
KALLELSE 

Datum 
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-23 

/EGET_FÖRVALTNING/ Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 
Katrineholms kommun Telefon: 
641 80 Katrineholm Telefax: 
www.katrineholm.se E-post:

Sammanträdande organ Kommunstyrelsen 

Tid 2019-05-29 kl. 08:15 

Plats KTS-salen, Vita Huset 

Ärende Beteckning 

Information 

1. Kommunstyrelsens verksamhet

2. Pågående viktigare händelser/projekt -
Sommarlovsaktiviteter

3. Kommunstyrelsens ansvarsområde -
Strategiskt jämställdhetsarbete

4. KFV Marknadsföring

5. Triangelföreningen KFUM

Ärenden till kommunfullmäktige 

6. Förslag till taxa för bygg-och
miljönämndens verksamhet enligt Lag om
tobak och liknande produkter och
Alkohollagen

KS/2019:208 4 

7. Revidering av reglementet för bygg-och
miljönämnden

KS/2019:207 12 

8. Giltighetstid för anvisningsdokument -
Anvisningar - Representation, gåvor,
mutor och jäv för anställda och
förtroendevalda i Katrineholms kommun

KS/2019:132 17 

9. Giltighetstid för anvisningsdokument-
Regler för Katrineholms förtjänsttecken
m.m.

KS/2019:194 23 

10. Återremiss- Revidering av Reglemente för
kommunstyrelsen

KS/2019:146 28 

11. Borgensansökan för Katrineholm Vatten
och Avfall AB

KS/2019:202 41 

12. Årsredovisning 2018 för Katrineholms
Fastighets AB med Katrineholms
Industrihus AB

KS/2019:152 43 
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KALLELSE 

Datum 
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-23 

 /EGET_FÖRVALTNING/ Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 
Katrineholms kommun Telefon: 
641 80 Katrineholm Telefax: 
www.katrineholm.se E-post:

Ärende Beteckning 

13. Årsredovisning 2018 för Regionförbundet
Sörmland

KS/2019:171 133 

14. Årsredovisning 2018 för
Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet

KS/2019:191 183 

15. Svar på motion "rätt till deltid" KS/2018:337 283 

16. Svar på motion om Bättre brandberedskap KS/2018:339 289 

17. Svar på motion om att undvika
vilseledande marknadsföring av
Katrineholms kommun

KS/2019:158 294 

Ärenden tillkommunstyrelsen 

18. Tertialrapport 2019 Katrineholms
kommun

KS/2019:212 301 

19. Årsredovisning och
räkenskapssammanställning för av
kommunen förvaltade stiftelser 2018

KS/2019:154 342 

20. Riktlinjer för tillämpning av
dataskyddsförordningen

KS/2019:190 395 

21. Markanvisning av etableringsmark från
fastigheten Lövåsen 3:1 i Katrineholms
kommun

KS/2019:182 498 

22. Yttrande gällande begäran från Sörmland
Vatten om delfinansiering av en
gemensam resurs

KS/2019:160 505 

23. Tillköpsbeställning avseende lokal
linjetrafik och stadstrafik för år 2020
(Trafikbeställning)

KS/2019:147 510 

24. Bidrag till Summer Camp 2019 KS/2019:164 512 

25. Borgerlig begravningsförrättare KS/2019:198 516 

26. Förordnanden för att fullgöra
ordförandeuppgifter under
sommaren 2019

KS/2019:209 517 

Anmälningsärenden 

27. Anmälan av delegationsbeslut 518 
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28. Anmälan av Sveriges Kommuner och 
Landstings cirkulär 

 519 

29 Meddelanden  520 

    
Göran Dahlström  
Ordförande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-21 KS/2019:208 - 043 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Elvira Fritzell 

Kommunstyrelsen 

Förslag till taxa för bygg-och miljönämndens verksamhet 
enligt Lag om tobak och liknande produkter och 
Alkohollagen 
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta redovisat förslag till taxa

för bygg-och miljönämndens verksamhet.
2. Taxan gäller från den 1 juli 2019 bortsett från årliga tillsynsavgifter (§ 4) som ska

tillämpas från den 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Från och med den 1 juli 2019 ersätts Tobakslagen och Lag om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare av Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Enligt 
den nya lagen får kommunen ta ut avgift för tillståndsprövning och tillsyn vilket 
inarbetats i förslaget till ny taxa. Övriga ändringar kan ses som revideringar utifrån den 
nya lagen. 

Denna taxa föreslås träda i kraft den 1 juli 2019, bortsett från den del som avser årlig 
tillsynsavgift som föreslås träda i kraft 1 januari 2020 eftersom årlig avgift för 2019 
redan är debiterad enligt gällande taxa.

Ärendets handlingar
• Protokollsutdrag från bygg-och miljönämnden 2019-05-21, § 63 (kompletteras 

efter protokollsjustering)
• Förslag till taxa för bygg-och miljönämndens verksamheter
• Nuvarande taxa för bygg-och miljönämndens verksamheter 2018-12-05, § 184

Elvira Fritzell
Utredare

Beslutet skickas till:
Bygg-och miljönämnden
Akten 

Lix: 45

4



katrineholm.se Samhällsbyggnadsförvaltningen

Taxa för bygg- och

miljönämndens verksamhet

enligt Lag (2018:2088) om

tobak och liknande produkter

och Alkohollagen (2010:1622)
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2 (3)

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, och

Alkohollagen (2010:1622)

Taxan gäller från och med 1 juli 2019.

Inledande bestämmelser

1 §

Avgift enligt denna lag tas ut för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag om tobak och

liknande produkter och alkohollagen.

Avgiftsskyldighet

2 §

Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälnings- eller tillståndspliktig näringsverksamhet med

tobak och liknande produkter eller med folköl.

Avgifter

3 §

Ansökningsavgifter

Stadigvarande tillstånd till detaljhandel med tobak 7200 kr

Tillfälligt tillstånd till detaljhandel med tobak 7200 kr

Tillstånd till partihandel med tobak 8100 kr

Anmälningsavgifter

Mindre förändring 900 kr

Ändrade ägar- eller styrelseförhållanden 4500 kr

Mindre bolagsändring 2700 kr

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 900 kr

Försäljning av folköl 900 kr

Avgift för handläggning av ansökan eller anmälan ska erläggas av sökanden. Avgift för

prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Ansökningsavgift ska inte tas ut om ansökan

återkallas innan handläggningen har påbörjats.

Handläggningsavgift debiteras i efterhand efter det att anmälan registrerats.

4 §
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3 (3)

Årlig tillsynsavgift

Detaljhandel eller partihandel med tobak 2700 kr

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 1800 kr

Folköl 1800 kr

Den årliga tillsynsavgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den fasta årliga

avgiften ska betalas med ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten

bedrivs.

I det fall försäljning sker av flera produktkategorier ovan kan yttre tillsyn samordnas och

avgiften reduceras. Full avgift betalas för den dyraste tillsynsavgiften och övrig tillsynsavgift

reduceras med 50 % per tillkommande produktslag.

5 §

Avgift för uppföljande tillsyn eller bristande efterlevnad

Om bristande efterlevnad medför behov av extra eller uppföljande tillsyn utöver den normala

tillsynsverksamheten tas avgift ut för nedlagd handläggningstid enligt timtaxa. Timavgift

debiteras i efterhand.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har

använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,

inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt

föredragning och beslut.

Avgift skall betalas med 900 kr för varje hel timme eller 450 kr för varje påbörjad halvtimme

nedlagd handläggningstid på ärendet (timavgift).

6 §

Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra fast angivna

avgifter samt den avgift som ska utgå per timme handläggningstid med en procentsats som

motsvarar de senaste tolv månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Basår för indexuppräkning är oktober månad 2019.

7 §

Nedsättning av avgift

Om det finns särskilda skäl får bygg- och miljönämnden – med hänsyn till verksamhetens

omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned eller efterskänka avgiften.
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Styrdokument

Taxa för bygg- och 
miljönämndens verk-
samhet enligt 
Tobakslagen (1993:581) 
och Alkohollagen 
(2010:1622)

Katrineholms kommuns 
författningssamling (KFS nr 4.21)

Senast reviderad av bygg- och miljönämnden 2018-12-05, § 184
Giltighetstid från och med 2019-01-01 och tillsvidare
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2 (4)
4.21 TAXA FÖR BYGG- OCH 
MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT 
TOBAKSLAGEN (1993:581) OCH 
ALKOHOLLAGEN (2010:1622)
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2018-12-05

Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-15 § 10

Reviderad av kommunfullmäktige
2013-11-18, § 185

Indexreglering av miljö- och hälsoskyddsnämnden 
2011-03-15, § 14
2012-02-14, § 3

Indexreglering av bygg- och miljönämnden
2016-12-07, § 141
2018-12-05, § 184

Ändrad nummerbenämning på alkohollagen
2018-08-15
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3 (4)
4.21 TAXA FÖR BYGG- OCH 
MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT 
TOBAKSLAGEN (1993:581) OCH 
ALKOHOLLAGEN (2010:1622)
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2018-12-05

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
Tobakslagen (1993:581) och Alkohollagen (2010:1622)
Taxan gäller från och med den 1 januari 2017.

Inledande bestämmelser
1 §
Avgift enligt denna taxa tas ut för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
tobakslagen och alkohollagen.

Avgiftsskyldighet
2 §
Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med 
tobaksvaror och öl klass 2.

Avgifter
3 §
För handläggning av anmälan enligt 12 c § tobakslagen eller 6 § alkohollagen 
tas avgift ut med följande belopp

Handläggning av anmälan om försäljning av tobak 900 kronor
Handläggning av anmälan om försäljning av öl klass 2 900 kronor

Handläggningsavgift debiteras i efterhand efter det att anmälan registrerats.

4 §
Avgift för tillsyn över försäljning av tobaksvaror eller öl klass 2 ska betalas med 
1 800 kronor per år (fast årlig avgift) och motsvarar två kontrolltimmar. Den 
fasta avgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska 
betalas från och med det att försäljning av tobak eller öl klass 2 har anmälts. 
Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår 
som verksamheten bedrivs.

I det fall försäljning sker av både tobak och öl klass 2 reduceras kontrollavgiften 
med 25 procent d.v.s. till 2 700 kronor årlig kontrollavgift.
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4 (4)
4.21 TAXA FÖR BYGG- OCH 
MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT 
TOBAKSLAGEN (1993:581) OCH 
ALKOHOLLAGEN (2010:1622)
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2018-12-05

Avgift för extra offentlig kontroll
5 §
Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går 
utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid 
enligt kommunens timtaxa.
För sådana åtgärder tas timavgift ut. Timavgift debiteras i efterhand efter utfört 
tillsynsbesök.

6 §
Avgift ska betalas med 900 kronor för varje hel timme eller 450 kronor för varje 
påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid på ärendet (timavgift).

7 §
Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra 
fast angivna avgifter samt den avgift som ska utgå per timme handläggningstid 
med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i 
konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den1 oktober året före 
avgiftsåret.
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2013.
Timavgiften avrundas till närmaste tiotal kronor.

Nedsättning av avgift
8 §
Om det finns särskilda skäl, får bygg- och miljönämnden – med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta 
ned eller efterskänka avgiften.

_____________________
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-21 KS/2019:207 - 003 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Elvira Fritzell 

Kommunstyrelsen 

Revidering av reglemente för bygg-och miljönämnden 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta redovisat förslag till reviderat 
reglemente för bygg-och miljönämnden. 

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden har inkommit med ett förslag på reviderat reglemente för 
nämnden. Anledning för revideringen är att Tobakslagen och Lag om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare den 1 juli 2019 ersätts av Lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter. 

Ärendets handlingar
• Protokollsutdrag bygg-och miljönämnden 2019-05-22, § 62 (kompletteras efter 

protokollsjustering)
• Förslag till reglemente för bygg-och miljönämnden

Elvira Fritzell
Utredare

Beslutet skickas till:
Bygg-och miljönämnden
Akten 

12



FÖRSLAG Styrdokument

Reglemente för bygg- 
och miljönämnden 

Katrineholms kommuns 
författningssamling (KFS 
nr 1.04)

Senast reviderad av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx, § x
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2 (4)
1.04 REGLEMENTE FÖR BYGG- OCH 
MILJÖNÄMNDEN
Styrdokument- Författningssamling

Datum

20xx-xx-xx

Beslutshistorik
Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, § 29

Ändring av kommunfullmäktige
2016-03-21 § 39
2017-09-18 § 150
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3 (4)
1.04 REGLEMENTE FÖR BYGG- OCH 
MILJÖNÄMNDEN
Styrdokument- Författningssamling

Datum

20xx-xx-xx

Reglemente för bygg- och miljönämnden
Nämndens verksamhetsområde
§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning
Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och
byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten 
enligt plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter inom 
miljöbalken, utom såvitt avser förklaring avseende områdesskydd enligt 7 kap, 
och den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15 kap.

Därutöver fullgör nämnden de övriga uppgifter som enligt annan lag skall 
fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet och 
miljö- och hälsoskyddsområdet.

Bygg- och miljönämnden skall utöva sådant tillsynsansvar som av länsstyrelsen 
enligt 10 § förordningen om tillsyn enligt miljöbalken överlåts till kommunen, 
utom såvitt avser strandskyddsområde.

Nämnden svarar för prövning av ansökningar om strandskydd enligt miljöbalken 
och om tillstånd till eller dispens för skyltning enligt lagen med särskilda 
bestämmelser om gatuhållning och skyltning.

Bygg- och miljönämnden svarar också för att

 anta detaljplaner som inte är av stor vikt eller av principiell betydelse enligt 
5. Kap 27 § plan- och bygglagen

 pröva frågor om extra borttransportering av hushållsavfall enligt 15 kap. 17
§ miljöbalken,

 besluta om tillstånd att ta hand om avfall enligt 15 kap. 18 § tredje stycket 
miljöbalken,

 medge dispens från föreskrifterna i kommunens renhållningsordning,
 mottaga anmälan om kompostering m.m. enligt 16 § 

renhållningsförordningen,
 utöva tillsyn enligt alkohollagen, avseende folköl,
 utöva tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
 utöva tillsyn enligt tobakslagen, 
 utöva tillsyn enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
 Utöva tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter

Bygg- och miljönämnden är registeransvarig för personregister inom nämndens 
verksamhetsområde.
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4 (4)
1.04 REGLEMENTE FÖR BYGG- OCH 
MILJÖNÄMNDEN
Styrdokument- Författningssamling

Datum

20xx-xx-xx

§ 2 Övriga uppgifter
Bygg- och miljönämnden har att biträda kommunstyrelsen i den övergripande 
fysiska planeringen.
Nämnden är beredningsorgan för de miljöstrategiska frågor som hanteras av 
kommunstyrelsen.

§ 3 Processbehörighet
I frågor, som faller inom dess verksamhetsområde, har nämnden att själv eller 
genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, där detta inte på grund 
av särskilt beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ankommer på 
annan, och därvid med för kommunen bindande verkan sluta förlikning och anta 
ackord.

Nämndens arbetsformer
§ 4 Allmänt nämndreglemente
För bygg- och miljönämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna 
allmänna nämndreglementet med arbetsformer för Katrineholms kommuns 
nämnder.

§ 5 Sammansättning
Bygg- och miljönämnden består av elva ledamöter och elva ersättare.

§ 6 Utskott m.m.
Bygg- och miljönämnden får tillsätta de utskott som bedöms lämpliga.

§ 7 Förvaltningsorgan
Bygg- och miljönämnden nyttjar samhällsbyggnadsförvaltningen 
som förvaltningsorgan.

_____________________
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-15 KS/2019:132 - 000 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Fälth 

Kommunstyrelsen

Giltighetstid för anvisningsdokument - Anvisningar - 
Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och 
förtroendevalda i Katrineholms kommun 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga giltighetstiden för 
styrdokumentet Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och 
förtroendevalda i Katrineholms kommun till och med 2022-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Giltighetstiden för Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda 
och förtroendevalda i Katrineholms kommun har passerats och kommunfullmäktige 
har att besluta om ny giltighetstid. Styrdokumentet har skickas ut på remiss till 
samtliga nämnder. Inga synpunkter har inkommit. 

Ärendets handlingar
 Styrdokument - Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda 

och förtroendevalda i Katrineholms kommun
 

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Akt
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Styrdokument

Anvisningar - 
Representation, gåvor, 
mutor och jäv för anställda 
och förtroendevalda i 
Katrineholms kommun 

Övergripande anvisningsdokument

FÖRSLAG

Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02, § 87
Giltighetstid 2019-XX-XX - 2022-12-31
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2 (5)
ANVISNINGAR - 
REPRESENTATION, GÅVOR, 
MUTOR OCH JÄV FÖR 
ANSTÄLLDA OCH 
FÖRTROENDEVALDA I 
KATRINEHOLMS KOMMUN
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument
Datum

2019-XX-XX

Beslutshistorik
Gäller från 2015-03-02

Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02, § 87
Reviderad av kommunfullmäktige 2019-XX-XX, § X

Förvaltarskap1

-Inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Uppföljning
Hur: Inhämta erfarenheter och eventuella synpunkter från 

förvaltningarna.

När: En gång per år.

1 Förvaltarskapet innebär ansvar för att 
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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3 (5)
ANVISNINGAR - 
REPRESENTATION, GÅVOR, 
MUTOR OCH JÄV FÖR 
ANSTÄLLDA OCH 
FÖRTROENDEVALDA I 
KATRINEHOLMS KOMMUN
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument
Datum

2019-XX-XX

 
Anvisningar – Representation, gåvor, mutor och jäv 
för anställda och förtroendevalda i Katrineholms 
kommun
Representation
Begreppet representation saknar en mer bestämd definition. I allmänhet avses 
sedvanlig gästfrihet i form av värdskap, som har direkt samband med ett 
företags eller kommuns verksamhet. 

Representation kan vara riktad utåt mot externa intressenter - extern 
representation, eller inåt mot anställda och förtroendevalda - intern 
representation. 

Extern representation riktar sig mot utomstående organisationer, företag och 
enskilda personer. Representationen ska alltid ha ett omedelbart samband med 
och direkt värde för verksamheten. Det gäller både tidpunkt och plats för 
representationen samt de personer mot vilka representationen riktar sig. 
Kommunen ska vara restriktiv med representation. Detta gäller särskilt i 
samband med myndighetsutövning, inköp och upphandling, där det i princip inte 
får förekomma. 

Med intern representation avses personalfester, interna kurser och möten samt 
konferenser. 

Vid representationsmåltider ska måttfullhet iakttas. Av Skatteverkets allmänna 
råd framgår beloppsgränser för representation och gåvor. Alkoholhaltiga drycker 
kan förekomma och bekostas av kommunen. Detta gäller dock endast öl och vin 
eller motsvarande dryck, såsom dessa definieras i alkohollagstiftningen.

En nämnd kan anta mer restriktiva regler kring representation.

Gåvor till anställda 
De skattefria gränsvärdena för olika gåvor till anställda följer skatteverkets 
allmänna råd.

Gåva till anställd får inte förekomma med undantag av: 

• Julgåva. Skatteverket har i sina allmänna råd angivit gränsvärde för julgåva. 
Julgåva ska avse samtliga anställda inom respektive förvaltning. 
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• Uppvaktning vid pensionering eller vid anställningens upphörande. Av 
inkomstskattelagen framgår vilket värde en sådan gåva får ha utan att vara 
skattepliktig för den anställde. 

• Uppvaktningar och gåvor vid högtidsdagar, till exempel 40-, 50- eller 60-
årsdag. Även här bör värdet ansluta till värdet på julgåvor.

Särskilda regler finns för gåvor vid förtjänsttecken, se anvisningsdokumentet 
Regler för Katrineholms kommuns förtjänsttecken m.m.

Förmåner av mindre värde som avser att skapa trivsel i arbetet, så kallade 
personalvårdsförmåner, är skattefria och får förekomma. Förmånerna ska 
normalt vara tillgängliga för all personal och i regel tillhandahållas på 
arbetsplatsen.  

Representationsgåvor
Vid studiebesök och till exempel besök hos andra kommuner och i liknande 
situationer får representationsgåvor förekomma som tack för visad gästfrihet. 
Skatteverket har i sina allmänna råd angivit gränsvärde för avdragsgilla 
representationsgåvor som även gäller för kommunen. 

Reklamgåvor får förekomma om det avser artiklar av förhållandevis obetydligt 
värde som antingen har direkt anknytning till givarens verksamhet eller utgörs 
av enklare presentartiklar. För att en gåva ska klassas som reklamgåva bör gåvan 
lämnas till ett större antal personer och sakna inslag av personlig karaktär. 
Gåvan ska vara försedd med kommunens namn, märke eller liknande och i 
enlighet med grafisk profil.

Mutor
Reglerna för mutor regleras i Brottsbalken. 

Mutbrott begås när en anställd, uppdragstagare eller förtroendevald tar emot 
mutor, begär eller inte tackar nej till en otillbörlig förmån i sin tjänsteutövning. 
Det behöver inte finnas något orsakssamband mellan förmånen eller det sätt som 
den anställde eller motsvarande utför sitt arbete, det vill säga mottagandet av 
mutan behöver inte innebära att givaren faktiskt gynnas. 

Det ställs särskilt höga krav på offentligt anställda och då särskilt på dem som 
ägnar sig åt myndighetsutövning, exempelvis tillståndsgivning, beslut om 
rättigheter, inspektion och på dem som arbetar med upphandling och inköp. 
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Vid osäkerhet om hanterandet av ett erbjudande om en förmån ska kontakt tas 
med närmsta chef. 

Jäv
Lagreglerna om jäv för offentliganställda och förtroendevalda finns bland annat 
i förvaltningslagen och i kommunallagen. Reglerna talar om när en anställd eller 
förtroendevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att opartiskhet kan 
ifrågasättas.

I en jävssituation, får den jäviga inte delta i handläggning av ärende. Om detta 
förekommer kan beslutet förklaras ogiltigt.

Det finns en skyldighet enligt lag att självmant anmäla jäv. Vid svårbedömda 
situationer ska försiktighet iakttas. 

_____________________

22



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-13 KS/2019:194 - 000 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Elvira Fritzell 

Kommunstyrelsen 

Giltighetstid för anvisningsdokument- Regler för 
Katrineholms förtjänsttecken m.m. 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att giltighetstiden för styrdokumentet 
Regler för Katrineholms kommuns förtjänsttecken m.m. förnyas till och med år 2023. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har i och med den nya mandatperioden påbörjat en 
översyn av kommunens styrdokument. I översynen genomförs en bedömning av 
respektive styrdokument om eventuell revidering, förlängning eller om det ska utgå. 

För styrdokument Regler för Katrineholms kommuns förtjänsttecken m.m. har 
bedömningen gjorts att dess giltighetstid bör förnyas. En redaktionell förändring har 
genomförts efter det att ärendet varit på remiss hos berörda nämnder, ordet 
förtroendeman har ersatts med ordet förtroendevald. 

Ärendets handlingar
 Förslag till revidering av Regler för Katrineholms kommuns förtjänsttecken m.m. 
 

Elvira Fritzell 
Utredare 

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen 
Akten 

LIX: 55
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FÖRSLAG
Styrdokument

Regler för Katrineholms 
kommuns förtjänsttecken 
m.m.

Övergripande anvisningsdokument

Senast reviderad av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx, § 
Giltighetstid 20xx-xx-xx
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REGLER FÖR KATRINEHOLMS 
KOMMUNS FÖRTJÄNSTTECKEN M.M.
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument
Datum

20xx-xx-xx

Beslutshistorik
Antagna av kommunfullmäktige 1971-01-25

Ändring kommunfullmäktige
1981-12-21, § 181 (§ 1)
1982-06-28, § 112 (§§ 1 och 6)
1994-10-24, § 147 (§ 4)
2001-10-15, § 167 (§§ 3, 7, 8 och 9)
2014-10-20, § 9 (anpassas till styrsystemet)

Förvaltarskap1

- Kanslichef

Uppföljning
Hur: Genom avstämning i kommunfullmäktiges presidium.

När: En gång per mandatperiod, under tredje kvartalet.

1 Förvaltarskapet innebär ansvar för att 
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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REGLER FÖR KATRINEHOLMS 
KOMMUNS FÖRTJÄNSTTECKEN M.M.
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument
Datum

20xx-xx-xx

 
Regler för Katrineholms kommuns förtjänsttecken 
m.m.
1 §
Den, vilken inom kommunen gjort en betydande insats på det kulturella, ideella, 
religiösa eller humanitära området, kan tilldelas Katrineholms kommuns 
förtjänsttecken för samhällsgagnande gärning. Kommunens förtjänsttecken kan 
även tilldelas den, vilken på annat sätt i betydande omfattning bidragit till 
kommunens utveckling.

Förslag till utdelning av förtjänsttecken kan väckas hos kommunfullmäktiges 
presidium av kommunalt organ även som av enskild person och av organisation. 
Förslag skall vara motiverat.

2 §
Kommunal förtroendeman förtroendevald, vilken i minst 20 år varit 
kommunfullmäktig i Katrineholm eller innehaft annat förtroendeuppdrag inom 
kommunens förvaltning, kan tilldelas förtjänsttecknet som erkänsla för 
samhällsgagnande gärning.

3 §
Den, vilken i minst 25 år varit anställd hos kommunen, kan tilldelas 
förtjänsttecknet för lång och trogen tjänst. Den anställde ska för att kunna 
tilldelas förtjänsttecken innehaft en anställning om minst 17 timmar per vecka. 
Beräkningen av tid sker från anställningsdatum t.o.m. den 31 december året 
innan utdelning.

4 §
I de i §§ 2 och 3 omnämnda tiderna kan medräknas även tid för uppdrag inom 
den kyrkliga kommunen eller tjänst hos densamma. Detsamma skall gälla tid för 
uppdrag och tjänst hos Katrineholms kommuns bolag.

5 §
Den, som skall tilldelas förtjänsttecken med stöd av 2 och 3 §§, kan, efter eget 
val, istället för förtjänsttecken tilldelas hedersgåva.

6 §
Förslag om tilldelning av förtjänsttecken och hedersgåva lämnas av 
vederbörande förvaltningsorgan eller om sådant ej finns av kommunens styrelse.

Beslut om tilldelning av förtjänsttecken och hedersgåva fattas av kommun-
fullmäktiges presidium.
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7 §
En förteckning ska föras över innehavare av kommunens förtjänsttecken eller 
hedersgåva.

8 § 
Utdelning av förtjänsttecken eller hedersgåva bör ske inför kommunens ledande 
politiker och berörda förvaltningschefer och äga rum vid tidpunkt som 
kommunfullmäktiges presidium bestämmer.

9 §
Kommunstyrelsen äger utfärda närmare bestämmelser om hedersgåva efter 
samråd med kommunfullmäktiges presidium.

_______________________
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-04-29 KS/2019:146 - 003 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Elvira Fritzell 

Kommunstyrelsen 

Återremiss- Revidering av Reglemente för 
kommunstyrelsen 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta redovisat förslag till reviderat 
reglemente för kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet
Den föreslagna revideringen av Reglemente för kommunstyrelsen har efter att beslut 
fattats i kommunstyrelsen den 24 april skickats på återremiss. Skälet för detta var 
förenkling av texten i skrivelsen.  

I och med det nya kontaktcentret har ansvaret för konsumentrådgivningen och 
konsumentpolitik övergått till kommunledningsförvaltningen från service-och 
tekniknämnden. Detta gav anledning till en revidering av service- och tekniknämndens 
reglemente vilket beslutades den 2019-04-15 i kommunfullmäktige. Som följd behöver 
även kommunstyrelsens reglemente revideras. Ändringen innefattar ett tillägg i § 3 
samt § 20 enligt följande:

§ 3
 Kommunens konsumentvägledning

§ 20
Kommunens konsumentvägledning 
Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens konsumentvägledning. 
Konsumentvägledningen kan stödja invånare att hitta information om sina rättigheter 
och skyldigheter som konsument.

En konsekvens av tillägget blir att numreringen av paragraferna ändras. Vissa 
redaktionella förändringar har även gjorts. Ändringarna redovisas i det bifogade 
förslaget. Den röda texten är förslag till ny text och den överstrukna texten föreslås tas 
bort.

Ärendets handlingar
 Förslag till revidering av Reglemente för kommunstyrelsen, Katrineholms

kommun

Elvira Fritzell
Utredare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-04-29 KS/2019:146 - 003 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se 

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akt

LIX: 53
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FÖRSLAG Styrdokument

Reglemente för 
kommunstyrelsen

Katrineholms kommuns 
författningssamling (KFS 
nr 1.02)

Senast reviderad av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx, § x
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1.02 REGLEMENTE FÖR 
KOMMUNSTYRELSEN
Styrdokument- Författningssamling

Datum

20xx-xx-xx

Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 1993-10-25, § 111

Ändring av kommunfullmäktige
1999-04-19--20, § 140
1999-08-16, § 191 
2003-11-17, § 238
2005-06-20, § 114
2006-12-18, § 29
2007-09-17, § 231
2008-03-17 § 46
2008-11-17, § 195
2009-01-19 § 12
2009-04-20 § 56 och 57
2009-08-17, § 119
2010-08-16 § 119
2011-03-21, § 135 och § 136
2011-11-21, § 311
2013-05-20, § 97
2013-12-16, § 206
2014-01-20, § 2
2014-10-20, § 9
2014-12-15, § 28
2015-05-18, § 152
2015-09-21, § 211
2016-02-29, § 25
2017-09-18, § 148
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1.02 REGLEMENTE FÖR 
KOMMUNSTYRELSEN
Styrdokument- Författningssamling

Datum

20xx-xx-xx

Reglemente för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
§ 1 Ledning
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kom-
munens ekonomi och verksamheter.

§ 2
Kommunstyrelsen ska sträva efter att öka tillgängligheten till och förståelsen för 
den kommunala verksamheten. Utifrån de ekonomiska förutsättningarna ska 
styrelsen fortlöpande anpassa servicen efter invånarnas behov.

§ 3
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl.a.

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

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

 leda arbetet med utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för 
styrningen av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i 
målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd

 tillse tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt 
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 tillse tillse att kommunens löpande förvaltning handhas sköts rationellt och 
ekonomiskt 

 tillse tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under bud-
getåret

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

 lämna direktiv eller riktlinjer till kommunens företrädare inför bolags- och 
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden

 ansvara ansvara för strategisk kompetensplanering och strategisk 
kompetensutveckling inom kommunen.

Styr- och ledningsfunktion

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

 Att Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som 
anges i 3 kap. 17 och 18 §§ KL är uppfyllda beträffande de aktiebolag 
kommunen innehar aktier i.

 Att Årligen, senast den 30 juni, i beslut pröva om den verksamhet som 
bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars 
har intresse i enligt 3 kap. 17-18 §§ KL under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige 
snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag 
till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

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

Ansvar och rapporteringsskyldighet

 Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i 
lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

 Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur 
verksamheten i kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i utvecklas, och hur den totala ekonomiska 
ställningen är under budgetåret.
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Ekonomisk hushållning
§ 5
Kommunstyrelsen ska utifrån ett helhetsperspektiv ansvara för att de 
kommunala resurserna används på ett effektivt sätt och att verksamheten 
anpassas till rådande ekonomiska förutsättningar.
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften in-
går också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i 
tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna upp-
gift ingår bl a bl.a. att 

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

 teckna borgen för kommunala associationer.

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

 anställningsärenden (KS förvaltning, inkl inklusive förvaltningschefer),
 kollektivavtal, centrala överenskommelser och tvister (hela kommunala 

organisationen),
 löne- och anställningsvillkor (hela kommunala organisationen),
 personaladministrativa frågor (hela kommunala organisationen),
 beslut om stridsåtgärd,
 lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130),
 lämna uppdrag som avses i den lag (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter,
 Ttillhandahållande av uppdragsutbildningar och genomförande av 

personalutbildningar.

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

Datum

20xx-xx-xx

 planering och användning av mark och vatten,
 teknisk samhällsplanering, vilket inkluderar planering, utredning, strategier 

och beställaransvar för hantering av kommunala gator och kommunal mark 
och allmänna platser,

 upprätthållande av en tillfredsställande markberedskap,
 främja bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet,
 svara för energiplaneringen och främja energihushållningen, 
 verka för en tillfredsställande infrastruktur, 
 verka för att kommunens hela verksamhet präglas av ett ekologiskt synsätt.

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

Näringslivspolitik
§ 9
Kommunstyrelsen ska

 ta initiativ och främja samverkan mellan kommunen, företag, föreningar och 
myndigheter med syfte att bidra till tillväxt och utveckling av näringslivet i 
kommunen

 fortlöpande följa de frågor som kan vara av betydelse för kommunens 
sysselsättnings- och arbetsmarknadsutveckling samt ta initiativ i dessa frågor

 underlätta för befintliga företag inom kommunen att expandera och utveckla, 
stimulera nyetableringar och nyföretagande

 främja samverkan mellan kommunen och övriga myndigheter och företag i 
frågor av arbetsmarknadspolitisk art.

Arbetet med att effektivisera administrationen
§ 10
Kommunstyrelsen ska leda utvecklingen av och utbilda i administrativa system 
såsom ekonomisystem, personaladministrativt system, dokument- och ärende-
hantering samt informationssystem.
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Kommunstyrelsen ansvarar för att utfärda rutiner och mallar som stöd för 
beredningsprocessen samt utfärda mallar för beslutsprocessen.

Juridisk verksamhet
§ 11
Kommunstyrelsen leder och samordnar den övergripande juridiska 
verksamheten i kommunen. I denna uppgift ligger att ha ett övergripande ansvar 
för att kommunens verksamhet bedrivs juridiskt korrekt. Detta sker genom att 
dels uppmärksamma förhållanden i den kommunala verksamheten som kan 
ifrågasättas juridiskt, dels tillhandahålla juridiskt stöd till kommunens 
förtroendevalda och tjänstemän.

Säkerhetsarbetet
§ 12
Kommunstyrelsen leder och samordnar säkerhetsarbetet i kommunen. I denna 
uppgift ligger att ansvara för den övergripande planeringen, samordningen och 
koordineringen av kommunens totala säkerhetsarbete. Det operativa utförandet 
av säkerhetsarbetet kan ske genom uppdrag internt till olika delar av 
kommunens verksamheter eller genom externt uppdrag utanför kommunen.  

Strategiskt folkhälsoarbete
§ 13
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska folkhälsoarbete och 
leder såväl som samordnar kommunens folkhälsoarbete.
Kommunstyrelsen ska aktualisera och förankra folkhälsofrågorna i kommunen 
och ska stödja folkhälsoarbetet genom att initiera, säkerställa verkställighet, 
samordna, prioritera och följa upp insatser inom folkhälsoområdet för att främja 
hälsa och förebygga ohälsa hos allmänheten.

Strategiskt tillgänglighetsarbete
§ 14
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska tillgänglighetsarbete och 
leder såväl som samordnar kommunens tillgänglighetsarbete. Kommunstyrelsen 
ska aktualisera och förankra tillgänglighetsfrågorna i kommunen och stödja 
arbetet med tillgänglighetsfrågorna genom att initiera, säkerställa verkställighet, 
samordna, prioritera och följa upp insatser inom tillgänglighetsområdet för att 
främja att goda livsvillkor uppnås för personer med funktionsnedsättning.

Informationsteknologi
§ 15
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Kommunstyrelsen ska, som ansvarig för kommunens informationsteknik, 
tillhandahålla adekvat service till förvaltningarna och stötta dessa i sin 
verksamhetsutveckling på ett för Katrineholms kommun kostnadseffektivt sätt. 

I denna uppgift ingår bl.a.;
 drift av IT-system,
 ansvara för IT-strategiskt arbete,
 att ansvara för att informationstekniken används rationellt, för en långsiktig 

hållbar utveckling.

Kommunstyrelsen ansvarar även för IT-infrastruktur inom kommunen.

Strategisk lokalresursplanering
§ 16
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska lokalresursplanering. 
Verksamheternas villkor och behov ska styra lokalanvändningen med hänsyn till 
de ekonomiska förutsättningarna och en effektiv fastighetsförvaltning. 

Strategiskt jämställdhetsarbete
§ 17
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska jämställdhetsarbete och 
leder såväl som samordnar kommunens jämställdhetsarbete.

Kommunstyrelsen ska stödja, samordna och följa upp jämställdhetsfrågorna i 
kommunen i syfte att bidra till målet att verksamheterna ska leverera en service, 
en resursfördelning och ett bemötande på lika villkor för kvinnor och män, 
flickor och pojkar.

Strategiskt integrations- och mottagningsarbete
§ 18
Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna det strategiska 
integrations- och mottagningsarbetet i kommunen.

Kommunal turismverksamhet
§ 19
Kommunstyrelsen ansvarar för att driva den kommunala turismverksamheten 
framåt.

Kommunstyrelsen ska verka för att Katrineholms kommun ska ha en hög 
attraktionskraft som turistkommun och en långsiktigt konkurrenskraftig 
turistnäring och destinationsutveckling. 
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§ 20
Kommunens konsumentvägledning
Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens konsumentvägledning. 
Konsumentvägledningen kan stödja invånare att hitta information om sina 
rättigheter och skyldigheter som konsument.

Kommunstyrelsens uppgifter enligt speciallagstiftningen
§ 21
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd.

§ 22
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.

§ 23
Kommunstyrelsen är registeransvarig för personregister inom styrelsens 
verksamhetsområde.

§ 24
Kommunstyrelsen ansvarar för Katrineholms kommuns officiella anslagstavla.

Kommunstyrelsens övriga uppgifter
§ 25
Kommunstyrelsen har hand om 
 utvecklingen av den kommunala demokratin 
 se till att kommunens författningssamling hålls uppdaterad
 vänorts-, EU- och övriga internationella frågor 
 frågor som rör kommunens immaterialrättsliga rättigheter
 de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt 

annan nämnd
 kommunens uppgifter inom låne- och bidragsgivningen till 

bostadsförsörjningen
 styrdokumenten, som ska hållas ordnad i enlighet med Styrsystemet för 

Katrineholms kommun.

§ 26
Kommunstyrelsen har befogenhet att

 teckna avtal som behövs för verksamheten och som inte är av principiell 
betydelse. Sådana avtal får inte binda kommunen vid större åtaganden än 
som ryms inom budgetramen,
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 kommunstyrelsen har befogenhet att föra kommunens talan inför domstol 
och andra myndigheter i de frågor som styrelsen eller kommunfullmäktige 
ansvarar för, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan 
författning eller beslut av fullmäktige,

 ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt 
med särskilt beaktande av de föreskrifter om säkerheten som fullmäktige 
angivit,

 genomföra köp, försäljning och byte av fastighet samt fastighetsreglering av 
övergripande och strategisk karaktär,

 besluta om expropriation eller inlösen av fastighet eller fastighetsdel,
 utarrendera och upplåta kommunal mark,
 upplåta tomträtt inom detaljplanerat område,
 ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen,
 besluta i förköpsärenden och frågor om eventuell begäran av hyresnämndens 

prövning vid förvärv av hyresfastighet,
 träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlik-

ning och sluta annat liknande avtal,
 avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av 

principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen 
får avge sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att 
yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.

§ 27
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för förtroendevalda.

Kommunstyrelsens ordförandes uppgifter
§ 28
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att
 närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämnd-

förvaltning,
 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling 

och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ 
i dessa frågor,

 främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga 
nämnder samt,

 representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, kon-
ferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett 
särskilt fall,

 underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av 
kommunstyrelsen. Vid förfall för ordföranden utförs uppgiften av vice 
ordföranden. I den mån handlingar ska kontrasigneras görs detta av anställd 
som kommunstyrelsen utser.
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Kommunstyrelsens arbetsformer
§ 29
För kommunstyrelsen gäller det av kommunfullmäktige antagna allmänna 
nämndreglementet med arbetsformer för Katrineholms kommuns nämnder.

Organisation
§ 30
Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare.

§ 31
Kommunstyrelsen får tillsätta de utskott styrelsen bedömer lämpliga.

§ 32
Kommunstyrelsens förvaltningsorgan utgörs av
 kommunchef kommundirektör och till denne direkt underställd personal,
 kommunledningsförvaltningen,
 samhällsbyggnadsförvaltningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen lyder under kommunstyrelsen men utför 
förvaltningsuppdrag för bygg- och miljönämnden, samt, till vissa delar, för 
service- och tekniknämnden.

