
sekreterare
Strukturfondspartnerskapet

början av året i samarbete med företagshälsovården.
Resultatet har diskuterats på kontorets interna möten
och i utvecklingssamtal.
Från och med 2015 har förbundskontoret påbörjat 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 2016 har utfallet för nedanstående miljönyckeltal varit:
Elförbrukning på kontoret:
11 494 kWh 2016, (12 524 kWh, 2015).
Tjänsteresor med bil, kilometerantal:
- Hyrbilar: 18 198 km 2016 (30 700 km, 2015).
- Privata bilar, politiker och tjänstepersoner:
89 491 km 2016, (93 570 km, 2015).
Kopiering och pappersförbrukning på kontoret:
- Kopiering och utskrift: 106 370 stycken 2016
(163 847 stycken, 2015, innehåller även skannade
dokument).
- Pappersförbrukning: 75 000 stycken 2016
(100 000 stycken, 2015).
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Regionförbundets resultat och finansiella mål
Enligt kommunallagen 8 kap 5 § ska en kommun,
varmed kommunalförbund jämställs, ange mål och
riktlinjer för sin verksamhet 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. Regionförbundets eget kapital var
i årsredovisningen för 2015 16,83 miljoner kronor.
Från och med 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 ska lämna ett ekonomiskt stöd
på 2,7 miljoner kronor till nämnden. En grundförutsättning för det var att regionstyrelsen beslutade att
frångå det finansiella målet om en budget i balans som
tidigare antagits för förbundet och att en del av det egna
kapitalet skulle tas i anspråk för att kunna finansiera det
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stödet. Regionförbundets budget för 2016 var därför
underbalanserad med 1,77 miljoner kronor.
Regionförbundets resultat för 2016 är -1,37 miljoner
kronor. Avvikelsen jämfört med den underbalanserade budgeten är cirka 400 000 kronor. Både intäkterna och kostnaderna har blivit högre än budget.
Resultatet är 3,86 miljoner kronor högre än 2015
(-5,23 miljoner kronor, 2015). I delårsbokslutet per
den 31 augusti 2016 presenterades en prognos på ett
resultat om -1,4 miljoner kronor vid årets slut.
Det egna kapitalet vid årets slut är 15,46 miljoner kronor och överstiger därmed det fastställda målet på 12
miljoner kronor. Kassalikviditeten för perioden är 237
procent och överstiger därmed målet på 100 procent.
I budgetavstämningen nedan framgår avvikelser mot
budget samt jämförelse med utfallet för 2015 för de
olika områdena.

ÅRSREDOVISNING 2016

Budgetavstämning
Utfall
2016

Budget
2016

Budgetavvikelse

Utfall
2015

38,62

38,62

0,00

37,22

Ersättning personal Länsstyrelsen

2,00

1,98

0,02

1,96

Externa intäkter projekt och aktiviteter
huvudverksamhet

5,77

2,42

3,35

3,94

Sidoverksamhet

0,00

0,00

0,00

0,10

Budgetavstämning (i miljoner kronor)

Intäkter
Medlemsavgifter

1

0,17

0,30

-0,13

0,21

Summa

46,56

43,32

3,24

43,43

Övrigt

0

Projektfinansiering statliga regionala medel
1:1 Tillväxtverket 2

15,11

12,78

2,33

12,48

Summa

15,11

12,78

2,33

12,48

Summa intäkter

61,67

56,10

5,57

55,91

-37,96

-34,57

3,39

-38,15

Sidoverksamhet

-2,70

-2,70

0,00

-3,08

Politisk styrning

-2,25

-2,20

0,05

-2,10

-19,07

-17,70

1,37

-17,07

-1,06

-0,70

0,36

-0,74

-63,04

-57,87

5,17

-61,14

-1,37

-1,77

-0,4

-5,23

Kostnader
Huvudverksamhet

Förbundskontoret
Övrigt

3

Summa kostnader
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 32,2 miljoner kronor, vilket är en minskning med 2 miljoner kronor jämfört med föregående år.

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.

Finansieringen har skett främst med det statliga så kal�lade 1:1-anslaget som utbetalas via Tillväxtverket samt
med regionförbundets egna budgeterade medel.

Under 2016 beslutade regeringen att öka 1:1 anslaget för
Sörmland från 12,48 miljoner kronor (2015) till 15,51
miljoner kronor för 2016. Projekten som fått stöd från
anslaget finns med i verksamhetsplanen för 2016, främst
inom målområdena ett och tre i Sörmlandsstrategin.

Huvudverksamhetens nettokostnader var i regionförbundets budget fastställda till 19,37 miljoner kronor för
hela året (21,79 miljoner kronor i kostnader och 2,42
miljoner kronor i externa intäkter). Till detta i budgeten
kom de statliga, regionala utvecklingsmedlen på 12,78
miljoner kronor som regionförbundet disponerar för

Inrapportering av genomförda, förbrukade projektmedel
har skett till Tillväxtverket och regionförbundet har fått
del av det anvisade regionala, statliga utvecklings-anslaget. En reglering av en tidigare uttagen kredit gjordes
och därför blev rekvireringen för 2016 15,11 miljoner
kronor.

Ekonomisk sammanställning för huvudverksamheten
Mål

Utfall
helår

Prognos i
delårsbokslut

Avvikelse
budget-utfall

I Sörmland finns goda förutsättningar för
unga och vuxna att utbilda sig och arbeta.
Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera
rätt kompetens

3 340 000

3 250 600

3 400 000

-89400

Sörmland har starka samband med omvärlden

2 580 000

2 365 800

2 690 000

-214 200

Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv

21 125 000

23 196 400

22 900 000

+ 2 071 400

725 000

754 700

776 000

+ 29 700

4 375 000

2 634 700

3 642 000

- 1 740 300

32 145 000

32 202 200

33 408 000

57 200

Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer
Övriga insatser
TOTAL NETTOKOSTNAD
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Budget
helår
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Kommentar till utfall
Huvudverksamhetens nettokostnader blev totalt cirka
57 000 kronor högre än budget.

Inom detta målområde har en mindre budgetavvikelse på cirka 90 000 kronor under
budget påvisats. De medel som avsatts för
stöd till ESF-projekt har inte nyttjats fullt ut.

Hela målområdet har underskridit budget
med 214 000 kronor. Insatserna för aktiviteter inom den regionala cykelstrategin har
inte kommit upp i budgeterat belopp. Vissa kostnader
för att ta fram en ny länstransportplan för 2018-2029
har tidigarelagts och belastar årets budget med ett
större belopp än budgeterat. Detta kommer troligen
att medföra att 2017 års kostnader kan bli något
lägre än beräknat. Arbetet med genomförandet av
innevarande länstrasportplan har inte medfört att de
kostnader som budgeterats nyttjats fullt ut.

Målområdet har överskridit budget med
cirka 2 miljoner. I början av året tog styrelsen beslut om att en stor del av de extra
1:1-medlen som regeringen tilldelat Sörmland skulle
användas till insatser inom mål 3. I arbetet med att ta
fram styrkeområden i en smart specialiseringsstrategi
både för Sörmland och Östra Mellansverige utpekades den tillverkande industrin som viktig för länet. En
kraftsamling tillsammans med länets företagsfrämjande organisationer genomfördes under årets sista
månader. De extra medel som regeringen tilldelade
Sörmland via 1:1-medlen avsattes då till affärsutveckling av företag inom den tillverkande industrin. En
mindre del gick även till styrkeområdet kring livsmedelsproduktion. Teknikcollegets verksamhet har
upphört under året.

Målområdet har överskridit budget med
cirka 30 000 kronor. Arbetet med att hitta
regionförbundets roll i länets integrationsarbete har varit svårt, bland annat beroende på att
förbundets medlemmar haft fullt upp att lösa akuta
problemsituationer. En kraftsamling tillsammans med
medlemmarna genomfördes under årets sista månader. Kostnaderna för detta kommer att belasta nästa
års verksamhet. Därefter görs en plan för fortsatt
arbete. Vissa kostnader från förra årets visionsarbete
”Sörmland nära Stockholm” har belastat detta års
verksamhet. Regionförbundet har också medfinansierat Sörmlands matdag, vilket inte var budgeterat.

Insatser utöver Sörmlandsstrategins mål
Inom detta område har inte budgeterade kostnader
totalt sett uppnåtts, vilket gett en avvikelse på 1,74
miljoner kronor jämfört med budget. Årets tematiska
utvärdering avseende länets arbete med destinationsutveckling påbörjades sent under året och kostnaderna kommer endast till hälften att belasta 2016 års
verksamhet. Det fleråriga gemensamma analysarbetet
inom Östra Mellansverige har avlutats och analytikerna arbetar nu var och en för sig. Analytikerna
fortsätter dock att träffas för utbyte av erfarenheter.
Ungdomsdelegater och ledamöter i AER har deltagit i
Summer Academy. Detta var inte budgeterat. Alla de
insatser som planerats för stödstrukturen för nyttjande av EU:s strukturfonder har inte genomförts.
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Sidoverksamhetens ekonomi

Politiska styrningens ekonomi

Regionförbundet Sörmland har åren 2003-2014 varit
formell huvudman för olika insatser på vård- och
omsorgsområdet. Under 2014 genomfördes en utredning kring strukturen för samverkan inom socialtjänst
och delar av hälso- och sjukvården i Sörmland. Utredningens förslag presenterades för regionstyrelsen i juni
2014 och efter godkännande skickades den till samtliga
huvudmän för antagande av en förändring inför 2015.
Från och med 2015 ingår verksamheten i en gemensam
nämnd där landstinget är värdkommun.

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 hälsoberedningen,
kompetensberedningen och infrastrukturberedningen
samt representation i Assembly of European Regions
(AER) ingår också.

Regionförbundet har under 2016 lämnat ett ekonomiskt stöd på 2,7 miljoner till nämndens samlade
verksamhet. Hela kostnaden ryms inte inom regionförbundets ordinarie finansieringsram och är därmed
anledningen till det budgeterade underskottet.

För hela året var en kostnad på 2,2 miljoner kronor
budgeterad för den politiska styrningen och utfallet blev 2,25 miljoner kronor. Kostnaderna översteg
därmed budget marginellt

Förbundskontorets ekonomi och personalredovisning
Årsbudgeten för förbundskontorets kostnader uppgår
till 17,7 miljoner kronor. Kostnaden för förbundskontoret blev 19,07 miljoner kronor. I prognosen vid
delårsbokslutet beräknades ett utfall vid årets slut på
17,95 miljoner. Kostnaderna blev cirka 1,37 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 för 2016 budgeterade till 14
miljoner kronor och resultatet blev 16,25 miljoner
kronor. Det beror på den extra avsättningen till pensionsstiftelsen samt även dubbla lönekostnader vid
övergången till ny chef för förbundskontoret.
Antalet tillsvidareanställda vid kontoret var vid årets
slut 18 personer, varav tretton kvinnor och fem män.
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Regionförbundet har också kompletterat sin fasta
bemanning med tidsbegränsade anställningar för
olika projekt. Två tjänster har tillsatts med vikarier
under året.
Sjukfrånvaron har varit 5,10 procent, vilket är högre
jämfört med föregående år (3,53 procent, 2015). Den är
främst relaterad till långtidssjukskrivning. 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

Övriga kostnader

Länsstyrelsen överförde under året statliga medel till
regionförbundet på 2 miljoner kronor, vilket är beräknat utifrån kostnaden för tre handläggartjänster.

Övriga kostnader för förbundskontoret som till exempel kostnader för lokaler, kontorsmaterial och tjänster
var budgeterade till 3,7 miljoner kronor. Utfallet är
2,82 miljoner kronor.

Pensionsskuld
Den av KPA framräknade pensionsskulden för regionförbundet uppgick vid 2016 års slut till cirka 13,65
miljoner kronor samt 0,59 miljoner kronor för den
avgiftsbestämda delen.

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.

Behållningen i SKL:s pensionsstiftelse, där regionförbundets pensionsreserv är placerad, har under året
ökat med cirka 421 000 kronor och uppgick vid årsskiftet till 12,92 miljoner kronor. Tillgångarna i stiftelsen understeg därmed pensionsskulden. I och med det
rådande ränteläget är förväntningarna för 2017 låga på
avkastning från stiftelsens ränteportfölj. Därför har en
avsättning på 1,27 miljoner kronor gjorts.
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Allmänna redovisningsprinciper
Löner
Regionförbundet Sörmland tillämpar Kommunal
Redovisningslag (KRL) och följer de förslag och
rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning (RKR) lämnar liksom övrig redovisningspraxis.

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.

Årsredovisningen

Sociala avgifter interndebiteras med procentuella
omkostnadspålägg vid lönebokföringen.

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.

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.

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 2016.

Ansvarsförbindelser
Leasingavgifter enligt befintliga kontrakt redovisas
som åtagande och ska betalas inom ett till fem år.
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.