_____________________
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-21 KS/2019:202 - 049 
Nämndadministration 

LIX: 54

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

Kommunstyrelsen

Borgensansökan för Katrineholm Vatten och Avfall AB 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utfärda borgensåtagande 
gentemot Katrineholm Vatten och Avfall AB om 624 000 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholm Vatten och Avfall AB har en lånportfölj uppgående till 580 000 000 
kronor vilket bolaget erhöll i samband med budgetbeslut i kommunfullmäktige 2018-
11-19, § 147. 
Kommunfullmäktige godkände 2019-01-21, § 9 tilläggsinvesteringar inom bolaget. 
För att kunna finansiera årets utbetalningar av dessa investeringar begär nu bolaget en 
höjning av borgensramen avseende 2019 så att nyupplåning kan göras med 
borgenssäkerhet. Beräkningar visar att borgensramen behöver höjas med 40 000 000 
kronor vilket innebär en ny borgensram om 624 000 000 kronor.

Ärendets handlingar
 Borgensansökan för Katrineholm Vatten och Avfall AB
 

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Katrineholms Vatten och Avfall AB
Akt
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Handläggare: 
 
Katrineholm 17 maj 2019 Kommunstyrelsen 

Katrineholm kommun 
 
641 80 Katrineholm  

Borgensansökan för Katrineholm Vatten och Avfall AB 

 
Katrineholm Vatten och Avfall AB har en lånportfölj uppgående till 580 000 000 kr.  
Bolaget begärde och erhöll i samband med budgetbeslut i kommunfullmäktige  
2018-11-19 ett borgensåtagande från kommunen uppgående till 584 000 000 kr. Efter 
detta har beslut om tilläggsinvesteringar fattats av bolaget vilket också godkänts av 
Kommunfullmäktige i dess möte 2019-01-21.  
 
För att kunna finansiera årets utbetalningar av dessa investeringar begär härmed bola-
get en höjning av borgensramen avseende 2018 så att nyupplåning kan göras med 
borgenssäkerhet. Beräkningar visar att borgensramen behöver höjas med 40 000 000 
kr vilket innebär en ny borgensram om 624 000 000 kr. 
 
För bästa möjliga villkor behövs Katrineholm kommuns borgen. Bolaget ansöker här-
med om att Katrineholms kommun, såsom ensam ägare till bolaget, utfärdar borgens-
åtagande gentemot bolaget om 624 000 000 kr. 
 
 
 
 
Katrineholm 2019-05-17 
 
 
Stefan Carpman 
Administrativ chef 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Sörmland Vatten 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-04-30 KS/2019:152 - 041 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Fälth 

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2018 för Katrineholms Fastighets AB med 
Katrineholms Industrihus AB 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga årsredovisning 2018 för 
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB 
(KIAB) till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
KFAB med dotterbolaget KIAB har överlämnat årsredovisning för år 2018. Till 
årsredovisningen hör också revisionsberättelserna. Kommunens revisorer har granskat 
de båda bolagens årsredovisningar inom ramen för koncernredovisningen.

Årsredovisningarna visar på ett resultat för 2018 på 9 342 000 kronor för KFAB och 
1 653 000 kronor för KIAB. 

Bolagets revisorer bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger i allt väsentligt en rättvisande bild av bolagens finansiella 
ställning per den 31 december 2018 samt att förvaltningsberättelserna är förenliga med 
årsredovisningarnas övriga delar.

Bolagens revisionsberättelser har ingått i den samordnade revisionen som kommunens 
revisorer gör av den samlade kommunkoncernen i samband med kommunens 
årsredovisning.

Kommunledningsförvaltningen har vid sin genomgång av KFAB:s årsredovisning med 
KIAB:s redovisning inte funnit något att anmärka på eller invända mot. 

Ärendets handlingar
 Sammanträdesprotokoll KFAB, 2019-03-18
 Årsredovisning 2018 för KFAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young, samt 

lekmannarevisorns granskningsrapport
 Sammanträdesprotokoll KIAB, 2019-03-18
 Årsredovisning 2018 för KIAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young, samt 

lekmannarevisorns granskningsrapport 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till:
KFAB, KIAB, Akten LIX: 51
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-13 KS/2019:171 - 041 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2018 för Regionförbundet Sörmland 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja Regionförbundet Sörmlands 
styrelse och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2018 samt att i övrigt lägga 
årsredovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Regionförbundet Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2018 med 
revisionsberättelse till medlemskommunerna. Varje fullmäktige i medlemskommunerna 
har att ta ställning i frågan om ansvarsfrihet för förbundets styrelse.

Förbundet redovisar ett negativt resultat på - 7 800 tkr jämfört med 565 tkr för år 2017. 
Målet Budget i balans är därmed inte uppfyllt. Resultatet beror på avvecklingskostnader 
då den verksamhet som ingått i förbundet övergått till en gemensam nämnd där 
landstinget är värdkommun. Hade inte förbundet haft kostnader för avveckling samt för 
framtida pensioner hade förbundet istället visat ett positivt resultat på 300 tkr. 

Revisorernas bedömning är att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande och att 
styrelsens interna kontroll varit tillräcklig. Styrelsen anses sammantaget ha bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och i ekonomiskt hänseende på ett 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 år 
2018.

Då Regionförbundet Sörmland har avvecklats har förbundet inkommit med en 
slutredovisning samt förvaltningsberättelse vilka bifogas ärendet.

Ärendets handlingar
 Skrivelse om begäran om ansvarsfrihet regionstyrelsen, Regionförbundet Sörmland, 

2019-04-30
 Sammanträdesprotokoll, Regionförbundet Sörmland, § 4, 2019-04-12
 Årsredovisning 2018, Regionsförbundet Sörmland
 Revisionsberättelse 
 Revisorernas granskningsrapport
 Slutredovisning och förvaltningsberättelse för Regionförbundet Sörmland (tillhörande 

bilagor finns i akten) 

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till: Region Sörmland, Akt LIX: 60
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ÅRSREDOVISNING 2018 ÅRSREDOVISNING 2016

Uppdatera!

Inledning

Även 2018 präglades av insatser som kraftsamlade 
Sörmland. Organisatoriskt skedde det genom att  
förbereda regionbildningen inför 2019 tillsammans  
med landstinget och kollektivtrafikmyndigheten  
och strategiskt skedde det genom att revidera  
Sörmlandsstrategin.

Sörmlandsstrategin är länets regionala utvecklings-
strategi som för Sörmland in i framtiden med kopp-
ling till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. En för 
ändamålet inrättad politisk beredning kopplad till 
regionstyrelsen har styrt framtagandet av strategin. 

Förankringsprocessen kring den nya Sörmlands-
strategin omfattade alla kommuner, landstinget, 
kollektivtrafikmyndigheten, länsstyrelsen med flera. 
Funktionella samband, storregionala kontexter och 
tvärsektoriellt förhållningssätt har varit särskilt viktiga 
att värna för länets tillväxt, det gäller inte minst kopp-
lingen till Stockholm och andra närliggande län. Två 
inriktningar har prioriterats; växande arbetsmarknad 
samt fungerande bostadsmarknad och under året  
togs handlingsplaner fram för genomförandet  
av inriktningarna.

En ny, flerårig länstransportplan har utarbetats,  
som prioriterar åtgärder som ska finansieras med  
länets statliga transportmedel för den kommande 
perioden. Även detta arbete har inneburit en  
omfattande process med kommunerna i länet.  
Transportsystemet är avgörande för en god tillgäng-
lighet inom länet och mellan andra län och måste 
samplaneras med byggandet av bostäder med mera 
som pågår i alla länets kommuner.  

Årsredovisning 2018

Ansvarig utgivare: Regionförbundet Sörmland ©
Layout: You Are Here
Foto: Janne Höglund, MostPhotos, Jonas Sundberg, IstockPhotos
Tryck: Österbergs Tryckeri
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ÅRSREDOVISNING 2018 ÅRSREDOVISNING 2018

Kompetensförsörjning, lärande och skolavhopp har varit fokus i verksamhetsplanen 2015 tillsammans med samhällsplanering och 
då särskilt infrastrukturplanering. 

Under våren har även det storregionala samarbetet  
i ”En bättre sits” startats för den kommande  
flerårsperioden.

Kompetensförsörjning är en aktuell fråga för länet 
och hela landets tillväxt och välfärd. Regionför- 
bundet har ett statligt uppdrag att arbeta intensivare 
med detta område, vilket under året formulerats i en 
handlingsplan kopplad till Sörmlandsstrategin. Här 
tillkommer arbetet med ”En bättre matchning” – det 
storregionala samarbetet inom Östra Mellansverige 
och Mälardalsrådet kring kompetensfrågor.

Verksamhetsutveckling sker allt oftare med digitalt 
stöd, vilket fler förväntar sig och efterfrågar. Sam-
tidigt är det en stor omställning att ta tag i för såväl 
privata företag som offentliga organisationer och 
investeringskostnaden är inte alltid blygsam. För att 
identifiera hur behovet ser ut och hur den regionala 
rollen kan stödja digitaliseringen i länet genomförde 
regionförbundet en förstudie under året. 

Frågan om elkraftsförsörjning uppkom under 2017 
och påvisade allvarliga brister i effekttillgång, på 
grund av ökad energianvändning genom teknisk 
utveckling och befolkningsökning. Detta riskerar  
att påverka möjligheterna för tillväxt i länet och 
Mälardalen. Regionförbundet har genomfört ett  
antal aktiviteter för att tillsammans med lokala,  
regionala och nationella aktörer tydliggöra  
situationen och behovet av nödvändiga åtgärder.

Under 2018 skedde satsningar inom näringslivs- 
området inklusive besöksnäringen, bland annat kring 
utveckling av turistiska översiktsplaner i länet. Samti-
digt förbereddes krafttag för arbetet med det regio-
nala uppdraget kring kompetensförsörjning och  
digitalisering. 

Särskilt roligt var att resultatet av regionförbundets 
nya varumärkesundersökning även i år visade att kän-
nedomen om verksamheten har ökat, att det allmänna 
intrycket ökat i positiv riktning samt att personalen 
uppfattas som professionell.

Under 2017 genomfördes en tematisk utvärdering  
av det bredbandsarbete som regionförbundet genom-
för tillsammans med länsstyrelsen som bredbands-
koordinator. Uppdraget finansierades av staten via 
Post och Telestyrelsen. Utvärderingen redovisades  
i början av 2018.
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Regeringen har under 2017 fattat beslut om en ny 
förordning för att stärka det regionala tillväxtarbetet 
(2017:583). Förordningen kopplar an till regeringens 
nationella strategi för hållbar regional tillväxt och 
attraktionskraft 2015–2020. 

Förordningen innehåller bestämmelser om det 
regionala tillväxtarbetet och statliga myndigheters 
medverkan samt tydliggör de olika aktörernas ansvar 
och roller. Den klargör att regionernas utvecklings-
strategier ska utarbetas och genomföras i samverkan 

med berörda kommuner, landsting, länsstyrelser  
och andra berörda statliga myndigheter. Även 
näringslivet och det civila samhällets organisationer 
ska erbjudas möjligheter till samverkan. Förord-
ningen pekar bland annat på att ekonomisk, social 
och miljömässig hållbarhet ska vara en integrerad del  
i analyser, strategier, program och insatser i det 
regionala tillväxtarbetet. Detta har vi tagit fasta på  
i arbetet med att revidera Sörmlandsstrategin. 

Regionförbundet omfattas av lagen om samverkans-
organ och ska enligt denna utföra följande uppgifter:

    Utarbeta och fastställa en strategi för länets 
utveckling som kommuner och landsting avser att 
genomföra i samarbete med andra parter.

  Samordna insatser för genomförandet av strategin.

   Besluta om användningen av vissa statliga medel 
för regionalt tillväxtarbete.

   Upprätta och fastställa länsplaner för regional 
transportinfrastruktur.

   Följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen 
redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.

I promemorian Ett enhetligt regionalt utvecklings-
ansvar, Ds 2017:61 föreslås att lagen om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen 
omfattar samtliga län. Lagändringarna föreslås träda 
i kraft den 1 januari 2019, det vill säga i samband 
med den planerade regionbildningen i länet, varvid 
lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen upphör 
att gälla vid utgången av 2018.

Förbundets uppgifter enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete

Förbundets uppgifter enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen

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 verk-

samheten beaktas liksom subsidiaritet, strävan 
efter en uthållig utveckling, jämställdhet samt 
de mervärden som verksamheten inom förbun-
det 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 ändamål  
enligt förbundsordningen 
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Den 20 juni 2018 fattade regionstyrelsen om en ny 
Sörmlandsstrategi. Föreliggande årsredovisning utgår 
från 2018 års verksamhetsplan och budget, som i sin 
tur relaterar till den tidigare Sörmlandsstrategin 2020. 
Årsredovisningen följer därmed 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 upp-
följningen är att stämma av utvecklingen i länet med 
hjälp av Sörmlandsstrategins indikatorer. 

Förbundet verkställer målen och strategierna i Sörm-
landsstrategin genom projekt och aktiviteter (löpande 
verksamhet). Med utgångspunkt från Sörmlands-
strategins mål har i verksamhetsplanen för 2018 olika 
projekt och aktiviteter angivits, som regionstyrelsen 
beslutat att regionförbundet skulle arbeta med under 
året. För dessa projekt och aktiviteter angavs mål som 
skulle uppnås under året. 

Verksamheten och de mål som beskrevs i verksam-
hetsplanen följs nu upp på projekt- och aktivitetsnivå 
och redovisas i denna årsredovisning

Redovisning av måluppfyllelse

Sörmlands-
strategin 2020

Projekt
Projektmål 2018

Aktivitet
Aktivitetsmål 2018

Mål och strategier
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Huvudverksamhet

Strategi:  Vi anpassar utbildningar bättre till rekryteringsbehoven genom att utbildnings- 
anordnare och arbetsgivare tydligt och tillsammans formulerar vilka behov av  
����������

I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och 
vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda 
möjligheter att rekrytera rätt kompetens.1

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���������������������������������
kompetensberedningens handlingsplan. Aktiviteterna omfattar samtliga tre strategier 
inom mål 1. 

Uppföljning 
av mål

������������������������������������������ 
i kompetensberedningens handlingsplan. Resultatet av beredningens arbete har  
spridits i ett digitalt magasin ”Uppdrag Kompetens” samt via årets ”Kompetensforum”.

Budget 650 000 kronor

Utfall 587 000 kronor

Projektslut 2018-12-31 

Projekt Grundläggande regionalt kompetensförsörjningsarbete 

Projektmål ��������������Tillväxtverket för att genomföra uppdraget om grundläg-
gande regionalt kompetensförsörjningsarbete i enlighet med 2018 års villkorsbeslut.  

Uppföljning 
av mål

En utredning kopplad till regeringsuppdraget har genomförts inom ramen för projektet ”Kompe-
tenssamverkan Teknik”. Här har behovet av regionalt samarbete inom validering och gymna-
sial yrkesvuxutbildning studerats. Tyngdpunkten i arbetet har varit att förbereda för att ta fram 
regionala målsättningar i en handlingsplan för ”Växande arbetsmarknad”. 

Budget 0 kronor

Utfall 23 000 kronor (projektet har intäkter 700 tkr, kostnader 700 tkr)

Projektslut 2019-06-30 
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Strategi: Vi ger unga och vuxna bättre möjligheter att gå från utbildning till arbete

Projekt Kompetenssamverkan Teknik 

Projektmål Syftet är att utveckla långsiktigt hållbara regionala strukturer för samverkan mellan 
kompetensförsörjning, utbildning och arbetsliv för att tillgodose den kompetensbrist 
som uppstår i industri, industrinära branscher och de biobaserade näringarna i Sörm-
land till följd av teknikomställning och marknadsförändringar������������
fullt ut av Europeiska socialfonden.  

Uppföljning 
av mål

Inom ramen för det grundläggande kompetensarbetet har projektet genomfört bakgrunds- 
studier om regionalt samarbete inom validering och gymnasial yrkesvuxutbildning. Projektet 
har också påbörjat en kompetenskartläggning av biobaserade näringar samt lagt upp en plan 
för utveckling av en regional samarbetsstruktur mellan utbildning och arbetsliv.  

Budget 0 kronor

Utfall 0 kronor (projektet har intäkter 1,3 mkr, kostnader 1,3 mkr)

Projektslut 2020-02-28 

Projekt Politisk kompetensberedning 

Projektmål Målet med beredningen är att öka kunskapen om utbud och efterfrågan av kompe-
tens i länet samt att driva frågan om matchning av kompetens mellan arbetstagare 
och arbetsgivare. Beredningen är även styrgrupp för implementering av handlings-
planen och initiering av nya insatser i linje med det regionala kompetensplattforms-
�������������������������������������� 
kompetensplattform eller som egna poster.  

Uppföljning 
av mål

Beredningen följde under året upp mandatperiodens verksamhet och presenterade 
resultatet för regionstyrelsen. Särskilt tema för året var digital omvandling i arbets-
livet, vilket också var ämnet för en studieresa som gjordes till Västerbotten och det 
var också årets tema på ”Kompetensforum”.  

Budget 100 000 kronor 

Utfall 113 000 kronor

Projektslut 2018-12-31 

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

Insatser har bedrivits för att stödja länets utbildningschefer inom innovationsledning 
���������������������������������������� 
välfärdsteknikprojektet HV3D. 

Budget 700 000 kronor 

Utfall 550 000 kronor

Projektslut 2018-12-31 

Projekt Projekt #jagmed  

Projektmål �������������������������������������������
unga i Östra Mellansverige ska slutföra sina gymnasiestudier alternativt hitta andra 
vägar till en varaktig etablering på arbetsmarknaden.  

Uppföljning 
av mål

Projektet har under året 2018 stöttat deltagarna i delprojekten, verkat för implemen-
tering av resultat i kommunerna samt spridit erfarenheter till skolor i och utanför 
länet. Under projektets avslutningsfas, hösten 2018, har utvärdering av resultat 
presenterats, avslutande lärkonferenser i Katrineholm, Nyköping och Oxelösund har 
genomförts. Erfarenhetsutbyten till skolpersonal från andra kommuner i Sörmland har 
genomförts. En konferens med temat inkludering har genomförts i Nyköping.  
En periodiseringseffekt påverkade resultatet negativt 2018.

Budget 350 000 kronor 

Utfall 1 009 000 kronor 

Projektslut 2018-12-31 
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Strategi:  Vi genomför behovsanpassade insatser för grupper som har svårt att etablera  
sig på arbetsmarknaden

Projekt Mobilisering ESF-projekt och kompetensförsörjningsprojekt 

Projektmål I regionförbundets ambition att bistå medlemmarna med stöd i EU-arbetet har ett 
������������������������������������

Målet är att mobilisera aktörer i Sörmland - myndigheter, näringsliv, kommuner,  
�������������������������������������������
ökad tillväxt och minskat utanförskap på den sörmländska arbetsmarknaden. 

Uppföljning 
av mål

Mobilisering av nya socialfondsprojekt under våren 2018 resulterade i två beviljade 
projekt. Ett för kompetensutveckling av utlandsfödda anställda inom vården i Eskils-
tuna och Nyköping samt ett ÖMS-projekt med fem län kring kompetensbehov inom 
industribranschen. Sörmlands inriktning är utveckling av arbetsplatsnära elektronik- 
utbildningar och berör företag inom fyra kommuner. En ansökan med målgrupp unga 
������������������������������������������
födda kvinnor samt unga 15-24 år påbörjades under hösten. Då ESF-rådet inte 
gjorde någon ytterligare utlysning söktes och beviljades medel från SKL för stöd till 
nyanlända i sen skolålder.

Budget 500 000 kronor 

Utfall 255 000 kronor

Projektslut 2018-12-31 

Projekt Handlingsplan för stärkt socialt entreprenörskap och socialt företagande i Sörmland 

Projektmål T������������������������������������������
ska ge ökad kunskap om nuläge och utvecklingsbehov för socialt entreprenörskap 
och företagande i Sörmland. 

Uppföljning 
av mål

En handlingsplan är framtagen. Inom ramen för handlingsplanen kan sedan ansökan 
om utvecklingsprojekt göras.   

Budget 0 kronor

Utfall 63 000 kronor (projektets intäkter 200 tkr, kostnader 200 tkr)

Projektslut 2018-10-31 
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Sörmland har starka samband med omvärlden2

Strategi: Vi utvecklar ett hållbart transportsystem

Projekt Utvecklingsprocesser och löpande arbete 

Projektmål Regionförbundet driver, deltar och stödjer olika utvecklingsprocesser inom transport- 
och infrastrukturområdet genom att genomföra strategier och aktivt arbeta med infra-
strukturplanering. Målet är att stödja och vara verksam i organisationerna och på så 
sätt bevaka Sörmlands och medlemmarnas intressen nationellt, regionalt och lokalt. 
I arbetet ingår bl. a. genomförandet av nu beslutad länstransportplan. Förbundet är 
delägare i Nyköping Östgötalänken AB, Biogas Öst och Räta linjen. 

Uppföljning 
av mål

Arbetet i Nyköping Östgötalänken AB, NÖAB, fortlöper. Ostlänken ingår som ett ob-
jekt i beslutad nationell plan. Arbetet med planering av inriktning på bolagets arbete 
pågår. Verksamheten kommer att drivas vidare fram till bolagets avveckling år 2022. 

Biogas Öst med BioDrive Öst bidrar med stöd och kompetensförstärkning inom 
olika utvecklingsområden. Ett projekt har påbörjats för att visa på olika vägar mot att 
������������������������������������������
representerat i Biogas Östs styrelse.

Budget 440 000 kronor 

Utfall 343 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt Genomförande av länsplanen för regional transportinfrastruktur 

Projektmål Målet är att, utifrån den årliga beslutade processen, genomföra och följa upp den 
regionala planen i samverkan med T�����������������������-
heten, länsstyrelsen och landstinget. Här ingår också arbetet med ”En bättre sits”.  

Uppföljning 
av mål

Genomförandet av länstransportplanen har fortgått enligt de modeller för samverkan 
som regionförbundet byggt upp med olika intressenter i länet. 

Arbetet med våra regionala och storregionala nätverk har fortsatt under året. Stor vikt 
har lagts på ”EBS-processen” och systemanalysarbetet tillsammans med sex andra 
län. Regionförbundet har arbetat aktivt med att ta fram en storregional godsstrategi 
inom EBS-arbetet.

Budget 120 000 kronor

Utfall 13 000 kronor

Projektslut 2018-12-31
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Projekt Digitalisering av arbetssättet med länstransportplanen

Projektmål Målet är att skapa överblick, tydlighet och förenklad hantering genom att utveckla 
ett digitalt verktyg som stöd i kommunernas och regionförbundets löpande arbete i 
processen. V������������������������������������
uppföljning av själva genomförandet på objektsnivå.

Uppföljning 
av mål

Projektet har tagit fram en modul för hantering av behov och brister på kommunal 
�������������������������Användningen av modulen medför 
avsevärd tidsbesparing i arbetet samt ger en tydlig överblick över behov och brister 
på kommunal väg. Kommunerna kommer att lägga in samtliga behov och brister i 
modulen. Modulen har tagits väl emot av kommunerna och öppnar på sikt för andra 
mer rationella arbetssätt. 

Ytterligare en modul för brister på statliga vägar är under framtagande. När de båda 
modulerna är på plats ges en möjlighet till överblick och olika sammanställningar för 
behov och brister på länets väginfrastruktur. 

Budget 750 000 kronor 

Utfall 795 000 kronor

Projektslut 2018-12-31 

Projekt Förvaltning och utveckling av Näckrosleden 

Projektmål I uppdraget att förvalta Näckrosleden har avtal med enskilda väghållare tecknats. 
Under året förväntas T�������������������������������
I samband med det kommer aktiviteter för att förstärka resmål och rastmöjligheter 
längs med leden att göras. 

Uppföljning 
av mål

Arbetet med utvecklingen av Näckrosleden har fortgått genom avtalsskrivningar med 
enskilda väghållare samt olika analyser av leden. En skyltplan tas fram och planering 
pågår för en drift- och underhållsplan för leden. Förankring med T���������
�������������������������������������������-
brister på Näckrosleden har startats. En ansökan har lämnats in till T������

Budget 300 000 kronor  

Utfall 250 000 kronor

Projektslut 2018-12-31 

Projekt Utredningar och övrig verksamhet 

Projektmål Under året kommer utredningar inom området hållbara transporter, inkl. gods- 
transporter och attraktiva bytespunkter att genomföras. Dessa genomförs i samar-
bete med både storregionala och regionala aktörer. Inom ramen för deltagandet i  
projektet ”EU2020Going local” fortsätter engagemanget att undersöka förutsätt- 
ningarna och villkoren för Sörmland inom området cirkulär ekonomi. Under denna 
rubrik ingår också att verka för Sörmlands förutsättningar att utnyttja tidigare be-  
viljade bidrag från Naturvårdsverket. Bidraget ska hjälpa till att skapa nödvändiga 
förutsättningar för produktionen av lokalproducerat förnyelsebart drivmedel vilket  
kan användas i det sörmländska transportarbetet och på så sätt bidra till de  
nationella klimatmålen. 

Uppföljning 
av mål

Via Biogas Öst och BioDrive Öst har regionförbundet tidigare medverkat till två an-
sökningar för byggande av biogasanläggningar i Sörmland. I december togs beslut 
att inte fullfölja planerna med den ena. Sörmland deltar även i andra regionala initia-
tiv rörande förnyelsebara drivmedel och cirkulär ekonomi.

Under året har en förstudie tagits fram som studerat Sörmlands förutsättningar för 
������������������������������������������
vara klar under början av 2019. 

Budget 650 000 kronor 

Utfall 396 000 kronor

Projektslut 2018-12-31 

Projekt Genomförande av regional cykelstrategi för Sörmland   

Projektmål Arbetet med att ta fram den nya länstransportplanen som pågick under 2016 och 
2017 aktualiserade behovet av att revidera nuvarande cykelstrategi. Cyklandet 
har generellt ökat sedan nuvarande strategi togs fram och de satsningar som kan 
genomföras i enlighet med den nya länstransportplanen behöver värderas utifrån en 
förnyad strategi.    

Uppföljning 
av mål

I arbetet med cykelstrategin har fokus legat på att driva på den fysiska planeringen 
av åtgärder���������������������������������������
genomförts för samtliga stråk utpekade i den regionala cykelstrategin. Ett nytt projekt 
har startat under året, Potentialstudie cykel, som är ett samverkansprojekt med Väst-
manland, Örebro och VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut). Studien blir 
ett underlag för kommande revidering av cykelstrategin och kommunal planering.

Budget 400 000 kronor  

Utfall 393 000 kronor

Projektslut 2018-12-31
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Strategi: Vi skapar en modern IT-infrastruktur i Sörmland Projekt Utveckling av Skavsta som internationell transportnod  

Projektmål �������������������������������������������-
��������������������������������������������
koppling till Ostlänken. I arbetet ingår medverkan i EU-projektet ”Skavsta Access 2.0” 
samt att arbeta utifrån avsiktsförklaringen mellan Nyköpings kommun, Skavsta och 
regionförbundet.  

Uppföljning 
av mål

Regionförbundet har deltagit aktivt i arbetet enligt avsiktsförklaringen mellan Nykö-
pings kommun, Skavsta och regionförbundet med påverkansåtgärder i samhällspla-
neringsfrågor på nationell nivå kring Skavsta.   

Budget 300 000 kronor 

Utfall 330 000 kronor

Projektslut 2018-12-31 

Projekt Bredband/e-förvaltning 

Projektmål Aktiviteten har som huvudmål att stimulera utbyggnaden av den digitala tillgänglig-
heten för både fast och mobilt nät. Regeringens nationella målsättning om 100 Mbit/s 
till 90 % av hushållen utgör delmål till 2020. Därefter ska Sörmlands regionala  
strategi om 100 % eftersträvas. Förbundet kommer även tillsammans med  
länsstyrelsen, att fungera som regional bredbandssamordnare.  

Uppföljning 
av mål

Marknadssituationen har förändrats markant det senaste året eller t.o.m. halvåret. 
����������������������������������������
Kostnaden för att bygga på landsbygden i kombination med låg betalningsvilja och 
bristande efterfrågan gör att utbyggnadstakten minskar. Arbetet med att skapa regio-
nal samordning inom den digitala transformationen fortlöper. Arbetet med att skapa 
regionsamordning inom digitaliseringsområdet fortsätter. En digitaliseringskoordinator 
är anställd sedan årsskiftet.

Budget 500 ������������������������������������� 
och telestyrelsen, kostnader 1 357 000 kronor). 

Utfall 638 000 kronor 

Projektslut 2018-12-31 

Projekt Politisk beredning för infrastruktur- och bostadsfrågor 

Projektmål Målet med beredningen är att knyta ihop infrastrukturfrågor, långsiktiga  
bostadsstrategiska frågor och regional fysisk planering. 

Uppföljning 
av mål

Den politiska beredningen med ledamöter från kommunerna och landstinget har 
träffats med fokus på arbetet med länstransportplanen och beredning av remisser. 
Diskussioner har också förts om hur bostadsfrågorna kan utvecklas.     

Budget 120 000 kronor 

Utfall 14 000 kronor

Projektslut 2018-12-31 

Projekt ��������������������������������

Projektmål T�����������������������������������������
med inriktning på hållbar samhällsplanering med lokal, regional och storregional 
����������������������

Uppföljning 
av mål

En rekrytering av en infrastrateg som tillträdde i slutet av sommaren har genomförts. 
Lönekostnaden belastar personalbudgeten.

Budget 450 000 kronor 

Utfall 0 kronor

Projektslut 2018-12-31 
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Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv

Strategi: Vi påverkar attityder till entreprenörskap

Projekt Ung företagsamhet (UF) 

Projektmål ����������������������������������������
länets gymnasieskolor. 

Visionen för Ung Företagsamhet är att alla elever i Sörmland som vill ska ha möj-
lighet att driva ett UF-företag under sin gymnasietid. Ett viktigt arbete för UF är att 
���������������������������������

Uppföljning 
av mål

Aktiviteterna inom Ung företagsamhet har ökat kraftigt under året. Intresset för företa-
gande och entreprenörskap ökar bland skolornas elever. V��������������
av länets gymnasieskolor. Regionförbundet deltog på den årliga Sörmlandsmässan 
för Ung företagsamhet, som ordförande i innovationsprisets bedömningsgrupp.  

Budget 285 000 kronor 

Utfall 285 000 kronor 

Projektslut 2018-12-31 

Projekt Samarbete med Nyföretagarcentrum  

Projektmål Samverkan kring insatser för ökat nyföretagande i Sörmland.  

Uppföljning 
av mål

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

Budget 50 000 kronor 

Utfall 46 000 kronor

Projektslut 2018-12-31 

Projekt Almi Internationella invandrarförening (IFS) 

Projektmål Via ���������������������������������������
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. 

Rådgivning till personer med utländsk bakgrund ingår i Almis verksamhet och har 
till uppgift att främja företagandet. Insatserna ska vara långsiktigt hållbara, både för 
ekonomi, jämställdhet och kulturell integration. 

Uppföljning 
av mål

Almis rådgivning till personer med invandrarbakgrund har överförts till deras ordinarie 
������������������������������������������
språkkunskaper för detta ändamål. Personer som inte har startat företag har erbjudits 
seminarier i grupp på annat språk. Företagare som redan är etablerade har erbjudits 
rådgivning enligt Almis målgruppsmodell på annat språk.   

Budget 900 000 kronor 

Utfall 902 000 kronor

Projektslut 2018-12-31
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Strategi: Vi utvecklar det regionala innovationssystemet med individen i fokus 

Projekt ��������������������������������

Projektmål Projektet har pågått i drygt tio år som en del i Vinnovas Vinnväxt-program.  
Finansiering erhålls även från EU:s regionalfond. Projektets områden är fältrobotik, 
industrirobotik och hälsorobotik. 

Regionförbundet följer projektet så att det uppnår de mål som Vinnova och EU:s 
regionalfond ställer på projektet. 

Uppföljning 
av mål

Robotdalen har under året ökat sin närvaro och synlighet i Sörmland och har genom-
fört olika aktiviteter i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Förstudier för robotisering 
har genomförts på ett antal industriföretag i länet. Ett arbete pågår för införande av 
ny teknik inom Vård&Omsorg i Eskilstuna kommun, som förväntas få spridning till 
andra kommuner i länet. 

Samarbete pågår med Agro Sörmland kring ny teknik i lantbruket. Robotdalen ingår i 
aktörsnätverket kring Smart industri i ÖMS-regionen. 

Budget 1 000 000 kronor  

Utfall 1 016 000 kronor

Projektslut 2019-12-31 

Projekt Insatser inom styrkeområden – ”Smart specialisering” 

Projektmål Under 2017 antog regionstyrelsen strategin för ”Smart specialisering” i Sörmland. 
De tre styrkeområdena: 1.Avancerad tillverkning för krävande miljöer 2.Biobaserade 
näringar – hållbar produktion och effektiv distribution 3.Verksamhetsnära digitala 
tjänster, pekades ut. Länet förväntas gemensamt arbeta för att stärka de tre om-
�����������������������������������������
de utpekade områdena utvecklas och ökar sin konkurrenskraft såväl nationellt som 
internationellt.  

Uppföljning 
av mål

Samverkansplattformen FriS, med Almi, MITC och Östsv. Handelskammaren har  
arbetat uppsökande hos industriföretagen och bidragit med råd, kontakter och 
lotsning av företagen till olika utvecklingsprogram och insatser i och utanför länet. 
Tillsammans med länsstyrelsen har det tagits fram en ny livsmedelsstrategi. Agro 
Sörmland, samverkansplattformen för gröna näringar, har utvecklats och driver nu 
�����������������������������������. Agro 
Sörmland deltar aktivt på de nationella branscharenorna och arrangerar aktiviteter för 
utveckling av företag inom den gröna sektorn. Projektet ”Stolt Mat i Sörmland” bidrar 
också till de gröna näringarnas utveckling, med fokus på förädlingssteget. Arbetet 
inom verksamhetsnära digitala tjänster redovisas under Mål 2.  

Budget 1 400 000 kronor 

Utfall 2 758 000 kronor

Projektslut 2018-12-31 

Projekt ÖMS (Östra Mellansverige) Smart specialisering 1 och 2 

Projektmål Inom ramen för samarbetet i Östra Mellansverige har de fem länen pekat ut fyra 
gemensamma utmaningsområden. Runt dessa sker gemensamma satsningar med 
��������������������������������������������
����������������������������������������
dagens energilösningar 4.Life Science med välfärd och hälsa. Styrkeområdena  
������������������������������������ 
utmaningsområden som har påverkan på tillväxten i länet. 

Uppföljning 
av mål

Ett antal projekt och förstudier pågår inom tre av de fyra gemensamma utmanings-
����������������������Tillväxtverket och EU:s strukturfonder. 
Nya kontakter och samarbeten har skapats mellan aktörer i de olika regionerna, men 
även nationellt och internationellt. På EU-nivå sker utbytet via de olika S3-plattformarna. 
Samverkan över regiongränserna i ÖMS bidrar till det regioninterna arbetet i respek-
��������������������������������������������

Budget 1 000 000 kronor 

Utfall 635 000 kronor

Projektslut 2018-12-31 

Projekt Utveckling av det regionala innovationssystemet 

Projektmål Inom ramen för strategin för smart specialisering samordnas ett väl fungerande inno-
vationsstödsystem, som genom ett kundorienterat arbetssätt bidrar till att människor, 
organisationer och företag arbetar mera innovationsinriktat, för bättre konkurrenskraft 
och ökad tillväxt samt för att lösa angelägna samhällsutmaningar. Målet är att syste-
mets aktörer, med länets fyra innovationsnoder som motor, ska samverka aktivt med 
varandra och med olika innovativa och akademiska miljöer, för att tillsammans ge ett 
så heltäckande stöd som möjligt.

I posten ingår Innovationsnoderna, Almi innovationsrådgivning, Munktell Science 
Park, Create Business Incubator och Mötesplats Innovation.  

Uppföljning 
av mål

En viss omstrukturering av länets innovationssystem pågår. Ett särskilt aktörsnätverk, 
Regional Exportsamverkan, har bildats som stöttar företag i exportfrågor������
till inkubatorn Create har ökat under året. Ett Hackaton med hållbarhetstema har 
genomförts i Nyköping. En handlingsplan för stöd till socialt företagande har tagits 
fram. Mötesplatser för innovationssystemet har genomförts vid två tillfällen under året 
med olika teman. Verksamt.se/sormland erbjuder de sörmländska företagen digital 
���������������������������������

Budget 2 430 000 kronor  

Utfall 2 920 000 kronor  

Projektslut 2018-12-31 
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Strategi: Vi bidrar till att utveckla strategiskt viktiga branscherProjekt Mälardalen Industrial Technology Center (MITC)  
���������������������������

Projektmål Syftet är att utveckla samverkan mellan företag, akademi och samhälle inom området 
industriell teknik, produktutveckling och innovation. I samarbetet ingår industriföretag 
i Mälardalen, från olika delar av Sörmland samt Mälardalens högskola. Målet är att 
MITC, i samarbete med andra regionala och nationella aktörer, ska bidra till att stärka 
industriföretagens utveckling och konkurrenskraft. T�����������������
till projektet ”Transmission”. 

Uppföljning 
av mål

MITC har under de senaste åren tagit rollen som ledande stödaktör för industriell 
utveckling i Sörmland. Inom FriS-samarbetet med Almi och Östsv. Handelskammaren 
ges stöd till små och stora industriföretag för bl. a ökad digitalisering och bibehållen 
konkurrenskraft. Hittills har ca 150 företag besökts inom samarbetet. MITC ingår i 
aktörsnätverket kring Smart industri i ÖMS. Genom ERUF-projektet ”TransMission” 
stöttas den tunga fordonsindustrins teknikomställning. Uppbyggnad har påbörjats av 
ett produktionstekniskt labb i Eskilstuna, som väntas vara i drift sommaren 2019.

Budget 500 000 kronor 

Utfall 500 000 kronor

Projektslut 2018-12-31 

Projekt Handlingsprogram för näringslivsutveckling 

Projektmål Målet är att utifrån handlingsprogrammet genomföra utvecklingsinsatser i samråd 
med länets kommuner och deras näringslivsfunktioner.  

Uppföljning 
av mål

Samordning och samverkan med länets kommunala näringslivschefer fokuserar på 
tillväxt i företagen. Näringslivscheferna styr agendan. Gruppen arbetar med gemen-
samma frågeställningar och målsättningar. Regionförbundet samordnar och för in 
frågor från regionalt och nationellt håll. 

Budget 100 000 kronor 

Utfall 15 000 kronor

Projektslut 2018-12-31 

Projekt Det regionala turismutvecklingsuppdraget 

Projektmål Målet är att följa upp att det regionala uppdraget utförs enligt upphandling.  
I uppdraget ingår fortsatt arbete med destinationsutveckling, där en viktig del är  
att professionalisera näringen och att öka lönsamheten i företagen.  

Uppföljning 
av mål

Arbetet med att utveckla Sörmland som en av Sveriges nya internationella destinationer 
fortsätter. Uppföljning sker såväl skriftligt som muntligt. De muntliga avstämningarna 
genomförs regelbundet. Arbetet med digitaliseringen i företag fortsätter att vara en 
av de viktigaste insatserna de närmaste åren. En stor del av ersättningen för det 
regionala uppdraget växlas upp med regionalfondsmedel för att stärka arbetet med 
���������������������������������������Allt inom 
uppdraget sker i nära samarbete med kommunerna. Andra starka insatsområden är 
turistisk översiktsplanering samt matupplevelser.

Budget 4 000 000 kronor 

Utfall 4 000 000 kronor

Projektslut 2019-09-30
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Projekt Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, basuppdrag 

Projektmål Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora 
företag samt stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse. Verk-
������������������������������������������
med utlåning till små och medelstora företag. Här ingår också tillväxtrådgivning och 
samverkan i Östra Mellansverige. I aktiviteten ingår att följa upp genomförandet av 
de politiskt beslutade ägardirektiven. 

Uppföljning 
av mål

�������������������������������������������-
tential. Från årsskiftet arbetar ��������������������������-
ders behov av stöd. För alla kunder görs en behovsanalys.

Budget 5 900 000 kronor 

Utfall 5 745 000 kronor

Projektslut 2018-12-31 

Projekt Almi invest 

Projektmål ������������������������������������ 
Fonden riktar sig till företag med tillväxtplaner och som är villiga att släppa in  
�������������������������������������� 
av EU:s regionalfond.  

Uppföljning 
av mål

Finansieringen av Almi Invest består av två generationers fondprojekt med bas i 
de regionala strukturfondsprogrammen. Dessa är tidsbegränsade och Fond 1, som 
startade 2009, har ett slutdatum i augusti 2020. Fond 2 startade sent 2015 och har 
sitt slutdatum år 2027. Redan vid ingången av projekten var intentionen att uppnå 
långsiktighet, dvs hitta en modell där kapitalet revolveras och återanvänds i respek-
tive region efter fondperiodernas slut. Under året fattade styrelsen beslut om att låta 
samtliga tillgångar som ligger kvar i Almi Invests fonder vid fondtidens slut ligga kvar 
hos Almi Invest för fortsatta investeringar i regionen.

Budget 920 000 kronor 

Utfall 920 000 kronor

Projektslut 2019-12-31 

Projekt ���������������

Projektmål ����������������������������������������� 
�������������������������������������. 

Uppföljning 
av mål

��������������������������������Almis deltagande i  
FriS-samarbetet för att stötta industrins utveckling. Almis innovationsrådgivare  
ingår i FriS arbetsgrupp. 

Budget 500 000 kronor 

Utfall 1 000 000 kronor

Projektslut 2018-12-31 
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Projekt Insatser för att främja övergången till en koldioxidsnål ekonomi  

Projektmål ��������������������������������������
������������������������

Uppföljning 
av mål

���������������������������������������� 
i två projekt. Det handlar om energieffektivisering i företag samt solenergi. Vi har  
representation i den grupp som ger förslag till utlysningar och diskuterar gemen- 
samma projekt inom Östra Mellansverige.  Nya projekt är på väg under början av  
det kommande året.

Budget 300 000 kronor 

Utfall 317 000 kronor

Projektslut 2018-12-31 
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Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer

Strategi: Vi prioriterar en hållbar och attraktiv boendemiljö

Projekt Regional fysisk planering 

Projektmål Med utgångspunkt från bland annat de storregionala planeringsunderlagen fortsätta 
arbetet med att ge den reviderade Sörmlandsstrategin ett rumsligt perspektiv. En 
regional fysisk planering som kan sammanväga våra regionala planeringar som 
�������������������������������������������
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

���������������������������������������� 
regional fysisk planering. Strategin innehåller två nivåer av strukturbilden och ger  
på så sätt det regionala tillväxtarbetet ett rumsligt perspektiv. Med medel från  
Tillväxtverket har arbetet med strukturbild nivå 3 fortskridit under hösten i form av 
GIS-analyser och arbetsgruppsträffar.

Budget 200 000 kronor 

Utfall 24 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt Storregionalt planeringssamarbete  

Projektmål Deltagandet innebär att aktivt medverka i den storregionala samverkansgruppen  
för Östra Mellansverige (ÖMS) och dess arbete med att ta fram gemensamma  
storregionala planeringsunderlag.

Uppföljning 
av mål

Samverkansgruppen för Östra Mellansverige (ÖMS) träffas kontinuerligt och har 
under året fokuserat på vilket sätt de strategiska inriktningarna i ÖMS-dokumentet 
ska kunna implementeras. Ett upphandlingsunderlag har utarbetats för kommande 
uppdrag avseende analys av funktionella samband och storregional samverkan – 
med fokus på Östra Mellansveriges nodstäder.

Budget 100 000 kronor  

Utfall 0 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt Landsbygdsutveckling, inklusive ”Stolt mat i Sörmland” 

Projektmål Att tillsammans med andra regionala parter som exempelvis länsstyrelsen göra  
insatser för tillväxt på landsbygden. Ett projekt inom detta är ”Stolt mat i Sörmland”. 

Uppföljning 
av mål

Tillsammans med länsstyrelsen arbetar regionförbundet med frågor som gäller lands-
bygdsutveckling. Uppföljning sker genom gemensamma möten. Stolt mat i Sörmland 
��������������������������������������
och länsstyrelsen. En livsmedelsstrategi tas fram tillsammans med länsstyrelsen. 
Strategin ska vara klar till årsskiftet. 

Budget 175 000 kronor 

Utfall 475 000 kronor

Projektslut 2018-12-31 
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Strategi: Vi skapar förutsättningarna för en god och jämlik hälsa hos sörmlänningarna 

Projekt Stöd till integrationsinsatser i länet 

Projektmål Målet är att stimulera till och medverka i insatser som lyfter fram integrationen som 
en tillväxtfaktor. Fokus ligger på medlemmarnas behov och att hitta möjligheter till 
samverkan i regionen kring frågan. 

Uppföljning 
av mål

Tillsammans med länsstyrelsen har regionförbundet stöttat kommunernas arbete 
med DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete). En regional plattform för 
DUA-samordnarna har skapats. Två träffar har arrangerats där fokus har varit olika 
teman som är aktuella i kommunernas DUA-arbete.

Tillsammans med länsstyrelsen och Strängnäs kommun anordnades ett seminarium 
med temat ¨kultur och integration som utvecklingskraft¨. Planering för nästa del i  
seminarieserien har påbörjats. Regionförbundet har under året fortsatt engagerat  
sig i länsstyrelsens integrationsstrategnätverk och deltar i ett nationellt nätverk för 
regionala integrationsstrateger. 

Budget 175 000 kronor 

Utfall 77 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt Jämställd regional tillväxt 

Projektmål Målet är att inom regeringsuppdraget för jämställd regional tillväxt verka för att  
������������������������������������������-
����������������������������������������������
satsningar på hållbar tillväxt. Inom denna budgetpost ingår också regionförbundets 
interna arbete med att förverkliga planen för jämställd regional tillväxt.  

Uppföljning 
av mål

Arbetet med det treåriga regeringsuppdraget avslutades under hösten. Kommunika-
tionsmaterialet ”JÄ!” har tagits fram under regeringsuppdraget, testats och anpassats. 
En lanseringskonferens för ”JÄ!”, för länsstyrelsens länsstrategi för jämställdhet och 
för plattformen ettjamstalltsormland.nu har genomförts. ”JÄ!” har presenterats vid ett 
�����������. Inom ramen för regeringsuppdraget och i samarbete med 
ÖMS har även ett sätt att jämställdhetsintegrera regionalfondsprocesser tagits fram. 
���������������������������������������������
modellen fortsatte under året. Under avslutningsfasen av regeringsuppdraget har två 
handlingsplaner tagits fram. Den ena för det fortsatta arbetet med Sörmlands egen 
kommunikationssatsning, den andra för det fortsatta samarbetet med modellen och 
jämställdhetsintegrering inom ÖMS-samarbetet.

Budget �������������������������������� 
intäkter 600 000 kronor från Tillväxtverket, kostnader 600 000 kronor). 

Utfall 82 000 kronor

Projektslut 2018-12-31 

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

En rapport färdigställdes ”Sörmlandsstrategin – ett folkhälsodokument?” som  
beredningens ledamöter via en länsturné tog till samtliga länets kommunfullmäktige, 
landstingsfullmäktige samt regionstyrelsen, för presentation och diskussion.

Beredningen har följt och tagit del av MDH:s projekt Hjälpmedel och Välfärdsteknik 
i 3 dimensioner (HVD3). Beredningen har också följt SKL:s arbete för att ta fram 
en samlad strategi för hälsa som mynnade ut i följande målrubriker; God och jämlik 
hälsa för barn och unga, med tre mål och indikatorer, god och jämlik hälsa, leva  
livet hela livet, med sex mål och indikatorer, god kvalitet med elva mål och  
indikatorer, hållbart och uthålligt med fyra mål och indikatorer.

Budget 100 000 kronor

Utfall 2 000 kronor

Projektslut 2018-12-31 

Projekt Insatser för genomförande av handlingsplanen för klimat och miljö  

Projektmål Regionförbundet har fått regeringens uppdrag att ta fram en handlingsplan för att 
integrera klimat- och miljöperspektivet i tillväxtarbetet. Energifrågor med koppling till 
klimat och miljö ingår i uppdraget. Syftet är att få ökat genomslag för dessa perspektiv i 
strategier, program och insatser inom det regionala tillväxtarbetet. Under året  
������������������������������

Uppföljning 
av mål

Handlingsplanens aktiviteter har till stor del planerats att ingå i regionförbundets 
ordinarie verksamhet. Utbildning av personal och politiker ingår i projektet för Agenda 
2030, Glokala Sverige. En utbildningsinsats för tjänstepersoner anordnades i oktober 
2018. Tillsammans med länsstyrelsen har ett seminarium för elfordon genomförts. 
Regionförbundet har även bistått länsstyrelsen i revideringen av den regionala klimat- 
och energistrategin och deltagit i Sörmlands miljö- och klimatråd. Som en förberedelse 
för regionbildningen har erfarenhetsutbyten gjorts med landstinget och Sörmlands 
�������������������������������������������
landsting organiserar arbetet med klimat-, miljö- och energifrågor.

Under våren beslutades att energifrågor blir ett nytt ordinarie område för region-
förbundet. En del av budgeten för handlingsplanen har använts för att genomföra 
������������������������������������������
klimat- och miljöfrågor. Inom ramen för energiområdet har bland annat rapporten 
”Räcker elen” tagits fram och en konferens om elförsörjningen arrangerades tillsam-
mans med länsstyrelsen i Södermanland.

Budget 300 000 kronor 

Utfall 284 000 kronor

Projektslut 2018-12-31 
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Regionförbundets insatser utöver mål och strategier i Sörmlandsstrategin 2020

Projekt Ledningskonferens 2018

Projektmål Målet med ledningskonferensen är att öka kunskapen om hur Sörmland påverkas av 
den globala ekonomin, inspirera till nytänkande samt att utveckla relationerna mellan 
regionförbundet och dess medlemmar.  

Uppföljning 
av mål

Ledningskonferensen 2018 hade rubriken ”Den nya regionen” och dess möjligheter 
att kunna påverka länets framtida utveckling tillsammans med kommunerna och 
övriga aktörer. Konferensen förlades till Sundbyholms slott utanför Eskilstuna den 
14–15 maj. Temat för konferensen var framsyn och ledarskap med anledning av den 
kommande regionbildningen. 

Till konferensen inbjöds, förutom presidierna i kommunerna och landstinget, även 
ledande tjänstepersoner i de tre organisationer som skulle komma att bilda Region 
������������������������������������Totalt deltog 
56 personer från de tre olika organisationerna.

Budget 100 �������������������������������,  
kostnader 550 000 kronor) 

Utfall 133 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt Morgonsoffor 

Projektmål Målet är att öka kännedomen om Regionförbundet Sörmland i ett positivt samman-
hang när det gäller företagande, marknadsföring och regional utveckling i Nyköping/
Oxelösund, KFV-regionen (Katrineholm, Flen och Vingåker) och Gnesta samt att 
stärka vårt varumärke.  

Uppföljning 
av mål

Under året har totalt åtta Morgonsoffor genomförts i Nyköping/Oxelösund, fyra i KFV-
området och fyra i Gnesta vilket är helt i enlighet med projektmålet. Utöver detta har 
regionförbundet arrangerat en Mälardalssoffa i Almedalen tillsammans med Mälar-
dalsrådet, Region Örebro och Region Västmanland.

Budget 100 ��������������������������������������
250 000 kronor) 

Utfall 129 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

 
Projekt Kraftsamling Sörmland 

Projektmål Arbetet med regionbildning fortsätter under året och även arbetet med revideringen 
av Sörmlandsstrategin. Under året kommer Sörm-landsstrategins digitala version att 
utvecklas med bland annat en portal för öppen data. I regionbildningsarbetet kommer 
�����������������������������������������-
myndigheten och landstingen in i en allt intensivare fas.  

Uppföljning 
av mål

Sörmlandsstrategin antogs av regionstyrelsen i juni. Strategin lanserades i digitalt 
format. En portal för öppen data har skapats. Arbetet med regionbildningen har  
engagerat många av regionförbundets medarbetare under året. 

Budget 2 280 000 kronor 

Utfall 826 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt Stödstruktur för ett effektivt nyttjande av EU:s strukturfonder 

Projektmål Målet är att stödja och underlätta för medlemmarna och andra aktörer att utnyttja 
���������������fektivt 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 
�����������������������������������������
��������������

Uppföljning 
av mål

���������������������������������������-
arbetet i Östra Mellansverige. Inom länet tillhandahåller regionförbundet också hjälp 
och stöd till mobilisering av socialfondsprojekt. Under året har länen i Östra Mellan-
sverige fortsatt att mobilisera inom området CO2 och för gemensamma insatser  
inom socialfondsområdet.  

Budget 650 000 kronor  

Utfall 499 000 kronor

Projektslut 2018-12-31
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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 2018 är målet att utvärdera arbetet med strukturfonderna. 

Uppföljning 
av mål

En utvärdering av det gemensamma arbetet med strukturfonderna har upphandlats 
och beräknas vara klar i februari 2019. Syftet med utvärderingen är att undersöka 
och göra en bedömning av vad fonderna har bidragit till i Sörmland. Det handlar  
dels om och på vilket sätt samarbetet inom NUTS-området och Östra Mellansverige  
har bidragit till att stärka den regionala utvecklingen i Sörmland, dels om regional-
fondernas utfall i Sörmland. Utvärderingen ska också ge svar på hur arbetet har 
utvecklats jämfört med tidigare programperioder samt förslag på hur arbetssätten  
kan utvecklas med anledning av bildandet av Region Sörmland.

Budget 300 000 kronor 

Utfall 0 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt Sörmlandsdatabasen 

Projektmål Målet är att tillhandahålla en statistikdatabas för regionens och kommunernas  
analysbehov samt ansvara för att den återkommande uppdateras med relevanta 
data. Härigenom får användarna möjlighet att på ett kostnadseffektivt och mer  
mångfacetterat sätt analysera utvecklingen. Ett viktigt mål är också att uppfylla de 
åtaganden som följer av SCB:s krav på sekretess samt att stödja övriga användare 
med kunskap i analysfrågor.  

Uppföljning 
av mål

I enlighet med regionförbundets avtal med SCB ansvarar förbundet för utbildning och 
rådgivning i databashantering och sekretessregler för länets användare. SCB:s krav 
på sekretesshanteringen har skärpts ytterligare. Användare av databasen är, förutom 
regionförbundet, Sörmlands samtliga kommuner och landstinget. 

Budget 150 000 kr 

Utfall 184 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt Nätverk för EU-samordnare 

Projektmål 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

En nätverksträff har genomförts under perioden. 

Budget 15 000 kronor 

Utfall 0 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt Medlemskap i Stockholmregionens Europaförening (SEF)  
samt Nordiska skärgårdssamarbetet. 

Projektmål Utveckla regionförbundets engagemang och medlemskap i nämnda organisationer.  

Uppföljning 
av mål

Regionförbundet har deltagit på styrelsemöten och informationstillfällen i SEF.  
Under året har medlemskapet i Nordiska skärgårdssamarbetet även fått  
tjänstemannaresurser.  

Budget 210 000 kronor 

Utfall 231 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt Reglab 

Projektmål Medlemskap och deltagande i det nationella forumet för lärande om regional ut-
veckling. 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

Regionförbundet är medlem i Reglab. Där ingår möjligheten att delta i och ta del  
av de lärprojekt och kunskapsseminarier som arrangeras. Under året har region-
förbundet deltagit i det så kallade ”Framsynsarbetet”. 

Budget 100 000 kronor 

Utfall 97 000 kronor

Projektslut 2018-12-31
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Projekt Övergripande extern kommunikation 

Projektmål Målet med förbundets kommunikation är att stärka varumärket Regionförbundet 
Sörmland samt bidra till att nå regionförbundets mål i Sörmlandsstrategin 2020. 

Inför den kommande regionbildningen ska berörda målgrupper veta att vi kan re-
gional utveckling; vi kan Sörmland, vi har kompetensen och vi vet hur det går till. 
Detta sker ur tre perspektiv, för regionförbundet, för Sörmland och för den regionala 
utvecklingen i länet. 

Den externa kommunikationen sker bland annat genom våra främsta kanaler såsom 
nyhetsbrev och hemsida och inte minst genom alla de möten och nätverk som vi 
aktivt medverkar i. 

Uppföljning 
av mål

Under året har vi publicerat totalt elva nyhetsbrev varav det sista blev ett tack och hej 
från alla medarbetarna. Utöver det har hemsidan och vårt Facebookkonto uppda- 
terats kontinuerligt. Två träffar har hållits med kommunikationschefsnätverket varav 
ett även riktade sig till det stora kommunikatörsnätverket som bjöds in till förmidda-
gens föreläsning med Paul Rapacioli från nättidningen “The Local” vars uppdrag är 
���������������������������������������. 

En andra träff med det stora nätverket arrangerades under hösten där temat var 
tjänsteutveckling.

Flera debattartiklar har publicerats under året på temat regional utveckling och en 
särskild kommunikationsinsats gjordes i samband med att den nya reviderade  
Sörmlandsstrategin antogs av regionstyrelsen den 20 juni. 

2018 avslutades med att den gamla utställningen från 2012 uppdaterades och  
kompletterades med bidrag från de senaste åren. En summering av de gångna  
��������������������������������illbakablickar”.

Budget 1 250 000 kronor 

Utfall 948 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

 
Projekt Den gemensamma nämnden för samverkan inom socialtjänst och vård  

Projektmål Nämnden är gemensam för landstinget och länets nio kommuner, med landstinget 
som värdkommun. Syftet är att tillvarata samverkanssynergier, öka effektivitet,  
förbättra kvalitet och skapa en så likvärdig service som möjligt inom regionen.  
V������������������������������������� 
överenskommelse med nämnden. 

Uppföljning 
av mål

NSV har haft fem sammanträden under året. I april genomfördes ett tvådagarsmöte. 
Stort fokus har varit på de områden där särskilda mål antagits.

Några exempel på beslutsärenden under 2018:

• Frågor rörande hjälpmedel, indikatorer för uppföljning, egenavgifter

• Reviderade riktlinjer för samverkan inom missbruks- och beroendevården

• Reviderade riktlinjer för trygg hemgång

• Innovation och välfärdsteknik

• Följeforskning, trygg hemgång

• Kartläggning hälsoundersökning av barn

Nämnden har även haft diskussionsfrågor på agendan, palliativ vård, syn- och  
hörselinstruktör, kompetensutveckling i hörselfrågor samt SIP i kriminalvården.

Budget 2 700 000 kronor  

Utfall 2 700 000 kronor  

Projektslut 2018-12-31

Projekt Samverkan kultur och turism 

Projektmål Under året kommer insatser att göras för att knyta kulturområdet och turismområdet 
närmare varandra. 

Uppföljning 
av mål

Samarbete sker mellan regionförbundet och landstinget. Under våren genomfördes 
ett länsövergripande seminarium. Planering pågår för en utredning som ska leda till 
en handlingsplan för de kommande årens arbete. 

Budget 400 000 kronor  

Utfall 397 000 kronor

Projektslut 2018-12-31

Projekt Sekreterarskap strukturfondpartnerskapet 

Projektmål Samarbete sker mellan regionförbundet och landstinget.

Uppföljning 
av mål

Regionförbundet har under året tillhandahållit en person som sekreterare åt  
Östra Mellansveriges strukturfondspartenskap. 

Budget 0 kronor 

Utfall -288 000 kronor (positivt resultat)

Projektslut 2018-12-31
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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 2018, det fjärde och sista året under mandat-
perioden, haft sex sammanträden. Dessa har, förutom 
interna diskussioner och beslut, innehållit information 
och medverkan från följande externa aktörer

Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 haft fyra 
beredningar; kompetensberedningen, beredningen 
för infrastruktur- och bostadsfrågor, beredningen 
för jämlik hälsa samt beredningen som styrgrupp för 

Sörmlandsstrategin, se separata presentationer. Dessa 
beredningar har under året haft fyra, fyra, två respek-
tive ett sammanträde.

Politisk styrning

Övriga insatser:

Landstinget: om regionbildning (övrigt).

Cradlenet: om cirkulär ekonomi och 17 globala mål för hållbar tillväxt 

Sörmlands Turismutveckling AB, STUA: lägesrapport, destinationsutveckling samt fortsatt utförare  
av det regionala operativa turismuppdraget

Business Sweden/Data med Katrineholms och Eskilstuna kommuners respektive logistikcenter:  
om internationella företagsetableringar

Agro Öst: lägesrapport, utvecklingsprojekt och samarbeten, kopplingar till Agro Sörmland och  
Vreta Kluster

T��������������������

Löwenholm consulting: om tematisk utvärdering av bredbandskoordinatorsfunktionen samt  
��������������

2

Arbetet med regionbildning och en ny Sörmlands-
strategi har varit intensivt och resurskrävande med ett 
flertal medarbetare engagerade i olika arbetsgrupper 
tillsammans med landstinget och kollektivtrafikmyn-
digheten. Arbetet med länets infrastruktur har för-
stärkts med en ny funktion som infrastrateg.  
 
Antalet tillsvidareanställda vid förbundskontoret upp-
gick vid slutet av året till 23 personer, varav 16 kvinnor 
och 7 män. Regionförbundet har vid behov komplet-
terat sin fasta bemanning med tidsbegränsade anställ-
ningar för olika projekt.  
 
Efter det att Sörmlandsstrategin antagits av regionsty-
relsen i juni påbörjades arbetet med att ta fram hand-
lingsplaner. Den nya strategin beskriver ett arbetssätt 
som är flexibelt och anpassningsbart. Ett tvärsektoriellt 
arbetssätt ska vara vägledande för det regionala arbetet. 
Ett internt utvecklingsarbete har därför pågått med att 
utveckla kontorets arbetsprocesser. Insatser kring kon-
torets digitala stöd har också genomförts under året. 
 

Från och med 2015 har förbundskontoret haft ett 
löpande miljöarbete i syfte att tydliggöra och succes-
sivt minska kontorets miljöpåverkan. Miljöarbetet har 
löpande följts upp internt i verksamheten och även 
rapporterats i delårs- och årsbokslut. 
 
Under perioden januari-december har utfallet för ned-
anstående miljönyckeltal varit:  
 
  Elförbrukning på kontoret: 10 758 kWh 2018,  

(11 291 kWh 2017).

 Tjänsteresor med bil, kilometerantal: 

     - Hyrbilar: 25 342 km 2018, (16 844 km 2017). 

     -  Privata bilar, politiker och tjänstemän: 81 804 km 
2018, (83 023 km 2017).

 Kopiering och pappersförbrukning på kontoret: 

     -  Kopiering och utskrift av dokument: 115 946 
stycken 2018, (126 355 stycken 2017). 

     -  Pappersförbrukning: 75 000 stycken 2018,  
(55 500 stycken 2017).

Förbundskontoret och det interna utvecklingsarbetet

Regiondirektör

Regional analys Regional  
utveckling

Administrativ enhet

Regional analytiker Biträdande  
regiondirektör

Strateger

Administrativ chef HR-chef

Regionsekreterare, 
administratörer, ekonom,  

kommunikationschef  
och kommunikatör

1 #jagmed delprojekt: om unga till utbildning och arbete
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Regionförbundets resultat och finansiella mål

Årsredovisningen visar förbundets ekonomi under 
tiden januari – december 2018. För att erhålla en 
rättvisande bild av regionförbundets ställning och 
resultat har intäkter och kostnader periodiserats till 
den period som de avser.

Enligt kommunallagen 8 kap 5 § ska en kommun, 
varmed jämställs kommunalförbund, för sin verksam-
het ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en 
god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges 
de finansiella mål som är av betydelse för en god eko-
nomisk hushållning.

Regionförbundets finansiella mål:
 Budget i balans (om inte synnerliga skäl finns).

  Eget kapital på en nivå som ger finansiell handlings-
beredskap, det vill säga 12 miljoner kronor.

   Nivån för kassalikviditet (betalningsförmåga på kort 
sikt) ska överstiga 100 procent. Avser kvoten kort-
fristiga fordringar + kassa + bank och kortfristiga 
skulder. 

För Regionförbundet Sörmland gäller som finansiellt 
mål att i enlighet med kommunallagen (8 kap 4 §) ha 
en budget i balans och intäkterna ska därmed överstiga 
kostnaderna. 

Utfallet för regionförbundet för perioden januari – 
december uppvisar ett negativt resultat, -7,8 miljoner 
kronor.  

Här är det viktigt att hålla isär ordinarie verksamhet, 
avvecklingskostnader samt avsättning till framtida 
pensioner (SKL:s pensionsstiftelse). Den ordinarie 
verksamheten uppvisar ett blygsamt positivt resultat, 

+0,3 miljoner kronor. Det ligger nära den prognos som 
gjordes i samband med delårsbokslutet som förutspådde 
+0,5 miljoner kronor.  

I samband med delårsbokslutet gjordes en samlad 
bedömning att avvecklingskostnaderna skulle uppgå till 
cirka 12 miljoner kronor. Utfallet för avveckling 2019 
landade på 4,1 miljoner kronor där 3,2 miljoner är  
personalrelaterat till förbundskontoret. 

Det som tillkommit gentemot prognosen är en avsätt-
ning till SKL:s pensionsstiftelse på cirka 3,2 miljoner 
kronor (inkl. löneskatt 3,9 mkr). 

I delårsprognosen förväntades det totala resultatet för 
regionförbundet 2018 bli minus 11 480 tkr. Utfallet för 
helår 2018 blev minus 7 783 tkr. 

Det egna kapitalet för perioden uppgår till 8,2 miljoner 
kronor. Då regionförbundet nu är under avveckling är 
de finansiella målen inte längre i fokus.

1 Bland annat ränteintäkter och externa föreläsningar m.m. 

2 Särskild projektbudget. De statliga regionala medlen ingår inte i regionförbundets budgetomslutning.

3 Bland annat medlemsavgift för Mälardalsrådet och kommunchefsträffar.

Budgetavstämning 

Budget 
2018

Budget-
avvikelse

Utfall 
2018

Budgetavstämning (i miljoner kronor) Utfall 
2017

Intäkter
Medlemsavgifter 42,76 42,76 00,00 40,79
Ersättning personal Länsstyrelsen 2,07 2,10 -0,03 2,03
Externa intäkter projekt och aktiviteter  
huvudverksamhet 14,71 5,00 9,71 6,91
Övrigt1 1,06 0,20 0,86 0,47

Summa 60,60 50,06 10,54 50,20

�������������������������
Tillväxtverket2 15,51 15,51 00,00 15,51

Summa 15,51 15,51 00,00 15,51

Summa intäkter 76,11 65,57 10,54 65,71

Kostnader
Huvudverksamhet -50,39 -40,17 -10,22 -42,41
Politisk styrning -2,26 -2,35 0,09 -2,23
Förbundskontoret -30,76 -22,10 -8,66 -19,86
Övrigt3 -0,47 -0,95 0,48 -0,65
Summa kostnader -83,89 -65,57 -18,32 -65,15

RESULTAT -7,78 0,00 -7,78 0,56
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håll och EU:s strukturfonder beviljats och bidragit 
till finansieringen av aktiviteterna. Dessa utbetalas i 
efterhand mot redovisade kostnader.   

Arbetet med regional fysisk planering har 
fått finansiering beviljat från Tillväxtverket. 
Projektet kallas ”Tillväxt i Sörmland kräver 

planering”. Beredningen för jämlik hälsa har träffats 
under året men hade inga aktiviteter som belastade 
budgeterade medel. En extra satsning på samarbetet 
”Stolt mat” har gjorts under året.

Huvudverksamheten uppvisar ett positivt resultat med 
cirka en halv miljon kronor. Vissa förskjutningar mel-
lan målområdena har skett. Målområde 3 har genererat 
mer kostnader än budgeterat. Detta beror bland annat 
på att förstärkningar av kontoret inte kunnat genom-
föras och att externa tjänster för att utföra de regionala 
insatserna behövts köpas in. 

ESF-projektet #jagmed har finansiering 
från ESF-rådet. Det redovisar vid boksluts-
tillfället ett resultat som överstiger budget. 

Projektet bedöms dock vara i balans vid projekttidens 
slut. Mobilisering av ESF-projekt har inte nått budget. 
En orsak till detta är att ESF-rådet omorganiserat sin 
verksamhet och inte haft så många utlysningar som 
förväntat. 

Även detta år har präglats av framtagandet 
av en ny länstransportplan som tagit mycket 
personella resurser i anspråk. Det stor-

regionala samarbetet i Mälardalsrådets ”En bättre sits” 
genererade inga kostnader under året. Beredningen 
för infrastruktur och bostadsfrågor träffades ett 
flertal gånger men har inga aktiviteter som belastade 
budgeterade medel. Det digitaliseringsinitiativ som 
påbörjades under 2017 har fortsatt och beräknas löpa 
till 2020. Under året erhöll regionen statliga medel för 
en digitaliseringskoordinator. 

Inom området har insatser för förverkli-
gandet av strategin för smart specialisering 
intensifierats under året. Vissa insatser var 

tänkta att genomföras med hjälp av förstärkningar på 
kontoret. Dessa har inte kunnat genomföras.  
Istället har externa arbetsinsatser behövt köpas in. 
Extra insatser har utförts bland annat av Almi. Vad 
gäller arbetet med smart specialisering pågår det både 
inom länet och gemensamt med andra län i Östra 
Mellansverige. Här har medel både från nationellt 

Ekonomisk sammanställning för huvudverksamheten Kommentar till utfall, prognos och budgetavvikelser 

2

1
2

1

2 550 000

2 950 000

22 002 000

1 121 000

5 862 000 

34 485 000

- 250 000

+ 1 080 000

- 2 737 000

- 21 000

+ 2 393 000

+ 465 000

Utfall 
period

Avvikelse 
budgetutfall

��������������������� 
unga och vuxna att utbilda sig och arbeta.  
Arbetsgivare har goda möjligheter att  
rekrytera rätt kompetens

Sörmland har starka  
samband med omvärlden

Sörmland har ett  
konkurrenskraftigt näringsliv

Sörmland har hållbara och  
attraktiva livsmiljöer

Övriga insatser

TOTAL NETTOKOSTNAD

2 300 000

2 205 000

21 190 000

1 475 000

7 460 000

34 630 000

Prognos  
helår

Budget 
helår

Mål

2 300 000

4 030 000

19 265 000

1 100 000

8 255 000

34 950 000

Insatser utöver Sörmlandsstrategins mål

I posten ”Kraftsamla Sörmland” ingick både akti-
viteter inför regionbildningen och revideringen av 
Sörmlandsstrategin. Några större kostnader för regi-
onbildningen har inte uppstått under året. De avsatta 
medlen för EU:s stödstruktur har inte nyttjats fullt ut. 
Den tematiska utvärderingen kom igång sent och har 
inte genererat några kostnader under året. 

���������������� 
projekt/aktiviteter
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Politiska styrningens ekonomi

Kostnader för den politiska styrningen avser  
sammanträdesarvoden till regionförbundets 
förtroendevalda samt fasta arvoden till styrelsens 
presidium och arbetsutskott. Det inkluderar också 
arvoden till de fyra politiska beredningar som till-
satts samt övriga kostnader relaterade till det  
politiska uppdraget. Övriga sammanträdes- 
kostnader som till exempel lokalhyra samt regionför-
bundets revisorer och representation ingår också. 

För helår 2018 är budgeterad kostnad 2,3 miljoner 
kronor för den politiska styrningen. Utfallet för 
perioden januari-december landar på 1,8 miljoner 
kronor. Därutöver tillkommer avvecklings- 
kostnader för regionstyrelsen 2019 på cirka  
0,4 miljoner kronor. 

Förbundskontorets ekonomi och personalredovisning

Årsbudget för förbundskontorets kostnader uppgår 
till 22,1 miljoner kronor. Kostnad för 2018 uppgår till 
30,8 miljoner kronor.  De två största förklarings-  
posterna till att budgeten överskridits är att av-
vecklingskostnader för 2019 beräknas uppgå till 
3,7 miljoner kronor samt att en extra avsättning till 
SKL:s pensionsstiftelse är gjord där regionförbundets 
pensionsreserv är placerad, belopp cirka 3,2 miljoner 
kronor. Till pensionsavsättningen tillkommer även en 
löneskatt på cirka 0,7 miljoner kronor. Denna  
avsättning tryggar framtida pensionsåtaganden.

Några andra poster som belastar resultatet i högre 
grad än budget är avskrivningar där restvärdet ska 
vara noll vid årsskiftet, semesterlöneskuld samt 
inhyrd administrativ resurs från Manpower. Övriga 
kostnader för förbundskontoret som till exempel 
lokaler, kontorsmaterial, förbrukningsmaterial m.m. 
ligger väl i linje med budget. 

Kostnader för arbetskraft är budgeterat helår 2018 till 
19,1 miljoner kronor. Utfall ackumulerat december 
landar på 26,5 miljoner kronor. Förklaringen till att 
utfallet är högre än budget är som nämnts ovan, det 
vill säga främst avvecklingskostnader för 2019 där 
3,2 miljoner är personalrelaterat samt avsättning till 
pensionsstiftelse. 

Antalet tillsvidareanställda var vid årets slut 23 personer, 
 varav fjorton kvinnor och sju män. Sjukfrånvaron har 
varit 4,50 procent vilket är 0,29 procent lägre jämfört 
med föregående år. Regionförbundet har också varit 
anslutet till företagshälsovården och subventionerat 
kostnaden för olika friskvårdsaktiviteter.

Länsstyrelsen har under 2018 överfört statliga medel 
till regionförbundet på 2,1 miljoner kronor, vilket är 
beräknat utifrån kostnaden för tre handläggartjänster.
Regionförbundet har under året hyrt lokaler av 
Klövern Magasinet AB samt köpt tjänster inom löne- 
och ekonomiadministration, drift och underhåll av 
datasystem/datakommunikation samt postservice. 
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Allmänna redovisningsprinciper

Regionförbundet Sörmland tillämpar Kommunal 
Redovisningslag (KRL) och följer de förslag och 
rekommendationer som Rådet för kommunal  
redovisning (RKR) lämnar liksom övrig redo- 
visningspraxis. 

Årsredovisningen

Årsredovisningen är uppställd enligt KRL, men upp-
ställningen på resultaträkningen är annorlunda efter-
som 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 balansräk-
ningen 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. Huvudsakli-
gen tillämpas följande avskrivningstider: Datorer och 
inventarier - fem år. I och med att regionförbundets 
verksamhet övergår till Region Sörmland från och 
med 2019-01-01 kommer datorer och inventarier att 
skrivas av helt och hållet under 2018, d.v.s. restvärdet 
kommer att uppgå till noll kronor vid årsskiftet.

Aktier och räntebärande värdepappersinnehav tas 
upp till anskaffningsvärde eller till beräknat mark-
nadsvärde om detta är lägre.

Finansiella anläggningstillgångar

Löner

Löner redovisas enligt kontantmetoden. Semester- 
löneskuld och skuld för okompenserad övertid  
redovisas som kortfristig skuld. Avläsning sker i 
december varje år. Förändringen av skulden redo- 
visas under verksamhetens kostnader. Sociala avgifter 
interndebiteras med procentuella omkostnadspålägg 
vid lönebokföringen. 

Pensionsförpliktelser

KLR anger att det endast är nyintjänade pensions-
förmåner 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.

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 tilläggs-
upplysning om leasingavtal och deras giltighetstid 
redovisas enligt rekommendationen från RKR.

Bidrag

Regionförbundet beviljar bidrag för projekt i sam-
band med att verksamhetsplanen beslutas och även 
löpande under året. Kostnaden för bidraget bokförs 
när utbetalning sker i samband med att regionför-
bundet har fakturerats eller bidrag har rekvirerats 
från projektet. Det innebär att regionförbundet kan 
ha åtagande för beviljade medel som inte utbetalats.

Resultaträkning (tkr)

2018Not 2017

Rörelsens intäkter med mera

Nettointäkter 1 74 883 65 647
Övriga rörelseintäkter 2 1 227 59
Summa intäkter med mera 76 110 65 705

Rörelsens kostnader
Övriga 3 -52 128 -42 406 

Personalkostnader 4 -31 291 -22 577
Avskrivningar 5 -434 -128
Summa rörelsens kostnader -83 852 -65 111

Rörelseresultat -7 743 594

����������������
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter -3 -3
Räntekostnader och liknande resultatposter -37 -25
������������������� -40 -29

������������������� -7 783 565

Periodens resultat -7 783 565

Balanskravsutredning

Redovisat resultat enligt resultaträkning
Avgår realisationsvinster, med mera -7 783 565

Justerat resultat enligt balanskrav KRL 4 § 4 -7 783 565

50   51

165



ÅRSREDOVISNING 2018 ÅRSREDOVISNING 2018

Balansräkning (tkr) Kassaflödesanalys (tkr)

Kassaflödesanalys (i tusen kronor)2018-12-31Not 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Inventarier, datorer och installationer 6 0 407
Finansiella anläggningstillgångar 7 519 519
Summa anläggningstillgångar 519 926

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 8 39 2 895
Övriga fordringar 9 1 525 970
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 3 968 3 247
Likvida medel 11 24 085 14 747
Kortfristiga placeringar 12 0 6 112
Summa omsättningstillgångar 29 618 27 971

SUMMA TILLGÅNGAR 30 136 28 897

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital 13 8 246 16 029
- därav periodens resultat -7 783 565
Avsättningar 14 500 1 000
Långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 15 10 243 5 143
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 11 147 6 725
Summa kortfristiga skulder 21 391 11 867

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 30 136 28 897

Ställda panter

Ansvarsförbindelser 31 december

Pensionsförpliktelser enligt KPA 17 20 386 18 656
Tillgångar i pensionsstiftelse 20 386 17 140
Regionförbundets leasingavtal är operationella 18 11 2 393

20172018

Likvida medel vid periodens början 1 januari 20 859 18 114

Periodens resultat -7 783 565
Avskrivningar som belastar detta resultat 434 128
Summa tillförda medel -7 349 693

Förändring av rörelsekapital exklusive likvida medel

Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar 1 580 -110
Minskning (-) eller ökning (+) av kortfristiga skulder 9 523 1 266
Summa förändring av rörelsekapital 11 103 1 156

Medel från den löpande verksamheten 3 755 1 849

Nettoinvesteringar

Investeringar i aktier och andelar 0 0
Investeringar i övriga anläggningstillgångar -27 -104
Summa nettoinvesteringar -27 -104

FINANSIERING

Ökning (-) eller minskning (+) av långfristiga fordringar 0 0
Minskning (-) eller ökning (+) av långfristiga skulder -500 1 000
Summa finansiering -500 1 000

Förändring av likvida medel 3 228 2 745

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar vid årets slut 24 085 20 859
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451 604

305 658

290 824

283 701

244 812

Landstinget Sörmland

Eskilstuna kommun

Nyköpings kommun

Katrineholms kommun

Strängnäs kommun

Flens kommun

Trosa kommun

Oxelösunds kommun

Gnesta kommun

Vingåkers kommun

33 914 700

3 236 192

1 678 585

1 061 396

1 042 279

519 282

363 132

342 601

323 315

278 935

Avgift för 2018 helår kr Avgift för 2018 helår kr4 Medlem 4 Medlem

      2017Noter (i tusen kronor)

Noter
           2017Noter (i tusen kronor)

Not 1 Nettointäkter

Medlemsavgifter4 42 759 40 786
Regionala medel länsstyrelsen 2 065 2 028
Uppdragsintäkter och regionala medel 30 008 22 779
Övriga bidrag 50 53
Summa nettointäkter 74 883 65 647   

Not 2 Övriga rörelseintäkter

Konferensintäkter 205 0
Övriga intäkter 1 021 59
Summa övriga rörelseintäkter 1 227 59

Not 3 Övriga externa kostnader

Bidrag och medfinansiering -25 206 -19 715
Konsultkostnader för projekt -17 350 -15 057
Gemensamma konsultkostnader -1 586 -329
Lokalkostnader -1 167 -945
Kontors- och förbrukningsmaterial -513 -522
Reparation och underhåll -129 -71
Datakommunikation, telefon, porto och kopiering -293 -266
Redovisnings-, löne- och revisionstjänster -579 -681
Konferenser och sammanträden som arrangerats -2 083 -1 741
Konferenser som arrangerats och vidarefaktureras -72 0
Resekostnader -1 066 -767 
Information -525 -910 
Övriga kostnader -1 559 -1 402
Summa övriga externa kostnader -52 128 -42 406

        2018 Not 4 Personalkostnader

Löner och ersättningar till anställda -14 227 -12 364
Arvoden, uppdragstagare -1 084 -1 229
Bilersättningar, traktamenten -344 -330
Personalavveckling -3 183 0
Delsumma löner och ersättningar -18 839 -13 923

Sociala avgifter enligt lag och avtal -6 904 -5 015
Pensionskostnader -4 251 -2 956
Övriga personalkostnader -1 298 -684
Summa soc. Avgifter och pensioner -12 452 -8 654

Summa personalkostnader -31 291 -22 577

Medelantalet anställda samt sjukfrånvaro

Antal tillsvidareanställda Antal Antal
Män 7 6
Kvinnor 16 14
Totalt 23 20

Sjukfrånvaro i % % %
Ålder

0-29 0,00% 0,00%
30-49 0,80% 3,24%
50 7,80% 1,55%
Totalt 4,50% 4,79%

Män 0,00% 0,20%
Kvinnor 6,60% 4,59%
Totalt 4,50% 4,79%

Varav sjukfrånvaro > 60 dagar av total sjukfrånvaro 89,50% 73,04%

Not 5 Avskrivningar

Årets avskrivningar -434 -128
Nedskrivningar 0 0
Summa avskrivningar -434 -128

         2018
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           2017            2017Noter (i tusen kronor) Noter (i tusen kronor)

Not 6 Materiella anläggningstillgångar

Ingående ack. anskaffningsvärde 809 1 161
Årets anskaffningar 27 104
Utrangeringar, försäljningar med mera 0 -456
Utgående ack. anskaffningsvärden 836 809

Ingående ack. avskrivningar -402 -730
Årets avskrivningar -434 -128
Utrangeringar, försäljningar med mera 0             456
Utgående ack. avskrivningar -836 -402

Utgående planenligt restvärde 0 407

Not 7 Finansiella anläggningstillgångar, aktier

Nyköping-Östgötalänken Aktiebolag org nr

556612-6636 ägarandel 18,6% 20 20

ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Org.nr 556141-8392 ägarandel 8,5% 499 499
Totalt 519 519 

Not 8 Kundfordringar 39 2 895

Not 9 Övriga fordringar

Redovisad moms 1 525 966
Övriga fordringar 0 4
Totalt 1 525 970

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror 0 0
Förutbetalda kostnader övrigt 919 900
Upplupna intäkter projekt 3 049 1 796
Upplupna intäkter övrigt 0 0
Periodiserade leverantörsfakturor 0 551
Prel. ankomstreg. leverantörsfakturor 0 0
Totalt 3 968 3 247

Not 11 Likvida medel

Bankmedel likvidkonto 24 085 14 746
Handkassa 0 1
Summa 24 085 14 747

Not 12 Kortfristiga placeringar

Penningmarknadsfond Mega 0 6 112

Not 13 Eget Kapital

Ingående eget kapital 16 029 15 465
Periodens resultat -7 783 565
Utgående eget kapital 8 246 16 029

Not 14 Avsättningar

Andra avsättningar -500       -1 000

Not 15 Leverantörsskulder -10 243        - 5 143

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Personalens källskatt -439 -386
Upplupna sociala avgifter och pensioner -4 115 -2 965
Semesterlöneskuld och upplupna löner -5 250 -814
Upplupna kostnader -1 342 -1 725
Förutbetalda intäkter 0 -835
Summa -11 147 -6 725

Not 17 Pensionsförpliktelser

Avsatt till pensioner 16 406 15 014
Löneskatt 24,26 % 3 980 3 642
Summa 20 386 18 656

Pensionsreserv i SKL:s pensionsstiftelse 17 216 15 040
Avsättning i bokslut 3 170 2 100
Summa 20 386 17 140

Not 18 Leasingavtal med mera

Regionförbundets samtliga leasingavtal är operationella. 