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och räntebärande värdepappersinnehav tas
upp till anskaffningsvärde eller till beräknat marknadsvärde om detta är lägre.
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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
Resultaträkning (i tusen kronor)

2016

Not

2015

Rörelsens intäkter med mera
Nettointäkter

1

61 519

55 420

Övriga rörelseintäkter

2

155

480

61 674

Summa intäkter med mera

2,0

55 900
2,03

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

3

-41 905

-42 563

Personalkostnader

4

-21 015

-18 477

Avskrivningar

5

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

-110

-88

-63 030

-61 128

-1 355

-5 227

10

156

-19

-156

Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster

-10

-2,13

0-2,0

Resultat efter finansiella poster-

- 1 365

-5 227

Periodens resultat

- 1 365

-5 227
-0,13

Balanskravsutredning
Redovisat resultat enligt resultaträkning

- 1 365

Avgår realisationsvinster, med mera
Justerat resultat enligt balanskrav KRL 4 § 4

- 1 365

-6,64

0,03

-5 227

0,95

-5 227
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Balansräkning
Balansräkning (i tusen kronor)

Not

2016-12-31

2015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier, datorer och installationer
Finansiella anläggningstillgångar

6

431

7

519

Summa anläggningstillgångar

186
2,0

2,03
519

950

705

Omsättningstillgångar
Kundfordringar

2 935

3 175

Övriga fordringar

8

886

1 212

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9

3 180

14 438

Likvida medel

10

11 988

4 962

Kortfristiga placeringar

11

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

6 126

6 131

25 166

29 919

26 066

30 623

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital

-2,13

12

- därav periodens resultat

-2,0

15 465

16 830

-1 365

- 5 227

Avsättningar

0

0

Långfristiga skulder

0

0
-0,13

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

5 601
13

5 000

-6,64

0,03

10 202

0,95

3 591

Summa kortfristiga skulder

10 601

13 793

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

26 066

30 623

16 958

13 791

14 186

12 499

939

2 289

Ställda panter
Ansvarsförbindelser 31 december
Pensionsförpliktelser enligt KPA

14

Tillgångar i pensionsstiftelse
Regionförbundets leasingavtal är operationella
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys (i tusen kronor)
Likvida medel vid periodens början 1 januari
Periodens resultat
Avskrivningar som belastar detta resultat

2016

2015

11 093

27 094

-1 365

-5 227

110

2,0

88
2,03

-1 255

-5 139

Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar

11 825

- 12 985

Minskning (-) eller ökning (+) av kortfristiga skulder

-3 193

2 207

Summa förändring av rörelsekapital

8 632

-10 778

-7 377

- 15 917

0

0

Investeringar i övriga anläggningstillgångar

-355

-85

Summa nettoinvesteringar

-355

Summa tillförda medel
Förändring av rörelsekapital exklusive likvida medel

Medel från den löpande verksamheten
Nettoinvesteringar
Investeringar i aktier och andelar

-2,13

-85
-2,0

FINANSIERING
Ökning (-) eller minskning (+) av långfristiga fordringar

0

0

Minskning (-) eller ökning (+) av långfristiga skulder

0

0

Summa finansiering

0

0
-0,13

Förändring av likvida medel
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar vid årets slut

7 022
18 114

-6,64

0,03

- 16 002

0,95

11 093
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Noter
Noter (i tusen kronor)
Not 1

Regionala medel länsstyrelsen
Uppdragsintäkter och regionala medel
Summa nettointäkter

1 997

1 961
2,03
16 235

13

0

61 519

55 420

18

407

Övriga intäkter

137

73

Summa övriga rörelseintäkter

155

408

Bidrag och medfinansiering

-17 230

-16 230

Konsultkostnader för projekt

-16 984

-18 034

Gemensamma konsultkostnader

-285

-372

Lokalkostnader

-888-2,13

-2,0
-913

Kontors- och förbrukningsmaterial

-533

-536

Reparation och underhåll

-112

-51

Datakommunikation, telefon, porto och kopiering

-256

-446

Övriga externa kostnader

Redovisnings-, löne- och revisionstjänster
Konferenser och sammanträden som arrangerats
Konferenser och sammanträden som arrangerats och vidarefakturerats
Resekostnader
Övriga kostnader
Summa övriga externa kostnader

Medlem

Avgift för 2016 helår kr

4

Medlem

Avgift för 2016 helår kr

30 691 881

Flens kommun

468
451275
604

Eskilstuna kommun

2 903 764

Trosa kommun

317
305662
658

Nyköpings kommun

1 490 813

Oxelösunds kommun

303
290172
824

Landstinget Sörmland

-494

-442

-1 902

-1 639

0

-394

-1 184

-842

-816

-796

-0,13
-6,64

Information

50

37 224

Övriga rörelseintäkter
Konferensintäkter

4

38 618
20 892 2,0

Övriga bidrag

Not 3

2015

Nettointäkter
Medlemsavgifter 4

Not 2

2016

Katrineholms kommun

950 938

Gnesta kommun

291
283875
701

Strängnäs kommun

944 061

Vingåkers kommun

255
244592
812

0,03
0,95

-1 222

-1 865

-41 905

-42 563
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Noter (i tusen kronor)
Not 4

2015

2016

Personalkostnader
Löner och ersättningar till anställda
Arvoden, uppdragstagare
Bilersättningar, traktamenten

-11 766

-10 752

-1 210

-1 059

-433

2,0

-372
2,03

Delsumma löner och ersättningar

-13 409

-12 184

Sociala avgifter enligt lag och avtal

-4 465

-3 847

Pensionskostnader

-2 230

-1 681

-910

-765

-7 606

-6 293

-21 015

-18 477

Antal

Antal

Övriga personalkostnader
Summa sociala avgifter och pensioner
Summa personalkostnader
Medelantalet anställda samt sjukfrånvaro
Antal tillsvidareanställda (per 30 november respektive år)
Män

5

-2,13

6
-2,0

Kvinnor

13

12

Totalt

18

18

%

%

Sjukfrånvaro i %
Ålder

0,03
0,00%

0,00%

30-49

4,75%

50

0,36%

Totalt

5,10%

3,53%

Män

0,20%

0,04%

Kvinnor

4,90%

3,49%

Totalt

5,10%

3,53%

87,80%

87,77%

-110

-88

Varav sjukfrånvaro > 60 dagar av total sjukfrånvaro
Not 5

-0,13

0-29

-6,64

3,10%

0,95

0,43%

Avskrivningar
Årets avskrivningar
Nedskrivningar
Summa avskrivningar

0

0

-110

-88
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Noter (i tusen kronor)
Not 6

2015

2016

Materiella anläggningstillgångar
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

806

721

Årets anskaffningar

355

85

Utrangeringar, försäljningar med mera

0

2,0

0
2,03

1 161

806

Ingående ackumulerade avskrivningar

-620

-532

Årets avskrivningar

-110

-88

-730

-620

431

186

Nyköping-Östgötalänken AB,
organisationsnummer 556612-6636, ägarandel 18,6 %

20

20

Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB,
organisationsnummer 556141-8392, ägarandel 8,5 %

499

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utrangeringar, försäljningar med mera
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Not 7

Not 8

Finansiella anläggningstillgångar, aktier

-2,13

519

519

882

1 187

Övriga fordringar
Redovisad moms
Övriga fordringar

4
886

-0,13
-6,64

Not 9

Förutbetalda kostnader övrigt
Upplupna intäkter projekt
Upplupna intäkter övrigt
Periodiserade leverantörsfakturor
Preliminära ankomstregistrerade leverantörsfakturor

0,03

1 212

0,95

0

0

900

754

2 054

11 872

24

0

202

311

0

1 500

3 179

14 437

11 988

4 960

0

2

11 988

4 962

Likvida medel
Bankmedel likvidkonto
Handkassa
Summa

52

25

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror

Not 10

-2,0
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Noter (i tusen kronor)
Not 11

Periodens resultat
Utgående eget kapital

2,0

16 830

2,03

22 057

-1 365

-5 227

15 465

16 830

-379

-347

-2 122

-1 802

Semesterlöneskuld och upplupna löner

-989

-797

Upplupna kostnader

-910

-646

Upplupna sociala avgifter och pensioner

Förutbetalda intäkter
Summa

-600

0

-5 000

-3 591

Pensionsförpliktelser

-2,13

-2,0

Avsatt till pensioner

13 647

Löneskatt, 24,26 %

3 311

2 692

16 958

13 791

Summa
Pensionsreserv i SKL:s pensionsstiftelse
Avsättning i bokslut
Summa
Not 15

6 131

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Personalens källskatt

Not 14

6 126

Eget kapital
Ingående eget kapital

Not 13

2015

Kortfristiga placeringar
Penningmarknadsfond Mega

Not 12

2016

11 099

12 920
1 266
14 186

11 499
-0,13
-6,64

0,03

1 000

12 499

0,95

Leasingavtal med mera
Regionförbundets samtliga leasingavtal är operationella.
Inget av leasingavtalen överstiger 3 år.

939

2 289
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”Det ska vara enkelt att förverkliga
sina drömmar, ambitioner och idéer
i Sörmland.”

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

1 (1)
Datum

Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSEN

2017-06-01
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Kommunstyrelsen

Svar på motion om arbetsmiljön inom barnomsorgen
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses vara besvarad
med hänvisning till bildningsnämndens yttrande.
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Vår beteckning

2017-06-01
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Ert datum

Vår handläggare
Per Johansson

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om arbetsmiljön inom barnomsorgen
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat en motion till
kommunfullmäktige om arbetsmiljön inom barnomsorgen. Motionärerna yrkar på att
kommunfullmäktige ska uppdra till bildningsnämnden att:




Genomföra en utredning av arbetsmiljösituationen inom kommunens alla
förskolor, där bl a ljudtrötthet, stress och luftkvalité ska mätas.
Utifrån utredningen, snabbt återkomma med relevant åtgärdspaket som minskar de
arbetsmiljöproblem som identifierat.
I samma syfte minska barngruppernas storlek.

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I
beredningen har yttrande inhämtats från bildningsnämnden. I sitt yttrande säger
nämnden att barngruppernas storlek inom förskolan minskat något till följd av
utbyggnad. Vidare, att bl a bullerdämpande åtgärder vidtagits på flera avdelningar samt
att man tillsammans med personalavdelningen påbörjat ett arbete för att analysera och
hantera sjukfrånvaron. Bildningsnämnden föreslår därför i sitt yttrande att motionen
bör anses vara besvarad.
Ärendets handlingar




Ordförandens förslag till beslut
Motion angående arbetsmiljön inom barnomsorg
Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, § 21, 2017-05-09, inkl. bifogad
tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen, 2017-04-24

Ärendebeskrivning
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) yrkar i sin motion om arbetsmiljön
inom barnomsorgen på att fullmäktige ska ge bildningsnämnden i uppdrag att utreda
arbetsmiljösituationen inom kommunens alla förskolor, där bl a ljudtrötthet, stress och
luftkvalité ska mätas. Vidare, att utifrån utredningen, snabbt återkomma med relevant
åtgärdspaket som minskar de arbetsmiljöproblem som identifierat samt att i samma
syfte minska barngruppernas storlek.
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Kommunledningsförvaltningen har i beredningen av ärendet inhämtat synpunkter från
bildningsnämnden som med anledning därav lämnat ett yttrande daterat den 9 maj
2017.
Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har tagit del av bildningsnämndens yttrande, som
också inkluderar bildningsförvaltningens skrivelse. Av underlaget från
bildningsnämnden framkommer att nämnden och förvaltningen aktivt arbetat och allt
jämt arbetar med arbetsmiljön inom barnomsorgen.
Nämnden pekar på de årliga arbetsmiljöronderna och regelbundna mätningar av
luftkvalitet som görs samt bullerdämpande åtgärder som vidtagits. Nämnden
konstaterar att sjukskrivningstalen ökat inom bildningsnämnden med variationer
mellan olika enheter. Sedan 2016 pågår ett arbete tillsammans med
personalavdelningen beträffande sjukfrånvaron, inte minst inom förskolan. Åtgärder
har vidtagits för att få ner sjukfrånvaron.
Kommunledningsförvaltningen har vid sin genomgång av bildningsnämndens yttrande
och bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse inte funnit något att invända mot eller
anmärka på.
För kommunledningsförvaltningen
Per Johansson
Beslutet skickas till:
Bildningsnämnden
Akten
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Motion angående arbetsmiljön inom
barnomsorgen

Studier visar att utbrändhet och ljudtrötthet är vanligare inom barnomsorgen än inom andra
yrken. Om arbetsmiljön är dålig för personalen kan vi utgå från att den också är dålig för barnen.
Därför anser vi att det är hög tid att säYSkilt utreda arbetsmiljön på kommunens förskolor.
År 2011 genomfördes en studie av Fredrik Sjödin m.fl. i Umeå. Den slog fast att de höga
stressmiljöerna i förskolan slår hårt mot personalens hälsa och att det forns mer ljudtrötthet och
allmäntrötthet än i andra yrken, detta tillsammans med oroande höga stressnivåer, som höjs redan
innan de går till jobbet och sjunker inte förrän sent på kvällen. Det borde vara högt prioriterat av
varje arbetsgivare att motverka detta.
Enligt Lärarförbundets förra ordförande Eva-Lis Siren är det nästan dubbelt så vanligt med
stressrelaterade sjukdomar för förskollärare och lärare i fritidshem än jämfört med andra
yrkesgrupper. Enligt statistik från Försäkringskassan var det 2014 nästan dubbelt så vanligt med
sjukskrivningar för psykiska diagnoser för personal inom barnomsorgen än för arbetsmarknaden i
sin helhet. Ökningen är 27% på bara fem år.
Under våren 20161åg Katrineholms kommun på 19,8 barn per avdelning/grupp i snitt.
Skolverkets allmänna rekommendationer är sex till tolv barn mellan ett och tre år, och nio till 15
barn för barn mellan fyra och fem år. Häri återfinns med stor sannolikhet orsaken till varför
personalen blir ljudtrötta, därför är minskade barngrupper ett viktigt verktyg i axbetet mot en
lugnaYe arbetsmiljö för alla inblandade.
Barnens tre första år lägger grunden för utvecklingen resten air livet. Det har att göra med
kognitiv utveckling men även emorionell utveckling. Relationen mellan personalen och barnen är
det som måste stå i centrum. För att små barn ska kunna knyta an behöver personalen ha tid för
vart och ett utav dem.

Storleken på barngrupper påverkar arbetsmiljön och synpunkter om problem med 1åg
grundbemanning och stora barngrupper behöver tas upp i dialogeY.
Arbetsmiljösituationen iförskolan är både en fråga om barnens uppväxtvillkor och om goda
arbetsvillkor för kommunens medarbetare. Om Katrineholms kommun menar allvar med att vara
en attraktiv arbetsgivare är det vår skyldighet att se till att arbetsmiljön är god.
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Kristdemokraterna %reslår Kommunfullmäktige att uppdra till bildningsnämnden
Att genomföra en genomgripande utredning av arbetsmiljösituationen inom kommunens alla
förskolor, där bland annat ljudtrötthet, stress och luftkvalite ska mätas
Att utifrån utredningen snabbt återkomma med relevant åtgärdspaket som minskar de
arbetsmiljöproblem som identifieras
Att i samma syfte minska barngruppernas storlek
Katrineholm 17/1 2017

Marian Loley

Joha Frondelius

Ledamot bildningsnämnden/filllmäktige

Gruppledare/ ledamot i fullmäktige
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§ 21

Förslag yttrande över motion angående arbetsmiljön i
förskolan (BIN/2017:28)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden ställer sig bakom bildningsförvaltningens yttrande och föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.
Reservation
Marian Loley (KD), Ann-Charlotte Olsson (C ), Leif Strand (C ) och Jesper Ek (L)
reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar att kommunfullmäktige uppdrar till bildningsnämnden
att genomföra en genomgripande utredning av arbetsmiljön där bland annat
ljudtrötthet, stress och luftkvalitet ska mätas. Vidare att utifrån utredningen snabbt
återkomma med relevant åtgärdspaket som minskar de arbetsmiljöproblem som
identifieras samt i samma syfte minska barngruppernas storlek.
Sammanfattning
Som framgår av det statistiska underlaget (baserat på statistik per den 15 mars) har
antalet barn inskrivna i förskolan stigit kraftigt de senaste åren men en omfattande
utbyggnad har kunnat möta denna expansion och till och med möjliggjort en liten
minskning av barngruppernas genomsnittliga storlek.
Varje år genomförs arbetsmiljöronder och med viss regelbundenhet mätningar av
luftkvalitet (OVK). Bullerdämpande åtgärder med ljudabsorbenter har genomförts på
flera avdelningar där behov har uppmärksammats av personal på skyddsronder och
äskanden sker till kommande budget.
Sjukskrivningstalen i bildningsförvaltningen har ökat. Mellan 2015 och 2016 ökade
sjukskrivningstalen från 6,0% till 6,9%. Det är dock stora skillnader mellan olika
enheter. Den största ökningen har skett inom gruppen anställda upp till 29 år och det
är en något större ökning för män än för kvinnor.
Under hösten 2016 har ett arbete påbörjats ihop med personalkontoret när det gäller
att analysera sjukfrånvaron, och då i första hand i förskolan. Arbetet har lett till att en
rad åtgärder, för att få bukt med sjukskrivningarna, har tagits fram i samråd mellan
förskolechefen och representanter från personalkontoret.
Ärendets handlingar
•
•