Inget av leasingavtalen överstiger 3 år. 11 2 393

         2018          2018
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2011 blev jag ordförande för Regionförbundet  
Sörmland, jag hade dock tidigare deltagit i arbetet 
som ledamot inom förbundet. Redan då präglades 
arbetet av IT-frågor, internationella utbildnings-
projekt med bland annat Ryssland, medlemskap 
i AER, Assembly of European Regions. På 
uppdrag av förbundets medlemmar drev vi 
frågor kring infrastruktur, kommunikatio-
ner, näringslivsutveckling, arbetskraft-
försörjning och kompetensutveckling.
Regionförbundet skulle vara en 
drivkraft för den lokala och regionala 
utvecklingen i Sörmland och verka för att 
länet blev en allt viktigare del i hela Stock-
holm-Mälarregionen.
 
Under alla år har regionfrågan förföljt oss 
genom olika statliga utredningar men aldrig 
kommit till skott. Alla ville ha en regionförsto-
ring men alla ville också ha olika gränser och 
vem man ville samarbeta med. Till slut blev alla 
överens med sig själva och var och en bildade 
en egen region. Inte helt lyckat med många små 
regioner och två stora, Skåne och Västra Göta-
land. Det positiva är dock att staten får en  
likartad organisation i hela landet för de regionala 
utvecklingsfrågorna. För Sörmland innebär det 
också att tre organisationer blir en vilket stärker 
oss som region och gentemot vår omvärld.
 

Frågor som jag minns speciellt är medfinansieringen 
av Citytunneln, infrastruktursamarbetet inom  

Mälardalsrådet, ”En bättre sits”, strukturfonds-
samarbetet inom EU, beskedet om att vi nu bygger 

Ostlänken, utvecklingen av Skavsta och Mälar-
dalens högskola, ”Morgonsofforna” i hela 
länet, värdskapet för AERs sommarskola, 

Mälartingen, utvecklingen av besöks-
näringen genom ”Destinationsutveckling 

Sörmland” och mycket, mycket mera.
 

Att få vara del i detta utvecklingsarbete har 
varit en förmån. Att få leda en organisation 
med så många professionella medarbetare 

har varit ett nöje. Att få alla kommuner och 
landstinget att gå åt samma håll har inte 

alltid varit lätt men väldigt stimulerande i 
vårt samarbete.

Slutligen vill jag önska Region Sörmland  
all lycka i sitt kommande arbete för  

regionens bästa.
 

Viking Jonsson, ordförande för 
Regionförbundet Sörmland

Slutord för  
Regionförbundet Sörmland
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Box 325, 611 27 Nyköping
Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64

Telefon: 0155 778 90  E-post: info@region.sormland.se
www.region.sormland.se

”Det ska vara enkelt att förverkliga sina  
drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland.”
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Regionförbundet Sörmland 
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31 
KPMG AB 
2019-02-27 

1 Inledning och syfte 
Vi har på uppdrag av revisorerna i Regionförbundet Sörmland granskat intern kontroll, 
bokföring och förvaltning i förbundet för räkenskapsåret 2018. Rapporten innehåller 
iakttagelser från bokslutsgranskningen med avseende på väsentliga poster, och för 
övriga poster endast om det ansetts nödvändigt mot bakgrund av utförda noteringar i 
samband med granskningsarbetet. 

Vi har tidigare lämnat var rapport från granskning av delårsrapporten för året. 

Alla belopp är angivna i tusentals kronor (tkr) om inte annat anges. 

1.1 Syftet med granskningen 

Granskningens syfte är att pröva om årsredovisningen är upprättad i enlighet med den 
kommunala redovisningslagen, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande 
bild av verksamhetens resultat och ställning samt att beskrivningen av verksamhetens 
resultat och måluppfyllelse är fullgod. 

Med rättvisande bild avses: 

D att tillgångar och skulder existerar och avser förbundet, 

D att tillgångar och skulder värderats och klassificerats korrekt, 

D att förbundets samtliga tillgångar och skulder medtagits, 

D att inkomster och utgifter i allt väsentligt periodiserats korrekt, d v s avser verksam-
hetsåret. 

D att god redovisningssed i övrigt uppfylls, bl a vad gäller krav på information i 
förvaltningsberättelse och tilläggsupplysningar (noter) 

Vidare är syftet att granska om en tillfredsställande redovisning ges utifrån kommunal-
lagens krav på att mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushåll-
ning ska anges. 

1.2 Omfattning 

Granskningen av årsredovisningen har inriktats mot väsentliga poster och avvikelser 
samt omfattar även bedömning av förbundets ekonomiska ställning och utveckling. 
Granskningen omfattar såväl analytisk granskning som substansgranskning av 
verifierande underlag. 

Granskningen har utförts i enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag samt 
god revisionssed för kommuner, landsting och kommunala förbund. 

2 
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Regionförbundet Sörmland 
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31 
KPMG AB 
2019-02-27 

2 Förvaltningsberättelsen 
Förvaltningsberättelsen ska enligt den kommunala redovisningslagen (kap 4) ge en 
samlad bild över förbundets utveckling under året samt framtida utveckling. Vidare ska 
förvaltningsberättelsen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den 
budget som fastställts för verksamheten samt ange på vilket sätt ett eventuellt 
underskott ska regleras. Uppgift om personalförhållanden och sjukfrånvaro skall 
lämnas. 

Förvaltningsberättelsen ska även innehålla en samlad redovisning av förbundets 
investeringsverksamhet samt en utvärdering av målen för god ekonomisk hushållning. 

2.1 Finansiella mål 

Förbundets finansiella mål är följande: 

D Budget i balans 
D Eget kapital på minst 12 nnnkr 

Kassalikviditet överstigande 100 % 

Under föregående år har den verksamhet som tidigare ingått i förbundet övergått till en 
gemensam nämnd där landstingen är värdkommun. Målet budget i balans är inte 
uppfyllt och beror på avvecklingskostnader för förbundet, hade inte förbundet haft 
dessa kostnader för avveckling samt avsättning till framtida pensioner hade förbundet 
visat ett positivt resultat om 0,3 mkr. Övriga mål är uppfyllda. Vi bedömer att dessa 
kostnader ligger inom ramen för målet om god ekonomisk hushållning. 

Årets resultat uppgår till -7,8 mkr och balanskravet är inte uppfyllt. 

För övrigt bedöms förvaltningsberättelsen ge en tydlig bild av de verksamheter som 
förbundet bedriver. 

2.2 Verksamhetsmål 

I årsredovisningen anges mål, uppföljning av mål, budget, utfall och projektslut för varje 
projekt. Utfallet kommenteras och det finns grund för ekonomisk uppföljning. Vi 
bedömer att förbundet har god ekonomisk uppföljning. Vi anser att det är viktigt att 
analysera nyttan med genomfört projekt och eventuella förändringar och konsekvenser 
som projektet bidragit till. 

3 Resultat- och balansräkning 

3.1 Resultaträkning 

Förbundet redovisar ett negativt resultat på -7 800 tkr jämfört med 565 tkr för år 2017. I 
delårsbokslutet per 31 augusti prognostiserades ett resultat på -11 480 tkr vid årets 
slut. 
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Regionförbundet Sörmland 
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31 
KPMG AB 
2019-02-27 

Årets intäkter uppgår till 76 110 tkr (föregående år 65 705 tkr) att jämföra med 
budgeterade intäkter på 65 570 tkr. Avvikelsen mot budget förklaras främst med högre 
intäkter avseende externa intäkter för projekt och aktiviteter för huvudverksamhet. 

Verksamhetens kostnader uppgår till 83 890 tkr (föregående år 65 150 tkr) att jämföra 
med budgeterade kostnader på 65 570 tkr. Kostnadsökningen jämfört mot budget är 
framför allt hänförlig till huvudverksamheten samt Förbundskontoret. 

3.2 Balansräkningen 

Nedan kommenteras iakttagelser från granskning av balansposter. 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar har i år skrivits av till fullo med anledning av 
sammanslagningen med Landstinget. 

Det finns inga väsentliga anmärkningar. 

Kundfordringar 

Årets kundfordringar uppgår till 39 tkr (föregående år 2 895 tkr). Kundfordringarna har 
stämts av mot reskontran utan väsentlig anmärkning. Minskningen av kundfordring 
beror på sammanslagningen av Landstinget. 

Övriga fordringar 

Kortfristiga fordringar uppgår till 5 493 tkr (föregående år 4 217 tkr). De största 
förändringen jämfört med föregående år beror på högre förutbetalda intäkter för projekt 
som kommer att avslutas. 

Kassa, bank och kortfristiga placeringar 

Likvida medel 24 085 tkr (14 747 tkr) är högre än föregående år och förklaras med att 
förbundet drivit in fordringar och upplupna intäkter då förbundet upplöses. Posten har 
stämts av mot engagemangsbesked. Kortfristiga placeringar 0 tkr (6 112 tkr) har 
avslutats under året. 

Leverantörsskulder 

Vi har granskat posten mot reskontran och även utfört en åldersanalys på 
leverantörsskulderna i syfte att säkerställa att förbundet inte har gamla oreglerade 
skulder som uppgår till väsentliga belopp. Inga belopp har noterats i åldersanalysen. 
Posten har ökat med ca 5 mkr mot föregående år, vilket beror på att förbundet har 
avslutat det som de åtagit sig. 
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Regionförbundet Sörmland 
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31 
KPMG AB 
2019-02-27 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Posten består av personalrelaterade kostnader på 9 804 tkr (föregående år 4 165 tkr) 
samt övriga poster 1 342 tkr (2 560 tkr). En förklaring till ökningen är avgångsvederlag 
om 3,1 mkr till regiondirektören. Vi har utfört periodiseringskontroll för att säkerställa att 
kostnaderna och intäkterna hänför sig till rätt år. Vi har noterat att två fakturor som 
avser perioden januari-mars 2019 om totalt 328 tkr som har kostnadsförts 2018. Dessa 
kostnader har accepterats som upplupna då de är hänförliga till förbundet. 

Eget kapital 

Balanserade vinstmedel från tidigare år uppgår till 16 029 tkr. Årets resultat visar 
ett underskott om 7 783 tkr och balanserade vinstmedel uppgår till 8 246 tkr per 
balansdagen vilket innebär en soliditet på 40 %. 

3.3 Övriga noteringar 

I samband med sammanslagningen med Landstinget har ett avgångsvederlag 
beslutats och utbetalats till regiondirektören då anställningen upphört. Detta har 
granskats och vår bedömning är att beslut har skett i enlighet med gällande regler och 
riktlinjer. Ordförande har agerat i enlighet med delegationsordningen och beslut från 
regionstyrelsen. 

4 Intern kontroll 
Enligt Kommunallagen ska förbundet säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig 
inom sitt område. Vi har granskat väsentliga processer i förbundet. Följande processer 
har granskats: 

> Bokslutsprocessen 
> Intäktsprocessen 

Vi har även tagit del av och läst samtliga protokoll, granskat moms och andra skatter 
och avgifter på helårsbasis. 

Inga brister noterats och den interna kontrollen bedöms på en övergripande nivå som 
tillfredsställande 

Susann Eriksson 

Auktoriserad revisor 
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S 5 Slutredovisning och förvaltningsberättelse för
Regionförbu ndet Sörm Iand
Dnr l8-{67

Sammanfattning

Landstingsfullmiiktige och respektive kommunfullmäktige har beslutat att Regionftir-
bundet Sörmland ska awecklas från och med 2019-01-01 och att utse regionstyrelsen
till likvidator fiir Regionftirbundet Sörmland. Regionftirbundets verksamhet med per-
sonal övertas av Region Sörmland.

Beslutsunderlag

Tjtinsteskrivelse, 20 I 9-04-04
Bilagor:

o Meddelande om frrändring av avtalspart,20l8-l}-23
o Tjåinsteskrivelse likvidation Regionftirbundet Sörmland,20l8-09-07, samt reg-

ionstyrelsens protokoll 2018-10-04 $ 37
. Överfrring av pensionsstiftelse (SKL), Låinsstyrelsen i Stockholm, beslut

20t9-0t-17
o Fullmakt Regionftirbundet Sörmland - KPA Pension,2018-12-18
o Aktieöverlåtelse Nyköping-Östgötalänken AB, 2019-02-25
o Aktieöverlåtelse Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, 2019-03-11
o Underlag utskiftning av tillgångar vid likvidation
o Resultaträkning per 2019-03-31
o Balansråikning per 2018-12-31 och 2019-03-3I
o Utredning av behov av åtgiirder inftlr regionbildningen angående arkiv- och in-

formationshantering, Landstinget Sörmland, 201 8
o Förbundsordning ftir Regionftirbundet Sörmland, fran den l juli 2009

forts

Box 325, 61 1 27 Nyköping
Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64
Telefon: 015$778 90
E-post: info@reg ion,sormland.se
Hemsida: www.region.sormland.se
Org nr:222040-'1545

Ju3hrås

l,fei
Protokollsutdraget intygas
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SORMLAND PROTOKOLL

Regionstyrelsen 20 1 9-04-12

forts $ 5

Regionstyrelsens beslut

1. Slutredovisning inklusive örvaltningsberättelse och redovisningshandlingar god-
kåinns.

2. Tillgangama fordelas enligt ftirbundsordningen.

3. Slutredovisningen delges medlemmarna.

4. Regionftirbundet Sörmland avregistreras.

Protokollsutdrag
Kommunerna i Sörmland
Region Sörmland
Akten

Box 325, 61'l 27 Nyköping
Besöksadress: Storhusqvarn, Våstra Kvarngatan 64
Telefon:0155-778 90
E-post info@region.sormland.se
Hemsida: www.region.sormland.se
Org nr: 222000-1 545

Justeras

4
Protokollsutdraget intygas
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ERCEIoTFÖRBUNDET
SORMI-,AND TJÅNSTESKRIVELSE

Ha nd låg ga re:
Magnus Hanberth, 073-4040480
M ag n u s. han berth@ reg i o nsorm la n d. s e

-rl
Box 325, 61 1 27 Nyköping
Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngåtan 64
Telefon:0155.778 90
E-post: info@region,sormland.se
Hemsida: wwwregion.sormland.se
Qrg nr:22200O-1545

Datum Dnr

2019-04-04 18-067

Regionstyrelsen

S I utredovis n i n g oc h förvaltn i n gs berättelse för Reg io nförbu ndet
Sörmland

Avveckl i n gsprocessen för Reg ionforbu ndet Sörm land

Landstingsfullmäktige och respektive kommunfullmäktige har beslutat att
Regionftirbundet Sörmland ska awecklas från och med 2019-01-01 och att utse
regionstyrelsen till likvidator fiir Regionftirbundet Sönnland. Regionfiirbundets
verksamhet med personal övertas av Region Sörmland.

Li kvidato rs förvaltn i ngsberättelse
Likvidation av regionfiirbundet

Landstinget Sörmland beslutade tillsammans med Regionftirbundet Sörmland och
SKTM att bilda region från 2019-01-01. Region Sörmland övertog verksamheten
från 2019-01-01. Regionen har tagit över och fortsätter driften av regionftirbundets
projekt som inte avslutats innan 2018 års utgång. För projekten gäller att de
fordringar och skulder som regionforbundet hade 20 I 8- I 2-3 I övertas av regionen.
Vidare övertog regionen ansvaret ftir Regionftirbundet Sörmlands avtal med
leverantörer som har fortsatt giltighet under är 2019 och framåt. Samtliga
avtalsparter har informerats om att Region Sörmland går in som ny avtalspart. Se
bilaga; Meddelande om ftirändring av avtalspart.

Regionfiirbundet Sörmlands arkiv överlåimnas till regionarkivet och diir regionarkivet
ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut ftjr de handlingar som tas emot, se bilaga;
Tjänsteskrivelse likvidation Regionftirbundet Sörmland.

Sveriges Kommuner och Landstings Pensionsstiftelse har anmält till Länsstyrelsen i
Stockholm att Regionftirbundet Sörmlands näringsverksamhet har övergått till
Region Sörmland. Stiftelsen ansöker därftir om tillstånd att Regionfiirbundet
Sörmlands andel i stiftelsen ska överföras till Region Sörmland. Låinsstyrelsen i
Stockholm län har lämnat medgivande om att Regionftirbundet Sörmlands andel i
Sveriges Kommuner och Landstings Pensionsstiftelse fir överftiras till Region
Sörmland. Se bilaga; Överfdring av pensionsstiftelse.

Sida 1(3)
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Hantering av pensionsåtagande för Regionftirbundet Sörmlands tidigare anställda
som från och med 201 9-01 -0 I tillhör Region Sörmland kommer per 20 19-04-0 I
flyttas från Skandia och Skandikon Administration Aktiebolag till KPA Pension. Se

bilaga; Fullmakt Regionförbundet Sörmland - KPA Pension.

Regionförbundet Sörmlands finansiella anläggningstillgångar i form av aktier har
överlåtits till Region Sörmland till bokftirt värde. Det gäller aktier i Nyköping-
Östgötalänken AB och aktier i Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB.
Övriga aktieägare har getts möjlighet att köpa aktierna men avböjt. Se bilagor;
Aktieöverlåtelseavtal Nyköping-Östgötalänken AB och Almi Företagspartner
Stockholm Sörmland AB.

Övergången baseras på bokslut per 3 I december 20 I 8 och som har granskats av
regionftirbundets revisorer. Principerna ftir hantering av tillgångar och skulder i
likvidationen har beslutats av medlemmarna i samband med beslut om likvidation.
Det innebär att regionörbundets eget kapital återbetalas till medlemmama och att
Region Sörmland övertar tillgångar och skulder.

Under ftirsta kvartalet 2019 har kundfordringar, leverantörsskulder, skatter m.m.
reglerats. Äterstående balansposter kommer att överftjras till Region Sörmland i
samband med att det egna kapitalet återbetalas. Där ingår bland annat
projektrelaterade interimsposter samt upplupna skulder till personal och
semesterlöneskuld.

Fördelning av det egna kapitalet sker enligt principema i ftirbundsordningen.
Förbundets balansräkning är därmed avvecklad. Se bilaga; Underlag utskiftning av
tillgångar vid likvidation.

Regionftirbundet Sörmland, org.nr 222000-1545, kan efter att tillgångarna fordelats
avregistreras.

Angående kallelse på okända borgenärer så ftlreligger ingen rättslig skyldighet ftir
regionfdrbundet. Eventuella krav från okänd borgenär kan riktas mot någon medlem
och medlemrnama svarar sedan solidariskt ftir sådan skuld.

Bilagor:

o Meddelande om örändring av avtalspart,20lS-10-23
o Tjänsteskrivelse likvidation Regionftirbundet Sörmland, 2018-09-07, samt

regionstyrelsens protokoll 2018-10-04 $ 37
. Överföring av pensionsstiftelse (SKL), Länsstyrelsen i Stockholm, beslut

2019-0t-17
. Fullmakt Regionftirbundet Sörmland - KPA Pension,2018-12-18
r Aktieöverlåtelse Nyköping-Östgötalänken AB, 2019-02-25
o Aktieöverlåtelse Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, 2019-03-1 I
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o Underlag utskiftning av tillgångar vid likvidation
o Resultaträkning per 2019-03-31
o Balansriikning per 2018-12-31 och 2019-03-31
r Utredning av behov av åtgärder inftir regionbildningen angående arkiv- och

informationshantering, Landstinget Sörmland, 20 I I
o Förbundsordning ftir Regionfiirbundet Sörmland, från den l juli 2009

Förslag till Regionstyrelsens beslut
I . S lutredovisning inklusive fiirvaltningsberättelss och redovisningshandlingar

godkänns.

2. Tillgångarna fordelas enligt fiirbundsordningen.

3. Slutredovisningen delges medlemmarna.

4. Regionftirbundet Sörmland avregistreras.

REGTONFÖRBUNDET SORMLAND
F

Catharina
Tidigare biträdande regiondirektör Tidigare ekonomiansvarig

Beslutet expedieras till
Kommunerna i Södermanlands län
Region Sörmland
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-13 KS/2019:191 - 041 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja ansvarsfrihet för direktionen 
för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och dess enskilda 
medlemmar samt att lägga årsredovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin 
årsredovisning för 2018 tillsammans med revisionsberättelse och revisorernas 
granskning av densamma.

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet uppvisar ett nollresultat för 2018. Budgeten för 
helår uppgår till 0 mkr. Medlemsbidraget uppgår till 643 mkr och 
verksamhetsintäkterna uppgår till 207 mkr. Verksamhetens kostnader uppgår till 844 
mkr.

Revisorernas sammantagna bedömning är att Kollektivtrafikmyndighetens 
årsredovisning i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och ställning per den 
31 december 2018. Därför tillstyrker revisorerna ansvarsfrihet för förbundets direktion 
och de enskilda ledamöterna. 

Ärendets handlingar
 Sammanträdesprotokoll från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, 2019-03-15, § 2
 Årsredovisning 2018 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
 Revisionsberättelse för år 2018
 Granskning av årsbokslut 2018, EY

 
Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Region Sörmland
Akt

LIX: 56
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Antal 

registrerade på 

Mina sidor 
Ökning med 62 % jmf med 2017  

 

31 041 

Fria resor  

för skolungdom 
Antal påstigande  

(i snitt 26 resor per kort)  

470 000  

Intäktsutveckling 
  

Försålda produkter exkl. 

skolkort jmf med helår 2017 

 

+ 4 % 

Antal 

medarbetare 
Månadsanställda 31 december 

60 % kvinnor, 40 % män 

72 
2017: 74 

 

Förnybara drivmedel Antal 

genomförda 

serviceresor 
 

Ökning med 4,8 % 

425 683 

Nöjd Kund Index 

 
Total 

sjukfrånvaro 
Helår 2017: 6,3 % 

5,7 % 

Servicecenter 
Trevliga, tillmötesgående och 

professionella 

Högsta betyg är 5 

 2017: 4,79 

4,93 
(Augusti 2018: 5,0) 

Hållbart  

Medarbetar-

engagemang 

76 
2017: 80 

Årets resultat  

Innan slutreglering av 

medlemsavgifter:  

56,6 miljoner 

 

Efter slutreglering: 

83 kr 

  

Ekonomiskt utfall  

53 730 tkr 
 

Jmf med budget 
Totalt: 56 593 tkr 

Allmän: 52 242 tkr 

Särskild: 4 350 tkr 

Påstigande buss 
Inkl. skolkort 

 

12,4 miljoner 
Ökning med 7 %  

(4 % exkl. skolkort och fria resor) 

jmf 2017 
 

Nyckeltal  

2018 

Påstigande  

tågtrafik 
 

Jmf med samma period 2017: 

Nyköpingsbanan + 8 % 

Svealandsbanan + 7 % 

Sörmlandspilen - 1 % 

UVEN + 3 % 

Gnestapendeln + 4 % 

 

Allmänna 

kollektivtrafiken 

97 %  
Enligt gröngas-

principen: 100 % 
 

2017: 99 % 
 

 
 

Särskilda 
kollektivtrafiken 

88 %  
 

 

2017: 88 % 

Resande i  

allmänna 

kollektivtrafiken 

63 % 
 
 

 

 
 

Resande i 
särskilda 

kollektivtrafiken  
4,39 av 5 
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MYNDIGHETENS  
ORDFÖRANDE HAR ORDET 

På många sätt har 2018 varit ett 

förändringens år. Under hela året 

har förberedelserna pågått för att 

kliva in i en ny organisation. Vårt 

fokus har varit att skapa bästa 

tänkbara förutsättningar för 

bildandet av Region Sörmland 

som vi från och med 2019 klivit in 

i tillsammans med landstinget 

och Regionförbundet. Det är med 

glädje och stolthet jag 

konstaterar att det stora 

förändringsarbetet under året präglats av engagemang, 

nyfikenhet och framåtanda. Precis det som behövdes för att 

kunna skapa en smidig organisationsövergång när 2018 blev 

2019 och myndigheten blev en del i Region Sörmland.   

Minst lika stolt och glad är jag också att vi parallellt med 

detta omfattande arbete har fortsatt att förbättra 

förutsättningarna för den lokala kollektivtrafiken i länet. Vi 

har verkligen lyckats med den svåra utmaningen att 

kombinera framåtblickande förberedelser inför 

regionbildningen med att samtidigt ständigt vara till tjänst 

här och nu för våra resenärer. Vi ser återigen att 

resestatistiken för den allmänna kollektivtrafiken fortsätter 

att öka. Under sommaren genomförde regeringen sitt 

initiativ med fria resor för skolungdomar och våra 

direktutskickade fria skolkort validerades 450 000 gånger på 

bussarna. Det visar på den viktiga roll som kollektivtrafiken 

har i många människors vardag, inte minst för våra 

ungdomar.      

För länets pendlare är kollektivtrafiken direkt avgörande för 

att överhuvudtaget få ihop livspusslet. Även här har det 

hänt mycket under året. Under sommaren premiärvisades 

de nya Mälartågen under en visning som fick stort intresse 

både från media och allmänheten. Vi har också lanserat den 

nya Movingo-appen samtidigt som tidtabellerna anpassats 

för att avgångar med buss och tåg ska passa ännu bättre 

med varandra. Jag vill påstå att det tack vare dessa 

förbättringar aldrig har varit enklare och smidigare att 

arbetspendla i regionen. Och jag lovar att vi kommer 

fortsätta vårt arbete för att förbättra förutsättningarna 

ytterligare för denna grupp även under 2019.   

 

Jag vill också passa på att lyfta våra medarbetare på 

Servicecenter som under året uppnådde betyget fem av 

fem möjliga i kundundersökningens påstående att ”De som  

svarar är trevliga, tillmötesgående och professionella”. 

Bästa tänkbara resultat och otroligt roligt att se, eftersom 

dessa medarbetare är myndighetens ansikte utåt med 

daglig direktkontakt med våra resenärer. Ett sådant resultat 

kommer heller inte av sig självt, utan är frukten av ett 

målmedvetet och ambitiöst arbete från alla inblandade.  

När vi nu lägger detta förändringens år bakom oss gör vi det 

trygga i vetskapen att vi har gjort allt vi kan för att på bästa 

sätt kliva in som en del i Region Sörmland. Det har vi lyckats 

med samtidigt som vi också avsevärt har förbättrat den 

lokala kollektivtrafik som bara blir allt viktigare för 

sörmlänningarna. 

Tack alla medarbetare för det exemplariska arbetet under 

ett minst sagt händelserikt 2018. Och tack alla resenärer 

som väljer det smarta och miljövänliga alternativet att resa 

kollektivt tillsammans med oss. Varje gång du väljer bussen 

eller tåget framför bilen gör du en insats i kampen för en 

bättre miljö. I den kampen har vi en nyckelroll och vi 

kommer att fortsätta kämpa för en renare framtid även 

under åren som kommer. 

 

 

Monica Johansson 

Ordförande 

”Vi har lyckats kombinera  

stora förberedelser inför 

regionbildningen med att 

samtidigt vara till tjänst  

och förbättra trafiken  

för våra resenärer.” 
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VÅR FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Här berättar vi om myndighetens arbete och vad som har hänt under det gångna året 2018. Vi redogör också för verksamheten 

ur olika perspektiv samt om årets måluppfyllelse innan vi slutligen blickar framåt mot de utmaningar som ligger framför oss i 

den närmaste framtiden. 
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SAMMANFATTNING 
Sedan sju år tillbaka har kollektivtrafikfrågorna organiserats 

i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. 

Under de åren har myndigheten också fått ytterligare 

uppdrag från Länstrafiken Mälardalen AB, Länstrafiken 

Sörmland AB och från de kommunala medlemmarna.  

Den 1 januari 2019 övergick kollektivtrafikfrågorna till det 

nybildade Region Sörmland – en sammanslagning av 

kollektivtrafikmyndigheten, Landstinget Sörmland och 

Regionförbundet Sörmland. Dessutom införlivades det 

helägda bolaget Länstrafiken Sörmland AB och de delägda 

bolagen MÄLAB, AB Transitio och Samtrafiken i Region 

Sörmland. Detta är därmed den sista årsredovisningen som 

skrivs för Kommunalförbundet Sörmlands 

Kollektivtrafikmyndighet. 

Myndigheten har via beslut överlämnat sin upprättade och 

beslutade Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) till 

Region Sörmland att införliva i sin Verksamhetsplan och 

budget 2019 (2020-21). Därutöver har myndigheten lämnat 

över ett antal andra rekommendationer såsom att påbörja 

revidering av det regionala trafikförsörjningsprogrammet. 

Även för 2019 är den förväntade utvecklingen att 

måluppfyllelse i all väsentlighet bedöms som positiv.  

Fortsatt aktiv utveckling av tjänster och produkter 

Den samlade bedömningen av verksamhetens 

måluppfyllelse är att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 

även 2018 i stora delar uppfyller en god ekonomisk 

hushållning. Det finns flera anledningar till den 

bedömningen. Några exempel är en fortsatt ökad 

resandeutveckling i tåg- och i busstrafiken, allt nöjdare 

kunder, en ökad intäktsnivå, en mer tillgänglig 

kollektivtrafik enligt nationella kriterier samt en alltmer 

digitaliserad verksamhet.  

Något som också bidrar till vår måluppfyllelse är att vi på 

olika sätt skapat fler förutsättningar för att Sörmlands 

medborgare ska kunna leva, växa och verka här och i 

Mälardalen. Vi har bland annat driftsatt ny upphandlad 

trafik inom ramen för Program Trafik 2019-2021. Vi har 

också utvecklat betallösningar för Sörmlandstaxan och nya 

betaltjänster via app och webb för Movingo.  

Under 2018 fick fler hållplatser i Sörmland realtidsskyltar, 

en ny tågdepå invigdes i Eskilstuna och dubbelspåret mellan 

Härad och Strängnäs på Svealandsbanan färdigställdes. Det 

har också arbetats alltmer konkret inför infasningen av 

regionens nya tåg under 2019.  

På många sätt har 2018 varit ett förändringens år, men 

även ett splittrat år där vi har lyckats kombinera stora 

förberedelser inför regionbildningen med att samtidigt vara 

till tjänst och förbättra trafiken för våra resenärer. 

Samordningen av kollektivtrafiken tog fortsatta steg under 

2018. Bland annat gav Nyköpings kommun myndigheten i 

uppdrag att ansvara för planeringen av skolskjuts, utöver 

att ansvara för upphandling och samordning av deras 

skolskjutstrafik. Ett uppdrag som myndigheten sedan 

tidigare endast fått i delar av Eskilstuna kommun. Det 

innebär att fler delar läggs till den avtalsportfölj som 

myndigheten förfogar över. På så sätt får vi bättre 

förutsättningar till ännu fler samordningsvinster som 

kommer länets skattebetalare till del. Fler kommuner är 

välkomna att ansluta sig till samordningen som helt och 

håller utförs med ambitionen att länets kollektivtrafik ska 

vara ett effektivt, sammanhållet och integrerat trafiksystem 

inom Sörmland och till angränsande län. 

Under året fortsatte Program Trafik 2019-2021. Genom det 

ska samtliga kommande trafikupphandlingar säkerställas. 

Under året tilldelade vi trafikavtal, vi slöt avtal och vi 

fortsatte att arbeta intensivt med kravställning för de 

kommande projekten med nya busstrafikavtal i Norra 

Sörmland (Eskilstuna) och Östra Sörmland (Strängnäs).  

Vårt strukturerade arbete med både genomförda och 

kommande upphandlingar skapar goda förutsättningar för 

att Region Sörmland och länets kommuner ska kunna göra 

bra affärer. Men också att de kan samordna trafiken, 

utnyttja fordonen bättre, vara kostnadseffektiva och ta en 

större miljöhänsyn.  

Även förvaltningen och underhållet av våra depåer och 

fastigheter fortsatte, för att hålla en god standard och på så 

sätt bidra till en god arbetsmiljö för trafikföretagens 

anställda. Dessutom bidrar underhållet till hela och rena 

fordon.  

Aktiv part i regionala och nationella trafikforum 

Under året har myndigheten deltagit i de nationella och 

storregionala forumen som pekats ut som prioriterade för 

kollektivtrafikens utveckling. Där finns SKL (Sveriges 

Kommuner och Landsting) men även Mälardalsrådet och 

dess process En Bättre Sits samt Mälardalstrafik (MÄLAB). 

Myndigheten har även under 2018 arbetat aktivt för att 

synliggöra att affärsmodellen för tågens tillträde till spår 

behöver anpassas till rådande lagstiftning och 

resandeutveckling. Det gäller i synnerhet de så kallade 

prioriteringskriterierna. 

Fler som reser 

2018 fortsatte den positiva resandeutvecklingen i länets 

kollektivtrafik. Antal påstigande i den regionala och lokala 

tågtrafiken i Sörmland uppgick till drygt tre miljoner, en 

ökning med fyra procent. Jämfört med 2017 har antalet 

påstigande ökat på Nyköpingsbanan med åtta procent, på 

Svelandsbanan med sju procent och på Sörmlandspilen med 

tre procent. På UVEN minskade däremot antalet resande 

med en procent. 

Antalet påstigande på Gnestapendeln har ökat med fyra 

procent under 2018 jämfört med 2017 och uppgick 2018 till 

280 000.  

I busstrafiken ökade resandet ännu mer – med sju procent 

till nu nästan 12,5 miljoner. Om man inte räknar med 

påstigande med skolkort eller påstigande med sommarens 
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fria resor för ungdomar uppgår antalet resor till 6 877 000, 

en ökning med fyra procent.  

För landsbygdstrafiken är antal påstigande 4 131 129 vilket 

motsvarar en ökning på sex procent medan antal 

påstigande i stadstrafiken är 8 300 884, en ökning om åtta 

procent jämfört med 2017. Det gör att de satta målen för 

resandeutveckling nåtts med råge.  

Även resandet i den särskilda kollektivtrafiken ökade. Här 

har totalt 425 683 resor genomförts under året jämfört med 

406 053 resor under 2017, vilket är en ökning med 4,8 

procent.  

Kundservice  

För den allmänna kollektivtrafiken besvarades i 

Servicecenter Sörmland 44 849 samtal och cirka 4900 

kundsynpunkter registrerades. Det är en liten ökning 

jämfört med förgående år på cirka 2 respektive 6 procent. 

Under året har 1 667 förseningsersättningar registrerats, 

jämfört med föregående års 396. En anledning är att det nu 

är lättare att ansöka om ersättning via Sörmlandstrafikens 

webbplats. Den främsta orsaken är dock att 

ärenderubrikerna för bland annat förseningsersättningar 

har kategoriserats om i våra system under året. En 

jämförelse kring ersättningar mellan 2017 och 2018 är 

därför inte fullt möjligt.  

För den särskilda kollektivtrafiken har Servicecenter 

Sörmland tagit emot 2346 kundsynpunkter och har 

besvarat cirka 249 400 samtal som avser bokning av 

serviceresor. Kundsynpunkterna var 8,7 procent fler än 

2017.  

6 282 samtal och 1 130 kundsynpunkter har hanterats i 

Servicecenter Sörmlands roll som Movingo Kundservice, en 

tjänst som utförs på uppdrag av Mälardalstrafik. 

På Station 360 – kundservice och försäljning i Eskilstuna - 

registrerades under 2018 57 417 besökare. Det är en 

minskning med 18 procent jämfört med 2017, då antalet 

besökare var 70 000, och är helt i linje med ambitionen om 

att öka de digitaliserade köpen. 

Kontrollverksamheten har under året utfärdat 619 

tilläggsavgifter jämfört med 411 tilläggsavgifter 2017. 

Anledningen är att kontrollverksamheten från 1 januari 

2018 genomförs inom ramen för ett nytt avtal där antalet 

timmar har utökats till att utföras av fyra kontrollanter 

istället för två. Kontrollanterna har även fått ett utökat 

uppdrag att ansvara för kvalitetskontroller i trafiken. 

Fortsatt modernisering och digitala tillgänglighet 

En viktig händelse under året var lanseringen av Movingo 

App den 9 juli. Under året har Movingo Kundservice 

utvecklats till en mer komplett kundtjänst med bland annat 

hantering av återköp och teknisk support. 

Den digitala utvecklingen i våra försäljningskanaler har tagit 

stora kliv framåt under året. Antalet registrerade användare 

på Mina sidor har under året ökat med hela 62 procent från 

19 157 till 31 041. Förköp gör det möjligt för resenären att 

köpa sin biljett upp till 7 dagar i förväg. Även försäljningen 

via app och Swish fortsatte att öka. Försäljningen av 

enkelbiljetter för den allmänna kollektivtrafiken via 

Sörmlandstrafikens app har ökat med 34 procent jämfört 

med föregående år och under 2018 såldes totalt 479 818 

enkelbiljetter i appen. Vi noterar också att andelen biljetter 

som betalas med Swish fortsätter att öka och uppgår nu till 

45 procent att jämföra med 30 procent i början av året.  

Arbetet med att utveckla tjänsten Företagskonto har tagit 

stora kliv under året. När en arbetsgivare ansluter sig till 

denna tjänst kan de anställda resa med buss i tjänsten 

genom att köpa resan i appen precis som vanligt. Enda 

skillnaden är att arbetsgivaren betalar resan månadsvis via 

faktura. På så sätt kan arbetsgivarna ha koll på samtliga 

tjänsteresor, samtidigt som de anställda enkelt och snabbt 

kan resa kollektivt i tjänsten. Bland annat har arbetsgivaren 

Eskilstuna kommun och dåvarande Landstinget Sörmland 

tecknat centrala avtal. Totalt har 1 894 biljetter sålts via 

detta betalsätt under 2018, vilket är 4 procent av det totala 

antalet biljetter som säljs via appen. I jämförelse såldes 100 

företagsbiljetter under 2017 (notera att tjänsten lanserades 

i juni 2017 och således är det resultatet inte utslaget på 

helår).      

En tillgänglig kollektivtrafik enligt nationella kriterier 

Audovisuella utrop i busstrafiken har varit standard sedan 

helåret 2017 och myndigheten har under 2018 fortsatt 

säkerställa en god fysisk och digital tillgänglighet, genom 

nätverk med bland andra Trafikverket. Under året har 

myndigheten beviljats medel ur den regionala planen för 

transportinfrastruktur för bland annat utrusta resecentra 

och andra hållplatser i länet med skyltar för trafik- och 

realtidsinformation. Först ut med realtidsskyltning var nya 

Strängnäs resecentrum i slutet av 2017 och under 2018 

driftsattes även realtidsskyltning på hållplatser i Nyköping 

och Gnesta. Under 2019 införs liknande teknik på 

ytterligare platser runtom i länet. 

Sörmlandstaxan under året 

Ett inriktningsbeslut togs i samband med att Sörmlands-

taxan fastslogs som innebär att taxan ska följa SL:s priser för 

länskort. Den 1 januari 2018 höjdes därför priset för 

Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar (två eller fler zoner) 

till 830 kronor och 550 kronor för barn och ungdomar (7 till 

och med 19 år) samt studenter. Av samma skäl beslutade 

direktionen i maj om ytterligare en höjning till 860 

respektive 570 kronor från den 1 januari 2019. Vid årsskiftet 

höjdes även priset på enkelbiljetter med 2 kronor (inom en 

zon) respektive 4 kronor (två zoner). Som exempel kostar 

nu en enkelbiljett vuxen som köps via app eller reskassa 26 

kronor, jämfört med tidigare 24 kronor. 

Vi fortsätter att vara gröna 

Måluppfyllelsen fortsätter vara god även på miljöområdet. 

Tågtrafiken bedrevs under året på miljömärkt el och 

busstrafiken i länet i stort på förnybara drivmedel. 

Måluppfyllelsen för förnybara drivmedel i busstrafiken 
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nådde 2018 upp till 97 procent. Att vi inte nådde upp till 

100 procent berodde på den höga inblandningen av 

naturgas i juli och augusti. Sedan 4 september och enligt 

uppgift till och med januari månads utgång har busstrafiken 

som bedrivs på gas fortsatt drivits på 100 procent biogas. 

Energiförbrukningen per personkilometer i busstrafiken 

fortsatte att minska och beror delvis på elbussarna i 

Eskilstuna stadstrafik. Trafiken i avtalen för Serviceresor 

bedrivs även de på förnybara drivmedel och de senast 

upphandlade avtalen för skolskjutsar likaså. Totalt uppgick 

andelen förnybara drivmedel i den särskilda 

kollektivtrafiken på helårsbasis 2018 till 88 procent och är 

samma nivå som för 2017. Arbete pågick under 2018 för att 

skolskjutsavtalen i Gnesta och Strängnäs skulle gå över i sin 

helhet till förnybara bränslen. Detta verkställdes inte under 

2018 men är en ambition 2019. 

Nöjd Kund Index 

Under året har vi genomfört flera nöjdhetsmätningar såväl 

för den allmänna som den särskilda kollektivtrafiken. Under 

2018 har två NKI-undersökningar genomförts bland resande 

ombord i den allmänna kollektivtrafiken, en under våren 

och en under hösten. Övergripande NKI hamnade på 64 

procent under våren och 62 procent under hösten, vilket är 

högre än i mätningen hösten 2017. Rikssnittet för NKI 2018 

hamnade på 59 procent.  

För andra gången mätte vi också hur nöjd resenären var 

med sin senaste resa. Vid båda mätningarna angav 74 

procent att de varit nöjda vilket kan jämföras med 

rikssnittet på 79 procent. Att samtliga frågor ger högre 

resultat än tidigare två mätningar är en positiv signal om att 

våra förbättringsåtgärder ger önskad effekt.  

2018 gjordes även en nöjdhetsundersökning bland 

allmänheten. Årets resultat på 68 procent är markant högre 

än tidigare år, även jämfört med övriga landet, där 

resultatet låg på 53 procent. Resultaten ska tas med viss 

försiktighet då den markanta skillnaden åtminstone till viss 

del kan förklaras av statistiska variationer. Det som särskilt 

anses ha förbättrats är enkelheten att resa, prisvärdheten, 

enkelheten att köpa biljetter och varumärket 

Sörmlandstrafiken. 

Kunder ger Servicecenter Sörmland fortsatt höga betyg. 

Jämfört med myndighetens uppsatta kvalitetsmål på 4,3 

ligger resultatet för 2018 strax över, vilket innebär att 

Servicecenter uppnår sina kvalitetsmål för 2018. Att de som 

svarar på Servicecenter är trevliga, tillmötesgående och 

professionella gavs betyget 4,93 på en 5-gradig skala är 

högre än föregående år, då vi nådde ett genomsnittsbetyg 

på 4,81. I juli fick vi även högsta betyg (5) på frågan om de 

som svarar i Servicecenter är trevliga, tillmötesgående och 

professionella.  

Kundnöjdheten för serviceresor var strax över 4,3, vilket är 

vårt uppsatta kvalitetsmål. För bokningar av serviceresor 

uppgick nöjdhetsvärdet till 4,5 jämfört med 4,28 för 2017. 

Motsvarande resultat på nationell nivå var 88 respektive 92 

procent (i den nationella mätningen ANBARO).  

Medarbetarna 

Nyckeltalet HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) sjönk 

mellan 2017 och 2018 från 80 till 76. Samtliga tre variabler - 

Motivation, Ledarskap och Styrning – har minskat men det 

är framförallt motivationen som är lägre i december 2018 

än samma månad 2017. Andelen som rekommenderar 

arbetsgivaren har minskat från 87 procent till 81 procent.  

Målet för 2018 vad gäller HME var 82 och resultatet uppnår 

därmed inte årets mål.  Det minskade HME-värdet bedöms 

bero på merarbetet inför att bilda och ingå i Region 

Sörmland.  

Däremot är den totala sjukfrånvaron en halv procentenhet 

lägre för helår 2018 än samma period 2017. Här är det 

framförallt den höga kortfrånvaron som sjunkit. Andelen 

med högst fem sjukfrånvarodagar under året har däremot 

sjunkit. Den 31 december 2018 hade myndigheten 72 

månadsavlönade medarbetare vilket är två färre än vid 

samma tid 2017.  

Ekonomiskt perspektiv 

Myndigheten har bedrivit verksamheten inom den 

beslutade budgeten. Det ekonomiska utfallet för 2018 

uppgick till 53 730 tkr. Efter slutreglering av 

medlemsavgifter uppgick årets resultat till 83 kr. 

Medlemmarna har betalat 642 601 tkr i medlemsbidrag 

under året, varav medlemsbidrag för den allmänna 

kollektivtrafiken 509 669 tkr och för den särskilda 

kollektivtrafiken 132 932 tkr. Totala medlemsbidraget är 56 

585 tkr lägre än budgeterat. Dessa pengar har betalats 

tillbaka till medlemmarna enligt avtal om ansvar och 

kostnader för kollektivtrafiken i Sörmland.  

Landstinget Sörmland återfår 36 047 tkr, varav 28 742 tkr 

för den allmänna kollektivtrafiken och 7 306 tkr avser 

sjukresor. De kommunala medlemmarna Eskilstuna 

kommun återfår totalt 9 783 tkr, varav 11 285 tkr för den 

allmänna kollektivtrafiken och -1 502 tkr för den särskilda 

kollektivtrafiken, Flens kommun återfår totalt 307 tkr, varav 

721 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och -414 tkr för 

den särskilda kollektivtrafiken, Gnesta kommun återfår 

totalt 1 406 tkr, varav 1 009 tkr för den allmänna 

kollektivtrafiken och 397 tkr för den särskilda 

kollektivtrafiken, Katrineholms kommun återfår totalt 2 121 

tkr, varav 1 753 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och 

368 tkr för den särskilda kollektivtrafiken, Nyköpings 

kommun återfår totalt 3 740 tkr, varav 4 523 tkr för den 

allmänna kollektivtrafiken och -783 tkr för den särskilda 

kollektivtrafiken, Oxelösunds kommun återfår totalt 116 

tkr, varav 70 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och 46 

tkr för den särskilda kollektivtrafiken, Strängnäs kommun 

återfår totalt 1 825 tkr, varav 2 377 tkr för den allmänna 

kollektivtrafiken och -552 tkr för den särskilda 

kollektivtrafiken, Trosa kommun återfår totalt 655 tkr, varav 

905 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och -249 tkr för 

den särskilda kollektivtrafiken och Vingåker kommun 
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återfår totalt 590 tkr, varav 857 tkr för den allmänna 

kollektivtrafiken och -266 tkr för den särskilda 

kollektivtrafiken.  

 

Internkontroll 

Internkontrollen har under året anpassats till följd av den 

kommande regionbildningen. En kontroll genomfördes 

enligt internkontrollplan i maj. Där identifierades fyra 

mindre avvikelser som åtgärdades i början av hösten. 

Mellan september och december har den löpande interna 

kontrollen intensifierats med fokus på leveranser och 

förberedelser för att ingå i Region Sörmland.  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total nettokostnad 

Medlem Budget 2018 DÅR2 2018 Utfall 2018 Avvikelse jmf budget 

Eskilstuna 158 241 155 712 148 458 9 783 

Flen 20 916 21 092 20 609 307 

Gnesta 19 374 18 930 17 968 1 406 

Katrineholm 28 675 27 999 26 554 2 121 

Nyköping 69 734 69 037 65 994 3 740 

Oxelösund 3 822 3 789 3 706 116 

Strängnäs 42 073 41 965 40 248 1 825 

Trosa 10 720 10 580 10 065 655 

Vingåker 12 702 12 591 12 112 590 

Landstinget 332 937 316 837 296 890 36 047 

SUMMA 699 194 678 533 642 601 56 593 

Nettokostnad allmän 

Medlem Budget 2018 DÅR2 2018 Utfall 2018 Avvikelse jmf budget 

Eskilstuna 120 338 116 027 109 053 11 285 

Flen 15 611 15 517 14 890 721 

Gnesta 16 148 15 891 15 139 1 009 

Katrineholm 24 300 23 684 22 547 1 753 

Nyköping 62 822 61 446 58 299 4 523 

Oxelösund 2 000 1 974 1 930 70 

Strängnäs 34 718 34 122 32 341 2 377 

Trosa 7 849 7 471 6 944 905 

Vingåker 11 101 10 760 10 244 857 

Landstinget 267 024 254 854 238 282 28 742 

SUMMA 561 911 541 746 509 669 52 242 
     

Nettokostnad särskild 

Medlem Budget 2018 DÅR2 2018 Utfall 2018 Avvikelse jmf budget 

Eskilstuna 37 903 39 685 39 405 -1 502 

Flen 5 305 5 575 5 719 -414 

Gnesta 3 226 3 039 2 829 397 

Katrineholm 4 375 4 315 4 007 368 

Nyköping 6 912 7 591 7 695 -783 

Oxelösund 1 822 1 815 1 776 46 

Strängnäs 7 355 7 843 7 907 -552 

Trosa 2 871 3 109 3 120 -249 

Vingåker 1 601 1 831 1 867 -266 

Landstinget 65 913 61 983 58 607 7 306 

SUMMA 137 281 136 786 132 932 4 350 

Tabellerna ovan visar medlemmarnas kostnader för sin verksamhet i myndigheten. I tabellerna redovisas budget, prognos och utfall för 2018 samt 
budgetavvikelse/slutreglering. Tabellerna redovisar total nettokostnad samt en uppdelning av nettokostnaden på allmän och särskild kollektivtrafik 
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DIREKTIONENS  
ARBETE UNDER ÅRET 
Myndighetens direktion, som är vårt beslutande organ, har 

under 2018 sammanträtt vid fyra ordinarie tillfällen. 

Utöver detta har direktionen även vid ett tillfälle kallat till 
ägarråd. Där diskuterades om Sörmland som länsregion  
 

och informerades om inriktningsbeslut inför upphandling av 
regionaltågen – Etapp 2 (tågen) samt status i Program Trafik 
2019-2021. 

Vid direktionens samtliga sammanträden har det bland 

annat informerats om frågor kring arbetet med Program 

Trafik 2019-2021, Ny Trafik, arbetet inför Sörmland som 

länsregion samt om status i trafik och avtal. 

 

 

Ordinarie sammanträden 
Här följer en sammanfattning av de viktigaste punkterna 

som behandlats på direktionens ordinarie sammanträden.  

 

 

1 mars 2018 
Årsredovisning 2017 för Sörmlands Kollektiv-

trafikmyndighet fastställdes. Dessutom godkände 

direktionen Trafikbokslut 2017 med årlig rapport. 

Övriga beslut om: 
- Samråd om Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) 

- Nominering av styrelseledamöter med mera i Länstrafiken 

Sörmland AB 

- Instruktioner till stämmoombud vid årsstämma i 

Länstrafiken Sörmland AB 

- Instruktioner till stämmoombud vid årsstämma i 

Mälardalstrafik AB (MÄLAB) 

- Instruktioner till stämmoombud vid årsstämma i AB 

Transitio 

- Avrapportering internkontrollplan 2017 

- Översyn av Sörmlandstaxan 

- Anpassning av Sörmlandstrafikens resevillkor 

- Ansökan om medlemskap i Svensk Kollektivtrafik 

- Status i trafikbeställningarnas utredningsuppdrag från 

medlemmarna 

- Fastställande av internkontrollplan 2018 

Information om bland annat: 
- Planeringsprocessen inför T19 

- Olyckan på Väg 52 

3 maj 2018 
Beslut om Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) 

avseende länsgemensam verksamhet och kostnader samt 

beslut om Delårsrapport 1 2018 för Sörmlands 

Kollektivtrafikmyndighet. 

Övriga beslut om: 
- Instruktion till stämmoombud vid extra bolagsstämma i 

Samtrafiken Sverige AB 

- Val av stämmoombud till årsstämma i Svensk 

Kollektivtrafik 

- Instruktioner till stämmoombud vid årsstämma i Svensk 

Kollektivtrafik 

- Val till valberedning i Svensk Kollektivtrafik 

- Beslut kopplade till ny den nya dataskyddsförordningen – 

GDPR 

- Förändring av delegationsordning 

- Översyn av Sörmlandstaxan 

- Beslut om Sörmlandstaxan 

- Beslut om avgiftsfri kollektivtrafik för vissa skolungdomar 

under sommarlovet 

- Fastställande av inriktningsbeslut inför upphandling av 

regionaltågstrafiken Etapp 2 

- Beslut om allmän trafikplikt i Norra Sörmland 

Information om bland annat: 
- Revisorernas granskning av Sörmlands Kollektivtrafik-

myndighets årsredovisning 2017 

- Tågplaneprocessen T18 

- TUPP05 – upphandling av busstrafik i Södra och Västra 

Sörmland  
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4 oktober 2018 
Delårsrapport 2 (januari-augusti 2018) för Sörmlands 

Kollektivtrafikmyndighet fastställdes. 

Övriga beslut om: 
- Avveckling av Kommunalförbundet Sörmlands 

Kollektivtrafikmyndighet 

- Instruktion till stämmoombud vid årsstämma i 

Samtrafiken Sverige AB 

- Godkännande av ändring av bolagsdokument i AB 

Transitio 

- Sörmlandstaxan 

- Tilläggsavigt i kollektiv persontrafik 

- Att inleda upphandling TUPP07 

Information om bland annat: 
- Status i arbetet med tågplan T 19 

- Status i arbetet med tågplan T 20 

- Förstudier inför Serviceresor Sörmland 2021 

- Fria resor för ungdomar under sommaren 

- Årets trafikbeställningar från medlemmarna 

21 november 2018 
Verksamhetsplan och budget 2019 fastställdes och 

överlämnades, liksom Verksamhetsplan och budget 2019 

(2020-21) med mera. 

Övriga beslut om: 
- Revisionens utlåtande av Delårsrapport 2, 2018 

- Årsmötesplan 2019 

- Rekommendation om att inleda revidering av Sörmlands 

regionala trafikförsörjningsprogram 

- Synpunkter på ”Tågutvecklingsplan Östergötland 2049, 

Förslag till inriktning för Östergötlands tågtrafik” 

- Allmän trafikplikt för Östra Sörmland 

Information om bland annat: 
- Information från AB Transitio 

- Förstudie – Serviceresor Sörmland 2021 
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MYNDIGHETENS  

LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE 
(per 1 januari 2018) 

Landstinget Sörmland 
Ledamöter: Monica Johansson (S), tillika ordförande 

Mattias Claesson (C), Carl Werner (MP), Magnus Leivik 

(M) och Ingrid Jerneborg Glimne (M) 

Ersättare: Greta Suvén (MP), Christer Kax Sundberg 

(L), Jan Norberg (Våfp), Christina Södling (S) och Ulf 

Westerberg (M) 

Eskilstuna kommun 
Ledamot: Sarita Hotti (S) 

Ersättare: Ingrid Sermeno Escobar, (-) 

Flens kommun 
Ledamot: Jan-Erik Larsson (S) 

Ersättare: Roger Tiefensee (C) 

Gnesta kommun 
Ledamot: Ann-Sofie Lifvenhage (M) 

Ersättare: Johan Rocklind (S) 

Katrineholms kommun 
Ledamot: Göran Dahlström (S) 

Ersättare: Lars Härnström (M) 

Nyköpings kommun 
Ledamot: Urban Granström (S) 

Ersättare: Anna af Sillén (M) 

Oxelösunds kommun 
Ledamot: Catharina Fredriksson (S) 

Ersättare: Dag Bergentoft (M)   

Strängnäs kommun 
Ledamot: Jacob Högfeldt (M) 

Ersättare: Leif Lindström (S) 

Trosa kommun 
Ledamot: Daniel Portnoff (M), tillika vice ordförande 

Ledamot: Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S) 

Vingåkers kommun 
Ledamot: Anneli Bengtsson (S) 

Ersättare: Christer Nodemar (M) 

 

 

HEL- OCH DELÄGDA  
BOLAG, INTRESSEBOLAG  
OCH MEDLEMSFÖRENINGAR 

Länstrafiken Sörmland AB 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet äger aktier i 

Länstrafiken Sörmland AB till 100 procent. Länstrafiken 

Sörmland AB äger i in tur Länstrafiken Mälardalen AB till 33 

procent. 

Styrelsen för Länstrafiken Sörmland AB har under året 

sammanträtt vid tre ordinarie tillfällen samt vid ett extra 

sammanträde. Vid sammanträdena hanterades bland annat 

Årsredovisning 2017, Verksamhetsplan och budget 2019 

(2020-21), beslut med anledning av bildandet av Region 

Sörmland, ny attestordning, arbetsordning och att 

överlämna Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) till 

Region Sörmland. Därutöver har styrelsen informerats om 

bland annat Katrineholmsdepån och det pågående 

försäkringsärendet. Vid det extra sammanträdet hanterades 

överenskommelse avseende VD:s anställningsvillkor.  

Vid årsstämman hanterades sedvanliga bolagsstämmo-

ärenden. Styrelseledamöter i Länstrafiken Sörmland AB var 

under året Monica Johansson (styrelseordförande), Daniel 

Portnoff och Sarita Hotti.  

Mälardalstrafik AB (MÄLAB) 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet äger aktier i Mälardals-

trafik AB (MÄLAB) till 13 procent. Styrelsen i MÄLAB har 

under året sammanträtt vid fem tillfällen samt haft en 

ordinarie årsstämma. Beredning inför styrelsens samman-

träden sker vid träffar med förvaltningschefer och 

motsvarande i Mälardalen. 

AB Transitio 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet äger aktier i AB 

Transitio till fem procent och äger tillsammans med 20 

landsting/regioner och kollektivtrafikmyndigheter AB 

Transitio. Myndighet har inget engagemang i ägarråd eller 

styrelse hos AB Transitio men deltar i styrgruppen kopplat 

till upphandlingen av fordon för AMT-projektet.  

Samtrafiken Sverige AB 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är aktieinnehavare i 

Samtrafiken Sverige AB men har inte något engagemang i 

styrelsen.  
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STRATEGISK SAMVERKAN FÖR 
EN BÄTTRE KOLLEKTIVTRAFIK 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har samarbete både 
internt med myndighetens medlemmar och med övriga 
regionala organ i Sörmland och Mälardalen. Samarbete sker 
också på en nationell nivå. Våra relationer med trafikföre- 

 

 
tag och övriga leverantörer ska hela tiden präglas av samver-
kan för att skapa förutsättningar för en god leverans. Hela 
tiden med fokus på resenärernas intressen. 

 

 

 

Prioriterade ordinarie forum som myndigheten 
deltog i eller sammankallade till 2018 

En Bättre Sits  
En Bättre Sits (EBS) är ett transportpolitiskt samarbete 

mellan ett stort antal intressenter i sju län som arbetar 

tillsammans för en sammanhållen hållbar region med 

infrastruktur och kollektivtrafik. 

SKL 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) ger stöd i form av 

intressebevakning, rådgivning och verksamhetsutveckling i 

arbetet med mål för länens kollektivtrafik. SKL bjuder 

tillsammans med Svensk Kollektivtrafik in förvaltnings-

cheferna till nationella så kallade RKTM-träffar (regionala 

kollektivtrafikmyndigheter). 

MÄLAB 
MÄLAB:s uppdrag är förvaltning och utveckling av regional 

tågtrafik i Mälardalsregionen. Myndigheten har under året 

deltagit vid tjänstemannaberedningar och styrelsesamman-

träden enligt plan. 

Svensk Kollektivtrafik 

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation 

för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och 

länstrafikbolagen i Sverige. De ger stöd och service till 

medlemmarna samt bedriver lobbying och opinionsbildning 

för att stärka och utveckla kollektivtrafiken. De koordinerar 

och fördjupar samverkan mellan medlemmarna genom 

olika nätverk och mötesplatser samt företräder och 

samordnar medlemmarna i branschfrågor, nationellt och 

internationellt. 

Länspensionärsråd och  
rådet för funktionshinderfrågor 
Under året har myndigheten varit i kontakt med länsrådet 

för funktionshinderfrågor för att samråda kring bland annat 

upphandling av busstrafik och serviceresor.  

Kollektivtrafikhandläggarnätverket 
Prioriterat forum för information och beredning av 

kollektivtrafikfrågor som medlemsrepresentanterna tar 

vidare till sina respektive organisationer. 

Regionala transportgruppen 
Regionförbundet sammankallar gruppen som främst 

arbetar med samverkan kring infrastrukturplanering och 

prioritering.  

Diverse nätverk 
Representanter från myndigheten deltar i planerings-

chefsnätverk, juristnätverk, ekonomichefsnätverk, 

kommunsekreterarnätverk samt 

kommunikationschefsnätverk tillsammans med deltagare 

från exempelvis Landstinget Sörmland, Regionförbundet 

Sörmland, länsstyrelsen samt kommuner.  
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
UNDER ÅRET 

JANUARI 
 Nytt avtal för kontrollanttjänster träder i kraft: 

”Kontrollverksamhet för den allmänna kollektivtrafiken 

i Sörmlands län”. Det innebär en utökning av 

kontrollanttimmar samt att kvalitetskontroller började 

utföras. 

 Trafikstart sker på nyåret inom ramen för 

upphandlingen TUPP01, Serviceresor Nyköping/Flen. 

 Förfrågningsunderlaget för upphandling TUPP05, 

Busstrafik Södra och Västra Sörmland publiceras. 

 Katrineholmsdepån invigs. 

 Förarlösa testfordon får börja testköras efter beslut 

från Transportstyrelsen. 

 Näringsdepartementet sänder en remiss om förslag till 

stödordning för avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar. 

Bakgrunden var riksdagens beslut i december om att 

avsätta medel för avgiftsfri kollektivtrafik för vissa 

skolungdomar. 

 En sjukresetransport förolyckas på väg 52. Två 

resenärer omkommer och föraren skadas. 

 Vi håller föredrag i Svensk Kollektivtrafiks 

avtalskommitté om arbetet med servicereseavtalen. 

 
FEBRUARI 
 Rapport med utvärdering av olyckan där stridsfordon 

kolliderade med tåg under försvarsövningen Aurora 

publiceras. 

 Resenärer på Svealandsbanan reser för första gången i 

den nya tunneln som är en del i 

dubbelspårsutbyggnaden Strängnäs-Härad. 

 Vinterrelaterade skador på lok och vagnar leder till 

kvalitetsproblem i tågtrafiken i form av både korta och 

inställda tåg. Problemen kulminerar på 

Nyköpingsbanan vecka sju. 

 Vice statsminister Isabella Lövin gästar Eskilstuna för 

att bland annat lära sig mer om satsningen på elbussar 

och trepartsamarbetet mellan Sörmlandstrafiken, 

Eskilstuna kommun och Transdev. 

 Första delen av resenärsstudien TEX genomförs. 

 Vi genomför en kampanj för att marknadsföra Swish 

som betalsätt på bussarna. 

 Vi lanserar en populärversion av vår årsredovisning på 

webbplatsen 2017.sormlandstrafiken.se 

MARS 
 Vi blir medlem i föreningen Svensk Kollektivtrafik. 

 Trafikstart för avtalsområde Personbilar Nyköping inom 

TUPP01, Serviceresor Nyköping/Flen. 

 Sista dag för anbud med följande anbudsöppning i 

TUPP05, Busstrafik Södra och Västra Sörmland. 

 MÄLAB:s styrelse fattar Inriktningsbeslut om Etapp 2 

som handlar om hur tågtrafiken ska vara utformad från 

T22. 

 Förfrågningsunderlaget för TUPP04, Skärgårdstrafik 

Sörmland, publiceras.  

 Förfrågningsunderlaget för TUPP06, Skolskjuts och 

vissa övriga resor i Nyköping, publiceras. 

APRIL 
 Åklagare meddelar att förundersökningen om olyckan 

på väg 52 läggs ner och att det inte finns någon 

misstanke om brott. 

 Tilldelningsbeslut fattas i Upphandling av NKI-

undersökningar, det vill säga kundundersökningar om 

den allmänna kollektivtrafiken med buss i länet. 

 Beslut tas om att lansera fler systemtjänster för att 

sälja Movingo – via app och webb i nära anslutning till 

delårsrapportens slut. Samtidigt beslutas att utrusta 

Sörmlands egna betal- och biljettsystem med 

standarden BoB (biljetter utifrån nationell biljett- och 

betalstandard). 

MAJ 
 Avtal tecknas om tjänsterna i TUPP05, Busstrafik Södra 

och Västra Sörmland med Nobina Sverige AB. 

 Direktionen beslutar att fastställa inriktningsbeslutet 

om utvecklingen av den regionala tågtrafiken i etapp 2, 

från T22, som Mälardalstrafik tog i mars. 

 Direktionen beslutar att höja priset för 

Sörmlandstaxans länskort till 860 kronor för vuxna och 

570 kronor för barn och ungdomar (7 till och med 19 

år) samt studenter från den 1 januari 2019. 

 Sörmlandstrafiken öppnar en ny kundservicekanal på 

Facebook. 

 Upphandlingen om presentationsenheter för digitala 

realtids- och informationsskyltar i Sörmland publiceras. 

 Tilldelningsbeslut fattas i upphandlingarna TUPP04, 

Skärgårdstrafik Sörmland samt TUPP06, Skolskjuts och 

vissa övriga resor i Nyköping. 

 Tilldelningsbeslutet i upphandlingen TUPP06, Skolskjuts 

och vissa övriga resor i Nyköping överprövas av en part. 

 Försommarvärmen och infrastrukturfel medför 

problem för tågtrafiken i hela landet. 

Punktlighetsresultaten för maj är de lägsta på många 

år, så även på många sträckor i Mälardalen. 

JUNI 
 Avtal tecknas för TUPP04, Skärgårdstrafik Sörmland. 

 Skolungdomar i vissa åldersgrupper får resa avgiftsfritt 

under sommarperioden 9 juni – 21 augusti 2018. Det 

gäller även pensionärer i Katrineholm, efter ett beslut 

av Katrineholms kommun. 

 Tilldelningsbeslut fattas i upphandlingen om 

presentationsenheter för digitala realtids- och 

informationsskyltar i Sörmland. 
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 Riksdagen beslutar att återstående län i Sverige som 

ännu inte bildat region får göra det från den 1 januari 

2019 och därigenom överta det regionala 

utvecklingsansvaret. Beslutet berör Sörmland, 

Stockholm, Västerbotten, Värmland, Kalmar, Dalarna 

och Blekinge. 

 Trafikverket fördelar medel ur de så kallade 

Stadsmiljöavtalen. Eskilstuna får 20 miljoner kronor. 

 Utredningen om särskilda persontransporter 

överlämnar sin slutrapport.  

 Järnvägen mellan Stockholm C och Stockholms Södra, 

den så kallade getingmidjan, stängs av för renovering 

den 25 juni–19 augusti. Sträckan kommer att stängas 

av för fortsatt renovering även kommande somrar 

2019–2020. 

 Regionens nya Mälartåg premiärvisas på Stockholm C 

den 27 juni. Samma dag byter MÄLAB namn till 

Mälardalstrafik AB. 

 Det 8,5 kilometer långa dubbelspåret mellan Härad och 

Strängnäs på Svealandsbanan öppnas för trafik den 30 

juni. 

 Avtal tecknas för NKI-undersökningar för den allmänna 

kollektivtrafiken för de kommande fyra åren. 

 Inrangeringsförhandling avslutas inför 

verksamhetsövergången till Region Sörmland den  

1 januari 2019 för Kommunalförbundet Sörmlands 

kollektivtrafikmyndighets verksamhet och dess 

medarbetare. 

JULI 
 Nobinas tester med förarlösa bussar i Kista avslutas. 

 Nya systemtjänster, app och webb lanseras för 

Movingo. 

 Förslag till tågplan publiceras av Trafikverket. 

 Den ihållande extrema värmen leder till många bränder 

och infrastrukturfel längs järnvägarna. Det är en 

besvärlig period, också till följd av många banarbeten. 

Tågresenärerna mellan Sörmland och Stockholm 

drabbas dubbelt, när den tänkta ersättningstrafiken i 

samband med banarbetena längs den så kallade 

getingmidjan inte kan genomföras som planerat. 

Orsaken är att stationen Stockholm City är stängd i två 

veckor efter akuta problem med rulltrapporna. 
 

AUGUSTI 

 Nya tidtabeller för hösten börjar gälla. 

 Skolstart med nya skolorganisationer i flera 

kommuner och nya linjesträckningar i trafiken. 

 Uppstart av nya avtal TUPP02 Skolskjuts i 

Katrineholm och Vingåker. 

 Produkten Fria Resor 65+ i Eskilstuna börjar gälla 

även på helger. 

 Den webbaserade populärversionen av vår 

årsredovisning blir nominerad som en av finalisterna i 

Publishingprisets kategori ”Informationssajter 

offentlig och ideell sektor 2”.  

SEPTEMBER 
 Tågdepån som byggts för Mälartågen i Eskilstuna 

invigds den 1 september. 

 Tågplan för tågtrafiken i T19 fastställs av Trafikverket 

med tidtabellerna för tågtrafiken från den 10 december 

2018. 

 Länsrätten i Linköping avslår begäran om överklagan av 

myndighetens tilldelningsbeslut i TUPP06 (Skolskjuts 

och vissa övriga resor i Nyköping). 

 Mälartåg presenteras på InnoTransmässan i Berlin. 

 

OKTOBER 
 Direktionen beslutar om nya priser i Sörmlandstaxan 

från 1 januari 2019 och de nya familjebiljetterna som 

införs 1 april 2019. 

 Pendlarbiljetten Movingo fyllde 1 år. 

 Movingo Kundservice firade 1 år. 

 Direktionen beslutar att inleda upphandling av TUPP 07 

Busstrafiken Norra Sörmland (Eskilstuna) 
 

NOVEMBER 
 Populärversionen av årsbokslutet slutar på en 

tredjeplats av åtta nominerade i tävlingen om 

Publishingpriset, som uppmärksammar högkvalitativ 

kommunikation (se även augusti) 

 Installationen av kontaktlös betalning med bank- och 

betalkort på betalkortsterminalerna i bussarna 

påbörjas. 

 Samråd sker inför upphandling med intresserade 

trafikföretag i TUPP08 Serviceresor Sörmland. 

 En tragisk dödsolycka sker när en stadsbuss i 

Eskilstunas linjetrafik kolliderar med en cyklist. 

 Direktionen tar beslut om allmän trafikplikt för Östra 

Sörmland (Strängnäs) 

DECEMBER 
 Ny tidtabell börjar gälla. 

 Myndighetens direktion håller sitt sista sammanträde, i 

sin roll som kollektivtrafikmyndighet. 

 

DE FÖRSTA VECKORNA 2019 
 Region Sörmland driftsätts vid årsskiftet. 

 Sörmlandstaxan går upp vid årsskiftet och nya priser 

införs på Sörmlandstrafikens biljetter. 

 Nya tilläggsavgifter börjar gälla från 1 januari 2019. 

 Upphandling TUPP 07 Busstrafiken Norra Sörmland 

(Eskilstuna) publiceras. 
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VERKSAMHETEN UR OLIKA PERSPEKTIV
I det här avsnittet redovisas verksamheten ur fyra 
perspektiv: medborgarperspektivet om 
information, nöjdhet och attityder, 
trafikförsörjningsperspektivet om trafiken, 
samordningen och 

avtalen, medarbetarperspektivet om vår 
personalsituation och kompetensförsörjning samt det 
ekonomiska perspektivet om vår ekonomiska 
hushållning och intäktsutveckling. 
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MEDBORGARPERSPEKTIVET 
All vår verksamhet syftar i grunden till att skapa bästa 
tänkbara förutsättningar för våra medborgare. Kontakt, 
dialog och information till resenärerna är viktiga verktyg för 
att uppnå detta. Servicecenter och 

  
kommunikation är myndighetens nyckelfunktioner för att 

svara upp mot de höga krav som medborgarna har på 

tillgänglighet, information och dialog.  

 

 

 

 

Servicecenter Sörmland – medborgarnas 
kontaktyta för hållbara resor 
 

En viktig händelse under året var lanseringen av Movingo 

App och utveckling av Movingo Kundservice till en mer 

komplett kundtjänst med bland annat hantering av återköp 

och teknisk support. 

9 juli lanserade Movingo sina egna försäljningskanaler. Det 

innebar att Movingo Kundservice fick utökade 

arbetsuppgifter i form av teknisk support för dessa digitala 

kanaler. Lanseringen resulterade i en stor ökning av samtal 

under augusti, september, troligtvis på grund av de 

barnsjukdomar i Movingo App som upptäcktes vid 

uppstarten. Under året har Movingo kundservice besvarat 

6282 samtal varav 68 procent inom 60 sekunder. 

Medelkötiden uppgick till 1 minut och 29 sekunder. 1130 

kundsynpunkter har tagits emot av verksamheten under 

2018 och de vanligaste frågorna gäller biljettköp, priser, 

giltighet och Movingo App.  

Fler resenärer sökte och fick förseningsersättning 

Servicecenter har besvarat 44 849 samtal för den allmänna 

trafiken vilket är en marginell ökning ca 2 procent i relation 

till 2017 då 43 980 samtal besvarats. Denna volymökning 

uppskattas bero på den prisökning som beslutades. För den 

allmänna kollektivtrafiken har Servicecenter tagit emot  

6 569 ärenden varav 4 907 är kundsynpunkter och 1 662 är 

förseningsersättningar. Det är ca 30 procent fler än 2017 då 

det registrerades 5037 ärenden varav 4 600 var 

kundsynpunkter och 437 förseningsersättningar.  

Den stora ökningen av antalet förseningsersättningar beror 

till viss del på att vi har gjort det lättare att ansöka om 

ersättning via vår webbplats. Men den främsta förklaringen 

är att vi kategoriserade om våra inkommande ärenden i 

ärendehanteringssystemet Respons under 2018. Kategorin 

”Förseningsersättningar” omfattar nu fler typer av ärenden 

än tidigare, inklusive det som vi tidigare kategoriserades 

som ”Resegaranti”.  Någon direkt jämförelse med 

föregående år kan därför inte göras. 

Den nya kategoriseringen i Respons innebar också att vi 

separerade kundsynpunkter och förseningsersättningar. 

Under mars genomgick medarbetarna vid Servicecenter en 

gedigen utbildning i ärendehantering för att på ett mer  

 

 

 

enhetligt sätt ta emot och handlägga inkommande 

kundsynpunkter. Vidare har utbildning i skriftlig 

kommunikation för samtliga kundservicemedarbetare 

genomförts under hösten. 

Måttlig ökning av samtal kring serviceresor 

Servicecenter har besvarat 249 427 samtal för serviceresor 

vilket är en ökning med 4,3 procent jämfört med 

föregående år då 238 991 samtal besvarades. Medelkötiden 

uppgick till 1 min och 29 sekunder och 64 procent av 

samtalen besvarades inom 60 sekunder. 

För den särskilda kollektivtrafiken har Servicecenter tagit 

emot 2 346 kundsynpunkter vilket är ca 8,7 procent mer än 

de 2 157 synpunkter som togs emot föregående år. Vi kan 

se att under perioden januari-mars har en större andel 

kundsynpunkter inkommit, vilket beror på den stora 

uppdateringen av verksamhetens planeringssystem. 

Trafikledningen för den särskilda kollektivtrafiken har svarat 

på 53 844 samtal under perioden vilket är 15,5 procent 

färre samtal jämfört med föregående år då 62 291 samtal 

besvarades. Minskningen beror sannolikt på att vi under 

2018 inte hade lika många nya förare i trafiken som vid 

2017, när de nya trafikavtalen trädde i kraft. 

 

 
 

Station 360 – kundservice och försäljning i Eskilstuna 

Antalet registrerade besökare på Station360 under 2018 var 

57 417. Det är en minskning med 18 procent jämfört med 

2017, då antalet besökare var 70 000. Många resenärer 

registreras dock inte som besökare eftersom de endast 

efterfrågar information och inte alltid tar en kölapp. Det 

 

”En viktig händelse  

under året var lanseringen  

av Movingo App och webb.” 
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reella kundflödet är därför större än det som nämns ovan. 

Fokus för stationen är att erbjuda kundservice och hjälpa till 

att guida resenärer till att köpa biljetter i appen och genom 

Mina Sidor, i linje med våra mål.    

Kontrollverksamheten under året 

Kontrollverksamheten bedrivs från och med den 1 januari 

2018 inom ramen för ett nytt avtal där antalet timmar har 

utökats till att utföras av fyra kontrollanter istället för två. 

Kontrollanterna har även fått ett utökat uppdrag att 

ansvara för kvalitetskontroller. Under året har 619 

tilläggsavgifter utfärdats jämfört med 411 tilläggsavgifter 

2017.  

Facebooksida öppnade upp ny kontaktyta 

Den 7 maj lanserade vi vår Facebooksida och öppnade 

därmed en ny kanal för dialog och direktkontakt med våra 

resenärer. Förutom att svara på kundärenden och frågor 

kring vår trafik har vi också via filmer kommunicerat allt 

ifrån tidtabellsskiften och trafikinformation till tips och råd 

kring bussresan. Vid årets slut hade kontot 1 541 följare.  

Responsen på våra inlägg har varit god. Totalt har vi gjort 32 

inlägg under året och varje inlägg hade i genomsnitt 31 

kommentarer, 11 delningar och 84 reaktioner. Eftersom 

2018 var första året med denna kanal saknas jämförelsetal.   

Specialsajt för ökad inblick tog tredjeplats på 

Publishingprisets gala 

I slutet av februari lanserade vi en ny webbplats för att 

berätta om våra största aktiviteter under 2017. Det var ett 

komplement till årsredovisningen för att bli mer 

transparenta och för att fler invånare skulle få inblick i vår 

verksamhet. Webbplatsen har under året haft 2 573 unika 

sidvisningar och besökts av 943 unika användare. Denna 

webbplats nominerades under augusti som en av 

finalisterna i Publishingprisets landsomfattande kategori 

”informationssajter offentlig och ideell sektor”. I 

finalomröstningen fick sajten tredjepris av totalt åtta 

finalister. Myndighetens kommunikationsavdelning var 

också på plats på galan i Stockholm den 7 november.   

Nya rutiner för hantering av personuppgifter 

Den 25 maj trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i 

kraft och ersatte den tidigare personuppgiftslagen (PUL). 

Myndigheten har på flera olika sätt jobbat intensivt för att 

förbereda och anpassa all verksamhet till de nya reglerna. 

Förutom att implementera nya rutiner har vi också anpassat 

den externa webbplatsen och våra kundsystem till den nya 

lagen. 

Besöksstatistik för Sörmlandstrafiken.se  

Under året har vår externa webbplats sormlandstrafiken.se 

haft 369 000 besökare, vilket är en ökning med 26 000 

besökare jämfört med 2017.  Startsidan med 

reseplaneraren är fortsatt den i särklass populäraste sidan 

med ca 65 procent av besöken.  