Motion angående arbetsmiljön inom barnomsorgen
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-24
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Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Marian Loley
(KD), Jesper Ek (L), Ann-Charlotte Olsson (C ) och Leif Strand (C ).
Förslag och yrkanden
Marian Loley (KD) yrkar att bildningsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Jesper Ek (L), Ann-Charlotte Olsson (C ) och Leif Strand (C ) instämmer i Marian
Loleys (KD) yrkande.
Johan Söderberg (S) yrkar att bildningsnämnden ska besluta enligt bildningsförvaltningens förslag, det vill säga föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning godkänner bildningsnämnden ordförandens förslag till
beslutsgång.
Ordförande ställer bildningsförvaltningens förslag mot Marian Loleys (KD) med
fleras förslag, och finner att bildningsnämnden beslutar enligt bildningsförvaltningens
förslag.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Jörgen Rüdeberg

Bildningsnämnden

Förslag till yttrande över motion angående arbetsmiljön i
förskolan
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden ställer sig bakom bildningsförvaltningens yttrande och föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.
Ärendebeskrivning
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar att kommunfullmäktige uppdrar till bildningsnämnden att
genomföra en genomgripande utredning av arbetsmiljön där bland annat ljudtrötthet,
stress och luftkvalitet ska mätas. Vidare att utifrån utredningen snabbt återkomma med
relevant åtgärdspaket som minskar de arbetsmiljöproblem som identifieras samt i
samma syfte minska barngruppernas storlek.
Sammanfattning
Som framgår av det statistiska underlaget (baserat på statistik per den 15 mars) har
antalet barn inskrivna i förskolan stigit kraftigt de senaste åren men en omfattande
utbyggnad har kunnat möta denna expansion och till och med möjliggjort en liten
minskning av barngruppernas genomsnittliga storlek.
Varje år genomförs arbetsmiljöronder och med viss regelbundenhet mätningar av
luftkvalitet (OVK). Bullerdämpande åtgärder med ljudabsorbenter har genomförts på
flera avdelningar där behov har uppmärksammats av personal på skyddsronder och
äskanden sker till kommande budget.
Sjukskrivningstalen i bildningsförvaltningen har ökat. Mellan 2015 och 2016 ökade
sjukskrivningstalen från 6,0% till 6,9%. Det är dock stora skillnader mellan olika
enheter. Den största ökningen har skett inom gruppen anställda upp till 29 år och det är
en något större ökning för män än för kvinnor.
Under hösten 2016 har ett arbete påbörjats ihop med personalkontoret när det gäller att
analysera sjukfrånvaron, och då i första hand i förskolan. Arbetet har lett till att en rad
åtgärder, för att få bukt med sjukskrivningarna, har tagits fram i samråd mellan
förskolechefen och representanter från personalkontoret.
Ärendets handlingar
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Bakgrund
Som framgår av det statistiska underlaget nedan (baserat på statistik per den 15 mars)
har antalet barn inskrivna i förskolan stigit kraftigt de senaste åren men en omfattande
utbyggnad har kunnat möta denna expansion och till och med möjliggjort en liten
minskning av barngruppernas genomsnittliga storlek:
I mars 2015 fanns 27 förskolor i Katrineholms kommun varav 25 är kommunala och
två drivs i fristående regi. I mars 2017 fanns 26 förskolor varav 25 kommunala och en
drivs i fristående regi.
De kommunala förskolorna hade 2015 sammanlagt 1 639 barn, varav 811 var flickor
och 828 var pojkar, fördelat på 82 avdelningar. De kommunala förskolorna har 2017
sammanlagt 1 838 barn, varav 868 är flickor och 970 är pojkar, fördelat på 95
avdelningar.
De fristående förskolorna hade 2015 tillsammans 46 barn, varav 23 var flickor och 23
var pojkar, fördelat på 3 avdelningar. 2017 har den fristående förskolan 23 barn varav
12 är flickor och 11 är pojkar, fördelat på en avdelning.

Det genomsnittliga barnantalet 2015 per avdelning i kommunen var 20,0 barn och för
de fristående var siffran 18,6 barn per avdelning. Det genomsnittliga barnantalet 2017
per avdelning i kommunen var 19,3 barn och för den fristående är siffran 23,0 barn på
avdelningen.

2015 hade kommunen även två familjedaghem med tillsammans 12 barn, varav 6 är
flickor och 6 är pojkar. Kommunen hade 2017 fortfarande två kommunala
familjedaghem samt ett privat som tillkommit med tillsammans 18 barn, varav 10 är
flickor och 8 är pojkar. 10 av barnen är inskrivna på det privata familjedaghemmet.
I Katrineholms kommuns övergripande plan med budget för 2017-2019 har
bildningsnämnden ett uppdrag att i samråd med KFAB och kommunledningsförvaltningen uppdatera befintlig långsiktig plan för utbyggnad av förskolan.
Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i augusti 2017.
I kommunbudgeten återfinns ärendet under särskilda uppdrag, ”Uppdatera den
långsiktiga planen för utbyggnad av förskolan (BIN i samråd KFAB och KLF)”
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Varje år genomförs arbetsmiljöronder och med viss regelbundenhet mätningar av
luftkvalitet (OVK). Bullerdämpande åtgärder med ljudabsorbenter har genomförts på
flera avdelningar där behov uppmärksammas av personal på skyddsronder och
äskanden sker till kommande budget.
Sjukskrivningstalen i förvaltningen har ökat. Mellan 2015 och 2016 ökade
sjukskrivningstalen från 6.0 % - 6,9 %. Det är dock stora skillnader mellan olika
enheter. Den största ökningen har skett inom gruppen anställda upp till 29 år och det är
en något större ökning för män än för kvinnor.
Under hösten 2016 har ett arbete påbörjats ihop med personalkontoret när det gäller att
analysera sjukfrånvaron, och då i första hand i förskolan. Arbetet har lett till att en rad
åtgärder, för att få bukt med sjukskrivningarna, har tagits fram i samråd mellan
förskolechefen och representanter från personalkontoret.
Förvaltningens bedömning
I den utredning av fortsatt utbyggnad av förskolan som i augusti kommer att föreläggas
kommunstyrelsen kommer det att finnas både beräkningar på utbyggnad för att möta
en fortsatt ökning av det totala antalet inskrivna barn samt beräkningar av vad som
krävs för att minska barngruppernas storlek från dagens gruppstorlek. Det finns dock
anledning förmoda att ökningsakten på antalet inskrivna barn kommer att mattas av
utifrån demografi samt en inflyttning till kommunen i något lugnare takt. Då kan
istället fokus läggas på att planera för en minskning av gruppstorlekarna.
I motionen nämns även grundbemanning och i en bedömning av behovet av utbyggnad
av förskolan måste även denna faktor vägas in. Om investeringar görs så att fler
förskoleavdelningar kan byggas och barngruppernas storlek minskar utan att
ekonomiska medel tillförs medför det en lägre personaltäthet per avdelning. Detta gör
situationen mer sårbar än idag vid personalfrånvaro. Även kostnader för städning,
vaktmästeri och matpersonal ökar. I ärendet till kommunstyrelsen kommer detta att
belysas.
Förvaltningen har ett väl fungerande samarbete med KFAB samt med den centrala
lokalresurssamordnaren beträffande behov av lokalförbättringar. Dessa behov beaktas i
underhållsplanen respektive investeringsplanen inför varje år. Prioriteringar görs och
bullerdämning har haft hög prioritet under flera år. Mätningar av luftkapaciteten visar
inte på att åtgärder för närvarande behöver sättas in. Godkända OVK-protokoll finns
tillgängliga på intranätet Communis.
Under våren 2017 fortsätter personalkontoret sin kartläggning och sitt analysarbete
tillsammans med övriga chefer inom organisationen. Kartläggningsarbetet beräknas
vara klart för hela förvaltningen under maj 2017 därefter kommer en analys och förslag
på eventuella åtgärder på övergripande nivå att tas fram för bildningsförvaltningens
verksamheter. I denna övergripande analys kommer höstens kartläggningsarbete inom
förskolan att finns med som en del.
Tillsättning av en tjänst inom arbetsmiljöområdet pågår för närvarande. Innehållet i
denna tjänst kommer att ha inriktning på systematiskt arbetsmiljöarbete, fungera som
controller samt fungera som stöd för skoledarna i rehabiliteringsprocesser.
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Uppdraget kommer även att omfatta förebyggande hälsoarbete samt att stötta
förskolecheferna i det fortsatta arbetet med att genomföra de åtgärder, som hösten
2016 har tagits fram i samråd mellan förskolechefen på respektive enhet och
representanter från personalkontoret och som syftar till att få bukt med
sjukskrivningarna.
Med dessa befintliga, samt påbörjade, pågående och planerade kartläggningar och
aktiviteter som redovisats, bedömer förvaltningen att det sammantaget finns relevanta
åtgärder vidtagna. I den bedömningen är det taget i beaktande att den nyinrättade
tjänsten, i samarbete med personalkontoret, kommer att fortsätta arbetet på
övergripande nivå.
Namn: Jörgen Rüdeberg
Titel: biträdande förvaltningschef
Beslutet skickas till: kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen

Svar på motion om planer för fler laddstationer
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen med
hänvisning till bygg- och miljönämndens yttrande.
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2017-06-02

KS/2017:129 - 219

Ert datum

Vår handläggare
Per Johansson

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om planer för fler laddstationer
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och Anita
Karlsson (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige med rubriken ”Planer för
fler laddstationer”. Motionärerna yrkar på att i varje ny detaljplan, såväl för bostäder
som för verksamheter, införs bestämmelser om installation av och förberedelser för
laddstationer för elfordon.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsen. I beredningen
har yttrande inhämtats från bygg- och miljönämnden. Av yttrandet framkommer att
plan- och bygglagen inte medger att i detaljplaner reglera vilken typ av
parkeringsplaster som ska anordnas. Det är fastighetsägaren som förser bostäder och
verksamheter med parkering som det finns behov av.
Bygg- och miljönämnden pekar dock på att man i arbetet med detaljplaner kan beakta
behovet av laddningsplatser för elfordon och påminna exploatörern om det.
Möjligheten att föra in frågan i exploateringsavtalen ska ses över. Nämnden påpekar
också att för kommunala parkeringsplatser hanteras frågan om laddstationer i
förvaltningens löpande arbete.
Ärendets handlingar




Ordförandens förslag till beslut
Motion: planer för fler laddstationer
Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden, § 62, 2017-05-17

Ärendebeskrivning
Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och Anita
Karlsson (C) har lämnat en motion i vilken de yrkar på att i varje ny detaljplan, såväl
för bostäder som för verksamheter, införs bestämmelser om installation av och
förberedelser för laddstationer för elfordon.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsen. I beredningen
har yttrande inhämtats från bygg- och miljönämnden.
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Förvaltningens bedömning
Bygg- och miljönämnden säger i sitt yttrande att plan- och bygglagen inte medger att i
detaljplaner reglera vilken typ av parkeringsplaster som ska anordnas. Det är
fastighetsägaren som förser bostäder och verksamheter med parkering som det finns
behov av.
Bygg- och miljönämnden pekar på att man i arbetet med detaljplaner kan beakta
behovet av laddningsplatser för elfordon och påminna exploatören om det. Möjligheten
att föra in frågan i exploateringsavtalen ska ses över. Nämnden påpekar också att för
kommunala parkeringsplatser hanteras frågan om laddstationer i förvaltningens
löpande arbete. Mot bakgrund av detta, anser bygg- och miljönämnden att motionen
bör anses vara besvarad.
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit något att erinra mot i bygg- och
miljönämndens synpunkter.
För kommunledningsförvaltningen
Per Johansson
Beslutet skickas till:
Bygg- och miljönämnden
Akten
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Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om

Planer för fler laddstationer
En förklaring till varför det inte finns fler elbilar i Sverige är bristen på ställen att ladda dem. Det
beror i sin tur på att elbilarna är få. Därmed uppstår ett oönskat moment 22.
Det ställs höga krav i samhällsplaneringen att integrera och skapa förutsättningar för hållbara
transporter, förnybara energikällor och miljöhänsyn när nya områden planeras. Då är det viktigt att
arbeta med både långsiktiga visioner och kortsiktiga handlingar. Centerpartiet vill att Katrineholms
kommun genom att införa bestämmelser i detaljplaner bidrar till att påskynda utvecklingen av
hållbara transporter.
Enligt uppgift från Energimyndigheten sker huvudelen av den överförda energin, ungefär 80-90
procent, vid icke publika, i många fall enskilda, parkeringsplatser. Därför är det viktigt att utrusta
dessa parkeringsplatser med laddmöjligheter för att det ska bli möjligt att öka antalet laddfordon.
Eftersom ett fordon står parkerat 95 procent av tiden och det oftast är vid bilägarens ordinarie
parkeringsplats, till exempel vid hemmet eller företagsparkeringen, är det lämpligt att placera
laddstationen där. Oftast är det parkeringsplatsen som används på natten som används i störst
utsträckning. Det kan gälla parkeringsplatser som tillhör en bostadsrättsförening, vid ett hyreshus,
villa eller en företagsparkering. När el finns framdragen är det relativt enkelt att installera uttag för
laddning av elfordon.
Centerpartiet yrkar:
Att i varje ny detaljplan, såväl för bostäder som för verksamheter, införs bestämmelser om
installation av och förberedelser för laddstationer för elfordon.
Katrineholm 27 februari 2017

Inger Fredriksson (C)

Sten Holmgren (C)

Ann-Charlotte Olsson (C)

Anita Karlsson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2017-05-17

BMN §62 ALLM.2017.18

Motion om planer för fler laddstolpar
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att
 föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Bertil Carlsson
(C) och Olof Carlsson (V).
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer att det är viktigt att skapa
förutsättningar för hållbara transporter. Enligt plan- och bygglagens
bestämmelser finns dock ingen möjlighet att i en detaljplan reglera vilken typ
av parkeringsplatser som ska anordnas inom ett planområde. Det är istället upp
till fastighetsägaren att förse bostäderna eller verksamheterna med den typ av
parkering det finns behov av.
I arbetet med detaljplanerna kan vi beakta behovet av laddningsplats för elbilar
och påminna exploatören om det. Möjligigheten att föra in frågan i
exploateringsavtalen ska ses över. För kommunala parkeringar hanteras frågan
i förvaltningens löpande arbete.
Ärendets handlingar
Tjänsteutlåtande
Motion om planer för fler laddstolpar
Sändlista:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