Sörmlandstaxan 

Sörmlandstaxan infördes 1 oktober 2016 och gäller på 

Sörmlandstrafikens busslinjer, Mälardalstrafiks tågtrafik 

inom Sörmland och Sörmlandstrafikens anropsstyrda trafik. 

Ett inriktningsbeslut togs i samband med att Sörmlands-

taxan fastslogs som innebär att taxan ska följa SL:s priser för 

länskort. Den 1 januari 2018 höjdes därför priset för 

Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar (två eller fler zoner) 

till 830 kronor och 550 kronor för barn och ungdomar (7 till 

och med 19 år) samt studenter. Av samma skäl beslutade 

direktionen i maj om ytterligare en höjning till 860 

respektive 570 kronor från den 1 januari 2019. Vid årsskiftet 

höjdes även priset på enkelbiljetter med 2 kronor (inom en 

zon) respektive 4 kronor (två zoner). Som exempel kostar 

nu en enkelbiljett vuxen som köps via app eller reskassa 26 

kronor, jämfört med tidigare 24 kronor. 

Fria sommarresor för länets skolungdomar 

Regeringen beslutade under första halvåret att alla elever 

som ska börja högstadiet till och med de som går ut andra 

året på gymnasiet ska kunna åka avgiftsfritt i 

kollektivtrafiken hela sommaren. Vi har ansvarat för att 

förverkliga denna satsning i praktiken genom att ta fram 

och skicka ut 23 000 sommarkort till dessa ungdomar. Vi 

har också ansvarat för att kommunicera detta och hantera 

ansökningar från elever som inte fått kort utskickade. Dessa 

resor har varit mycket populära och varje ungdom har i snitt 

använt sitt kort 26 gånger. Det mesta resandet har skett i 

Eskilstuna, med i genomsnitt 34 resor per kort. 

Fria sommarresor för Katrineholms seniorer 

Även seniorerna i Katrineholm fick möjlighet att resa fritt i 

sommar. Samtliga personer i Katrineholms kommun som är 

65 år eller äldre fick under slutet av maj månad ett resekort 

hem i brevlådan med produkten ”Fria resor 65+” som gav 

möjlighet till fritt resande på Sörmlandstrafikens bussar 

inom Katrineholms kommun 9 juni-21 augusti. Fria resor för 

seniorer är en satsning på initiativ av Katrineholms 

kommun. 

Myndigheten i media 

Under 2018 har myndigheten svarat på tio insändare och 

skickat eller varit delaktig i elva pressmeddelanden. 

Utskickade pressmeddelande har handlat om följande:   

 Resultatet av utredningen kring dödsolyckan på 

väg 52. 

 Auktion av Handbollskort. 

 Avtalstecknande för upphandlingen av 

skärgårdstrafik i Nyköping. 

 Tilldelningsbeslut i upphandlingen av busstrafik i 

södra och västra Sörmland. 

 Avtalstecknande för upphandling av busstrafik i 

södra och västra Sörmland. 

 Tilldelningsbeslut om skärgårdstrafik. 

 Fria resor för skolungdomar i hela länet. 

 Kampanjen Bussogram. 

 Movingo: Premiärvisning av Mälartåg, samt att Tåg 

i Bergslagen ansluter. 

 Presentation av tidtabellsskiftet i december  
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Totalt har pressmeddelanden och övriga mediekontakter 

resulterat i 29 publiceringar i olika medier, bland annat 

Eskilstuna Kuriren, P4 Sörmland, SVT Sörmland, 

Södermanlands nyheter och Bussmagasinet. Fyra av dessa 

publiceringar rör Movingo eller Mälartåg. Hösten präglades 

av valrörelsen där många invånare har tagit chansen att 

ställa frågor till politikerna via Sörmlandsmedias kampanj 

#Kandulova. Dessa frågor har direkt eller indirekt rört vår 

verksamhet och har lett till fyra separata publiceringar i 

Sörmlandsmedias tidningar.  

 

Översyn av medierutiner och fördjupad medieträning 

Myndigheten har under året genomfört en översyn av 

medierutiner som resulterat i en checklista och förslag på 

ytterligare åtgärder för en effektiv mediehantering. Under 

hösten har vi också genomfört fördjupad medieträning med 

utvalda nyckelpersoner på myndigheten. Detta för att 

uppnå största möjliga transparens och öppenhet. 

App- och Swishförsäljningen fortsätter att öka 

Försäljningen av enkelbiljetter för den allmänna 

kollektivtrafiken via Sörmlandstrafikens app har ökat med 

34 procent jämfört med föregående år. Under 2018 såldes 

totalt 479 818 enkelbiljetter i appen. Vi noterar också att 

andelen biljetter som betalas med Swish fortsätter att öka 

och uppgår nu till 45 procent att jämföra med 30 procent i 

början av året. Även registreringar på Mina sidor ökar. I 

januari 2019 var 31 041 resenärer anslutna. Det är en 

ökning med 62 procent mot året innan, då 19 157 resenärer 

var anslutna. 

Företagsförsäljning 

Arbetet med att utveckla tjänsten Företagskonto har tagit 

stora kliv under året. När en arbetsgivare ansluter sig till 

denna tjänst kan de anställda resa med buss i tjänsten 

genom att köpa resan i appen precis som vanligt. Enda 

skillnaden är att arbetsgivaren betalar resan månadsvis via 

faktura. På så sätt kan arbetsgivarna ha koll på samtliga 

tjänsteresor, samtidigt som de anställda enkelt och snabbt 

kan resa kollektivt i tjänsten. En kommunikationskampanj 

genomfördes under våren och flera stora arbetsgivare i 

regionen har sedan dess anslutit sig till tjänsten. Några av 

dessa är Eskilstuna kommun och dåvarande Landstinget  

Sörmland som tecknat centrala avtal. Totalt har 1 894 

biljetter sålts via detta betalsätt under 2018, vilket är 4 

procent av det totala antalet biljetter som säljs via appen.  

I jämförelse såldes 100 företagsbiljetter under 2017 (notera 

att tjänsten lanserades i juni 2017 och således är det 

resultatet inte utslaget på helår).           
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Attityder och nöjdhet 
För att kunna erbjuda kalla under bästa möjliga 

reseupplevelse, oavsett deras behov och förutsättningar, 

arbetar vi ständigt med att undersöka och följa upp 

attityder och nöjdhet. Dessa mätningar genomförs både för 

den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken. Resultatet 

vägleder oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete.  

Allmänna kollektivtrafiken 

Under 2018 har två NKI-undersökningar genomförts för den 

allmänna kollektivtrafiken, en under våren och en under 

hösten. De svarande i undersökningen är resenärer ombord 

på bussarna. Övergripande NKI hamnade på 64 procent 

under våren respektive 62 procent under hösten. Båda 

resultaten är högre än i mätningen hösten 2017. Rikssnittet 

för NKI år 2018 hamnade på 59 procent. För andra gången 

mätte vi också hur nöjd resenären var med sin senaste resa. 

Vid båda mätningarna angav 74 procent att de varit nöjda 

vilket kan jämföras med rikssnittet på 76 procent. Vid 

senaste mätningen visar samtliga frågor på bättre resultat 

än tidigare två mätningar vilket ger positiva signaler att de 

förbättringsåtgärder som vi har gjort ger önskad effekt.  

Under 2018 genomfördes även en nöjdhetsundersökning 

bland allmänheten. Årets resultat på 68 procent är markant 

mycket bättre än tidigare år, både relativt 

Sörmlandstrafiken och landet i stort, där resultatet var 53 

procent. Resultaten ska tas med viss försiktighet då den 

markanta skillnaden åtminstone till viss del kan förklaras av 

statistiska variationer. Nöjdheten hos allmänheten kan dock 

sägas ha ökat relativt alla tidigare mätningar men inte i 

vilket grad. Det är särskilt några aspekter som förbättrats: 

enkelheten att resa, prisvärdheten, enkelheten att köpa 

biljetter och varumärket Sörmlandstrafiken.  

 

 

 

Särskilda kollektivtrafiken 

För den särskilda kollektivtrafiken utförs varje månad en 

kundundersökning med 100 resenärer via telefon för att 

mäta kundnöjdheten inom serviceresor, vilket inkluderar 

både färdtjänst och sjukresor. Kundundersökningen 

omfattar sju frågor och kunderna får möjlighet att 

betygsätta verksamheten. Betygssättningen sker på en 

skala 1-5, där 1 är det lägsta betyget och 5 det högsta.  

Resultaten av kundnöjdhetsmätningen fortsätter i en 

positiv riktning med höga resultat. Resultatet ligger strax 

över 4,3 som är vårt uppsatta kvalitetsmål. Resultatet på 

samtliga frågorna överstiger minst 4 av 5, med undantag ör 

fråga 3. En jämförelse med förra året kan inte göras 

eftersom denna fråga inte fanns med i undersökningen då.  

 

I juli fick vi även högsta betyg (5) på frågan om de som 

svarar i Servicecenter är trevliga, tillmötesgående och 

professionella. Genomsnittsbetyget under året slutade på 

4,93 vilket är högre än föregående år, då vi nådde ett 

genomsnittsbetyg på 4,81. Se tabeller på nästa sida. 

Sedan november 2018 deltar vi även i mätningar via 

undersökningen ANBARO (barometer för anropsstyrd 

kollektivtrafik). I ANBAROS rikssnitt är 90 procent av 

resenärerna nöjda med sin beställning och resa 

sammantaget. Det sammanfattande betyget för enbart 

beställningen visar att 88 procent är nöjda. Nöjdheten med 

bemötandet vid beställningen ligger på 93 procent. Medan 

nöjdheten med enbart resan var 91 procent. När kunden får 

betygsätta sina färdtjänst- eller sjukresor generellt blir 

betyget i riket 79 procent. 
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Diagrammet visar kundernas betyg av verksamheten i den särskilda kollektivtrafiken på en skala från 1 till 5, där 1 är lägsta betyg och 5 är 

högsta. Medelvärdet för hela året är 4,39. 

 

 Kvartal 1  Kvartal 2  Kvartal 3  Kvartal 4  
 

Frågorna som ställdes vid 
telefonenkäten 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Medel 
2018 

Fråga 1. Det är lätt att komma i 
kontakt med servicecenter? 

4,27 4,23 4,43 4,37 4,51 4,37 4,50 4,50 4,41 4,38 4,49 4,49 4,41 

Fråga 2. De som svarar är trevliga, 
tillmötesgående och 
professionella? 

4,98 4,85 4,95 4,91 4,88 4,92 5,00 4,95 4,96 4,89 4,96 4,94 4,93 

Fråga 3. Jag upplevde en hög 
servicekänsla i kontakten med 
Servicecenter? 

3,88 3,80 3,90 3,99 3,98 3,99 3,88 3,96 3,92 3,98 3,88 3,87 3,92 

Fråga 4. Hur nöjd är du med 
bokningen av dina resor? 

4,45 4,34 4,56 4,49 4,50 4,50 4,50 4,58 4,52 4,52 4,49 4,58 4,50 

Fråga 5. Hur upplevde du resan 
från att den påbörjades till dess att 
den slutfördes? 

4,24 4,17 4,59 4,20 4,26 4,21 4,30 4,19 4,28 4,26 4,41 4,31 4,28 

Fråga 6. När jag beställer ”senaste 
framme tid”, kommer jag fram i 
tid? 

4,17 4,27 4,71 4,31 4,37 4,37 4,49 4,31 4,40 4,43 4,52 4,44 4,40 

Fråga 7. Förarna är trevliga och 
tillmötesgående? 

3,97 4,44 4,57 4,02 4,24 4,26 4,26 4,40 4,35 4,22 4,47 4,42 4,30 

Totalbetyg 4,28 4,30 4,53 4,33 4,39 4,37 4,42 4,41 4,41 4,38 4,46 4,44 4,39 

 Tabellen visar frågor till kunder i den särskilda kollektivtrafiken inklusive betyg per månad på en skala från 1 till 5, där 1 är lägsta betyg och 5 

är högsta. 
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TRAFIKFÖRSÖRJNINGS-
PERSPEKTIVET 
Trafikförsörjningsperspektivet redogör för trafiken samt för 

trafikstödjande funktioner och system. Detta innefattar nytt 

regionaltågssystem i Mälardalen– Ny Trafik 2017 – samt 

tåg- och busstrafikavtalen. Här ingår också 

verksamhetsgrenen serviceresor. 

 

 
Avsnittet redogör även för samordning av den allmänna och 

den särskilda kollektivtrafiken, om produkt-och 

intäktsutveckling samt om upphandlingsarbetet inom 

ramen för Program Trafik 2019-2021.  

 

 

 
Ett samordnat trafiksystem 
Ett av myndighetens uppdrag är att få länets kollektivtrafik 

att utgöra ett sammanhållet och integrerat trafiksystem.  I 

enlighet med myndighetens uppdrag och medlemmarnas 

ambition om att öka samordningen mellan den allmänna 

och den särskilda kollektivtrafiken har de nya avtalen för 

serviceresor och skolskjuts för den särskilda 

kollektivtrafiken möjliggjort att samordna resor inom den 

allmänna anrop-styrda kollektivtrafiken och den 

anropsstyrda särskilda kollektivtrafiken. Från 1 januari 2017 

körs den allmänna anropsstyrda kollektivtrafiken och 

kompletteringstrafiken med fordon inom avtalen för den 

särskilda kollektivtrafiken. Detta gör det möjligt att använda 

befintliga fordon mer effektivt med en högre 

beläggningsgrad och mer samåkning mellan 

resenärsgrupper.  

När det gäller infrastrukturen öppnades det nya 

dubbelspåret Strängnäs-Härad under perioden, efter flera 

års arbete. Projektet innehöll ett nytt 8,5 kilometer långt 

järnvägsspår, parallellt med det befintliga spåret. En del av 

projektet var också ett nytt resecentrum i Strängnäs.  

 
Tågtrafiken 

Ökat resande – trots banarbeten och störningar 
Tågtrafiken har haft ett besvärligt år präglat av förseningar, 

inställda turer och störningar till följd av planerade 

banarbeten. Året började med många vinterrelaterade 

problem som ledde till fordonsbrist. Framför allt 

Nyköpingsbanan drabbades då av inställda turer med 

omfattande kritik från pendlarna. Våren och sommaren 

kännetecknades av återkommande och delvis stora 

infrastrukturfel på grund av värmen, samt flera banarbeten.  

Gnestapendeln, som generellt sett utmärker sig genom en 

bra punktlighet och regularitet, hade stora problem med 

många inställda turer i månadsskiftet september/ oktober 

till följd av personalbrist i kombination med ett spårfel. 

Resenärer från Sörmland påverkades dessutom under hela 

sommaren av planerade banarbeten. Den så kallade 

getingmidjan genom södra Stockholm stängdes av och 

regionaltågresenärerna från Sörmland fick byta till 

pendeltåg i Flemingsberg med förlängda restider som 

konsekvens. Pendeltågsstationen Södertälje Centrum var 

helt avstängd mellan 30 april och 19 augusti 2018 på grund 
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av ombyggnation vilket påverkade Gnestapendelns 

resenärer då bussar ersatt tågtrafiken. 

Trots detta fortsätter resandet med tåg att öka, under 2018 

med 4 procent. Satsningar på fler turer och en ny 

pendlarbiljett kan ses som huvudförklaringar.  

 

Tågplan 2019 - kapacitetsbrist och Trafikverkets 
tilldelningsprocess fortsatta hinder för stabil trafik  
För att fortlöpande följa upp tidtabellsarbetet hade myndig-

heten, tillsammans med främst Mälardalstrafik, ett stort 

antal avstämningar under året. Huvudsakligen har arbetet 

fokuserat på att få en körbar tidtabell för samtliga turer, i 

möjligaste mån utan tidskrävande förbigångar (omkör-

ningar). Processen präglades återigen av den stora 

trängseln i Mälardalen, planeringen underlättades dock 

något i och med att en operatör (SKJB med Blå tåget) väljer 

Mälarbanan istället för Västra stambanan för sina tåg. 

Därmed har Sörmlandspilen kunnat få en förhållandevis bra 

tidtabell. Trängseln, i kombination med Trafikverkets 

prioriteringskriterier som missgynnar tåg med stort inslag 

av pendlare till förmån för snabbtåg, utgör i grunden dock 

fortsatt ett strategiskt hot för våra regional- och pendeltåg.   

Utbudet, det antalet avgångar som är beställda av, SJ är 

oförändrat fram till sommaren 2019. Till hösten planeras för 

en ny avgång med Regionexpressen på Svealandsbanan 

mellan Eskilstuna och Stockholm, ett nytt koncept som 

syftar till att minska restider mellan de största orterna) i 

Mälardalen. Avgången ska köra med regionens nya 

dubbeldäckartåg ER1. Även övriga avgångar på 

Svealandsbanan ska börja köras med de nya tågen, därmed 

ersätts SJ:s lok och vagnar succesivt under 2019. Även på 

Sörmlandspilen planeras det för att köra några turer med 

de nya tågen efter sommaren. Leveransen av ER1 tågen 

fortsätter de närmsta åren. Därmed kommer tågen att 

prägla vardagen på samtliga linjer i Sörmland inom ett par 

år och satsningen på moderna tåg blir ytterligare en viktig 

milstolpe för att skapa en mer attraktiv kollektivtrafik.   

En annan nyhet inför 2019 är sena kvällståg på 

Sörmlandspilen och Nyköpingsbanan på fredagar och 

lördagar. Med detta tillmötesgås ett önskemål som 

kommunerna utmed stråken haft sedan länge.  

Trafikavtalen 
Den regionaltågstrafik som är upphandlad av 

Mälardalstrafik drivs av SJ inom ramen för övergångsavtalet 

2017-21. Avtalet gäller för följande linjer:  

- Svealandsbanan (Uppsala/Arlanda) Stockholm-Eskilstuna-

Arboga (Örebro) 

- Sörmlandspilen Stockholm-Katrineholm-Hallsberg 

- UVEN Sala-Eskilstuna-Norrköping-Linköping  

- Nyköpingsbanan Stockholm-Nyköping-Norrköping 

(Linköping) 

Syftet med övergångsavtalet är att främja en säker 

övergång från den befintliga till den nya trafiken. Ett 

exempel är att minimera risken för trafikstörningar i 

samband med att de nya fordonen och den nya depån i 

Eskilstuna tas i drift. 

Övergångsavtalet innebär att SJ inledningsvis utför trafik åt 

Mälardalstrafik med i huvudsak sina befintliga tåg i form av 

lokdragna personvagnar. Från och med 2019 fasas loktågen 

ut ur trafiken och ersätts genom regionens nya tåg 

(Mälartåg).  

Det finns ytterligare ett tågtrafikavtal, nämligen mellan 

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Stockholms läns 

landsting (SLL). Det avser trafiken och övriga tjänster på 

Gnestapendeln Södertälje Centrum-Järna-Gnesta. 

Sörmlands kostnader för trafiken med regionaltågen och 

Gnestapendeln, inklusive banavgifterna och 

länskortsavtalet, uppgick 2018 till ungefär 126 miljoner kr.  

Resandet med tågtrafik 
Resandeutvecklingen i den regionaltågstrafik som är 

upphandlad av Mälardalstrafik var totalt sett bra under 

perioden. Det var också förväntat med tanke på hur 

utbudet förbättrades i december 2016 inom ramen för Ny 

trafik 2017. Även satsningen på nya pendlarbiljetten 

Movingo bidrog till utvecklingen. Också omvärldsfaktorer 

såsom växande befolkning, låg arbetslöshet och hög tillväxt 

under åtminstone början av året kan antas ha bidragit till 

det ökade resandet.  

Det som tynger årsutfallet är den mycket svaga 

utvecklingen på sommaren (juni-augusti) då den så kallade 

getingmidjan var avstängd. Regionaltågresenärerna från 

Sörmland fick då byta till/från pendeltåg i Flemingsberg 

med förlängda restider som konsekvens. På både 

Sörmlandspilen och utmed Svealandsbanan minskade 

resandet med nästan 40 procent i juli månad jämfört med 

juli 2017. Därefter har resandet återhämtat sig. Undantaget 

är Sörmlandspilen som har haft en svag höst framför allt i 

Katrineholm. Överlag har resandet med enkelbiljetter 

utvecklats negativt på Sörmlandspilen. För övrigt har antal 

påstigande ökat från alla sörmländska stationer, mest från 

Vagnhärad (24 procent) och Strängnäs (13 procent).  
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Resenärer med Sörmlandstrafikens månadskort, inklusive 

Skolkort län, kan använda regionaltågen för resor inom 

länet. Antalet påstigande med dessa kort räknas normalt 

bara en vecka per år och räknas sedan upp för att erhålla 

ett årsvärde. Knappt 400 000 sådana resor antas ha 

genomförts under 2018 men siffrorna är osäkra och det 

behövs en ny ombordräkning. 

För Gnestapendeln, som handlas upp av Trafikförvaltningen 

i Stockholms län landsting som del av SL:s 

pendeltågssystem, registrerades fler resor 2018. En svag 

inledning av året följdes av klart positiva siffror på 

sommaren och hösten. Under sommaren valde antagligen 

fler att ta det mer prisvärda pendeltåget istället för 

regionaltåget till Flemingsberg och ersättningstrafik 

därifrån. Detta beteende kan delvis ha legat kvar under 

hösten eftersom Sörmlandspilen samtidigt bara ökade 

marginellt från Gnesta – till skillnad från tidigare års mer 

markanta ökningar. 

 

 

 

 

 

Busstrafiken – en överblick 
Det regionala busslinjenätet i Sörmland utgörs av 

landsbygdstrafik och stadstrafik. Landsbygdstrafiken består 

i sin tur av regionala stomlinjer och lokala linjer. Regional 

stomlinjetrafik trafikeras mellan länets kommunhuvudorter 

medan de lokala linjerna i huvudsak körs inom respektive 

kommun. Stadstrafik finns i Eskilstunas, Nyköpings, 

Strängnäs, Katrineholms och Flens tätorter. Trafiken mellan 

Trosa/Vagnhärad och Liljeholmen i södra Stockholm 

(Trosabussen) bedrivs sedan juli 2015 helt i kommersiell 

regi.  

Busstrafiken i Sörmland är indelad i fyra avtalsområden 

enligt tabellen nedan. Viss linjelagd trafik körs även i 

skolskjuts- och servicereseavtalen. 

Avtalsområde 
Trafikföreta

g 

Norra (Eskilstuna) Transdev 

Södra (Gnesta/Nyköping/Oxelösund/Trosa) Nobina 

Västra (Flen/Katrineholm/ Vingåker) Nobina 

Östra (Strängnäs) Bergkvarabuss 

Trafikavtalen – kontinuerlig uppföljning och nya avtal  
I vårt uppdrag ligger ett ständigt pågående arbete med 

uppföljning av trafikavtalen och ett nära samarbete med 

trafikföretagen. Under året har vi arbetat för att strukturera 

och tydliggöra avtalsuppföljningen. Uppföljningsmöten 

genomförts på ungefär månatlig basis och dessutom har 

omfattande revisioner med samtliga tre företag 

genomförts. I revisionerna har följande områden granskats: 

• Fordon, dokumentation gällande kontrollbesiktningar, 

extrabromskontroller, däckbyten samt kontroll av 

alkolåsutrustning.  

• Kvalitet, dokumentation och arbetssätt gällande olyckor 

och tillbud, kundsynpunkter samt månadsrapporter. 

• Personal, dokumentation gällande läkarkontroller, 

förarnas kompetens och utbildningar, drogfrihet, 

servicekänsla, mobiltelefonipolicy samt arbetstidsregler, lön 

och ersättningar. 

• Depå, dokumentation och arbetsrätt gällande farligt 

avfall, avfallssortering, kemiska produkter, 

fordonstvättanläggning samt regler för tomgångskörning 

Resandet med regionaltåg från Sörmland med SJ färdbevis 2018 Påstigande Förändring (%) 

Totalt påstigande i Sörmland 2 395 000 5 % 

Resandet med regionaltåg från Sörmland med 

Sörmlandstrafikens periodkort 2018 
Påstigande Förändring (%) 

Påstigande i Sörmland (baserad på uppräkning från stickprov) 392 000 0 % 

Resandet med Gnestapendeln 2018 Påstigande Förändring (%) 

Påstigande i Gnesta 280 000 4 % 

Totalt antal påstigande tåg Sörmland 2018 3 067 000 4 % 
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Ett trafikföretag, Bergkvarabuss, fick två brister med krav på 

att bristerna skulle vara åtgärdade inom en respektive tre 

månader. Utöver detta utfärdades ett antal 

rekommendationer till trafikföretagen. Det har även 

genomförts 130 kontroller av rena fordon och 100 

stickprovskontroller av fordon under året. 

Under 2018 har upphandling genomförts av avtalsområden 

av trafiken i Södra och Västra Sörmland. Nobina Sverige AB 

tilldelades båda avtalsområdena och kommer alltså att 

fortsätta köra trafiken. Avtalen sträcker sig över 10 år och 

trafiken kommer att börja köras från augusti 2019. De nya 

avtalen, till skillnad från dagens avtal, är 

incitamentbaserade. Det innebär och 25 procent av 

trafikföretagens ersättning utgörs av incitament som 

baseras på punktlighet och kundnöjdhet. För 

avtalsområden pågår nu uppstartsprojektet för att säkra en 

bra trafikstart.  

Även för de andra avtalsområdena har upphandlingsarbete 

pågått under året och precis i inledningen av 2019 

publicerades upphandlingen för Norra Sörmland efter ett 

intensivt arbete under hösten. Trafikstart i detta avtal är vid 

tidtabellskiftet i december 2020. För avtalsområdet Östra 

Sörmland fattade direktionen på sitt sista sammanträde 

beslut om trafikplikt för området. En överenskommelse har 

även fattats med Stockholm för den länsöverskridande 

trafiken. 

Ett antal allvarliga incidenter 
Busstrafiken har under perioden flutit på bra men med ett 

par mycket tragiska och allvarliga incidenter. 

Under sommaren inträffade två avåkningar. I juni åkte linje 

561 av vid Nävekvarn och en av resenärerna behövde 

läkarvård. Olyckan utreddes av polisen och avslutades i 

slutet av sommaren med slutsatsen att det inte var tekniska 

problem eller väglaget som orsakade olyckan. I juli 

inträffade ytterligare en avåkning, denna gång på linje 8 vid 

Wåmtorp. Två resenärer färdades i bussen, ingen av dem 

ådrog sig några skador.  

I november inträffade en tragisk dödsolycka då en 

stadsbuss i Eskilstuna kolliderade med en cyklist. En 

polisutredning pågår. Det ansvariga trafikföretaget inledde 

en egen säkerhetsutredning som delgetts 

Sörmlandstrafiken. Trafikföretagets säkerhetsutredning 

kommer att kompletteras så fort polisutredningen är 

avslutad.  

Förarutbildningen 
Den första mars inleddes myndighetens utbildning av förare 

inom den allmänna kollektivtrafiken. Utbildningen 

fokuserar på bemötande och biljettsortiment. Den hålls 

under en halvdag och genomförs i egen regi av 

myndighetens medarbetare. Utbildningarna hålls hos 

trafikföretagen på depåerna i Nyköping, Eskilstuna, 

Katrineholm och Strängnäs. Utbildningarna pågick under 

hela 2018 och vårt mål var att träffa så många förare som 

möjligt. Totalt genomfördes 60 under 2018. 450 förare har 

genomgått utbildningen, vilket är 82 procent av samtliga 

förare i Sörmland.  

Resandet i busstrafiken 

Totalt registrerades drygt 12,4 miljoner påstigande i den av 

myndigheten upphandlade busstrafiken. Detta motsvarar 

en ökning på 7 procent jämfört med 2017. 

Resandet med buss 2018 Påstigande 
Förändring 

mot 2017 

Totalt (Landsbygd och Stad) 12 432 000 + 7 % 

Exklusive skolkort 7 811 000 + 12 % 

Exklusive skolkort och exkl 

avgiftsfria resor 
6 877 000 + 4 % 

 

Resandeökningen ligger över nivån för viktiga nyckeltal som 

påverkar den underliggande utvecklingen. Till exempel har 

antalet körda busskilometer bara ökat med 1 procent. 

Nyckeltal med påverkan på 

resandet 2018 
Antal 

Förändring 

mot 2017 

Folkmängd totalt per 1 november 

(från SCB) 

294 042 

 
+ 1,0 % 

Folkmängd 6-18 åringar per 1 

november (från SCB) 

46 182 

 
+ 2,4 % 

Busskilometerproduktion (km) 16 192 000 + 1,0 % 

 

Ett antal nyckeltal för den ”underliggande” utvecklingen 2018. Siffror om 

utvecklingen avseende förvärvsarbetande och BNP-utvecklingen släpar 

tyvärr efter. 

Sett på femårsperioden 2014-2018 har antalet påstigande 

ökat med 27 procent samtidigt som en förskjutning mot 

stadstrafiken sker. Mätt i absoluta tal har dock också 

resandet med landsbygdstrafiken ökat under perioden. 

 

Efter den stora trafikomläggningen inom landsbygdstrafiken 

vid årsskiftet 2012/13 präglades första halvåret 2013 av en 

svag utveckling med minskat resande. Sedan hösten 2013 

har resandet vänt upp och den positiva utvecklingen har 

accelererat sedan hösten 2015. Förutom en mer attraktiv 

trafik, också genom nya Sörmlandstaxan, ser vi ett antal 

omvärldsfaktorer som viktiga förklaringar: Folkmängden har 

ökat relativt kraftigt de senaste åren, huvudsakligen genom 

invandring och därmed personer som i lägre utsträckning 

År 
Påstigande 

buss 

Förändring 

mot före-

gående år 

Andel 

påstigande i 

stadstrafiken 

2014 9 752 000 + 2 % 63 % 

2015 10 249 000 + 5 % 64 % 

2016 10 933 000 + 7 % 64 % 

2017 11 612 000 + 6 % 66 % 

2018 12 432 000 + 7 % 69 % 
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äger en bil. Utöver det präglades perioden av låg 

arbetslöshet och, åtminstone fram till våren 2018, av god 

ekonomisk tillväxt. En väsentlig faktor för just utvecklingen 

2018 var statens satsning på avgiftsfria resor för 

skolungdomar sommaren 2018 som genererade många 

tillkommande resor. Om man enbart analyserar 

”betalande” resenärer, d.v.s. skolkorten och samtliga 

former av avgiftsfria resor exkluderade, uppgår 

resandeökningen 2018 till mer måttliga 4 procent.  

En närmare genomgång av statistiken för 2018 visar ett 

ökat resande i samtliga områden i Sörmland, med undantag 

för stadstrafiken i Strängnäs där resandet på linje 2 har 

minskat markant. I stadstrafiken Katrineholm och Nyköping 

har däremot resandet utvecklats klart bättre än 

genomsnittet. I båda städerna är det linje 1 som är 

huvudförklaringen bakom uppgången, resandet där ökade 

markant med i princip samtliga produkter förutom skolkort. 

I Flens stadstrafik har resandet med skolkort mer än 

fördubblats och är den främsta orsaken till den relativt 

kraftiga ökningen där.  

Utvecklingen i landsbygdstrafiken var mer beskedlig, 

exkluderas skolkorten och avgiftsfria resor låg antalet 

påstigande totalt sett på ungefär samma nivå som året 

innan. Trosa och Vingåkers kommuner utmärker sig positivt, 

i Vingåker genom en bred uppgång på i princip alla linjer 

och produkter. I Trosa kommun har främst resandet med 

periodkort utvecklats mycket bra: Det gjordes drygt 11 000 

påstigningar med de nya pendlarkorten Movingo samtidigt 

som länets egna periodkort också ökade. Movingo har 

därmed genererat många tillkommande resor. Även Trosa 

kommuns satsning på fler turer på linje 550 har resulterat i 

mer än dubbelt så många resenärer på linjen. 

En analys på linjenivå visar att 16 av cirka 80 linjer med 

minst 10 000 påstigande har haft färre resenärer än året 

innan. Till dessa hör: 

• linje 2 i stadstrafiken Strängnäs (-17 procent, som en 

konsekvens av diverse linjeomläggningar i samband med 

nybyggnationen av resecentrum), 

• linje 29 Eskilstuna-Äsköping (-13 procent, på grund av 

mycket färre påstigande från hållplatsen Hållsta där 

flyktingboendet stängdes) samt 

• linje 515 Nyköping-Skavsta (-10 procent, där framför allt 

pendlingsresor med 30 dagars-korten minskade, antagligen 

också till följd av en företagsnedläggning längs linjen). 

 

 

 

  

218



Landsbygdstrafik 2018 (buss) Påstigande Förändring  

Eskilstuna 747 104 2 % 

exkl. skolkort 388 481 6 % 

exkl. skolkort och exkl. Fria 
resor 

341 940 -3 % 

Flen 374 218 5 % 

exkl. skolkort 253 373 7 % 

exkl. skolkort och exkl. Fria 
resor 

230 403 -3 % 

Gnesta 192 171 3 % 

exkl. skolkort 130 816 3 % 

exkl. skolkort och exkl. Fria 
resor 

120 889 -5 % 

Katrineholm 436 024 6 % 

exkl. skolkort 291 993 11 % 

exkl. skolkort och exkl. Fria 
resor 

266 103 2 % 

Nyköping 1 050 525 4 % 

exkl. skolkort 672 829 3 % 

exkl. skolkort och exkl. Fria 
resor 

630 552 -3 % 

Oxelösund 246 637 7 % 

exkl. skolkort 194 621 7 % 

exkl. skolkort och exkl. Fria 
resor 

180 951 -1 % 

Strängnäs 580 807 6 % 

exkl. skolkort 370 214 9 % 

exkl. skolkort och exkl. Fria 
resor 

347 527 2 % 

Trosa 195 916 18 % 

exkl. skolkort 148 525 20 % 

exkl. skolkort och exkl. Fria 
resor 

137 780 11 % 

Vingåker 226 456 15 % 

exkl. skolkort 149 886 18 % 

exkl. skolkort och exkl. Fria 
resor 

135 286 7 % 

Östergötland 4 097 -6 % 

Stockholms län 77 174 12 % 

Utanför länet totalt 81 271 11 % 

exkl. skolkort 70 832 13 % 

exkl. skolkort och exkl. Fria 
resor 

68 593 10 % 

Landsbygd, totalt 4 131 129 6 % 

exkl. skolkort 2 671 570 8 % 

exkl. skolkort och exkl. Fria 
resor 

2 460 024 0 % 

 

 

 

 

 

 

 
Stadstrafik 2018 (buss) 

 
Påstigande 

 
Förändring  

Eskilstuna 6 485 044 7 % 

exkl. skolkort 3 572 459 15 % 

exkl. skol- och exkl. Fria resor 2 959 114 7 % 

Katrineholm 235 765 19 % 

exkl. skolkort 195 875 24 % 

exkl. skol- och exkl. Fria resor 177 244 13 % 

Nyköping 1 201 267 11 % 

exkl. skolkort 1 078 066 13 % 

exkl. skol- och exkl. Fria resor 1 003 206 5 % 

Strängnäs 349 569 -2 % 

exkl. skolkort 269 757 2 % 

exkl. skol- och exkl. Fria resor 256 657 -3 % 

Flen 29 239 22 % 

exkl. skolkort 22 934 10 % 

exkl. skol- och exkl. Fria resor 20 496 -1 % 

Stad, totalt 8 300 884 8 % 

exkl. skolkort 5 139 091 14 % 

exkl. skol- och exkl. Fria resor 4 416 717 6 % 

 

Anropsstyrd allmän kollektivtrafik 
Sedan 1 januari 2017 utförs den anropsstyrda trafiken inom 

avtalen för serviceresor och skolskjuts. På så sätt 

samplaneras resorna vilket är ett led i myndighetens 

uppdrag att samordna kollektivtrafiken. Den anropsstyrda 

allmänna trafiken som idag finns inom myndighetens 

uppdrag består av skärgårdstrafik i Nyköpings kommun, 

kompletteringstrafik och linjelagd trafik där resan måste 

bokas på förhand. Förutom skärgårdstrafiken, som fortsatt 

beställs direkt hos skepparen, sker bokningarna via 

Servicecenter. Under 2018 genomfördes 3 547 

anropsstyrda resor. Inom kompletteringstrafiken 

genomfördes 289 resor. För skärgårdstrafiken genomfördes 

631 resor under 2018. Nytt avtal för skärgårdstrafiken har 

upphandlats med trafikstart 1 juni 2019, för närvarande 

pågår uppstart av trafiken.   

Anropsstyrd särskild kollektivtrafik 
I drygt två år har de nya avtalen för den anropsstyrda 

särskilda kollektivtrafiken varit i drift. Under 2017 hade Flen 

och Nyköpings kommuner direktupphandlade avtal inom 

serviceresor. Dessa avtal ersattes den 1 januari 2018 för 

Flens kommun och för specialfordonen i Nyköpings 

kommun med ordinarie avtal. Trafikstart för personbilar i 

Nyköpings kommun var den 13 mars. Vid båda dessa 

tillfällen gick trafikstarten bra, utan några störningar. I 

denna upphandling tilldelade myndigheten områdena Flen 

och Nyköping Personbilar till leverantören AB Trendtaxi, 

och området Nyköping Specialfordon till Taxi 10 000 AB. I 

och med det har vi haft trafikstart i samtliga 

avtalsområdena och kan därmed stänga den första 

upphandlingen som ingår i Program Trafik 2019-21. 

Under hösten 2017 upphandlade myndigheten skolskjuts 

för Katrineholm och Vingåkers kommun. Avtalen omfattar 

fem områden, fyra i Katrineholms kommun och ett i 

Vingåkers kommun. Trafikstart var den 1 juli 2018. 

Implementeringen av dessa nya avtal är nu genomförd, 

tillsammans med kommunerna och trafikföretagen.  
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Under 2018 har vi också upphandlat skolskjuts för 

Nyköpings kommun och i maj tilldelades avtalet återigen 

Taxi Nyköping/Oxelösund. En förändring i detta 

skolskjutsavtal är att Sörmlandstrafiken kommer att ha 

ansvaret för planeringen av resorna. Projektet för 

uppstarten både av trafik och planering har påbörjats och 

trafikstarten sker den 1 juli 2019. 

Enligt uppföljningsplanen i avtalen för serviceresor pågår 

revisioner ute hos samtliga trafikföretag. Enligt 

myndighetens uppdrag bedrivs kontinuerlig förvaltning och 

uppföljning av avtalen. I uppföljningen genomförs stickprov 

och besök ute hos respektive trafikföretag. Varje månad 

erbjuds trafikföretagen en utbildning för att nyanställda 

förare ska kunna certifieras. Vi erbjuder också 

utbildningstillfällen i samband med en trafikstart. Utöver 

det genomför myndigheten regelbundna fortbildningar av 

förare. I början av 2018 genomfördes fortbildning av förare 

inom Skolskjutsavtalen och Servicereseavtalen för 

Strängnäs, Gnesta och Trosa. För Nyköpings del har 

fortbildning genomförts för förare inom skolskjutsavtalet. 

Vidare har även fortbildning för förare genomförts för 

område Eskilstuna. Fortbildningen har innefattat 

genomgång av rutiner, utbildning tillsammans med 

hjälpmedelscentralen och resande utifrån brukarperspektiv. 

Ett antal incidenter 
Under 2018 har ett antal allvarliga incidenter inom den 

särskilda kollektivtrafiken inträffat. Året inleddes med en 

dödsolycka den 15 januari då de resenärer som färdades i 

fordonet omkom och föraren skadades. Förundersökningen 

lades ned och föraren avskrevs från misstanke om brott. I 

april föll en resenär ur sin rullstol vid en kraftig 

inbromsning. Orsaken var att säkerhetsbältet inte var fäst 

på rätt sätt. Föraren stängdes av och fick genomgå 

ytterligare utbildning för att säkerställa att något liknande 

inte skulle inträffa. En månad senare inträffade en annan 

incident med samma förare. Beslut fattades om att 

omedelbart stänga av föraren och han kör inte längre inom 

våra uppdrag. I mitten på maj lämnades en resenär på fel 

adress och inte enligt instruktion. En skriftlig varning 

utfärdades då till trafikföretaget.  

Resandet inom den anropsstyrda  
särskilda kollektivtrafiken 
Under 2018 ökade antalet resor i den särskilda 

kollektivtrafiken med 4,8 procent. Totalt genomfördes 425 

683 resor under året, jämfört med 406 053 resor under 

2017. 

Resandeutvecklingen för den särskilda kollektivtrafiken 

varierar bland medlemmarna. För vissa har 2018 inneburit 

ett ökat resande, för andra en minskning. Vi såg under 

slutet av 2017 och i inledningen av 2018 en uppåtgående 

trend i resandet. Från andra halvan av 2018 ser vi att 

trenden har planat ut.  

Serviceresor omfattar färdtjänstresor, sjukresor, 

omsorgsresor, skolresor samt övriga resor som omfattar 

tjänsteresor och budresor. Av det totala antalet resor är 

174 314 färdtjänstresor (41 procent) och 101 049 sjukresor 

(24 procent). Den stora delen av resandeökningen står 

omsorgsresor för. Det har genomförts 24 procent fler 

omsorgsresor 2018 jämfört med 2017. 

Under sommarmånaderna minskar antalet resor till följd av 

att skolverksamhet och annan planerad verksamhet har 

uppehåll. Nedan tabeller redovisas totalt antal utförda 

serviceresor under 2018. 
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Antal genomförda resor jan-18 feb-18 mar-18 apr-18 maj-18 jun-18 jul-18 aug-18 sep-18 okt-18 nov-18 dec-18 
Totalt 

2018 

Totalt 36 831 34 513 38 927 35 832 38 314 32 521 24 394 33 880 36 401 40 847 40 194 33 029 425 683 

därav färdtjänst 13 814 13 772 15 760 14 475 15 880 14 177 11 709 14 070 14 591 15 993 15 621 14 452 174 314 

därav omsorgsresor 9 026 8 134 8 741 8 283 8 472 7 531 4 560 8 606 8 317 9 840 9 741 6 840 98 091 

därav sjukresor 9 179 8 389 9 171 8 550 8 876 7 661 6 585 7 760 8 245 9 432 9 271 7 930 101 049 

därav skol- och 
särskoleresor 

4 286 3 692 4 624 3 986 4 562 2 650 1 099 2 901 4 716 5 040 5 063 3 364 45 983 

därav övrigt 526 526 631 538 524 502 441 543 532 542 498 443 6 246 

Eskilstuna, totalt 15 285 14 033 16 509 15 153 16 508 13 222 8 237 13 883 15 928 17 425 17 325 13 234 176 742 

därav färdtjänst 4 792 4 739 5 662 5 302 5 913 5 228 4 207 5 030 5 386 5 638 5 730 5 401 63 028 

därav omsorgsresor 6 023 5 442 6 022 5 702 5 858 5 195 2 834 5 787 5 657 6 560 6 354 4 349 65 783 

därav skol- och 
särskoleresor 

4 286 3 692 4 624 3 986 4 562 2 650 1 099 2 901 4 716 5 040 5 063 3 364 45 983 

därav övrigt 184 160 201 163 175 149 97 165 169 187 178 120 1 948 

Flen, totalt 2 019 1 842 1 902 1 910 2 051 1 875 1 176 1 838 1 975 2 161 1 990 1 614 22 353 

därav färdtjänst 989 935 1 012 1 013 1 169 1 093 750 1 014 1 168 1 210 1 096 983 12 432 

därav omsorgsresor 1030 907 890 897 882 782 426 824 807 934 894 631 9 904 

därav övrigt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17 

Gnesta, totalt 995 942 948 922 851 750 633 787 771 976 1 034 865 10 474 

därav färdtjänst 912 852 854 847 794 728 549 673 678 826 833 656 9 202 

därav omsorgsresor 83 89 94 75 57 22 84 114 93 149 201 209 1 270 

därav övrigt 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

Katrineholm, totalt 1 428 1 502 1 652 1 489 1 533 1 307 1 160 1 277 1 303 1 548 1 388 1 281 16 868 

därav färdtjänst 1 426 1 500 1 652 1 489 1 533 1 307 1 160 1 275 1 303 1 548 1 384 1 281 16 858 

därav omsorgsresor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

därav övrigt 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 10 

Nyköping, totalt 2 546 2 468 2 707 2 459 2 829 2 613 2 409 2 670 2 785 3 038 3 067 2 736 32 327 

därav färdtjänst 2 205 2 170 2 409 2 150 2 507 2 290 2 044 2 291 2 427 2 590 2 596 2 362 28 041 

därav skol- och 
särskoleresor 

            0 0 0 0 0 0   

därav omsorgsresor 341 298 298 309 322 323 365 379 358 448 471 374 4 286 

därav övrigt 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oxelösund, totalt 951 884 886 755 808 807 561 886 842 989 975 819 10 163 

därav färdtjänst 541 583 633 511 565 503 392 546 576 639 645 600 6 734 

därav omsorgsresor 410 301 253 244 243 304 169 340 266 350 330 219 3 429 

därav övrigt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Strängnäs, totalt 2 615 2 585 2 912 2 691 2 764 2 372 2 007 2 585 2 521 2 994 2 842 2 534 31 422 

därav färdtjänst 1705 1745 2017 1874 1929 1697 1561 1768 1725 2053 1815 1801 21 690 

därav omsorgsresor 907 836 892 816 833 671 443 817 794 939 1025 732 9 705 

därav övrigt 3 4 3 1 2 4 3 0 2 2 2 1 27 

Trosa, totalt 996 1 031 1 183 1 015 1 167 989 849 1 171 1 027 1 227 1 314 1 101 13 070 

därav färdtjänst 862 873 1033 881 1010 852 715 962 819 924 1001 891 10 823 

därav omsorgsresor 134 158 149 133 157 136 134 209 208 303 313 210 2 244 

därav övrigt 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

Vingåker, totalt 480 478 631 515 580 578 436 647 643 722 674 593 6 977 

därav färdtjänst 382 375 488 408 460 479 331 511 509 565 521 477 5 506 

därav omsorgsresor 98 103 143 107 120 98 105 136 134 157 153 116 1 470 

därav övrigt 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Landstinget, totalt 9 516 8 748 9 597 8 923 9 223 8 008 6 926 8 136 8 606 9 767 9 585 8 252 105 287 

därav sjukresor 9 179 8 389 9 171 8 550 8 876 7 661 6 585 7 760 8 245 9 432 9 271 7 930 101 049 

därav övrigt 337 359 426 373 347 347 341 376 361 335 314 322 4 238 
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Samordningsvinst – ett mått på effektivitet 
I januari 2018 infördes nya ersättningsmodeller för vissa 

trafikavtal i den särskilda kollektivtrafiken. Det har medfört 

att det sätt vi tidigare räknat ut samordningsvinst på, inte 

går att genomföra på samtliga avtal. Vi har därför tagit fram 

ett nytt sätt att mäta samordningsvinsten för denna trafik. 

Något som har varit viktigt för det nya beräkningssättet är 

att det inte ska vara beroende av vilken typ av 

ersättningsmodell som gäller för trafikföretagen. Detta för 

att kunna behålla mätvärdet under lång tid och därmed 

kunna se förändringar. 

Kilometrar är ett värde som är bestående över tid oavsett 

vilken ersättningsmodell som gäller och därför är den nya 

beräkningen baserad på detta. Vi jämför därför den sträcka 

som fordonen faktiskt har kört med hur långt de skulle ha 

kört om alla resor hade gått direkt från startpunkt till 

slutdestination utan samåkning. Genom att mäta det vi 

kallar ”producerade kilometrar” ser vi hur många kilometrar 

vi sparar in i vår planering genom att samordna resorna.  

Genom att multiplicera den genomsnittliga kostnaden per 

kilometer med den besparade sträckan får vi fram en 

teoretisk besparing i kronor.  

Enligt den nya beräkningsmodellen för samordningsvinst 

har samplaneringen inneburit en minskad kostnad på 14 

miljoner kronor och med en samordning i kilometrar på 12 

procent. 

På grund av det nya sättet att räkna på går det inte att 

jämföra siffrorna med föregående år. 

 

 

 

 

 

 

Antal genomförda resor 2016, 2017 och 2018 
 

 

 

0
50 000

100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000

A
n

ta
l

Mån

Tot antal resor

2016

2017

2018

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

ja
n

-1
7

fe
b

-1
7

m
ar

-1
7

ap
r-

17

m
aj

-1
7

ju
n

-1
7

ju
l-

17

au
g-

1
7

se
p

-1
7

o
kt

-1
7

n
o

v-
1

7

d
ec

-1
7

ja
n

-1
8

fe
b

-1
8

m
ar

-1
8

ap
r-

18

m
aj

-1
8

ju
n

-1
8

ju
l-

18

au
g-

1
8

se
p

-1
8

o
kt

-1
8

n
o

v-
1

8

d
ec

-1
8

222



PRODUKT- OCH 
INTÄKTSUTVECKLING 
Skolkort 

Med över 4,6 miljoner påstigningar under året är skolkorten 

fortfarande den mest använda produkten i den av 

myndigheten upphandlade busstrafiken. Jämfört med 2017 

är antalet nästan oförändrat vilket innebär att skolkorten 

har haft en dämpande effekt på den totala 

resandeutvecklingen i länet (+ 7 procent).  

Periodkort 

Med de klassiska periodkorten för pendlare, det vill säga 

Sörmlandstrafikens egna månadskort och även Movingo, 

gjordes närmare 3,1 miljoner resor, en ökning med 9 

procent. Denna produktkategori ökar främst tack vare 

Movingo, närmare 160 000 påstigningar gjordes med de 

nya pendlarkorten som möjliggör smidiga buss- och 

tågresor över länsgräns sedan oktober 2017. I kommunerna 

Trosa, Strängnäs och Gnesta är Movingo numera ett vanligt 

inslag i busstrafiken och 10 till 15 procent av alla påstigande 

med ett icke prisreducerat periodkort gjordes med Movingo 

(länsgenomsnitt 5 procent). Eftersom huvudsakliga 

alternativen till Movingo (periodkort zon och län för buss 

till/från tågen) också ökar (med 5 procent) kan konstateras  

 

att införandet av Movingo har lett till ett faktiskt 

nettotillskott av resandet även i busstrafiken. Också antal 

påstigande med prisreducerade periodkort för ungdomar 

och studenter ökade, dock bara med 3 procent. 

Förköp 

Antalet förköpta enkelbiljetter, d.v.s. reskassa, mobilbiljetter 

och Ultra-light kort, ökade med 3 procent. Utvecklingen för 
reskassa och mobilbiljetter går åt olika håll där resandet med 

mobilbiljetter ökade med nästan 70 procent medan reskassa 

minskade med 14 procent. Trots detta görs fortfarande fler 

resor med reskassa än med mobilbiljetter (692 000 resp. 380 

000 påstigande). Ultra-light korten, som säljs till offentliga 

organisationer för exempelvis tjänsteresor och skolklass-resor i 

länet, men även till Migrationsverket, minskar ytterligare i 

betydelse med numera enbart 25 000 påstigande. 

Enkel ombord 
Antalet påstigande som köper enkelbiljett ombord av föraren 

har minskat med 3 procent. En anledning till denna utveckling 

är en medveten marknadsföring av mer prisvärda förköpta 

produkter. Minskad ombordförsäljning bidrar till kortare 

restider i och med förarna slipper hanteringen av försäljningen 

ombord. Ytterligare en anledning till minskningen av 

ombordförsäljning är överströmningseffekter till följd av 

Avgiftsfria resor för skolungdomar under sommaren, se nedan. 

 

 

Antal påstigande 2018, per produktkategori 
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Avgiftsfria resor 

Årets bubblare är kategorin avgiftsfria produkter, antal 
påstigande ökade med 150 procent till 934 000 påstigande. 
Huvudförklaringen är statens satsning på avgiftsfria resor för 
skolungdomar under sommaren 2018, detta genererade 470 
000 resor. Katrineholms satsning på avgiftsfria resor för 
pensionärer under sommaren står för 9 000 påstigande. Fria 
resor 65 + i Eskilstuna kommun fanns redan 2017 och antalet 
påstigande ökade med 16 procent till nu 441 000. Till 
kategorin ”avgiftsfria resor” hör även knappt 14 000 
påstigande som av olika anledningar inte kunde eller ville 
betala – trots att de inte var berättigade till avgiftsfria resor.   

Det omfattande resandet med avgiftsfria resor för 

skolungdomar under sommaren ledde givetvis till 

överströmningseffekter, det vill säga resandet med andra 

alternativa produkter minskade istället. Jämfört med 

sommaren 2017 sjönk antalet påstigande med 

Sommarlovskort dramatiskt, även enkelbiljetter ombord 

minskade med cirka 20 procent under sommaren. Trots 

detta är nettoeffekten positiv, d.v.s. satsningen har gett 

effekt genom avsevärt fler resor. 

Lågtrafikkort 

De prisvärda lågtrafikkorten (månadskort utan giltighet i 

rusningstid) ökade med 24 procent och är nu ett vanligt 

inslag i samtliga kommuner. 

Övriga 

Huvudförklaringen bakom minskningen av övriga produkter 

är främst resandet med Sommarlovskorten (- 80 procent 

p.g.a. överströmning till avgiftsfria resor för skolungdomar). 

Men också minskad användning av SL korten i Gnestas 

trafik påverkar utfallet av ”Övriga” negativt för hela länet. 

 

Med hjälp av nedanstående diagram kan de olika 

produkternas popularitet i respektive medlems trafik 

jämföras. Det syns tydligt att skolkorten är av mycket stor 

betydelse överallt, Oxelösund sticker ut då kommunen 

enbart finansierar en linje (615) med primärt uppdrag för 

transport till och från skolorna. Landstingets regionala linjer 

har en högre andel resenärer med pendlarprodukter än i 

övriga medlemmars trafik. I Eskilstunas trafik har 

prisreducerade 30 dagarsbiljetter bara en relativt liten 

betydelse vilket beror på att de så kallade elevkorten ges till 

samtliga skolelever. I Gnesta kommun gäller SL:s 30-

dagarskort och dessa nyttjas frekvent i Gnestas trafik vilket 

syns i diagrammet genom den höga andelen övriga resor. 

Inga fria sommarresor genomfördes i Oxelösunds trafik, 

vilket beror på att Linje 615 inte körs på sommaren. 
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Biljettintäkterna från allmänheten uppgick under året till 

drygt 110 mnkr, en ökning med närmare 4 procent. 

Intäkterna från skolkorten ökade i samma takt, till nu drygt 

54 mnkr.  

Huvudförklaringen bakom denna utveckling är att resandet 

ökar. Intäktsutvecklingen (+4 procent) är dock inte lika 

positiv som resandeutvecklingen (+7 procent) vilket främst 

beror på att resandet har drivits på av förhållandevis 

prisvärda produkter och inte minst avgiftsfria resor, se även 

tabellen med a-priser. När det gäller avgiftsfria resor för 

skolungdomar ska dock noteras att myndigheten har 

erhållit ett statligt bidrag för en kompensation av kostnader 

och intäktsbortfallet, bidraget bokförs dock under just 

Bidrag och beloppen återfinns därför inte i denna 

redovisning av biljettintäkterna.   

 

A-priset räknas fram genom att för var och en av 

produktkategorierna dela biljettintäkterna genom antalet 

påstigande. På så sätt erhålls en genomsnittsintäkt i kronor per 

påstigande för samtliga produktkategorier. 

Avseende den totala intäktsmassan per produktkategori 

utgör skolkorten den största intäktsposten, dessa står för 

en tredjedel av årets totala biljettintäkter. Därefter följer 

periodkorten (27 procent), Enkel ombord (15 procent) och 

Förköp (14 procent). Alla övriga produkter genererar cirka 

10 procent av intäkterna. Jämfört med 2017 har intäkterna 

ökat med några procent för samtliga kategorier, Periodkort 

lågtrafik sticker ut med en intäktsökning på cirka 20 

procent. Enda negativa avvikelsen gäller enkelbiljetterna 

sålda ombord där intäkterna minskade med drygt tre 

procent. 

 

 

 

 

 

 

Periodkort lågtrafik
kr2 572 000 

Periodkort, prisred.
kr9 837 000 

Skolkort
kr54 291 000 

Periodkort
kr44 003 000 

Förköp
kr23 909 000 

Enkel ombord
kr24 777 000 

Övriga
kr4 912 000 

INTÄKTER 2018 PER PRODUKTKATEGORI

Produktkategori 
a-pris 

2018 
Resandeutveckling 2018 

(Förändring mot 2017) 

Enkel ombord 25,50 kr - 3 % 

Förköp 22,40 kr + 3 % 

Periodkort 14,30 kr + 9 % 

Skolkort 11,80 kr 0 % 

Periodkort, 

prisreducerat 
9,60 kr + 3 % 

Periodkort lågtrafik 5,30 kr + 24 % 

Avgiftsfria resor 0,00 kr + 146 % 
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Fastigheter och depåer 
Genom myndighetens fastighetsplan har vi arbetat 

systematiskt med förvaltning av de fastigheter som 

myndigheten äger. Planen som beskriver behoven av 

åtgärder på 10 års sikt har gett oss en bra bild över åtgärder 

som genomförs årligen och vissa även med 

allvarlighetsgrad. Fastighetsplanen omfattar samtliga åtta 

fastigheter: depåerna i Vingåker, Katrineholm, Flen, 

Strängnäs, Trosa, Eskilstuna och i Nyköping samt 

Kaffestugan, som är en raststuga främst för förare i 

Nyköping. Fastighetsplanen ger också en bra översikt vad 

gäller uppskattade kostnader under de närmsta 10 åren per 

fastighet.  

De stora delarna som nu setts över i fastighetsplanen är 

golven i tvätthallarna, kompressorer samt ventilationen. 

Under 2018 har Eskilstunadepån byggts ut ytterligare med 

personalparkeringar för att framtidssäkra depåns storlek.  

Depån i Katrineholm har på grund av att golvet släppt i 

konstruktionen byggts om och inflyttning i de ombyggda 

lokalerna skedde i januari 2018. Arbetet har följt satt 

tidsplan men en del extra kostnader tillkom mot 

budgeterad plan så som en extra takkonstruktion då gamla 

taket läkte. Återkopplingen från trafikföretaget som hyr 

fastigheten har varit mycket positiv. 

Det har också skett uppgraderingar av kodlåssystem (RCO) 

till depåerna i Nyköping, Flen, Vingåker och Katrineholm 

samt till väntsalar i Katrineholm och Strängnäs. 

Det arbete som pågår är att anpassa depåerna i Nyköping, 

Katrineholm och Flen med den infrastruktur som krävs för 

att möta den kravställning som trafikavtalen för Södra och 

Västra Sörmland ställer.  

I och med regionbildningen den 1 januari 2019 gick 

ansvaret för dessa fastigheter över till Region Sörmlands 

FM-enhet (Facility Management) som kommer att ta vidare 

och utveckla fastigheterna. Arbetet med ett övertagande 

påbörjades under 2018 och kommer att fortlöpa under 

2019.  

 

 

  

226



De tekniska systemen 
Under 2018 har vi fortsatt att förvalta och utveckla såväl 

medarbetarsystem som kundnära system. Ofta har det 

handlat om att öka digitaliseringen och tillgängligheten, 

framförallt genom att göra informationen mer lättillgänglig.  

Betal- och realtidssystemet 
Utvecklingen av betal- och realtidssystemet har fortsatt 

under 2018. Den största implementationen var att vi nu har 

möjligheten att läsa BoB-biljetter (biljetter utifrån nationell 

biljett- och betalstandard) som ett av de första länen i 

Sverige. Först ut var möjligheten att läsa Movingobiljetter 

ombord på alla bussar. Näst ut är våra egna app-biljetter. 

Dessa kommer att implementeras under våren 2019. Även 

fortsatt har arbete ägnats åt att göra systemet stabilare. Ett 

antal funktioner kopplade till intäktssäkring och 

resandestatistik har tagits i drift på fler bussar i Sörmland, 

som exempelvis automatisk trafikanträkning.  

Projektet BORIS 
Arbetet syftar till att skaffa datalagersystem för att enklare 

kunna hantera statistik och rapportering. Integrationer till 

betal- och trafikinformationssystemet slutfördes i juni 2018 

och överlämnades för förvaltning. Implementation till 

planeringssystemet ALFA har pågått under hösten 2018 och 

tester och kvalitetsgranskning har påbörjats. Arbetet med 

fortsatta implementeringar till exempelvis TeleQ fortsätter 

under 2019. 

Appen för allmänna kollektivtrafiken 
App och webbplats har fortsatt fungerat väl. Löpande 

förbättringar har gjorts på mindre buggar i systemet.  

Arbete har påbörjats med att anpassa appen till BoB-

standarden för att säkra intäkter och göra det möjligt att 

validera (läsa av) biljetterna maskinellt på samtliga bussar. 

Detta skapar även förutsättning för att kunna ha periodkort 

och övriga produkter tillgängliga i appen. 

Planeringssystem för den särskilda kollektivtrafiken 
Utvecklingen fortsätter och under sommaren har en 

anropsstyrd linje testats att helt hanteras i systemet vilket 

fallit bra ut. Utveckling för att få in data om allmän 

anropsstyrd trafik har påbörjats under hösten. Syftet är att 

underlätta bokningar av den typen av trafik och även säkra 

kvaliteten av bokningarna. Även utveckling för automatisk 

överföring av statistik till systemet BORIS har påbörjats 

under perioden för att kunna skapa nya möjligheter att 

kunna följa upp olika verksamheter som nyttjar systemet. 

Appen och webb för särskild kollektivtrafik 
App och webbplats har fortsatt fungerat väl. Löpande 

förbättringar har gjorts på mindre buggar i systemet. 

Informationsskärmar på resecentrum 
Axentia och Swarco är de leverantörer som vann 

upphandlingen som gjordes för att implementera 

realtidsskyltar i Sörmland. Nu finns smarta skyltar med 

batteriladdning eller nattströmsladdning för avrop 

tillsammans med traditionella skyltar som drivs av 

permanentström. Första steget pågår för att förse 

resecentrum och andra större bytespunkter i Sörmland med 

informationsskyltar för realtidsinformation. Ett antal av 

dessa är i drift under senare delen av 2018. 

Kommunikationsradiosystem 
En förstudie har genomförts om framtida kommunikations-

radiosystem och en inriktning har antagits om att ansluta 

oss till RAKEL. RAKEL är ett system för radiokommunikation 

som används av många säkerhets- och 

beredskapsorganisationer, exempelvis räddningstjänsterna, 

polis, ambulans, Kriminalvården, SOS-alarmering samt 

kommunal och statlig krisberedskap. 

Upphandlingen påbörjades i december 2018 och tilldelning 

sker under våren 2019. Den första installationen ska vara 

klar under sommaren i och med att det första trafikavtalet 

för den allmänna trafiken i Södra och västra Sörmland har 

trafikstart då. 

Nuvarande kommunikationsradiosystem avvecklas 

successivt och ska vara helt utfasat under 2021. 

Telefoni 
Arbete med att migrera hela Sörmlandstrafikens telefoni 

från Region Örebro till D-data på Landstinget Sörmland har 

pågått under året. I maj sattes en testmiljö upp och alla 

funktioner och lösningar togs fram och testades. Lördagen 

den 1 december genomfördes migreringen utan större 

driftstörningar. 

Systemtjänster för Movingo (BRUM) 
Systemet med app och webb har driftsatts skarpt och varit 

öppet för försäljning sedan 9 juli. Försäljningen har sedan 

dess ökat stadigt. Utvecklingen av systemet har fortsatt 

med hög takt in på hösten för att förbättra stabiliteten och 

driftsäkerheten i systemet. Under hösten har även 

störningsrutiner tagits fram. Funktioner och förberedelser 

för att kunna ta emot flera områden har utvecklats i 

systemet och tester mot SL har utförts. 
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MEDARBETARPERSPEKTIVET 
Vår myndighet är en levande och lärande organisation med 

mål att skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt 

och utveckling. Våra ledstjärnor är att ha kunden i centrum, 

inta en strategisk ledning av kollektivtrafiken, ta tydligt 

ansvar för uppdraget och skapa en effektiv organisation.  

Vårt arbete kännetecknas av stolthet och engagemang över 

att bidra till samhällsutvecklingen. 

 
Våra medarbetare och ledare är vår främsta tillgång för att 

verksamheten ska nå resultat och utvecklas i rätt riktning. 

Därför är vi en arbetsgivare som ständigt verkar för att 

ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och att en 

tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 

 

 
 
 
 

 

 

Vi har sedan starten 2013 sett det som viktigt att vara en 

attraktiv arbetsgivare. Vi har haft målet att vara måna om 

varandra, ha roligt på arbetet och ha en sund balans mellan 

arbete och privatliv. Vi har strävat att vara lyhörda och visa 

medkänsla med varandra med viljan att vi som 

medarbetare ska trivas och må bra. Vi har också sett att 

myndighetens uppdrag sedan start har vuxit och att 

organisationen kontinuerligt behövt anpassas efter hur 

verksamheten utvecklas. Detta fokus har vi strävat efter att 

behålla även under det intensiva arbetet att samtidigt 

förbereda övergång i Region Sörmland den 1 januari 2019. 

Vi har parallellt med detta sökt prioritera fortsatt säkrad 

kompetensförsörjning 2018 ut. Vi kan konstatera att 

arbetet med regionbildningen ändå utgjort den betydande 

aktiviteten inom medarbetarperspektivet och att 

organisationsanpassningen fått stå tillbaka i viss mån. 

Arbetet under 2018 – Verksamheten pågår mitt i 
förberedelserna inför verksamhetsövergång  

Regionbildning 

 
Interna förberedelser inför avvecklingen  
För att kunna genomföra regionbildningen och 
sammanslagningen av landstinget, SKTM och 
Regionförbundet Sörmland till den nya regionen krävdes ett 
omfattande internt förberedelsearbete. Vissa nödvändiga  
beslut behövde också fattas. Det interna arbetet 
genomfördes i elva delprojekt:  
1. Styrning och ledning  
2. Medarbetarna  
3. Ekonomi)  
4. It och telefoni  
5. Webb, intranät och varumärke)  
6. Avveckling – avtal och åtaganden  
7. Avveckling – form för överlåtelse  
8. Avveckling – likvidation av myndigheten  
9. Skatteväxling  
10. Verksamhetsorganisation – samverkansmodell för 
kollektivtrafiken i en ny struktur  
11. Arkiv- och informationshantering  
 

  
 
 
HME och medarbetarenkäten från Springlife 
Resultatet 2018 för HME (Hållbart medarbetarengagemang) 

är i jämförelse med 2017 lägre och vi lyckades inte nå målet 

att förbättra eller hålla kvar nivån. Det är framförallt 

motivationen som är lägre i december 2018 än i december 

2017. Vi ser också att det är förre som vill rekommendera 

arbetsgivaren. En förklaring kan vara att medarbetarna var i 

väntan på beslut för hur organisation, chefutpekning och 

egen placering skulle bli. Trots det kan vi ändå se att 

resultatet i jämförelse med andra offentliga organisation 

utgör ett medelvärde. I resultatet utmärker sig ändå 

resultatet för ledarskap vilket visar att vi kan vara stolta 

över att vi har ett ledarskap som får ett fortsatt högt betyg. 

Som alltid ser vi variationer mellan enheterna vilket 

framförallt syns i den stora enkäten från Springlife. Alla 

enheter fick sitt resultat innan årsskiftet och de enheter 

som förblir intakta efter verksamhetsövergången kommer 

att arbeta fram handlingsplaner tillsammans med 

medarbetarna. 

 

  

HME 
 

2018 2017 

Engagerade 

medarbetare 

 
HME 76 HME 80 

Delfråga Motivation  72 80 

Delfråga Ledarskap  82 85 

Delfråga Styrning  74 76 

Attraktiv 

arbetsgivare 

Rekommenderar 

arbetsgivaren 

 

81 % 87 % 
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Kompetensförsörjning 
 2018 fortsatte vi att se över det samlade kompetens-

försörjningsbehovet för att kunna arbeta strategiskt i den 

frågan. Målet med kompetensförsörjningsstrategin var 

säkra att verksamheten i alla lägen har den kompetens och 

den medarbetarvolym den behöver för att uppnå 

myndighetens mål. Det har konstaterats sedan tidigare att 

det finns en sårbarhet inom vår verksamhet med ett alltför 

starkt beroende av vissa nyckelpersoner med 

expertkompetens. Utifrån detta har vi under 2018 etablerat 

ett närmare samarbete kring kompetensförsörjning med 

landstinget och regionförbundet i och med den kommande 

regionbildningen. Vi kan se att trots att verksamheten även 

under 2018 utvecklats är vi två färre månadsanställda per 

den 31 december än 2017. Könsfördelningen är i stort 

densamma som 2017.  

Delaktighet och samverkan  
Vi har under 2018 fortsatt arbeta för en god intern 

samverkan i hur vi arbetar tillsammans, i våra enhets- och 

avdelningsmöten i avstämningar respektive samtal chef och 

medarbetare samt i vår fackliga samverkan. Vi har också 

fortsatt med uppskattade frukostmöten i Nyköping och i 

Eskilstuna med öppen inbjudan och även verksamhetsdagar 

för alla medarbetare.  

HR-plan och Plan för lika rättigheter och möjligheter 
Aktiviteterna i HR-plan och Plan för lika rättigheter och 

möjligheter startades upp i början av april och har pågått  

 

under året. Diskussioner har genomförts om kränkande 

särbehandling och trakasserier och vad det innebär för oss 

att i varje stund motverka och säga nej till dålig jargong 

samt hur vi kan respektera varandra och behandla varandra 

lika. Vi har också fört dialog om vad som gör en 

arbetsgivare attraktiv, vad vi kan göra mer av och vad kan vi 

förbättra. Slutligen har vi samlats kring vad som driver oss 

att vara aktiva i vårt medarbetarskap. Det som framkommer 

i dessa dialoger och samtal tar vi med oss i det fortsatta 

arbetet hos vår nya arbetsgivare Region Sörmland. 

Vi införde ett eget intranät 
Under perioden har vi lanserat myndighetens egen 

avdelning på intranätet Insidan. Här publicerar vi innehåll 

som är relevant för våra medarbetare och kan fungera som 

ett stöd i verksamheten. De första funktionerna som 

lanserades under perioden var följande: 

 HR-funktion med viktiga dokument och länkar 

 Anpassad information om kommande 
regionbildning med fokus på det som är relevant 
för myndighetens anställda 

 Kommunikationsavsnitt med mediestöd och 
omvärldsbevakning. 

 En arbetsyta där medarbetare kan skriva 
kommentarer och på ett enkelt och smidigt sätt 
kommunicera internt. 

Vi inledde även dialog med landstingets webbredaktörer för 

att forma innehåll till den kommande regionbildningen med 

tillhörande omorganisering. 

Lägre total sjukfrånvaro - men fler är sjuka längre 
Den totala sjukfrånvaron för 2018 ligger en halv procent 

lägre än 2017. Korttidsfrånvaron har minskat betydligt och 

den längre har ökat. 2017 utgjorde korttidsfrånvaron tre 

fjärdedelar av den totala sjukfrånvaron medan den under 

2018 var nere i lite drygt hälften av den totala 

sjukfrånvaron. När det gäller frisknärvaron ser vi att fler 

medarbetare har fem eller fler sjukdagar än samma period 

2017. 

 

Antal medarbetare  
Månadsavlönade 

2018 
31 december 

2017 
31 december 

Totalt 72 74 

Kvinnor 43 45 

Män 29 29 

Könsfördelning % Kvinnor 60 % Kvinnor 61 % 

Män 40 % Män 39 % 

Sjukfrånvaro  
% av ordinarie arbetat tid för ånadsavlönade 

2018  
Helår 

2017 
Helår 

Totalt  5,7 %  6,3 

kvinnor 6,4 % sjukfrånvaro i gruppen  5,5 % sjukfrånvaro i gruppen 

män 4,7  % sjukfrånvaro i gruppen 7,4 % sjukfrånvaro i gruppen 

personer upp till 29 år 10,1 % sjukfrånvaro i åldersgruppen 14,4 % sjukfrånvaro i åldersgruppen 

Personer mellan 30-49 år 4,4 % sjukfrånvaro i åldersgruppen 3,2 % sjukfrånvaro i åldersgruppen 

Personer 50 år och äldre 4,3 % sjukfrånvaro i åldersgruppen 3,8  % sjukfrånvaro i åldersgruppen 

Dag 1-14 55 % av den totala sjukfrånvaron 75 % av den totala sjukfrånvaron 

>60 dagar 37 % av den totala sjukfrånvaron 11 % av den totala sjukfrånvaron 
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Attraktiv arbetsgivare 
Månadsavlönade 

2018 
 

2017 
 

Engagerade medarbetare HME 76 HME 80 

Rekommenderar arbetsgivaren 81 % 87 % 

 

 

 

Alla medarbetare skulle ned till 30 h i flextid inför 

övergången till Region Sörmland vilket gör att det inte finns 

något flextidssaldo för 2018 att redovisa. 

Frisknärvaro, flextid 
Månadsavlönade 

 
2018 
 

2017 
 

Andel med högst fem 

sjukfrånvarodagar under året  

 

52 % 57 % 

Medelflextid för de som låg över 

30 h 31 december 

 

- 57 h  
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EKONOMISKT PERSPEKTIV 
Under det ekonomiska perspektivet finns information om 

myndighetens ekonomiska resultat, ekonomiska 

hushållning och samlad redovisning; om budgetföljsamhet, 

om balanskrav, om intäktsutveckling, om 

pensionskostnader, om soliditet och likviditet, om 

anläggningstillgångar och om finansiella mål. 

 

 

 

Årets resultat 
Det ekonomiska utfallet för 2018 uppgick till 53 730 tkr. 

Efter slutreglering av medlemsavgifter uppgick årets 

resultat för myndigheten till 83 kr. Myndighetens 

medlemmar har betalat 642 601 tkr i medlemsbidrag under 

året, varav medlemsbidrag för den allmänna 

kollektivtrafiken är 509 669 tkr och medlemsbidrag för den 

särskilda kollektivtrafiken 132 932 tkr. Totala 

medlemsbidraget är 56 585 tkr lägre än budgeterat. I 

budgetavstämningen nedan framgår utfall 2018 jämfört 

med budget 2018. 

Budgetföljsamhet 
Trafikkostnaderna, som utgör den i särklass största delen av 

myndighetens kostnader, har ökat med 3,0 procent jämfört 

med 2017. Ökningen beror till största delen på index. 

Trafikkostnaderna 2018, vilka utgörs av kostnader 

hänförliga till dels den allmänna kollektivtrafiken, dels den 

särskilda kollektivtrafiken, uppgick till 747 393 tkr.  

Allmän kollektivtrafik 
Trafikkostnader 

Budget Utfall Avvikelse  

Landsbygdstrafik 328 215 326 491 -0,5 % 

Stadstrafik 182 466 182 429 -0,0 % 

Eskilstuna 129 309 129 797 0,4 % 

Katrineholm     6 953      6 807 -2,1 % 

Nyköping   35 522   35 214 -0,9 % 

Strängnäs   10 683   10 611 -0,7 % 

 

Även för den särskilda kollektivtrafiken syns ett lägre utfall 

än budgeterat under året. 

Särskild kollektivtrafik 
Trafikkostnader 

Budget Utfall Avvikelse  

Serviceresor 112 791 108 470 -3,8 % 

Riksfärdtjänst      3 510      3 179 -9,4 % 

 

Förvaltningskostnader och övriga trafikrelaterade 

kostnader, vad gäller den allmänna kollektivtrafiken, har 

varit lägre jämfört med budget. Förvaltningskostnaderna 

uppgick till 33 609 tkr och uppvisar en positiv avvikelse mot 

budget motsvarande 10 242 tkr. Den positiva 

budgetavvikelsen kan främst förklaras av lägre kostnader 

inom övrigt kontorsrelaterat. 

De trafikrelaterade nettokostnaderna uppgick till 18 020 tkr 

2018, vilket kan jämföras med budgeterad kostnad på 19 

459 tkr. Den positiva budgetavvikelsen kan främst förklaras 

av lägre försäljningskostnader. 

Förvaltningskostnader vad gäller den särskilda kollektiv-

trafiken, har varit högre jämfört med budget. Förvaltnings-

kostnaderna uppgick till 18 799 tkr och uppvisar en negativ 

avvikelse mot budget motsvarande 798 tkr. Budget-

avvikelsen kan förklaras av en kostnadsökning på 

konsultarvoden. 

De trafikrelaterade nettokostnaderna uppgick till 3 026 tkr, 

vilket kan jämföras med 2 980 tkr i budget 2018.  

Intäktsutveckling 
Biljettintäkter från medborgarna består av färdbevis-

försäljning samt intäkter från avtal och uppdrag där 

betalare inte består av myndighetens medlemmar. 

Biljettintäkterna uppgick till 110 011 tkr vilket motsvarar en 

ökning med 4 procent jämfört med 2017. En positiv 

utveckling av resandet är en av orsakerna till 

intäktsökningen.  

Intäkterna från skolkort uppgick till 55 195 tkr vilket är drygt 

2 200 tkr högre än budgeterat och utfall 2017. 

Myndigheten budgeterar inte för viten från trafikföretagen 

även om vitet med stor sannolikhet betalas ut. Viten för 

2018 avser busstrafiken och uppgick totalt till 5 108 tkr.  

Fördelning av intäkter och kostnader 
Myndigheten använder sig av så kallade fördelningsnycklar 

för att både fördela intäkter och kostnader inom och mellan 

allmän och särskild kollektivtrafik men också mellan 

medlemmar. Dessa används för att adressera intäkter och 

kostnader på ett bra sätt och för att på så sätt spegla 

verkligheten.  

Balanskrav 
Balanskravsutredningen visar att myndighetens 

balanskravsresultat för 2018 klarar kommunallagens 
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balanskrav, det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna. I 

resultatet ingår inte några underskott från tidigare år som 

ska återföras och inga realisationsvinster. 

Pensionskostnader 
Myndighetens pensionskostnader uppgick till 5 279 tkr 

vilket kan jämföras med 4 991 tkr för samma period 

föregående år. En stor del av denna summa avser den 

avgiftsbestämda ålderspensionen som årligen betalas ut för 

placering av den enskilde arbetstagaren.  

Myndigheten har inga ansvarsförbindelser för pensioner 

intjänade före 1998. Pensionsförmåner inklusive särskild 

löneskatt redovisas som kostnad i resultaträkningen och 

som avsättning i balansräkningen. Den avgiftsbestämda 

ålderspensionen i pensionsavtalet KAP-KL/AKAP-KL 

redovisas som en kostnad i resultaträkningen och som en 

upplupen kostnad i balansräkningen. 

Pensionskostnader (tkr) 2018 2017 

Avsättningar till pensioner inkl. särskild 
löneskatt            

2 515 3 196 

Finansiell kostnad       88       51 

Avgiftsbestämd ålderspension   1 539  1 380 

Löneskatt, avgiftsbestämd ålderspension      373     333 

Övriga pensionskostnader         31 

 
Soliditet och likviditet 
Myndigheten har en soliditet på 18 procent vilket är i 

paritet med 2017. Soliditet mäter hur stor andel 

tillgångarna som är finansierat av eget kapital.  

Likviditeten visar myndighetens kortsiktiga betalnings-

förmåga, det vill säga förmågan att kunna betala de 

löpande utgifterna. Vid periodens utgång hade 

myndigheten en likviditet på 84 procent, vilket även det är i 

paritet med 2017. Betalningsförmågan på kort sikt är god. 

Anläggningstillgångar och investeringar  
Anläggningstillgångarna har värderats till 

anskaffningsvärdet med avdrag för planmässiga 

avskrivningar. Årets avskrivningar uppgår till 5 902 tkr vilket 

kan jämföras med 5 536 tkr för samma period föregående 

år.   

Borgensförbindelse  
Myndighetens åtagande avseende borgensförbindelse upp-

går till 1 909 091 tkr per sista december 2018. Myndigheten 

har i november 2015 ingått borgen såsom för egen skuld för 

AB Transitos låneförpliktelser till ett högsta belopp 

uppgående till 1 909 091 tkr jämte ränta, dröjsmålsränta 

och övriga kostnader.  

Risken för myndighetens borgensåtaganden ses som låg.  

Samlad redovisning  
I kommunkoncernen ingår myndighetens helägda dotter-

bolag Länstrafiken Sörmland AB. Länstrafiken Sörmland AB 

har till föremål för sin verksamhet att på uppdrag av 

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet biträda myndigheten 

förvalta, förvärva och sälja fastigheter samt förvalta 

ingångna avtal till stöd för den regionala kollektivtrafik som 

myndigheten ansvarar för enligt lag (2010:1 065) om 

kollektivtrafik. 

I kommunkoncernens resultat ingår avskrivningar motsva-

rande 9 326 tkr varav 3 087 tkr är en effekt av förvärvet av 

Länstrafiken Sörmland AB. Länstrafiken Sörmland AB:s 

fastigheter uppskattas ha ett övervärde motsvarande 8 411 

tkr som årligen skrivs av i kommunkoncernen.  En stor del 

av investeringarna består av investeringar i Länstrafiken 

Sörmland AB:s depåer. 