1 (1)
Datum

Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSEN

2017-06-01

KS/2017:169 - 739

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om traditionell husmanskost
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till
service- och tekniknämndens yttrande.
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Datum

Vår beteckning

2017-06-01

KS/2017:169 - 739

Ert datum

Vår handläggare
Per Johansson

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om traditionell husmanskost
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Morten Källström (SD), Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Jussi Rinne (SD) och
Jan Lilja (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att
kommunfullmäktige beslutar prioritera servering av traditionell svensk husmanskost i
kommunala kök.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I
beredningen har yttrande inhämtats från service- och tekniknämnden. Av nämndens
yttrande framkommer att den kommunala kostverksamheten arbetar efter det
måltidspolitiska programmet. De menyer som kommunen tar fram, erbjuder varierande
och näringsrika rätter med ett stort inslag av traditionell husmanskost för de äldre.
Maten inom äldreomsorgen anpassas utifrån matgästernas behov av energi, näring och
konsistens. Inom skolan får eleverna uttrycka sina matpreferenser på elevråd och
matråd. Utifrån matpreferenserna, tillsammans med gällande
näringsrekommendationer utformas matsedlarna i skolan. Service- och tekniknämnden
anser att motionen ska avslås.
Ärendets handlingar




Ordförandens förslag till beslut
Motion: traditionell husmanskost
Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, § 27, 2017-05-18

Ärendebeskrivning
Morten Källström (SD), Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Jussi Rinne (SD) och
Jan Lilja (SD) yrkar i motionen ”Traditionell husmanskost” på att kommunfullmäktige
beslutar prioritera servering av traditionell svensk husmanskost i kommunala kök.
Kommunledningsförvaltningen har i beredningen av ärendet inhämtat synpunkter från
service- och tekniknämnden som inkommit med yttrande.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

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

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2017-06-01

KS/2017:169 - 739

Förvaltningens bedömning
Service- och tekniknämnden hänvisar i sitt yttrande till det måltidspolitiska
programmet och som styr den kommunala kostverksamheten. Programmet anger
följande:





Hög kvalitet gällande smak, konsistens och näring.
God mat lagad från grunden utav råvaror med bra kvalitet.
En varierad matsedel som ger gästen möjlighet att prova nya smaker och maträtter.
Matsedeln bidrar till bevarandet av traditionell matkultur och främjar samtidigt
modern matutveckling med inspiration från världens alla hörn.
En hållbar utveckling med mätbara miljömål och klimatsmart mat. 40 % av
livsmedelsinköpen ska vara ekologiska och 15 % ska vara närproducerade 2019.

Nämnden säger att den matsedel som man tar fram innehåller varierande och
näringsrika rätter med ett stort inslag av traditionell husmanskost för de äldre.
Under 2014-2015 gjordes en djupare undersökning där matgästerna på kommunens
äldreboenden tillfrågades vad de tycker om rätterna på matsedeln. Undersökningen
visar att tre mest uppskattade rätterna var raggmunk med stekt fläsk, dillkött med kokt
potatis och kåldolmar med kokt potatis, gräddsås och lingonsylt. Vidare, maten inom
äldreomsorgen anpassas utifrån matgästernas behov av energi, näring samt konsistens.
Inom skolan får eleverna utrycka sina matpreferenser på elevråd och matråd. Utifrån
dessa kombinerat med rådande näringsrekommendationer utformas en skolmatsedel.
Kommunledningsförvaltningen har vid sin genomgång av service- och
tekniknämndens yttrande inte funnit något att invända mot.
För kommunledningsförvaltningen
Per Johansson
Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Akten
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2017-03-16

Motion: TRADITIONELL HUSMANSKOST
Bakgrund:
Maten är en förutsättning för att våra kommuninvånare ska hålla sig friska och starka
men även en självklar och mycket viktig del i omvårdnaden av äldre. Vi reder ut
begreppen och förklarar vad som menas med husmanskost. Begreppet var ursprungligen
en sammanfattande benämning på enkel och billig mat som åts på landet och härrör från
att man skiljde på priser till herrskap och tjänstefolk vid gästgivargårdarna. Numera
betecknar svensk husmanskost vanligen traditionell svensk mat som har lågt inköpspris,
med stort mättnadsvärde eller med andra ord klassisk vardagsmat. Den svenska
husmanskostens råvaror är inhemskt svenska och består till stor del av fläsk i alla former,
fisk, grova spannmålsvaror samt potatis och rotfrukter som serverades på bestämda
dagar ex, torsdagarnas ärtsoppa och tisdagarnas raggmunk med fläsk osv.
På senare år har det även medialt uppmärksammats, och kan knappast undgått någon,
att undernäring i äldrevården är mycket vanligt förekommande.
Vidare kan vi även hänvisa till Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap på Uppsala
universitet: ” Viktigt för äldre är att maten de serveras smakar som den gjorde i deras
barndom och att de genom detta kan minnas sitt ursprung”
Sverigedemokraterna i Katrineholm föreslår därför:
Att: kommunfullmäktige beslutar prioritera servering av traditionell svensk husmanskost
i kommunala kök
SD Katrineholm
Morten Källström
Mica Vemic
Filip Lindahl
Jussi Rinne
Jan Lilja

_________________________________________________________________________________________________________________

Protokollsutdrag
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN

1 (2)

2017-05-18

§ 27

Motion om traditionell husmankost (STN/2017:61)
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om traditionell husmanskost till
kommunfullmäktige. Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige beslutar
prioritera servering av traditionell svensk husmanskost i kommunala kök.
Kommunen arbetar efter inriktningsdokumentet måltidspolitiska programmet. Den
matsedel som kommunen tar fram erbjuder varierade och näringsrika rätter med stort
inslag av traditionell husmanskost för de äldre. Enligt det måltidspolitiska
programmet arbetar man för:





Hög kvalitet gällande smak, konsistens och näring.
God mat lagad från grunden utav råvaror med bra kvalitet.
En varierad matsedel som ger gästen möjlighet att prova nya smaker och
maträtter. Matsedeln bidrar till bevarandet av traditionell matkultur och främjar
samtidigt modern matutveckling med inspiration från världens alla hörn.
En hållbar utveckling med mätbara miljömål och klimatsmart mat. 40 % av
livsmedelsinköpen ska vara ekologiska och 15 % ska vara närproducerade 2019.

Under 2014-2015 gjordes en djupare undersökning där gästerna på kommunens
äldreboenden blev tillfrågade vad de tyckte om rätterna på matsedeln.
Undersökningen visar att tre mest omtyckta rätterna var raggmunk med stekt fläsk,
dillkött med kokt potatis och kåldolmar med kokt potatis, gräddsås och lingonsylt.
Maten inom äldreomsorgen anpassas utifrån matgästernas behov av energi, näring
samt konsistens. I skolan får matgästerna utrycka sina matpreferenser på elevråd och
matråd. Utifrån dessa i kombination med rådande näringsrekommendationer utformas
en skolmatsedel.
Ärendets handlingar



Motion Traditionell husmanskost
En veckas Matsedel
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SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN
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Överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S),
Claudia Grathwohl (C) samt avdelningschef Camilla Wiström.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Ekonomi- och personalavdelningen

2017-06-13

KS/2017:338 - 009

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Suisanne Sandlund

Kommunstyrelsen

Kvalitetssäkring av Shared Buisness Services
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari 2017, § 11, att uppdra till
kommunledningsförvaltningen att återkomma till kommunstyrelsen under våren 2017
med en redovisning av resultatet av uppföljningen (i enlighet förvaltningens yttrande)
över revisionsrapporten Granskning av Shared Business Service (oktober 2016).
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2011 om gemensamma administrativa funktioner och
stödfunktioner i form av Shared Buisness Services (SBS) mellan kommunen och dess
bolag. Syftet var att åstadkomma rationaliseringar och effektiviseringar av de
administrativa funktionerna i både Katrineholms kommun och bolagen. Samordningen
skulle ske gällande den löpande ekonomiadministrationen med upprättande av bokslut
och koncernredovisning , personal- och löneadministration och IT
Under hösten 2016 genomfördes en revision med utgångspunkten om
kommunstyrelsen säkerhetställt att SBS lett till en effektiv och samordnad verksamhet,
ur ett koncernperspektiv. Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari 2017, § 11, att
uppdra till kommunledningsförvaltningen att återkomma till kommunstyrelsen under
våren 2017 med en redovisning av resultatet av uppföljningen (i enlighet
förvaltningens yttrande) över revisionsrapporten Granskning av Shared Business
Service (oktober 2016).
Revisorernas bedömning var sammanfattningsvis att:
Vinster avseende effektivisering och samordning inte identifierats
olika uppfattning mellan bolag och kommun om vilka vinster som erhållits
avsaknad av dokumenterad fakta.
Revisorerna rekommenderade att:
En rutin upprättas för uppföljning av de resultat som SBS förväntas uppnå samt att den
uppföljning som genomförs dokumenteras
någon form av dokumenterad uppföljning av effekter av SBS ur ett koncernperspektiv
redovisas för kommunstyrelsen
fortsätta förbättringsarbetet med utgångspunkt i överenskommelsen och att
dokumentera de risker som identifierats samt behov upprätta en handlingsplan för att
åtgärda riskerna
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kommunstyrelsen säkerhetsställer att båda parterna finns med i det utvecklingsarbete
som sker och att det finns en transparens i såväl underlag som prioriteringar till
förbättringar.
För att säkerhetsställa målsättningen med SBS har ett arbete inletts, men behöver
utvecklas för att på både lång och kort sikt säkerhetsställa leveranser, dess kvalitet och
dess utveckling.
Under våren förs vid de löpande mötena minneanteckningar. Deltagare vid dessa
avstämningar har utökats och omfattar de medarbetare som direkt arbetar med bolagen.
Revisionsrapporten pekar på att ingen kundundersökning har genomförts. För att få en
tydligare överblick om förbättringsområden kommer en kundundersökning att
genomföras under september månad.
För att nå målsättningen finns det behov av att ytterligare tydliggöra uppdraget med de
tjänster och den kvaliteten som förväntas levereras.
Inom tjänstsektorn för it dokumenteras förväntade leveranser i en överenskommelse
som benämns Service-Level-Agreement (SLA), eller Service-Nivå-Överenskommelse
(SNÖ). Denna form av överenskommelse beskriver detaljerna på tjänsterna som ska
levereras till kund och utgör en grund för tjänsteinnehåll, men tjänar också som grund
för uppföljning och utveckling.
Överenskommelse, tidigare dokumentation, resultat med förbättringar utifrån
kundunderökning samt en gemensam risk- och sårbarhetsanalys kan med fördel
samordnas i en SNÖ. Framtagandet ska ske i nära samarbete mellan kommun och
bolag.
En service nivå överenskommelse omfattar följande delar:
Mål
Avgränsningar
Tjänstenivåer
Ekonomi, budget och uppföljning
Relaterade dokument
1. Mål
Utgångspunkt är komunfullmäktiges målsätning med SBS som bryts ner för att
omfatta:
Tjänstenivåer
Ansvarsfördelning
Avgränsningar
Ekonomi och budget
Relaterade dokument
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2. Avgränsning
Vilka tjänster omfattas och vilka tjänster omfattas inte. Här ska också en översiktlig
bild av de viktigaste ansvarsområdena för båda parter anges.
3. Tjänstenivåer
Huvuddelen för en SNÖ. Definierar vilka tjänster ekonomi- och upphandling, lön samt
it förväntas leverera och till vilken nivå. Här definieras också flöden och processer som
då också omfattar vad bolagen förväntas leverera till kommunen.
4. Ekonomi – Budget - Uppföljning
Tydliggörande av förutsättningar, samt vad, när och på vilket sätt.
Här tydliggörs hur tjänstenivåerna uppfylls. Nivåerna kan endast kontrolleras om de
definieras på ett mätbart sätt och följs kontinuerligt.
5. Relaterade dokument
Samlad dokumentation som berör beslutet och överenskommelsen. Det kan bland
annat handla om:
Rutiner
regler för sekretess
regler för offentlighetsprincipen
kontrakt med externa leverantörer
etc.
Tidsplan
Målsättningen är att en SNÖ ska beslutas under hösten och gälla från och med
årsskiftet.
September:
Genomförande av kundundersökning.
September/ Oktober:
Risk- och sårbarhetsanalys
Oktober:
Utkast SNÖ
November/December
Fastställande i styrelser
Dialog har förts med KFAB (Katrineholm Fastighet AB) om sammanställd
redovisning.

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef
Beslutet skickas till:
akten
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Tillväxt och Utveckling

2017-05-16
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Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Lars I T Ramstedt

Kommunstyrelsen

Revidering av 3-årsplan för infrastruktur och kollektivtrafik
åren 2018-2020.
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till reviderad 3-årsplan för
infrastruktur och kollektivtrafik gällande åren 2018-2020.
2. Kommunstyrelsen överlämnar beslut och handlingar till Regionförbundet
Sörmland.
Sammanfattning av ärendet
Regionförbundet Sörmland har begärt en översyn av de kommunala 3-årsplanerna
gällande infrastrukturåtgärder för att en bättre prioritering, planering, finansiering och
genomförande av den aktuella Länsplanen ska kunna göras. 3-årsplanen är upprättad i
enlighet med den rubrikmall och de anvisningar som utarbetats av Regionförbundet
Sörmland. Den reviderade planen för Katrineholms kommun innehåller en helhetssyn,
systemtänkande och långsiktig strategi men även objekt ner på lokalnivå. Vår
bedömning är att planförslaget genom sin utformning kan ingå i en struktur och ett
system lokalt, regionalt, nationellt och europeiskt, d.v.s. allt från kommunala GC-vägar
till Gröna Korridorer.
Förslaget till revidering av 3-årsplanen för Katrineholms kommun kan kommenteras i
punktform:







Prioriteringen av de nationella och regionala infrastrukturinvesteringarna har inte
ändrats
Objekt som hör till den nationella planen har redovisats – men med en tydlig
markering att de ska ingå i den nationella planeringen och inte finansieras inom
anslagsramen för den regionala planen
En detaljerad redovisning görs av de lokala objekt som kommunen avser att söka
statlig samfinansiering för – nummer 4 t.o.m. 17 i objektlistan
Redovisning har gjorts av objekt som kommunen anser vara angelägna för
genomförande av så kallade Åtgärdsvalsstudier (tidigare Förstudier)
Redovisning av större åtgärdspaket – ”Gamla” genomfarterna
Uppdatering av kostnader, löpande text – årtal, datum o. dyl.
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Datum

Vår beteckning

2017-05-16
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Ärendets handlingar
1. Reviderad 3-årsplan för investeringar i infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder
2018-2020.
Ärendebeskrivning
Regionförbundet Sörmland har begärt en översyn av de kommunala 3-årsplanerna
gällande infrastrukturåtgärder för att en bättre prioritering, planering, finansiering och
genomförande av den aktuella Länsplanen ska kunna göras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i en internberedning arbetat fram en reviderad 3årsplan för Katrineholms kommun, daterad den 3 maj 2017. Kommunens 3-årsplan är
ursprungligen upprättad 2011 och senast reviderad den 23 maj 2016.
3-årsplanen är upprättad i enlighet med den rubrikmall och de anvisningar som
utarbetats av Regionförbundet Sörmland. Den reviderade planen för Katrineholms
kommun innehåller en helhetssyn, systemtänkande och långsiktig strategi men även
objekt ner på lokalnivå. Vår bedömning är att planförslaget genom sin utformning kan
ingå i en struktur och ett system lokalt, regionalt, nationellt och europeiskt, d.v.s. allt
från GC-vägar till Gröna Korridorer. Det innebär också att kommunens förslag till plan
inte håller sig inom treårsperioden.
Planen nämner dessutom objekt/åtgärdspaket som är kopplade till bostadsbebyggelse
och som ger möjlighet till ökad nyproduktion av bostäder i centrala delar av staden.
Till planförslaget kommer också att bifogas kommunens investeringsbudget 2017 –
2019 samt kommunens ansökan rörande statlig medfinansiering till åtgärder för att
förbättra trafiksäkerhet och miljö, för åren 2018 – 2020.

Lars Ramstedt
Projektchef
Beslutet skickas till:
Regionförbundet Sörmland
Akten
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Katrineholms Kommun
Plan för investeringar i infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder
2018 – 2020

1

1 Kommunens förutsättningar för planering och
investeringar i transportinfrastruktur
1.1 Utgångsläge
Under de senaste decennierna har planeringen och investeringsambitionerna
beträffande kollektivtrafik och infrastruktur styrts av två faktorer: kommun- och
stadsutveckling samt regional positionering som förutsättning för tillväxt. Räta Linjen
rv 56 Norrköping – Gävle är en viktig godstransportled som också prioriterats i
Nationella planen 2014-2025. Under en lång väntan på en förbifart planerades och
byggdes en genomfart för rv 56 /Räta Linjen rakt genom Katrineholm. Befintlig
genomfart ersattes hösten 2012 av Östra förbifarten. Detta erbjuder möjlighet till
stadsutveckling genom omvandlingen av tidigare genomfarter. Ett stort projekt var
ombyggnaden av stationsområdet till ett Resecentrum. Katrineholm är och ser i
medellångt perspektiv ut att förbli en av de viktigaste bytespunkterna för
järnvägstrafikens fjärrtåg i knutpunkten för stambanorna västra och södra.
Kommunerna längs västra stambanan har tillsammans utvecklat det regionala
tågkonceptet Sörmlandspilen. Den starka knutpunkten i Katrineholm har säkert också
gett SJ incitament för att delta i det regionala tågtrafikkonceptet UVEN, en
tvärförbindelse Norrköping – Uppsala. En för västra Sörmland bedömd helt
avgörande tvärförbindelse på vägsidan – inte minst näringspolitiskt – har betonats och
drivits under tjugo år. Tvärförbindelsen är rv 55 /Mälardiagonalen med ändpunkterna
Norrköping – Uppsala. Det logistiska läget i Östra Mellansverige gör att kommunen
satsar på Katrineholms Logistikcentrum. Den strategiska utgångspunkten för
satsningen är knutpunkten för stambanorna västra och södra samt skärningspunkten
och det stjärnformade mönstret för de strategiskt allt viktigare riksvägarna som
tvärförbinder de från Stockholm radiellt utgående europavägarna.
Tidigare har planeringen av infrastrukturen inneburit ett förvaltningsgemensamt
arbete utan en tydligt samordnande ledning. Kommunstyrelsen har finansierat
(förskottering eller medfinansiering) efter behovsprövning i varje enskilt fall.
Kollektivtrafikens finansiering har legat centralt på kommunstyrelsen.
Kontaktpersonen för tåg- och bussfrågor har arbetat nära den politiska ledningen.
Sen 2012 har en samhällsbyggnadsförvaltning organiserats direkt under
kommunstyrelsen. En samhällsbyggnadschef har anställts med ett övergripande
ansvar över infrastruktur- och samhällsbyggnadsfrågor. Resultatet har blivit ett mer
organisatoriskt samverkande planeringsarbete under en tydlig ledning.

1.2 Kommunala mål och strategier
Den politiska viljeinriktningen uttrycks i dokumenten: Vision 2025, Kommunplan
2015 – 2018 samt Övergripande plan med budget 2017 – 2019.

1.2.1

Ur Vision 2025:

Katrineholm har formulerat visionen för 2025 på följande sätt: Katrineholm – Läge
för liv & lust; med en inledningstext som lyder: ”I Katrineholm är lust den drivande
kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är
passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever
av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och
rätt för handling och förändring. Visionstextens första rubrik är: År 2025 har
Katrineholm ett gynnsamt läge. Underrubriken Det geografiska läget har texten:
Det geografiska läget – strategiskt beläget med goda kommunikationer till flera
storstadsområden, ett starkt logistiskt argument för näringsliv och nyföretagande.
1.2.2

Ur Kommunplan 2015 – 2018

I Kommunplan 2015 – 2018 står följande:
Under rubriken Attraktiva boende- och livsmiljöer:
”Behovet av kommunikationer och infrastruktur har ökat för både arbete och fritid.
Kommunen ska verka för att förbättra kommunikationerna till, från och inom hela
kommunen. Kommunen ska investera i kollektivtrafiken och överväga efterfrågestyrd
kollektivtrafik. Samarbetet med Kollektivtrafikmyndigheten, kommuner i närområdet
och andra berörda parter ska fortsätta att säkerställa turtäthet och fortsatt goda
pendlingsmöjligheter hela året”.
”Trafikmiljöerna måste vara säkra och upplevas som trygga. Investeringar ska göras i
bra gång- och cykelvägar som knyter ihop staden och gör det enkelt att ta sig mellan
olika stadsdelar.”
”Den gamla genomfartsleden ska byggas om till en trevlig och välkomnande
stadsgata”.
1.2.3

Ur Övergripande plan med budget 2017 – 2019

I kommunens Övergripande plan med budget 2017 – 2019 beskrivs vikten av att
skapa förutsättningar för en positiv ortsutveckling i form av en utvecklad
infrastruktur/kommunikation, en god markberedskap, energiplanering, fler företag
och kommuninvånare.
Vidare anser man att för Katrineholms kommun är kollektivtrafiken helt avgörande
för regionintegrering och tillgång till en större arbetsmarknad. Kollektivtrafiken har
också avgörande betydelse för arbetsgivares möjligheter att rekrytera kompetent
arbetskraft. Möjligheten att studera på högskole- och universitetsorterna underlättas
också med en väl utbyggd kollektivtrafik. Målet i Kommunplan 2015-2018 är att
pendlingsmöjligheterna till och från Katrineholm för arbete och studier säkras genom
fortsatt satsning på såväl infrastruktur som kollektivtrafik. Det behövs ett robust
trafiksystem med tillräcklig turtäthet och helst samma tidsavgångar (”styva
tidtabeller”) som ligger fast år efter år för att underlätta livs- och arbetsplanering.

Dessutom har Logistikcentrumprojektet lämnat byggnadsfasen och övergår nu i en
mer affärsmässig och förvaltande fas. Katrineholms Logistikcentrum är ett strategiskt
viktigt projekt för att skapa förutsättningar för nyetableringar och nya arbetstillfällen.
Prioriterat är att få till en eller flera logistiketableringar samt utveckling av
tågförbindelser för godstransporter till och från Katrineholm.

1.3 Budget och medfinansiering
Se bilaga gällande kommunens investeringsbudget 2017 – 2019.

1.4 Finansieringsavtal
1.4.1

Medfinansiering (kommunens del)

Förslag till ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder för förbättrad miljö och
trafiksäkerhet 2018 - 2020. Se bilaga.
15-20 Mkr/år (uppskattad kostnad)

1.5 Kommunens planer och program
Dokument

Upprättad

Översiktsplan

2015/2017

Vision 2025

2011

2011 – 2025

Kommunplan 2015 – 2018

2015

2015 – 2018

Översiktlig plan med
budet 2017 – 2019

2016

Arbete med Översiktlig
plan med budget 20182020 pågår

Trafiknätsanalys

2001, 2002

Översyn pågår, klar
2017

Tillgänglighetsinventering

2007, 2011

Kompletteringar pågår

Cykelstrategi

2015

Trafikstrategi

Pågår

Klar 2017

Hasighetsplan

Pågår

Klar 2017

Kollektivtrafikplan

Kommentar

Ev. påbörjas under året

Ljusplan

2014

Parkeringsstrategi

Pågår

Klar 2017

2 Större åtgärdspaket och projekt
2.1 Utvecklingsplaner och framtid
2.1.1




2.1.2


Infrastruktur
Fortsatt utbyggnad av Katrineholms Logistikcentrum
o Speditörer, operatörer – distribution och trepartslogistik
o Etableringar – produktion av värdetillskott i flödeskedjan och annan
produktion som behöver utveckla nya logistiklösningar
o Spår- och signalutbyggnad inom KLC men även på stationsområdet
och stambanenätet (Bland annat ett 3:e spår på västra stambanan till
Flen för att motverka förväntad trängsel)
o Utveckling av Gröna Korridorer och systemlösningar – nationellt och
på europanivå (exempelvis: förbigångsspår på stambanorna på
lämpliga ställen för möjligheten att på KLC ta emot 750 meter långa
godståg.)
o Räta Linjen rv 56 utbyggnad till mötesfri landsväg fullföljs
o Mälardiagonalen rv 55 byggs ut till mötesfri landsväg
o Utbyggnad av rv 52 till mötesfri landsväg i riktning både mot Örebro
och mot Nyköping
Stadsutveckling genom ombyggnad av de gamla genomfarterna till stadsgator
som medger ytterligare möjligheter till nyproduktion av bostäder i centrum.
Kollektivtrafik
Trafikförsörjningsprogram för länet
o Utveckling av regionaltågtrafiken mot Södertälje, Stockholm,
Norrköping/Linköping, Eskilstuna/Västerås, Örebro
o Utveckling av busstrafiken regionalt och lokalt: Vingåker, Flen,
Nyköping, landsbygdstrafik/skolskjutsar, stadstrafik, eventuell
införande av anropsstyrd trafik
o Försök med eldrivna bussar i stadstrafiken planeras
Utvecklingen av kollektivtrafiken kräver kommun- och länsöverskridande
samarbeten.

2.2 Åtgärdsvalsstudier
Prio

Huvudansvar/
intressenter

Västra och södra
stambanan

1

Trafikverket

Underhåll/Förbättring av
spårkapaciteten

Pågår

Rv 55, Flen –
Uppsala

1

Trafikverket

Förbättrad trafiksäkerhet och
framkomlighet

Pågår

Projektnamn

Syfte/Mål

Kommentar

Rv 56, Stora
Sundby – Kungsör

2

Trafikverket

Förbättrad trafiksäkerhet och
framkomlighet

Rv 56 Östra
förbifarten, etapp
2 (Heden –
Strängstorp)

3

Trafikverket

Förbättrad trafiksäkerhet och
framkomlighet

2.3 Befintliga och planerade projekt (”Åtgärdspaket kopplat till
bostadsbebyggelse”)
Åtgärdspaket 1: Pågående projekt under 2017
Namn/beskrivning
’Gamla’
genomfarten i
Katrineholm.
Talltullens
trafikplats samt
etapp 1 av
Stockholmsvägen

Totalkostnad
20 000
000

Syfte/Åtgärd

Mål/effektmål

Ombyggnad av de
gamla
genomfarterna till
stadsgator med
GC-vägar,
cirkulationsplatser,
hållplatser m.m.

Förbättrad säkerhet
för oskyddade
trafikanter,
attraktivare
kollektivtrafik
genom högre
standard på
hållplatser, stadsgata
ger bättre
boendemiljöer

Medger möjlighet
till ytterligare
nyproduktion av
bostäder i centrum

Består av
objektsnr
4

Åtgärdspaket 2: Planerade projekt under 2018
Namn/beskrivning
’Gamla’
genomfarten i
Katrineholm, från
Linnévägen till och
med Fredsgatan

Totalkostnad
20 000
000

Syfte/Åtgärd

Mål/effektmål

Ombyggnad av de
gamla
genomfarterna till
stadsgator med
GC-vägar,
cirkulationsplatser,
hållplatser m.m.

Förbättrad säkerhet
för oskyddade
trafikanter,
attraktivare
kollektivtrafik
genom högre
standard på
hållplatser, stadsgata
ger bättre
boendemiljöer

Medger möjlighet
till ytterligare
nyproduktion av
bostäder i centrum

Består av
objektsnr
4

Åtgärdspaket 3: Planerade projekt under 2019-20
Namn/beskrivning
’Gamla’
genomfarten i
Katrineholm från
Fredsgatan till
Vasaplan samt
etapp 2 av
Stockholmsvägen

Totalkostnad
25 000
000

Syfte/Åtgärd

Mål/effektmål

Ombyggnad av de
gamla
genomfarterna till
stadsgator med
GC-vägar,
cirkulationsplatser,
hållplatser m.m.

Förbättrad säkerhet
för oskyddade
trafikanter,
attraktivare
kollektivtrafik
genom högre
standard på
hållplatser, stadsgata
ger bättre
boendemiljöer

Medger möjlighet
till ytterligare
nyproduktion av
bostäder i centrum

Består av
objektsnr
4

2.4 Framgångs- och riskfaktorer
Katrineholms kommun har antagit en vision 2025 med anlaget: Katrineholm – Läge
för liv & lust. Läget är inte bara den fysiska platsen, står det i visionstexten. Men det
geografiska läget är ändå bärande för kommunens utvecklingsplanering. I visionen
uttrycks det på följande sätt: Det geografiska läget – strategiskt beläget med goda
kommunikationer till flera storstadsområden, ett starkt logistiskt argument för
näringsliv och nyföretagande.
Katrineholms kommun satsar på Katrineholms Logistikcentrum därför att marknaden
bekräftar satsningen. Hela projektet kan sägas vara marknadsdrivet. Den mer
traditionellt planerade och genomförda utbyggnaden av Östra förbifarten med en
ledtid på mer än 40 år, innebär en strategiskt viktig funktionell koppling mellan
riksvägsystem och logistikcentrum. Denna koppling skapar de bästa förutsättningar
för Katrineholm som nod eller hub för en internationell intermodal godstrafik: sjöfart
– järnväg – lastbil. Järnvägen blir alltmer strukturskapande för godstrafik och
logistikcentra. Riksvägnätet ökar strategiskt i betydelse som förbindelseleder ut från
järnvägsstrategiskt placerade kombiterminaler. Riksvägnätet förbinder ett
europavägnät, vilket inte ensamt kan bära lastbilstransporterna i den intermodala
godstrafiken, då det saknas nord-sydliga tvärförbindelser av europavägsstandard.
Näringslivet stödjer utvecklingen av Katrineholms Logistikcentrum genom
delägarskap och engagemang i Katrineholm Railpoint AB (KRP), som är ett
driftbolag för kombiterminalen. CATENA AB, ett fastighetsbolag som bygger,
förvaltar och hyr ut lagerbyggnader och som fokuserar på logistikfastigheter i
attraktiva lägen, har också etablerat sig i området. Det senaste i raden av etableringar
är det internationellt välkända Amerikanska företaget Amazon Web Services.

Katrineholms kommun satsar på en utvecklingsplanering med en tydlig strategi:
järnväg – riksvägnät som förbinder europavägar och tillväxtcentra – ett för
Skandinavien betydande logistikcentrum – samarbete med starka aktörer inom
logistikbransch och övrigt näringsliv. Katrineholms kommun arbetar med
marknadens förutsättningar, villkor och möjligheter.
Om de för Katrineholm föreslagna satsningarna på infrastruktur och kollektivtrafik
uteblir, är risken stor att Katrineholm och västra Sörmland inte kan bidra till den
eftersträvade regionala och nationella tillväxten.

Datum

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Dnr

2017-05-03

Tillväxt och utveckling
Lars Ramstedt
0150-571 43

3 Kommunala behov och åtgärdsförslag

Åtgärdsbehov och objektslistor
Kodning för
kartor
Objekts
nr

1

2

Koppling
till objekt

3

-

Namn och typ av investering

Objekt/
sträckning

Åtgärdstyp

Prio

Anslutningsväxel
och signalering

Anslutning
av Logistikcentrum

1

Rv 55
Mälardiagonalen

MLV

1

Flen - Strängnäs
3

4

1

5

Planeringsförutsättningar

Kommentar

Utredning
finns.
Minskad
störning på
stambanan

ÖP

Ja

DP

AP

Ja

Nej Statlig

Pågår /
utredningar
finns för
delsträckor

Västra och södra
stambanan

Underhåll /
1
kapacitetsför
stärkning/
mötesspår

Utredning
finns

Ja

’Gamla’
genomfarterna i
Katrineholm,
delen Linnevägen
till och med
Fredsgatan

Ombygg1
nad till
stadsgata
som medger
ytterligare
nyproduktion av
bostäder i
centrum

Utredning
pågår.
Genomförande
under 2018

Ja

Väghållar
e
Kommun
alt/statligt

Ja

Ja

Möjligt
byggår

2020

Kommentar

Finansiering

Totalkostnad

Medfinansiering

Utredning
finns

100 000
000

-

Möjlig förskottering

-

Effektbedömning

Övrigt

100% S

Trafiksäkerhet

Miljö

Framkomlighet
Tillgänglighet
Trygghet

++

+++

+++

Tillhör
nationell
planering

Nej Statlig

20202025

Pågår /
utredningar
finns för
delsträckor

450 000
000

-

-

100%S

+++

++

+++

Nej Statlig

2018

Utredning
finns

200 000
000

-

-

100% S

+

++

+++

Utredning
pågår

20 000
000

50/50

+++

+++

+++

Kommunal

2018

9

Tillhör
nationell
planering
-

50/50%
SoK

5

4

’Gamla’
genomfarten i
Katrineholm, från
Fredsgatan till
Vasaplan samt
etapp 2 av
Stockholmsvägen

Ombyggnad till
stadsgata
som medger
ytterligare
nyproduktion av
bostäder i
centrum

1

Utredning
pågår

Ja

Ja

Kommunal

20192020

Utredning
pågår

25 000
000

50/50

-

50/50%
SoK

+++

+++

+++

6

-

Kollektivtrafikåtgärder vid
hållplatserna
Kullbergska
Sjukhuset samt
Västgötagatan

Tillgänglighetsanpassning av 2 st
centralt
belägna
hållplatser

1

Utredning
pågår

Ja

Ja

Kommunal

2018

Utredning
pågår

750 000

50/50

-

50/50%
SoK

+

+++

+++

7

-

Åtgärder enligt
hastighetsplan på
Linnevägen,
St Malmsvägen
samt Prins Bertils
gata

Hastighetssäkring av
gator i
samband
med
införande
av 40
km/tim i
tätorterna

1

Utredning
pågår

Ja

Ja

Kommunal

2018

Utredning
pågår

750 000

50/50

-

50/50%
SoK

+++

+++

+++

8

-

Väg 676/Kurortsvägen Bie

Hastighetssäkring
ÖG-ställe,
HPL

1

Utredning
pågår

Ja

Ja

Statlig

2018

Utredning
pågår

500 000

50/50

-

50/50%
SoK

+++

+

++

9

-

Kungsgatan/
Fredsgatan

Ombyggnad till
cirkulationsplats

1

Utredning
pågår

Ja

Ja

Kommunal

2018

Utredning
pågår

2 500
000

50/50

-

50/50%
SoK

+++

+++

+++

10

21

Rv 52/ Värmbolsvägen

Ombyggnad
till cirkulationsplats

1

Förstudie
finns

Ja

Ja

Nej Statlig

2020

Förstudie
finns

8 000
000

50/50

-

50/50%
SoK

+++

+++

+++

11

-

Tallåsskolan
(Aulaparken)

Tillgänglighetsanpassning av GCväg

2

Utredning
pågår

Ja

Ja

Kommunal

2019

Utredning
pågår

1 000
000

50/50

-

50/50%
SoK

+++

+++

+++

12

-

VingåkersvägenRönngatan

Utbyggnad
av GC-väg

2

Utredning
pågår

Ja

Ja

Kommunal

2019

Utredning
pågår

2 500
000

50/50

-

50/50%
SoK

+++

+++

+++

13

-

Köpmangatan

Ombyggnad
till gångfartsområde

2

14

-

Lv 546 Forssjö

GC-väg

2

15

-

Vasavägen

Ombyggnad
till 30-gata

2

16

-

Nävertorpsgatan

Utbyggnad
av GC-väg

17

-

Värmbolsvägen Dalvägen

18

22, 23

Utredning
pågår

Ja

Ja

Kommunal

2019

Ja

Ja

Statlig

2018

Utredning
pågår

Ja

Ja

Kommunal

2019

2

Utredning
pågår

Ja

Ja

Kommunal

Ombyggnad
till cirkulationsplats

3

Utredning
pågår

Ja

Ja

Kommunal

Rv 56 Katrineholm
– Stora Sundby

MLV

2

Utredning
pågår
Räta Linjen

Ja

Nej Statlig

2 000
000

50/50

-

50/50%
SoK

+++

+++

+++

600 000

50/50

-

50/50%
SoK

+++

++

+++

Utredning
pågår

1 500
000

50/50

-

50/50%
SoK

+++

++

+++

2020

Utredning
pågår

1 350
000

50/50

-

50/50%
SoK

+++

+++

+++

2020

Utredning
pågår

1 200
000

50/50

-

50/50%
SoK

+++

+++

+++

20192025

Utredning
pågår
Räta Linjen

400 000
000

-

-

100% S

+++

++

+++

2021–
2025

ÅVS finns

80 000
000

-

-

100% S

+++

++

+++

Tillhör
nationell
planering

19

-

Rv 52 Grindstugan
– Bo Hage

Ombyggnad
/förbättring

2

ÅVS finns

20

21

Rv 52 Katrineholm
– Baggetorp

GC-väg

3

ÅVS finns

Nej

Nej Nej Statlig

2019

ÅVS finns

15 000
000

-

-

100% S

+++

++

+++

21

20

Rv 52 Katrineholm
– Örebro

MLV

3

-

Nej

Nej Nej Statlig

20212025

-

Uppgift
saknas

-

-

100% S

+++

++

+++

22

18, 23

Rv 56 Östra
förbifarten, etapp 2
(Heden –
Strängstorp)

Förbifart

3

Utredning
finns
Räta Linjen

Ja

Nej Ja

2025

Utredning
finns
Räta Linjen

90 000
000

-

-

100% S

+++

+++

+++

Rv 56 Stora
Sundby – Kungsör

MLV

Räta Linjen

Uppgift
saknas

-

+++

++

+++

23

18, 22

3

Räta Linjen

Nej Statlig

Utredning
pågår

Statlig

Statlig

2025

Tillhör
nationell
planering
-

100%S
Tillhör
nationell
planering

Datum

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

2017-05-03

Tillväxt och utveckling
Lars Ramstedt
0150-571 43

12

Dnr

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSSFÖRVALTNINGEN

2017-06-12

KS/2017:334 - 231

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Lars-Herman Larsson

Kommunstyrelsen

Förvärv av fastigheten Eriksberg 63:2 i Katrineholms
kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner det redovisade köpeavtalet och delegerar till den
tillförordnande förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen att
underteckna samtliga handlingar i överlåtelsens fullföljande.
2. Kostnaden på 1 250 000 kronor ska finansieras via rörelsekapitalet.
Sammanfattning av ärendet
Frågan angående ett förvärv av Eriksberg 63:2 (Skirtorp), har pågått under en längre
tid. Redan 2006-2007 när området för blivande vattentäkten planerades, var inlösen av
Skirtorp med i bedömningen, vilka fastigheter som behövde lösas in.
Under 2015 återupptogs kontakten igen med nuvarande ägare, då läget inom
vattentäkten och de restriktioner det medför försvårar ägandet/brukandet av
fastigheten, liksom risken för skador inom vattentäktsområdet. Efter värdering av
fastigheten (Svensk Fastighetsförmedling oktober 2016) och följande diskussion med
ägarna, fastställdes köpesumman till samma som ovanstående värdering 1 150 000
kronor i maj 2017.
Byggnaderna ligger inom vattentäkten. Det bedöms finnas ett omfattande
renoveringsbehov för att kunna nyttja byggnaderna p.g.a. restriktionerna vattentäkten
medför. Därav bedöms rivning av byggnaderna vara det mest ekonomiska.
Kostnaden för rivning bedöms uppgå till ca 100 000 kronor.
Ärendets handlingar
Köpeavtal avseende fastigheten Eriksberg 63:2

Lars-Herman Larsson
T.f förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Akten
SAMHÄLLSBYGGNADSSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

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

Org.nummer 212000-0340

KOMMUNSTYRELSEN

KÖPEAVTAL
SÄLJARE

Ing-Marie Larsen
Reidar Arne Larsen
Knorran Skirtorp 1
641 93 Katrineholm

19540331-0203
19510323-1659

(1/2)
(1/2)

KÖPARE

Katrineholms kommun, 212000-0340
641 80 Katrineholm

FASTIGHET

KATRINEHOLM ERIKSBERG 63:2

ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING

Säljaren överlåter till köparen ovan angivna fastighet i sin helhet.

KÖPESKILLING

EN MILJON ETTHUNDRAFEMTIO TUSEN (1 150 000) KRONOR.

BETALNING

Köpeskillingen ska betalas senast dagen för tillträde.

(1/1)

Halva köpeskillingen ska betalas till angivet konto tillhörande
Ing-Marie Larsen och halva köpeskillingen till angivet konto
tillhörande Reidar Arne Larsen
I det fall köpeskillingen inte erläggs inom angiven tid har säljaren
rätt att häva köpet.

TILLTRÄDE

Köparen har rätt att tillträda fastigheten den 2017-07-01.

INTECKNINGAR
OCH PANTBREV

Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte besväras
av sökta eller beviljade inteckningar och av andra servitut eller
nyttjanderätter än vad som framgår i bifogat utdrag ur
fastighetsregistret (bilaga 1).
Säljaren ansvarar för att befintligt datapantbrev på tillträdesdagen
inte är belånat och att det överförs till ägararkivet.

KOMMUNSTYRELSEN
STÄDNING

Säljaren garanterar att på tillträdesdagen överlämna såväl mark
som byggnader i utrymt och välstädat skick.

FÖRSÄKRING

Säljaren garanterar att Fastigheten och därpå befintliga byggnader
är försäkrade intill tillträdesdagen för fullvärde. Skulle egendomen
drabbas av skada före tillträdesdagen skall köpet fullföljas, varvid
Köparen mot erläggande av köpeskillingen inträder i Säljarens rätt
till ersättning enligt försäkringen.

KOSTNADER

Lagfartskostnader och inteckningskostnader, samt övriga
kostnader förenade med köpet, betalas av köparen.

ÅTERGÅNG AV
PRESTATIONER

Om avtal bryts och köpet återgår ska parterna återbära vad som
tidigare utgivits till varandra.

UNDERSKRIFT

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna
tagit var sitt.

Köpare
För Katrineholms Kommun
Katrineholm 2017- -

Säljare

___________________

___________________
Ing-Marie Larsen

Ort 2017-

-

___________________
Reidar Arne Larsen

Ovanstående säljares, och äkta makars, egenhändiga
namnteckningar bevittnas

___________________

___________________

KOMMUNSTYRELSEN
Bilaga 1. Registerutdrag

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSEN

Säljarens kontouppgifter
Ange kontouppgifter för utbetalning av köpeskilling nedan:

Konto 1
Kontoinnehavare: Ing-Marie Lasrsen

___________________________
Bank

___________________________
Kontonr (inkl clearingnummer)

Konto 2
Kontoinnehavare: Reidar Arne Larsen

___________________________
Bank

___________________________
Kontonr (inkl clearingnummer)

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Datum

Vår beteckning

2017-06-14

KS/2017:340 - 011

Ert datum

Vår handläggare
Marie Sandström Koski

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Återrapportering uppdrag - Uppdatering av den långsiktiga
planen för utbyggnad av förskolan samt utökning av
förskoleplatser
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återrapporteringen ska hanteras i budgetberedningen för
2018.
Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden har vid sitt sammanträde den 13 juni behandlat rapporten
Uppdatering av långsiktig plan för utbyggnad av förskolan samt redovisning av
uppdrag till KFAB att utöka förskoleplatser 2018. Nämnden beslutade att godkänna
rapporten och överlämna den till kommunstyrelsen. Rapporten har utarbetats mot
bakgrund av de särskilda uppdragen i Övergripande plan med budget 2017-2019 om
förskoleplatser 2018 och uppdatering av långsiktiga planen för utbyggnad av
förskoleplatser.
Ärendets handlingar




Bildningsnämndens protokoll, 2017-06-13 (kompletteras senare)
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-07
Uppdatering av lånsiktig plan för utbyggnad av förskolan samt redovisning av
uppdrag till KFAB att utöka förskoleplatser 2018, maj 2018

Marie Sandström Koski
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

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

TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Förvaltningskontoret

2017-06-07

BIN/2017:53 - 011

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Jörgen Rüdeberg

Bildningsnämnden

Uppdatering av långsiktig plan för utbyggnad av förskolan
samt redovisning av uppdrag till KFAB att utöka
förskoleplatser 2018
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens redovisning och överlämnar den
till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Denna handling utgör svar på ett uppdrag till bildningsförvaltningen att göra en
uppdatering av ett ärende från 2015 som beskriver en långsiktig plan för utbyggnad av
förskolan (och skolan) i Katrineholms kommun samt ett uppdrag till KFAB att
projektera för 80 förskoleplatser som ska stå klara 2018. I ärendet har tillgänglig
statistik uppdaterats. Vidare har behovet av förskoleplatser i kommunens centrala tätort
analyserats stadsdel för stadsdel. Möjlig lokalisering av nya förskoleavdelningar har
inventerats. Slutligen finns ett förslag på hur en fortsatt utbyggnad av förskolan stegvis
kan genomföras. En mer utförlig analys har presenterats bildningsnämnden i juni 2017.
Denna analys utgör statistiskt underlag för denna handling. En utbyggnad kan ha två
syften; dels att bereda plats för ökade barnkullar och dels att minska barngruppernas
storlek. I det senare fallet måste barnpengens storlek ökas så att inte personaltätheten
per avdelning utarmas.
Uppdrag
I Katrineholms kommuns övergripande plan med budget för 2017-2019 har
bildningsnämnden ett uppdrag att i samråd med KFAB och kommunledningsförvaltningen uppdatera befintlig långsiktig plan för utbyggnad av förskolan.
Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i augusti 2017. Dessutom
besvaras i ärendet ett uppdrag till KFAB att i samverkan med bildningsförvaltningen
projektera för förskoleplatser för 80 barn, och dessa platser ska stå klara 2018.
I kommunbudgeten återfinns ärendet under särskilda uppdrag, ”Uppdatera den
långsiktiga planen för utbyggnad av förskolan (BIN i samråd KFAB och KLF)”
Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen presenterade våren 2015 en långsiktig planering, bland
annat för förskolor. Utgångspunkten var att utifrån befolkningsprognoser stegvis
planera för år 2020, 2025 och 2030 med befolkningsmålet 40 000 invånare 2030.
Arbetet skedde i samverkan mellan kommunledningsförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen och bildningsförvaltningen samt även KFAB.

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-572 61
E-post: Agneta.Svallin@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Förvaltningskontoret
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Datum

Vår beteckning

2017-06-07

BIN/2017:53 - 011

Underlag bestod av statistik samt kartläggning av möjlig tomtmark för nybyggnation
alternativt utbyggnad av befintliga lokaler.
Sedan 2013 har beslut tagits om utbyggnad av sammanlagt minst 24 avdelningar på
förskolorna. Av dessa 24 avdelningar har nu 20 öppnats och ytterligare två avdelningar
är beslutade. De återstående avdelningarna byggs för närvarande på
Skogsborgsskolans område men beslut har tagits att ställa om dem till grundskola
utifrån den platsbrist som råder på Skogsborgsskolan.
Ärendets handlingar



Utredningsunderlag – Uppdatering av långsiktig plan för utbyggnad av förskolan
samt redovisning av uppdrag till KFAB att utöka förskoleplatser 2018
Uppdatering av långsiktig plan för utbyggnad av förskolan samt redovisning av
uppdrag till KFAB att utöka förskoleplatser 2018

Namn: Jörgen Rüdeberg
Titel: verksamhetschef / bitr.förvaltningschef
Beslutet skickas till: kommunstyrelsen

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-572 61
E-post: Agneta.Svallin@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Uppdatering av långsiktig plan för
utbyggnad av förskolan samt redovisning av
uppdrag till KFAB att utöka förskoleplatser
2018
Bildningsförvaltningen/kommunledningsförvaltningen/KFAB
maj 2017
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Förvaltningskontoret
Jörgen Rüdeberg

Datum

Sammanfattning
Denna handling utgör svar på ett uppdrag till bildningsförvaltningen att göra en
uppdatering av ett ärende från 2015 som beskriver en långsiktig plan för
utbyggnad av förskolan (och skolan) i Katrineholms kommun samt ett uppdrag
till KFAB att projektera för 80 förskoleplatser som ska stå klara 2018. I ärendet
har tillgänglig statistik uppdaterats. Vidare har behovet av förskoleplatser i
kommunens centrala tätort analyserats stadsdel för stadsdel. Möjlig lokalisering
av nya förskoleavdelningar har inventerats. Slutligen finns ett förslag på hur en
fortsatt utbyggnad av förskolan stegvis kan genomföras. En mer utförlig analys
har presenterats bildningsnämnden i juni 2017. Den analysen utgör statistiskt
underlag för denna handling. En utbyggnad kan ha två syften; dels att bereda
plats för ökade barnkullar och dels att minska barngruppernas storlek. I det
senare fallet måste barnpengens storlek ökas så att inte personaltätheten per
avdelning utarmas.

Uppdrag
I Katrineholms kommuns övergripande plan med budget för 2017-2019 har
bildningsnämnden ett uppdrag att i samråd med KFAB och kommunledningsförvaltningen uppdatera befintlig långsiktig plan för utbyggnad av förskolan.
Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i augusti 2017.
Dessutom besvaras i ärendet ett uppdrag till KFAB att i samverkan med
bildningsförvaltningen projektera för förskoleplatser för 80 barn, och dessa
platser ska stå klara 2018.
I kommunbudgeten återfinns ärendet under särskilda uppdrag, ”Uppdatera den
långsiktiga planen för utbyggnad av förskolan (BIN i samråd KFAB och KLF)”

Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen presenterade våren 2015 en långsiktig planering,
bland annat för förskolor. Utgångspunkten var att utifrån befolkningsprognoser
stegvis planera för år 2020, 2025 och 2030 med befolkningsmålet 40 000
invånare 2030. Arbetet skedde i samverkan mellan kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och bildningsförvaltningen samt
även KFAB. Underlag bestod av statistik samt kartläggning av möjlig tomtmark
för nybyggnation alternativt utbyggnad av befintliga lokaler.
Sedan 2013 har beslut tagits om utbyggnad av sammanlagt minst 24 avdelningar
på förskolorna. Av dessa 24 avdelningar har nu 20 öppnats och ytterligare två
avdelningar är beslutade. De återstående avdelningarna byggs för närvarande på
Skogsborgsskolans område men beslut har tagits att ställa om dem till
grundskola utifrån den platsbrist som råder på Skogsborgsskolan.
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BILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Förvaltningskontoret
Jörgen Rüdeberg

Arbetsgrupp
En arbetsgrupp bestående av representanter för fastighetsbolaget KFAB,
kommunledningsförvaltningen och bildningsförvaltningen har under våren 2017
ansvarat för uppdraget:
Gunnar Berglund; lokalsamordnare
kommunledningsförvaltningen
Tobias Lundqvist; fastighetschef
KFAB
Lars Andersson; lokalsamordnare
bildningsförvaltningen
Arijana Bajric Gredelj;
verksamhetsutvecklare
bildningsförvaltningen
Johanna Siverskog; ekonom
bildningsförvaltningen
Jörgen Rüdeberg; bitr. förv.ch.
bildningsförvaltningen

Statistik i jämförelse 2015 och 2017
Förskolor
Följande tabell visar antalet förskolor samt antalet inskrivna barn i jämförelse
mellan 2015 och 2017. Därutöver visas även barn i pedagogisk omsorg (tidigare
benämnt dagbarnvårdare/ familjedaghem):
(*exklusive ped. omsorg)
Förskola kommunal
Förskola fristående
Pedagogisk omsorg
kommunal
Pedagogisk omsorg
fristående
Totalt

Avd
2015
82
3
2

Avd
2017
95
1
2

Totalt
2015
1639
46
12

Totalt
2017
1838
23
8

Flickor
2015
811
23
6

Flickor
2017
868
12
2

Pojkar
2015
828
23
6

Pojkar
2017
970
11
6

--

1

--

10

--

8

--

2

85*

96*

1697

1879

840

890

857

989

Det genomsnittliga barnantalet 2015 per avdelning i kommunen var 20,0 barn
och för de fristående var siffran 18,6 barn per avdelning. Det genomsnittliga
barnantalet 2017 per avdelning i kommunen var 19,3 barn och för den fristående
är siffran 23,0 barn på avdelningen.
Genomsnittligt barnantal per avd
Kommunal förskola
Fristående förskola

2015
20,0
18,6

2017
19,3
23,0

Varje år i oktober mäts närvaron i förskolan under en specifik period och
rapporteras till SCB. Den procentuella andelen närvarande barn av det totala
antalet inskrivna håller sig vanligen kring 67-70 %. Detta innebär att den
genomsnittliga gruppstorleken ligger på drygt 13 barn. Det är dock viktigt att
ställa detta mot personalens närvaro i barngruppen. Sjukfrånvaro, vård av barn,
utbildning, svårighet att få tag på vikarier med mera, gör att bemanningen kan
variera.
Närvaro i % av
totalt antal inskrivna
barn

2013
70,9

2014
67,3

2015
51,9

2016
68,0
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Förvaltningskontoret
Jörgen Rüdeberg

Datum

Befolkningsprognos
Enligt SCB:s långsiktiga statistik kommer kommunen 2020 att ha 2161 barn i
åldern 1-5 år i kommunen. Vi räknar även fortsättningsvis med en
inskrivningsgrad på 85 % vilket ger oss 1837 barn. Detta är 92 barn fler än
2016. 2025 kommer kommunen att ha 2280 barn i åldern 1-5 år i kommunen.
Med samma inskrivningsgrad på 85 % ger det oss 1938 barn. Detta är 193 barn
fler än 2016.

Nyetablering av förskoleavdelningar
Enligt SCBs prognoser och med nuvarande barnantal på 20 barn per avdelning
ser behovet av utbyggnad ut enligt följande:
År
2020
2025
2030

Antal nya avdelningar
5 nya avdelningar
2 avdelningar
Oförändrat behov

Analys av behov av lokalisering av nya
förskoleavdelningar
En analys av i vilka delar av staden och kommunen, i vilken en
förskolelokalisering är mest motiverad, innehåller många osäkerhetsfaktorer.
Grundskolans behov är i ett kortare perspektiv lättare att förutse eftersom det då
finns fem årskullar i förskolan att ta som utgångspunkt. Det finns i dagsläget
planer för bostadsbyggande i såväl norra som östra stadsdelarna. Vidare sker
generationsskiften i befintliga villaområden, i viss mån kopplat till att nya
lägenhetskomplex byggs i stadens centrala delar.
Analysen har tagit sin utgångspunkt i hur väl förskolorna i de olika stadsdelarna
kan försörja de F-6-skolor som finns i respektive område. Av statistiken framgår
att de genomsnittliga gruppstorlekarna i dagsläget varierar mellan 17,1 till 19,3
barn i de fyra stadsdelarna. Men ser man däremot framåt, mot ett önskvärt
scenario där förskoleplatserna som försörjer respektive skola utifrån kapacitet
även ligger i den skolans närområde blir det uppenbart att det mest akuta
utbyggnadsbehovet finns i den östra stadsdelen medan den största
grundskolekapaciteten däremot finns i den västra. Slutligen kan konstateras att
många barn i dagsläget går på en förskola i en annan stadsdel än den där de är
bosatta på grund av platsbrist.

6 (10)
BILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Förvaltningskontoret
Jörgen Rüdeberg

Datum

Möjlig lokalisering av förskoleavdelningar utifrån skolornas kapacitet
Norra stadsdelen
En genomgång av tillgänglig statistik i kombination med de expansionsplaner
som finns visar på ett behov av utbyggnad av förskoleplatser. När Karossens
utbyggnad är klar minskar detta tryck på norr dock något. Vidare finns möjlighet
att ställa om såväl Västra skolans nyare byggnad som Östra skolans fristående
tillbyggnad, Mellangården, till förskola när den nya skolan på norr blir
färdigställd 2020. Ytterligare en parameter är osäkerheten kring expansion i
form av nybyggnation av bostäder på norr och när den kommer att ske.
Emellertid finns ritningar och planering klar för att bygga ut förskolan Gersnäs
med en avdelning. Denna förskola har i dagsläget enbart tre avdelningar vilket
gör att det skulle vara mycket lämpligt att genomföra detta projekt eftersom
förskolor med mindre än fyra avdelningar kostar mer att driva.
Södra stadsdelen
Förskolan Karossen kommer att byggas ut med två avdelningar och projektering
pågår. Avdelningarna skulle stått klara 2017 men har försenats på grund av
markundersökningar. Om barn från centrumzonen ska kunna beredas plats utan
att barngruppernas storlek ökar samt att man fortsätter ambitionen att sänka
gruppstorlekarna behövs emellertid ytterligare utbyggnad. Backa förskola har
idag enbart tre avdelningar. Det gör att en utökning är lämplig. Det finns
möjlighet att bygga ut den, antingen med två eller med fyra avdelningar, det
senare alternativet genom att uppföra en modellförskola av samma typ som
Berguvens nya förskola.
Östra stadsdelen
Det är i de östra delarna av staden, som det största långsiktiga
utbyggnadsbehovet finns. Förskolan Mysak med två avdelningar är ett
provisorium och bygglovet har gått ut, varför denna paviljong borde tas ner.
Förskolan Örnen har enbart två avdelningar. Förskolan är i ganska dåligt skick
och behöver renoveras och det finns ingen mark att expandera på genom att
bygga ut den. Ett försök att planera för en påbyggnad av en våning fick för ett
par år sedan överges på grund av att konstruktionen var för klen. En möjlig
lösning är att riva denna förskola och ersätta den med sammanlagt fyra
avdelningar i form av en modellförskola.
Som kompensation och utökning av kapaciteten kan man bygga ut förskolan
Saltkråkan antingen med en modellförskola eller genom att specialrita en
utbyggnad med två eller tre avdelningar. I anslutning till Saltkråkan skulle även
en modellförskola kunna uppföras så att ytterligare fyra avdelningar tillskapas.
Parallellt med denna utbyggnad kan en modellförskola med fyra avdelningar
uppföras på den tomt där förskolan Örnen idag ligger. Totalt skulle i så fall en
kapacitetsökning med mellan fyra och sex avdelningar kunna tillskapas.
Slutligen finns i Laggarhult, öster om vattentornet, ett skogsparti där eventuellt
en modellförskola med fyra eller sex avdelningar på sikt skulle kunna uppföras.
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Västra stadsdelen
Det minsta behovet av utbyggnad finns för närvarande i den västra stadsdelen.
Emellertid är det just i detta område som det lättast och till mycket låg kostnad
går att tillskapa tre till fyra nya avdelningar. Detta sker genom att ett
mottagningskök byggs i den befintliga lokalen Bäverhyddan. Bäverhyddan, som
är en del av den tidigare Nävertorpsskolan, ligger i nära anslutning till den södra
stadsdelen och kan även ta emot barn från den delen av staden utan några längre
avstånd. Bäverhyddan och Junibacken är även möjliga att använda som
evakueringslokaler vid om- ny- eller tillbyggnad av andra förskolor.
Övriga kommunen
I kommunens kransorter är behovet av förskoleplatser i balans i förhållande till
efterfrågan men däremot är situationen i Bie skola synnerligen ansträngd.
Förskolan Åsgården har en avdelning. På Bie skola finns ytterligare två. Denna
uppdelning är inte tillfredställande. Ena halvan av Åsgården hyrs idag av
Svenska kyrkan. Om det gick att erbjuda dem alternativa lokaler eller
samlokalisering skulle en väl fungerade förskoleverksamhet med tre till fyra
avdelningar kunna etableras. Vissa anpassningar på Åsgården måste i så fall ske.
Ett alternativ till detta är att istället bygga ut Åsgården med två avdelningar.
Dessa båda alternativ kan i sin tur frigöra lokaler på Bie skola så att man får
funktionsdugliga och ändamålsenliga utrymmen för såväl undervisning som
fritidshemsverksamhet. Idag är lokalsituationen för skolan prekär.

Konsekvenser av fortsatt utbyggnad
Det är av stor vikt att noga analysera konsekvenserna av en fortsatt utbyggnad
av förskoleavdelningar satt i förhållande till nuvarande, och prognostiserade
födelsetal framgent, samt att sätta det i relation till det politiska målet om att
sänka barngruppernas storlek. När barngruppernas storlek minskar, så minskar
även den barnpeng som tillförs för varje avdelning. Detta påverkar
personaltätheten, för pedagogisk såväl som för måltidspersonal samt att
kostnader för städning, transporter och vaktmästeri ökar. Under förutsättning att
det är önskvärt att personaltätheten per avdelning bibehålls måste beslut om
höjning av barnpengen tas, som kompenserar för detta. Det behöver ta sin början
redan i budget 2018. I den redovisning som här följer visas ett antal beräkningar
på detta:
2018 kommer kommunen med de två projekterade avdelningarna på Karossen
att ha 98 avdelningar. Baserat på SCBs prognos och med 85 % inskrivna barn
ger detta en gruppstorlek per avdelning på 18,3 barn i snitt.
För att komma upp till de tidigare beslutade 24 nya avdelningarna ska
kommunen ha 101 avdelningar 2018. Med SCBs prognos och med 85 %
inskrivna barn kommer gruppstorlekarna då att vara 17,8 barn i snitt. Då sjunker
personaltätheten till under tre årsarbetare om inte mer medel tillförs.
Om man å andra sidan vill få ned gruppstorleken 2020 till den av Skolverket
rekommenderade gruppstorleken per avdelning för äldre barn om högst 15 barn
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(15,1) måste det finnas 122 avdelningar. Då måste totalt 26 nya avdelningar
tillskapas utifrån befintligt antal i maj 2017.
År*
2018
2018
2019
2020
2020

Antal kommunala avd.
98
101
105
105
122

SCB prognos
2114
2114
2137
2161
2161

85 %
1797
1797
1816
1837
1837

Barn/ avd
18,3
17,8
17,3
17,5
15,1

*I beräkningarna för barn/ avdelning finns den fristående förskolan Lyckebobarnen inräknad.

Notera att tabellen ovan visar exempel på vad som krävs för att minska
barngrupperna.

Kostnader för bibehållen personaltäthet per avdelning
Den nuvarande barnpengen är 112 000 kronor per barn och år.
Den nuvarande barnpengen räcker, med 20 barn per avdelning till 3,4 tjänst
årsarbetare. Om man sänker gruppstorleken till 19 blir motsvarande siffra 3,2
etcetera…
Antal barn per avdelning
21
20
19
18
17
16
15

Personaltäthet per avdelning med 2017 års barnpeng*
3,5
3,4
3,2
3,1
2,9
2,7
2,5

*statsbidrag ej inräknat

I tillägg till denna beräkning måste nämnas att kommunen för närvarande
uppbär statsbidrag för att minska barngruppernas storlek med bibehållen
personaltäthet vilket gör att den minskning som de facto har ägt rum från 21
barn i snitt till 19,3 ännu inte märkts i personaltätheten per avdelning.
(Dessutom har flera avdelningar förstärkning i form av tilläggsbelopp för
enstaka barn i behov av särskild uppmärksamhet.)
För att över tid behålla samma personalbemanning per avdelning som idag
behöver barnpengen 2018 öka med 5 500 kr för varje barn som barngruppen i
snitt minskas. Den ekonomiska tilldelningen är i dagsläget baserad på en
personaltäthet på 3,5 personal per avdelning och 21 barn i snitt. För närvarande
är förvaltningen med hjälp av utbyggnad i kombination med statsbidrag nere på
19,3 med i stort sett samma personaltäthet per avdelning i snitt. Det går inte
långsiktigt att basera minskningen av barngrupper på statsbidrag, som kan
komma att upphöra. Om man bortser från statsbidragen skulle alltså barnpengen
behöva ökas med nästan det dubbla per barn redan 2018 för att behålla
personaltätheten i kombination med den genomsnittliga storleken på
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barngrupperna på drygt 19 barn. För 2018 kan vi dock räkna med att
statsbidragen finns kvar.
När Karossens två avdelningar öppnar och de 80 nya förskoleplatserna som
KFAB ska projektera för 2018 står klara ökar kostnaderna för städning,
vaktmästeri mattransporter och kökspersonal. En beräkning för detta landar på
154 000 kr per avdelning i snitt eller lite drygt 500 kr per barn för 2018.
Sammanfattningsvis behöver förskolan, i budget 2018 tillföras 9,9 miljoner
kronor för att finansiera effekterna av utbyggnaden av förskolan med sex
avdelningar (Karossen och Bäverhyddan) och med bibehållen
personaltäthet i förhållande till antalet barn, som beräknas till 1797 år
2018.

Möjlig lokalisering av nya förskoleavdelningar
Arbetsgruppen rekommenderar, utifrån tillgänglig statistik och kommunens
förutsättningar följande utbyggnad av förskolan:
I steg ett:
Bäverhyddan
Bygg snarast möjligt om huskroppen Bäverhyddan på före detta
Nävertorpsskolan till förskola.
Detta förslag utgör även det uppdrag KFAB haft att i samverkan med
bildningsförvaltningen projektera för 80 förskoleplatser redan 2018.
I steg två (två avdelningar):
Örnen
Riv snarast förskolan Örnen och ersätt den med en modellförskola med fyra
avdelningar. Då sker en ökning med två avdelningar. Planändring krävs inte.
Inför rivning och under byggtiden måste olika alternativ för evakuering utredas.
I steg tre (7-10 avdelningar)(Planändringar krävs):
Gersnäs
Bygg ut förskolan Gersnäs med en avdelning så att den totalt får fyra
avdelningar.
Backa
Bygg ut förskolan Backa med ytterligare två eller fyra avdelningar, det senare
genom att uppföra en modellförskola ihop med befintlig fastighet.
Saltkråkan / Mysak
Montera ner paviljongförskolan Mysak med två avdelningar och bygg istället ut
förskolan Saltkråkan med två avdelningar. Dessutom kan en ny modellförskola
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med fyra avdelningar tillskapas på Mysaks tomt. Då sker en ökning med fyra
avdelningar.
Bie skola och förskolor
Erbjud Svenska kyrkan alternativa lokaler eller samlokalisering till Åsgården så
att förskoleavdelningarna i Bie kan samlas i en huskropp. Om detta inte är
möjligt föreslås en utbyggnad av Åsgården med två avdelningar så att förskolan
Biet, kan flytta dit. Detta frigör ytor på Bie grundskola så att en bättre
fungerande verksamhet kan etableras.
Ytterligare förslag (4 avdelningar med flera):
Ny förskola Laggarhult
Utred närmare förslaget att bygga fyra till sex avdelningar på tomt belägen öster
om vattentornet. Planändring krävs.
Västra skolan och Mellangården
När den nya skolan i norra staden står klar kan en projektering påbörjas för att
ställa om Västra skolans nya byggnad och annexet på Östra skolan,
Mellangården, till förskola.

Kostnader för förskoleetablering
Steg 1
Bäverhyddan

3 miljoner (minst)

Övriga objekt
Kostnaderna ligger så pass långt fram i tid att de är svåra att i nuläget bedöma.
Varje objekt måste kostnadsberknas utifrån den situation som råder på
byggmarknaden när projektet ska genomföras. Inget av de övriga objekten
utöver Bäverhyddan bedöms kunna påbörjas under 2018.
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Anmälan om delegationsbeslut
IT- och kommunikationschef Ulrika Westerberg beslutar på kommunstyrelsens vägnar
att förordna Michael Bergman på IT- och kommunikationsavdelningen att utöver egen
tjänst, upprätthålla befattningen som avdelningschef på IT- och
kommunikationsavdelningen den 3 juni till och med den 10 juni 2017.
Förordnandet gäller då IT- och kommunikationschef Ulrika Westerberg har semester.
(KS del § 57.)
IT- och kommunikationschef Ulrika Westerberg beslutar på kommunstyrelsens vägnar
att förordna Geza Simon, pressansvarig på IT- och kommunikationsavdelningen, att
utöver egen tjänst upprätthålla befattningen som avdelningschef på IT- och
kommunikationsavdelningen.
Förordnandet gäller då IT- och kommunikationschef Ulrika Westerberg har semester
den 17 juli till och med den 13 augusti 2017. (KS del § 58.)
Dnr KS/2017:1-020
Ekonomichefen har med stöd av gällande delegation på kommunstyrelsens vägnar
beslutat att avskriva följande fodringar
Avgift
Summa
Beslutsdatum och paragraf
Skrotning av bil
4 500:31 maj 2017, § 56
Omsorg och service
44 025:31 maj 2017, § 56
Livsmedelstillsyn
760:31 maj 2017, § 56
Ej återlämnat material
till biblioteket
2 752:31 maj 2017, § 56
Barnomsorgsavgift
11 857:31 maj 2017, § 56
Påminnelseavgift
passerkort/nycklar
2 100:31 maj 2017, § 56
Utköp skoldator
908:31 maj 2017, § 56
Transport av grovsopor
250:31 maj 2017, § 56
Dnr KS/2017:2-040
Yttrande över ansökan till hemvärnet:
Tf kanslichef beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej ha något att
erinra mot bifall till (en person) ansökan om att bli antagen i hemvärnet. (KS del § 54.)
Dnr KS/2017:3-163
Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Företrädare för kommunen vid Återupptagen Årsstämma/ Extra föreningsstämma för
Leader Södermanland Ideell Förening:
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-570 16
E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelens vägnar att utse Dot Gade
Kulovuori som företrädare för Katrineholms kommun vid Leader Södermanland Ideell
Förenings återupptagna årsstämma/ extra föreningsstämma den 1 juni 2017. (KS del §
55.)
Dnr KS/2017:310-119
Ansökan om bidrag till Petrolheads Katrineholm Ekonomisk förening:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar bevilja
Petrolheads Katrineholm Ekonomisk förening ett bidrag på 50 000 kronor för att
arrangera Katrineholm Speedshow 2017. Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel till
förfogande. (KS del § 61.)
Dnr KS/2017:312-045
Bidrag till bredbandsinstallation:
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att ge ett bidrag
till Björkviks IF på 18 700 kronor avseende installation av fiberbaserat bredband.
Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 62.)
Dnr KS/2017:322-045
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Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
17:27

Ändringar i LAS

17:28

Huvudöverenskommelse HÖK 17 med OFRs förbundsområde Läkare,
Sveriges läkarförbund samt överenskommelse om Med.stud.17

17:31

Arbetsdomstolens dom 2017 nr 23, angående barnmorskas vägran att
medverka i abortvård
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Meddelanden
Protokoll och protokollsutdrag
KFV Marknadsföring har översänt protokoll från årsstämman 2017-05-11.
Handl nr 2017:1384
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har översänt protokoll från
direktionens sammanträde 2017-05-12.
Handl nr 2017:1386
Kommunstyrelsens folkhälsoutskott har upprättat protokoll från sammanträde
2017-06-07.
Handl nr 2017:1475
Vård- och omsorgsnämnden har översänt protokollsutdrag från nämndens
sammanträde 2017-06-08, § 57 - Antagande av SKL:s rekommendation "Kvalitet i
särskilt boende - rekommendation för arbete med ökad kvalitet i särskilt boende för
äldre"
Vård- och omsorgsnämnden antar SKL:s rekommendation ”Kvalitet i särskilt boende rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre”.
Den antagna rekommendationen redovisas som bilaga till protokollet med
beteckningen vård- och omsorgsnämndens handling nr 8/2017.
Handl nr 2017:1501, 2017:1502
Länsstyrelsen Södermanlands län
Länsstyrelsen Södermanlands län har översänt beslut om förordnande av borgerlig
vigselförrättare.
Länsstyrelsen förordnar Ywonne Sjöblom, med stöd av 4 kap 3 § första stycket 2 p
äktenskapsbalken (1987:230) att vara borgerlig vigselförrättare till och med
2021-06-11 inom Katrineholms kommun. Förordnandet medger även rätt att förrätta
borgerlig vigsel utanför kommunen men inom Sveriges gränser.
Dnr KS/2017:264-112
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting har översänt meddelande från styrelsen nr 13/2017
– Förbundsavgift år 2018 till Sveriges Kommuner och Landsting
Handl nr 2017:1458
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Sveriges Kommuner och Landsting har översänt meddelande från styrelsen nr 12/2017
– överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter.
Handl nr 2017:1471
Dom
Förvaltningsrätten i Linköping har översänt dom i mål nr 6703-16. Förvaltningsrätten
beslutade att inte upphäva det överklagade beslutet.
Dnr KS/2017:96-219
Återrapportering
Återrapportering om inrättande av utredningsboende, utredningsteam samt lokalfrågan
för individer med samsjuklighet
Kommunstyrelsen uppdrog i september 2016 till kommunledningsförvaltningen att
återrapportera senast den 30 juni 2017 om frågan om inrättande av utredningsboende,
utredningsteam samt lokalfrågan inom samordnad vård på hemmaplan för individer
med samsjuklighet.
Ett underlag är under utarbetande. Det saknas dock några uppgifter varför
återrapporteringen kommer att göras till kommunstyrelsens sammanträde i augusti
2017.
Dnr KS 2017/344-000
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