Likviditeten vid periodens utgång uppgår till 86 procent för 

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken Sörm-

land AB gemensamt. Kommunkoncernens soliditet är 20 

procent per sista december 2018, vilket kan jämföras med 

18 procent föregående år.  
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Finansiella mål 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets utgångspunkt är att 

säkerställa en långsiktig stabil ekonomi och en trygghet för 

myndighetens medlemmar. Som vägledning för att uppnå 

god ekonomisk hushållning har förbundsdirektionen antagit 

nedanstående finansiella mål. 

- Årets resultat ska vara positivt. 

- Verksamheten ska bedrivas inom den beslutade 

budgeten. 

- Kassalikviditeten ska överstiga 100 procent. 

Årets resultat uppgick till 83 kr. En viktig del i myndighetens 

finansiella kontroll utgörs av budgetföljsamhet och arbetet 

med budget i balans kommer fortsätta under kommande år 

för att fortsätta skapa en långsiktig stabilitet i ekonomin. 

Därtill kan konstateras att verksamhet har bedrivits inom 

den beslutade budgeten. Kassalikviditeten för myndigheten 

respektive kommunkoncernen uppgår dock enbart till 86 

procent.  

Enbart två av de tre finansiella mål som 

förbundsdirektionen fastställt i Verksamhetsplan och 

budget 2018 (18-19) uppfylls, men givet det förhållandet att 

likviditeten för myndigheten inkluderar kortfristiga skulder 

om 53 730 tkr hänförliga till den positiva budgetavvikelsen 

är det ändå myndighetens uppfattning att vi har en god 

betalningsförmåga. 

. 
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VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE 
 

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet ska svara för att den 

regionala kollektivtrafiken utförs på ett kvalitativt och 

kostnadseffektivt sätt, så att den bidrar till regional 

utveckling, god miljö och tillgodoser invånarnas behov av 

kollektivtrafik. Det övergripande målet för myndigheten är 

att skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och 

utveckling. Vår värdegrund - den moderna myndigheten som 

är hållbar, professionell och lyhörd - samt våra 

designprinciper är ledstjärnor på vägen. Kunden i centrum, 

Strategisk ledning för kollektivtrafiken, Ansvar för uppdraget 

och Effektiv organisation är myndighetens designprinciper. 

På följande sidor kan du läsa mer om den samlade 

bedömningen av god ekonomisk hushållning. Bedömningen 

görs ur medarbetarperspektivet och det ekonomiska 

perspektivet samt ur de fyra funktionerna funktionell, 

attraktiv, effektiv respektive tillgänglig kollektivtrafik. 

Kapitlet avslutas med en riskbedömning av verksamhetens 

måluppfyllelse. 

 

 

 

 

 

  

Huset illustrerar verksamhetens måluppfyllelse 2018.  

*Bättre resultat än 2017 men som kan förbättras ytterligare. 
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Samlad bedömning om  
god ekonomisk hushållning 
 

Myndighetens ekonomiska hushållning bedöms ur olika 

perspektiv och med utgångspunkt från den fastställda 

Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20). Den samlade 

bedömningen om hushållningen utgörs främst av hur väl vi 

har uppfyllt våra fyra funktionsmål: funktionell, attraktiv, 

effektiv och tillgänglig kollektivtrafik. Den utgörs också av 

måluppfyllelsen inom medarbetarperspektivet och det 

ekonomiska perspektivet.  De fyra funktionsmålen och 

deras nyckeltal beskrivs och bedöms närmare i kommande 

avsnitt. 

Vad gäller verksamhetens måluppfyllelse är den samlade 

bedömningen att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet även 

vad gäller verksamhetsåret 2018 i stora delar uppfyller en 

god ekonomisk hushållning. Bedömningen är densamma för 

koncernen – när verksamheterna i Kommunalförbundet 

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken 

Sörmland AB – bedöms sammantaget.  

Anledningarna till den bedömningen är flera, och återfinns 

bland annat i en fortsatt ökad resandeutveckling i tåg- och i 

busstrafiken, en ökad intäktsutveckling, kundnöjdhet, en 

ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken i form av 

realtidsinformation på fler platser i länet, åtgärder för ökad 

digitalisering och fortsatt goda miljönyckeltal. 

Några exempel på de många aktiviteter som bidragit till vår 

måluppfyllelse finns bland annat inom målområdet 

Funktionell kollektivtrafik. Bland annat beslutet om Etapp 2 

inom ramen för Ny Trafik och invigning av tågdepån. Inom 

målområdena Attraktiv respektive Tillgänglig kollektivtrafik 

lanserades Movingo app och webb samt den så kallade 

BoB-anpassningen av Sörmlandstrafikens betalsystem som 

möjliggör digital visering av färdbevisen såväl inom länet 

som vid länsöverskridande resor.  

För en attraktiv tågtrafik var driftsättningen av 

dubbelspåret på Svealandsbanan i höjd med Härad 

efterlängtad. Aktiviteter som även bidrar till att regionens 

position som nav för Mälardalens tågtrafik förstärks. Andra 

aktiviteter som skapar viktiga förutsättningar för 

kollektivtrafiken framåt är bland annat beslut i nationella 

planen och länstransportplanen där ett antal 

kollektivtrafikfrämjande investeringar finns med.  

Till den samlade måluppfyllelsen hör även tidigare fattade 

beslut som möjliggör samordning, optimering och 

effektivisering av länets samlade resurser, vilket återspeglas 

i såväl trafikslagen tåg, buss och de anropsstyrda 

Serviceresorna som den sedan tidigare genomförda 

etableringen av Servicecenter Sörmland och därtill hörande 

tjänster som bokning, kundtjänst, trafikledning och  

 

 

 

 

avtalsuppföljning. Därtill har även trafikstart för flera nya 

avtal för serviceresor skett. Under året har fler uppdrag 

tillkommit, bland annat kommer myndigheten ansvara för 

planeringen av Nyköpings kommuns skolskjutsresor.  

Utifrån Program Trafik 2019-2021 som startade 2017 har vi 

genomfört ett intensivt arbete med att upphandla och 

teckna avtal kring ny busstrafik i länet.   Under året har 

skolskjutstrafikavtalet TUPP 01 gått i drift och avtal har 

tecknats för Skärgårdstrafik i Sörmland, TUPP04 samt för 

busstrafik i Södra och Mellersta Sörmland, TUPP 05. Ett 

upphandlingsarbete för busstrafik i Eskilstuna kommun, 

TUPP 07, har pågått under hela året och publicerades direkt 

på nyåret samt så har trafikpliktsbeslut för TUPP09, 

busstrafik i Strängnäs kommun fattats. 

Även förvaltningen och underhållet av våra depåer och 

fastigheter fortsätter, så att de håller en god standard, 

bidrar till en god arbetsmiljö för förare och till hela och rena 

fordon. Vår fastighetsplan ger oss en bra översikt över 

uppskattade kostnader per fastighet de närmsta 10 åren. 

Under 2018 har Eskilstunadepån byggts ut ytterligare med 

personalparkeringar för att framtidssäkra depåns storlek. 

Det har också skett uppgraderingar av kodlåssystem till 

depåerna i Nyköping, Flen, Vingåker och Katrineholm samt 

till väntsalar i Katrineholm och Strängnäs. I och med 

regionbildningen den 1 januari 2019 gick ansvaret för 

fastigheterna över till Region Sörmlands FM-enhet (Facility 

Management). Arbetet med överlämning kommer att 

fortsätta under 2019.  

Inom medarbetarperspektivet har nyckeltalet HME 

(Hållbart Medarbetar Engagemang) minskat med fyra 

enheter, från 80 vid utgången av 2017, till 76 vid 

motsvarande mätning 2018. Vi har därmed inte nått vårt 

HME-mål för 2018, som låg på 82. Utöver det uppgår 

sjukfrånvaron till 5,7 procent, vilket är något lägre än 2017. 

Frisknärvaron har minskat från 57 procent 2017 till 52 

procent 2018.  

Myndigheten har bedrivit verksamheten inom den 

beslutade budgeten. 2018 års ekonomiska resultat uppgick 

till 83 kronor. Myndighetens medlemmar har betalat 647 

638 tkr i medlemsbidrag vilket är 51 550 tkr lägre än 

budgeterat och pengar som i enlighet med avtal om ansvar 

och kostnader för kollektivtrafiken i Sörmland återbördats 

till medlemmarna. 

Intäktsutvecklingen från biljettförsäljningen var positiv 

2018. Biljettintäkterna uppgick till 110 011 tkr vilket 

motsvarar en ökning med 4 procent jämfört med 2017. En 

positiv utveckling av resandet är en av orsakerna till 

intäktsökningen.
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En kollektivtrafik som stödjer  
regional- och lokal utveckling 

Den samlade bedömningen, med grund från 

kvalitativ beskrivning och kvantitativa data, är positiv 

måluppfyllelse vad gäller området funktionell kollektivtrafik 

Åtgärder för en funktionell kollektivtrafik är långsiktiga till 

sin karaktär och indikatorerna mäts endast årligen. Nedan 

beskrivs en del av periodens arbete. Detta tillsammans med 

tidigare genomfört arbete ger en samlad bedömning av 

måluppfyllelse för funktionen funktionell kollektivtrafik 

innebärande positiv måluppfyllelse. 

Under perioden har aktiviteter fortsatt som gett länets 

medborgare fler förutsättningar att kunna leva, växa och 

verka i Sörmland och Mälardalen. Citybanan är sedan snart 

två år tillbaka i drift, fyrspår för Stockholm Uppsala och 

Mälarbanan är beslutade och Ostlänken med tre nya 

resecentrum i länet är under projektering, ett nytt 

funktionellt resecentrum i Strängnäs öppnade i december 

2017 och dubbelspåret mellan Strängnäs och Härad blev 

klart i somras. De nya tågfordonen är nära driftsättning, den 

så kallade Etapp 2 är under beslutande och inriktningen för 

Etapp 3, trafiken bortom Etapp 2 är under arbete. Dessa 

satsningar är viktiga bidrag till måluppfyllelsen. 

Sörmland som län är starkt knutet till angränsande län i 

östra Mellansverige, i synnerhet Stockholms län. Mer än 50 

procent av den dagliga pendlingen går över olika 

länsgränser. Utöver resor till och från Stockholm och 

Södertälje pendlar många mellan orter som Eskilstuna-

Västerås/Örebro, Nyköping- Norr-köping/Linköping, 

Flen/Katrineholm/Norrköping och Strängnäs-

Enköping/Uppsala.  

Under 2018 har vi på många sätt fortsatt att ge länets 

medborgare fler förutsättningar att kunna leva, växa och 

verka i Sörmland och Mälardalen. Citybanan är i drift sedan 

snart två år, Ostlänken med tre nya resecentrum i länet är 

under projektering, ett nytt funktionellt resecentrum i 

Strängnäs öppnade i december och dubbelspåret mellan 

Strängnäs och Härad blev klart i somras. Dessa satsningar är 

viktiga för att vi ska nå våra mål. 

Sedan sommaren 2018 pågår tester av de nya Mälartågen i 

Sverige. Tågen visades upp på Stockholm Central i juni och 

på Innotransmässan i Berlin i september. Till aktiviteterna 

kopplade till de nya tågen hör också invigningen av en ny 

tågdepå i Eskilstuna i början av september. Tågen ska sättas 

i trafik under 2019 och förbättrar till att börja med utbudet 

på Svealandsbanan från och med september 2019. När 

Regionexpressen infördes mellan Eskilstuna och Stockholm 

var det en viktig del i tidtabellsarbetet inför 2019. Men vår 

strävan efter en attraktiv tidtabell för samtliga av våra 

övriga tågavgångar i länet kännetecknade både planeringen 

och utfall av tågplan 2019.  

Också arbetet med utvecklingen av tågtrafiken på lite 

längre sikt, för perioden efter 2021 som kallas för Etapp 2, 

fortsatte. I mars fattade Mälardalstrafiks styrelse 

inriktningsbeslutet inför Etapp 2. Beslutet bekräftades av 

myndighetens direktion den 3 maj och därefter av samtliga 

medlemmar. Under hösten och vintern 2018/19 

konkretiserades utredningsarbetet i och med att 

Mälardalstrafiks styrelse tog ett skarpt genomförandebeslut 

för Etapp 2 i december. Ärendet behandlas av Region 

Sörmland under våren 2019.  

De planerade utbudsökningarna kommer att bidra 

väsentligt till att uppfylla målen för funktionell 

kollektivtrafik eftersom tillgängligheten i länet fortsätter att 

förbättras. Totalt väntas satsningarna ge betydande effekt 

på länets utveckling och leda till en ännu mer 

sammanhållen arbetsmarknad i Mälardalen. 

I juni fastställde också regeringen Nationell Plan för 

transportsystemet 2018-2029 där bland annat Ostlänken 

och vissa kapacitetsförstärkningar i form av förbigångsspår 

på Västra stambanan pekas ut. Dessa kommer dock att 

genomföras ganska sent, vilket är bekymmersamt med 

tanke på rådande kapacitetsbrister. För att långsiktigt 

säkerställa en attraktiv och utvecklad storregional trafik, i 

en region med kraftig befolkningstillväxt, krävs fler 

investeringar i infrastrukturen. 

Mål för funktionell kollektivtrafik 

 Kollektivtrafiken ska utvecklas för att stödja regionens täthet och 
flerkärnighet samt stärka förutsättningarna för en sammanhållen 
och utvidgad arbetsmarknadsregion.  

 Kollektivtrafiken ska utvecklas med tydligare kopplingar till starka 
tillväxtregioner och regionala nodstäder. 

 Kollektivtrafiken ska utgöra ett verktyg för en positiv utveckling i 
länets kommuner genom att skapa ökad tillgänglighet till regionala 
arbetsmarknader. 

 Kollektivtrafiken ska utvecklas för att underlätta utveckling av 
attraktiva städer och hållbara lokala trafiksystem med större andel 
gång, cykel och kollektivtrafik. 
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För att tydligare identifiera vilken typ av trafik som 

Sörmland kommer att behöva i framtiden fortsätter vi vårt 

utrednings- och analysarbete. 

Under perioden har myndigheten också deltagit i nationella 

och storregionala forum för kollektivtrafikens utveckling. 

Det gäller både i SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) 

och i Mälardalsrådet och dess process En Bättre Sits samt 

genom politisk och tjänstemannanärvaro i Mälardalstrafik. 

Myndigheten har under perioden anslutit sig till den 

nationella medlemsföreningen Svensk Kollektivtrafik för att 

metodiskt arbeta för en förbättrad kollektivtrafik. Genom 

föreningen vill och hoppas vi kunna arbeta aktivt för att 

synliggöra att affärsmodellen för tågens tillträde till spår 

och i synnerhet de så kallade prioriteringskriterierna 

behöver anpassas till rådande lagstiftning och 

resandeutveckling. Detta påverkansarbete sker för övrigt 

också genom Mälardalstrafik och Mälardalsrådet. 

Den kommersiella trafiken fortsätter vara närvarande i 

länet främst genom SJ, Trosabussen, Flygbussarna och 

Flixbus/Swebuss. Även den trafik mellan Eskilstuna och 

Västerås som Mälardalens högskola upphandlade har 

fortsatt.  

De planerade utbudsökningarna kommer att bidra 

väsentligt till måluppfyllelse för funktionen funktionell  

kollektivtrafik eftersom tillgängligheten i länet fortsätter att 

förbättras. Totalt väntas satsningarna på Ny Trafik ge 

betydande effekt på länets utveckling och leda till en 

ytterligare integrerad arbetsmarknad i Mälardalen.. 

Uppföljning av indikatorer  
kopplat till funktionell kollektivtrafik  
Samtliga delmål gäller uppföljningen av svårhanterliga  

processer, samtidigt som mätmetoderna är ganska 

komplexa. Uppföljningstal kommer inte att kunna eller 

behöva aktualiseras årligen. 

Arbetspendling Följs upp som andel inpendlare av 

dagbefolkning samt andel utpendlare av nattbefolkningen 

och baseras på uppgifter från SCB. Värderas endast 

kvalitativt för att ge en indikation över kommunernas 

kopplingar till övriga länet och till storregionen. 

Pendlingsbenägenheten påverkas av en rad faktorer, bland 

annat av tillgången till attraktiv kollektivtrafik och 

infrastruktur. I de allra flesta kommunerna har både 

andelen in- och utpendlare ökat mellan 2007 och 2017 

(statistik för 2018 erhålls först 2020). Det kan ses som ett 

tecken på en allt mer integrerad region. För framför allt 

kommuner med högt pendlingsberoende som Gnesta och 

Trosa är väl fungerande och stabila kommunikationer 

fundamentalt avgörande för kommunernas attraktivitet. 

 
Andel inpendlare 

dagbefolkning 

Andel utpendlare 

nattbefolkning 

Kommun 2017 2007 2017 2007 

Eskilstuna 16 % 14 % 18 % 15 % 

Flen 28 % 25 % 36 % 34 % 

Gnesta 26 % 26 % 57 % 56 % 

Katrineholm 23 % 22 % 24 % 24 % 

Nyköping 21 % 19 % 26 % 24 % 

Oxelösund 44 % 37 % 42 % 34 % 

Strängnäs 23 % 19 % 45 % 42 % 

Trosa 30 % 27 % 53 % 51 % 

Vingåker 29 % 27 % 43 % 40 % 

Länet totalt (pendlare över kommun- och länsgräns) 22 % 20 % 30 % 27 % 

Enbart pendlare över länsgräns 9 % 9 % 19 % 17 % 
 

Definition dagbefolkning: Förvärvsarbetande personer 16+ år med arbetsplats i regionen (=resp. kommun i länet). Definition nattbefolkning: Förvärvsarbetande personer 
16+ år med bostad i regionen (=resp. kommun i länet). Uppgifterna från SCB. Statistik för 2018 kommer först 2020. 

Marknadsandel 
Mäts som andelen resor med kollektivtrafik och taxi sett till 

det totala resandet med kollektivtrafik, taxi och privata 

motoriserade fordon (bil, moped och motorcykel). Analys 

av marknadsandel utgår från pendlings- och biljettstatistik 

och ska ses som en grov indikation. Uppdelning görs 

lämpligen i starka stråk och total marknadsandel för alla 

resor. I nuläget uppskattar vi att kollektivtrafiken utgör 24 

procent av resandet i de starka stråken och 10-15 procent 

totalt. Vårt mål är att dessa marknadsandelar ska öka. 

År 2014 lät myndigheten tillsammans med Regionförbundet 

Sörmland göra en mer noggrann studie över 

marknadsandelar per stråk. Studien ”Hållbart resande” 

visade en marknadsandel på i snitt 20–25 procent i starkare 

stråk med högre trafikutbud. Dessa siffror bekräftas i stort 

genom en första uppföljning av antalet sålda Movingokort 

per tågstråk 2018.  Sträckor som har högst marknadsandel 

trafikeras med tåg, såsom Katrineholm – 

Södertälje/Stockholm. Lägst marknadsandel har ett antal 

sträckor utan direkt tåg-förbindelse och hög restidskvot, 
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exempelvis Nyköping–Oxelösund, Nyköping–Katrineholm 

samt Mariefred/ Åkers Styckebruk–Södertälje.  

I och med införandet av Movingokorten kan en tydligare 

uppföljning av utvecklingen av marknadsandelen ske 

framöver. 

Resmöjligheter mellan nodstäder 
Mäts som andel av länets invånare som når regionens 

tillväxtområden inom en bestämd tidsrymd med ett minsta 

antal kollektivtrafikförbindelser per vardagsdygn. Antalet 

resmöjligheter ska öka utifrån målet om att utveckla 

kopplingar till starka tillväxtregioner och regionala stads-

kärnor.  

Tack vare utbudsökningen i tågtrafiken har 

resmöjligheterna förbättrats avsevärt. Också införandet av 

Regionexpressen Eskilstuna-Stockholm 2019 bidrar till 

förbättrad tillgänglighet för länets största stad. 

För övrigt pågår metodutveckling i syfte att tydligare mäta 

och följa upp målet. 

Tillgänglighet till kommuncentrum  
Mäts som andel av länets invånare som når sitt eget 

kommuncentrum inom en bestämd tidsrymd med ett 

minsta antal kollektivtrafikförbindelser per vardagsdygn. 

Ska öka utifrån målet att kollektivtrafiken ska ge alla 

invånare och besökande i Sörmland ökad tillgänglighet och 

rörlighet.  

Metodutveckling pågår i syfte att tydligare mäta och följa 

upp målet.  
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En kollektivtrafik som är användarvänlig 

med hög kvalitet 

Måluppföljningen visar ett positivt utfall för 

resandet och nöjdhet, däremot ett negativt för 

punktligheten. Den samlade bedömningen är därför att 

kollektivtrafikens attraktivitet var på ungefär samma nivå 

som året innan.  

Den samlade bedömningen för funktionen attraktiv 

kollektivtrafik är att vi uppnår en positiv måluppfyllelse. 

Detta framförallt tack vare ett fortsatt ökat resande i tåg- 

och i busstrafiken och ett positivt utfall förnöjdheten. Så 

även de aktiviteter som ökat digitaliseringen av våra 

tjänster bidrar till bedömningen av positiv måluppfyllelse, 

Mot bakgrund av de förhållandevis många planerade och 

oplanerade störningarna i regionaltågstrafiken som 

periodvis gjort trafiken klart mindre attraktiv bidrar detta 

till en sänkt måluppfyllelse. Under perioden har arbetet 

med teknisk systemutveckling fortsatt för att hålla betal- 

och informationssystemet modernt och anpassat till 

resenärernas behov. Under sommaren utrustades systemet 

med möjligheten att kunna läsa BoB-biljetter (biljetter 

utifrån nationell biljett- och betalstandard). Först ut var 

möjligheten att läsa Movingobiljetter ombord på alla 

bussar. 

Antal påstigande i den allmänna kollektivtrafiken ökade 

även under 2018, med fyra procent i tågtrafiken och med 

sju procent i busstrafiken. Det gör att de satta målen för 

resandeutveckling nåtts med råge, men man ska komma 

ihåg att avgiftsfria resor för skolungdomar har då gett ett 

extraskjuts uppåt. Den nya pendlarbiljetten Movingo 

lanserades hösten 2017 och vi ser nu, drygt ett år efter det, 

att det var en framgångsrik satsning som underlättar 

vardagen för pendlarna. Även resandet i den särskilda 

kollektivtrafiken ökade.  

Sörmlandstaxan och de nya tekniska betal- och 

informationssystemen i den allmänna kollektivtrafiken 

firade under hösten 2018 ett år. Under året har arbetet 

med systemutveckling fortsatt för att hålla betal- och 

informationssystemet modernt och anpassat till 

resenärernas behov.  

Under året fortsatte arbetet med en strukturerad 

avtalsuppföljning både i den allmänna och i den särskilda 

kollektivtrafiken. Även aktiviteterna för en ökad 

digitalisering var många under 2018. Bland dessa kan 

nämnas betalsätt, appar för den allmänna och särskilda 

kollektivtrafiken.  

Aktiviteter för att hålla depåerna vid god funktionalitet och 

på så sätt ge förare en god arbetsmiljö och fordon möjlighet 

att tvättas, underhållas och på så sätt vara hela och rena 

har fortsatt under året enligt den fastighetsplan som tagits 

fram. Bland åtgärderna 2018 kan nämnas det arbete som 

genomförts för att anpassa depåerna i Flen, Katrineholm 

och Nyköping med infrastruktur som möter den 

kravställning som trafikavtalen för Mellersta och Södra 

Sörmland ställer. Under året har även kodlåssystem till 

depåerna i Flen, Katrineholm, Nyköping och Vingåker samt 

väntsalar i Katrineholm och Strängnäs uppgraderats.  

Kunder ger Servicecenter fortsatt höga betyg. Att de som 

svarar är trevliga, tillmötesgående och professionella gavs 

betyget 4,81 på en 5-gradig skala. Kvalitetsmålen som 

handlar om resenärers och allmänhetens nöjdhet med 

kollektivtrafiken når dock inte måluppfyllelse enligt de 

mätningar som genomförts. I den allmänna kollektivtrafiken 

var 60 procent av resenärerna nöjda och 49 procent av 

allmänheten vid den mätning som genomförts. Myndig-

hetens mål för året uppgick till 62 respektive 51 procent. 

Motsvarande värde för Serviceresor var 4,17 med en 

förväntad måluppfyllelse på 4,6.  För bokningar uppgick 

värdet till 4,28 och med målvärde om 4,9 för 2017.  

En faktor med klart negativ inverkan på måluppfyllelsen 

gällande en användarvänlig kollektivtrafik med hög kvalité 

är förseningar i buss- och tågtrafiken. Tågtrafiken har 

dragits med stora kvalitetsproblem under året med låga 

punktlighetssiffror som följd.  Kvalitén påverkades också av 

inställda turer och trängsel ombord främst vintern 2017/18. 

Både inom den allmänna och särskilda kollektivtrafiken 

pågår ett kontinuerligt arbete för att säkerställa en god 

leverans av vår tjänst. Vid utbildningar med våra förare vill 

vi fånga in kunskaper och erfarenheter som är värdefulla för 

fortsatt utveckling. Den kontinuerliga och strukturerade 

avtalsuppföljningen är en annan metod som är viktig för 

Mål för attraktiv kollektivtrafik 

 Kollektivtrafikens andel av de motoriserade 
resorna i Sörmland ska öka. 

 Kollektivtrafiksystemet ska hålla en god 
kvalitet, vara användarvänligt, sammanhållet 
och samordnat. 

 Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på 
enkelhet och bekvämlighet för resenären. 
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fortsatt måluppfyllelse inom område attraktiv 

kollektivtrafik. 

Att bedöma måluppfyllelse för målområde attraktiv 

kollektivtrafik är inte självklar trots flera positiva händelser. 

Att punktligheten under året sjunkit i tågtrafiken och att 

busstrafikens tidtabeller vid en närmare anblick inför 

övergången till nya incitamentsmodeller inte är anpassade 

för att fullt ut fokusera på punktlighet ger skäl för såväl 

eftertanke som fortsatt arbete bidrar till att måluppfyllelsen 

för område attraktivitet riskerar att inte uppnås. Ett positivt 

utfall för ett fortsatt ökat resandet, en ökad nöjdhet, 

fortsatt arbete med digitalisering inklusive förenklade 

betalsätt och driftsatt informationsskyltning med hjälp av 

de utökade möjligheterna till digitalisering ger ett samlat 

positivt utfall av måluppfyllelse inom området attraktiv 

kollektivtrafik. 

Uppföljning av indikatorer  
kopplat till attraktiv kollektivtrafik 
 

Antal resor totalt 

Antal resor mäts som totalt antal påstigande under aktuellt 

helår. Den allmänna kollektivtrafiken omfattar busstrafik 

och regional tågtrafik och baseras på biljettvisering ombord 

(buss) samt försäljningsstatistik (tåg). Den särskilda 

kollektivtrafiken omfattar färdtjänst, sjukresor, omsorgs-

resor samt skol- och särskoleresor och anges som antalet 

genomförda resor. Antalet resor med allmän kollektivtrafik 

ska öka utifrån målet om ökad marknadsandel. 

Resandet med buss och tåg fortsätter att öka och det totala 

resandet ligger redan nu över målet för 2020. En förklaring 

bakom det positiva utfallet är också statens satsning på 

avgiftsfria resor som gav ett extraskjuts i busstrafiken.  

Typ av resa 2017 Antal 2018 Antal  Mål 2020 

Buss (i länet) 11 612 000 12 432 000 - 

Buss och tåg (i länet) 14 554 000 15 499 000 15 000 000 

Särskild kollektivtrafik 406 053 

 

425 683 - 

Antal resor per invånare  
Mäts som antalet påstigande i förhållande till folk mängden 

i olika områden. Antalet resor per invånare med allmän 

kollektivtrafik ska öka utifrån målet om ökad 

marknadsandel.  

Folkmängden i Sörmland har ökat med 1 procent. Bland 

annat för ett exkludera denna underliggande utveckling 

används nyckeltalet resor per invånare. Eftersom 

resandetillväxten i buss- och tågtrafiken var större än 

befolkningsutvecklingen har antalet resor per invånare 

ökat. Observera att det vid beräkningen av kvoten enbart 

tas hänsyn till påstigande i länet.  

 

Resa per invånare 2017 Antal 2018 Antal  Mål 2020 

Buss  39,7 42,0 - 

Resor inkl tåg 49,8 52,4 50,3 

 

 
Nöjdhet  
Kundundersökningar genomförs med jämna mellanrum 

kopplat till såväl allmän som särskild kollektivtrafik. 

Resultaten är en indikator över hur väl vi uppfyller våra mål. 

För att läsa mer om attityder och nöjdhet, se sidan 22. 
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Punktlighet  
Mäts utifrån statistik från Trafikverket för tågtrafiken samt 

från realtidssystem för busstrafiken och planeringssystem 

för den särskilda kollektivtrafiken. 

För tågtrafiken redovisas punktligheten månatligen och 

mäts i försening >5 minuter. Sammanfattningsvis kan 

konstateras att 2018 var ett besvärligt år för tågtrafiken 

med genomgående klart sämre punktlighet jämfört med 

tidigare år. Punktligheten påverkades negativt av 

vintervädret i början av året med konsekvenser för såväl 

infrastruktur som fordon. Månaderna maj, juni och juli 

präglades sedan av ihållande värme med många spårfel 

som följd. Också upprepade kortvariga totalavstängningar 

på grund av bränder orsakade omfattande problem i hela 

landet. Samtidigt genomfördes också större banarbeten i 

hela landet, exempelvis på Västra stambanan och den så 

kallade getingmidjan söder om Stockholm. Även obehöriga i 

spår utgör fortsatt ett problem. Totalt sett har det lett till 

en markant försämring av punktligheten med stor påverkan 

på resenärerna under främst sommaren. En viss 

normalisering skedde under hösten, trots upprepade el- och 

signalfel. Det sämsta punktlighetsvärdet registrerades för 

UVEN-trafiken i augusti med enbart 75 procent, 

huvudsakligen som konsekvens av en hastighetsnedsättning 

p.g.a. dåligt spårläge söder om Sala. 

Gällande regulariteten, det vill säga andelen tågfärder som 

utför samtliga planerade uppehåll, så uppvisar UVEN de 

lägsta siffrorna, augusti sticker ut med en regularitet på 

enbart 89 procent. Bakomliggande orsaker är fordonsfel, 

personalbrist och infrastrukturfel. Regulariteten för övriga 

linjer ligger på drygt 95 procent i snitt. 

Gnestapendeln hade överlag en bra punktlighet och 

regularitet, bortsett från månadsskiftet september/oktober 

då personalbrist och ett omfattande spårfel ledde till 

inställda turer. 

Andel punktliga tåg 2017 2018 Mål 

Svealandsbanan 87 % 86 % 92 % 

UVEN 94 % 89 % 92 % 

Sörmlandspilen 89 % 89 % 92 % 

Nyköpingsbanan 93 % 89 % 92 % 

 

För busstrafiken kan punktligheten, tack vare det nya 

tekniska systemet, redovisas. Observera att definitionen 

enligt nedan avviker från mätmetoden för tågtrafiken varför 

andel tåg resp. buss i tid inte kan jämföras. Busstrafik anses 

vara punktlig förutsatt att inte  

- Avgång från starthållplats eller mäthållplats sker med en 

(1) minut eller mer före i tidtabell annonserad avgångstid; 

eller  

- Avgång från starthållplats eller mäthållplats sker tre (3) 

minuter eller mer efter i tidtabell annonserad avgångstid; 

eller  

- Ankomst till sluthållplats sker tre (3) minuter eller mer 

efter i tidtabell annonserad ankomsttid. 

De nya avtal för busstrafiken som börjar gälla 1 augusti 

2019 har ett tydligt fokus på att bussarna ska vara punktliga 

genom hela resan, inte bara sett till start- och sluttid. Målet 

är att dessa avtal ska leda till en tydligt förbättrad 

punktlighet i busstrafiken framöver.  

   

  

Andel punktliga bussar 2017 2018 

Område Södra 

(Nyköping/Trosa, körs av Nobina) 

65 % 65 % 

Område Västra  

(Katrineholm/Flen/Vingåker, körs av Nobina) 

67 % 67 % 

Område Norra  

(Strängnäs, körs av Bergkvara) 

72 % 69 % 

Område Östra  

(Eskilstuna, körs av Transdev) 

81 % 81 % 

Punktlighet buss totalt 70 % 69 % 
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En kollektivtrafik som 
är hållbar och samordnad 

De genomförda aktivisterna inom område 

effektiv kollektivtrafik bedöms medverka till en samlad 

positiv måluppfyllelse för området.  

Detta framförallt med anledning av myndighetens under 

perioden fortsatt dedikerade och strukturerade arbete 

inom Program Trafik 2019-2021 för att fortsatt skapa en 

kollektivtrafik i Sörmland som i än högre grad utförs på ett 

kvalitativt och kostnadseffektivt sätt exempelvis genom 

fortsatt samordning, merutnyttjande av fordon och tar 

miljöhänsyn. Under året har medlemmarna fogat fler 

uppdrag till den samlade samordningen av kollektivtrafik, 

bland annat kan nämnas att Nyköpings kommun, utöver att 

ha överlåtit upphandling av serviceresor, skolskjuts och 

riksfärdtjänst till myndigheten även fogat planeringen av 

skolskjuts. Under perioden har även beläggningsgraden 

ombord på våra bussar fortsatt att öka och nettokostnaden 

per personkilometer i busstrafiken har minskat, om än 

ganska marginellt. Även energiförbrukningen har minskat 

något jämfört med samma period föregående år. Tyvärr har 

dock några av miljönyckeltalen med anledning av att 

naturgasinblandning i den busstrafik som avsetts bedrivas 

på biogas, ökat och därmed gett ett lägre utfall under 

perioden och drar ner den samlade bedömningen. Något 

som sedan den 4 september är återupprättat till 100 

procent biogas och som till och med januari 2019 åter 

stabiliserats. 

Myndighetens strukturerade arbete med upphandlingar, 

genomförda och kommande, ger samtliga förutsättningar 

för fortsatt samordning, merutnyttjande av fordon, 

kostnadseffektivitet och tar miljöhänsyn i enlighet med 

funktionsmålen. Även myndigheten samordnade 

organisation där flertalet medarbetare arbetar med 

uppgifter rörande såväl den allmänna som den särskilda 

kollektivtrafiken vilket ger möjlighet till helhetssyn och 

utveckling av lämplig samordning bidrar till effektivitet och 

måluppfyllelse. 

Tågtrafiken bedrevs under året på miljömärkt el och 

busstrafiken i länet på förnybara drivmedel. Undantag är 

dagar där biogasen inte räcker till för biogasbussarna i 

Eskilstuna stadstrafik som då kompletteras med naturgas. 

Måluppfyllelsen för förnybara drivmedel i busstrafiken 

nådde som följd av det under 2018 till 97 procent. 

Energieffektiviteten har fortsatt att öka och de tolv 

elbussarna i Eskilstuna stadstrafik är en förklaring till att 

energianvändningen har sjunkit från 3,6 kWh/km till 3,5 

kWh/km. 

Servicereseavtalen bedrevs även de på förnybara drivmedel 

och de senast upphandlade avtalen för skolskjutsar likaså. 

Totalt uppgick andelen förnybara drivmedel i den särskilda 

kollektivtrafiken på helårsbasis 2018 till 88 procent. Att 

nivån inte ökar under 2018 beror på att de avtal som 

upphandlades tidigt och där förnybara drivmedel inte hade 

förutsättningar att kravställas med 100 procent förnybara 

drivmedel med anledning av bristande tillgänglighet till 

sådana under 2018 bedrivits med fler kilometrar. Det gäller 

skolskjutsavtalen i Gnesta, Nyköping och Strängnäs.  

Den ökade digitaliseringen och kanske främst genom 

systemutveckling har under året bidragit till ökad 

effektivitet. Utöver genomförda integrationer med 

ekonomisystemet och automatiserad fakturahantering så 

har IT-stödet ALFA uppgraderats och bland annat utrustats 

med nya algoritmer som ökar samordningsgraden på 

inlagda resurser. 

Effektiviteten kopplade till trafikekonomin ligger på ungefär 

samma nivå som året innan. Statens satsning på avgiftsfria 

resor för skolungdomar gör dock att biljettintäkterna inte 

rakt av kan jämföras med fjolåret eftersom försäljningen av 

Sörmlandstrafikens egna produkter minskade under 

sommaren, d.v.s. under giltighetstiden för avgiftsfria resor 

för skolungdomar. Visserligen har myndigheten fått en 

kompensation från staten, denna bokförs dock som bidrag 

och ingår därmed inte i redovisningen av biljettintäkter. 

Exkluderas denna tillfälliga satsning hade biljettintäkterna 

varit något högre än det faktiska utfallet.  

Ett område där utvecklingen har gått åt fel håll är 

problematiken kring betalningsvägran: Under 2018 

registrerade förarna knappt 14 000 fall då påstigande av 

någon anledning vägrade betala. Lägger man ett a-pris på 

20 kronor till grund motsvarar detta ett intäktsbortfall på 

280 000 kronor. 

Mål för effektiv kollektivtrafik 

 Kollektivtrafiken ska planeras och utföras för 
ökad kostnadseffektivitet.  

 Kollektivtrafiken ska planeras och utformas så 
att energieffektiviteten ökar och att 
miljöpåverkan genom emissioner och buller 
minskar. 
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Under perioden har även förberedelsearbeten för att bilda 

Region Sörmland fortsatt, något som kan bidra till en mer 

samlad effektiv organisation där infrastruktur- och 

kollektivtrafikfrågor kommer läggas i samma 

verksamhetsområde som andra närliggande områden 

såsom samhällsplaneringsfrågor, näringslivsfrågor, 

miljöfrågor, jämställdhetsfrågor, landsbygdsutveckling, 

bostadsfrågor, folkhälsofrågor och arbete för 

kompetensförsörjning. 

Uppföljning av indikatorer  
kopplat till effektiv kollektivtrafik 
 

Beläggning busstrafik  

För den allmänna kollektivtrafiken anges beläggning som 

hur många passagerare som i genomsnitt reser i varje 

fordon (här tas enbart hänsyn till buss). Nyckeltalet bygger 

bland annat på en uppskattning av antalet personkilometer. 

För den särskilda kollektivtrafiken tas referensmaterial och 

mätmetodik fram senare.  

Beläggningen ska öka utifrån mål att öka trafikens kostnads- 

och energieffektivitet, och samordningsvinsten ska öka 

utifrån mål om ökad samordning och effektivitet.  

Beläggningen har ökat markant 2018. Detta är ett resultat 

av ökat resande samtidigt som antalet producerade 

kilometer i busstrafiken bara har ökar marginellt. 

Beläggning 2017 2018 Mål 2020 

Beläggning buss 8,1 8,6 8,8 

 

Nettokostnad busstrafik  
Mäts som nettokostnad per personkilometer (pkm). 

Nettokostnaden (trafikkostnader minus biljettintäkter) för 

den allmänna kollektivtrafiken divideras genom antalet 

personkilometer för att underlätta jämförelser. Netto-

kostnaden visar hur mycket kommunal- eller landstingsskatt 

som används för att finansiera kollektivtrafiken.  

Nettokostnaden per personkilometer för den allmänna 

kollektivtrafiken ska minska utifrån mål att öka trafikens 

kostnadseffektivitet.  

Nettokostnaden per personkilometer har minskat med 7 

öre och uppgår nu till 2,47 kr/personkilometer. 

Nettokostnaden har visserligen ökat något, men tack vare 

kraftigt ökat resande minskar alltså nettokostnaden per 

personkilometer något. 

 

 

 

  

Nettokostnad pkm 2017 2018 Mål 2020* 

Nettokostnad buss 2,54 kr/pkm 2,47 kr/pkm 2,90 kr/pkm 

*) Vid framtagandet av målvärdet för 2020 var utfallet av upphandlingen 
av nya bussavtal ännu inte känt. Värdet behöver justeras ner eftersom 
kostnaderna inte förväntas öka lika kraftigt som tidigare antagit. 

Kostnadstäckning busstrafik  
Mäts som andelen av trafikkostnaden som täcks med 

biljettintäkter. Räknas fram inklusive skolkortsintäkter. 

Mäts enbart för allmän kollektivtrafik.  

Kostnadstäckningsgraden ska öka utifrån mål att öka 

trafikens kostnadseffektivitet. 

Kostnadstäckningsgraden i busstrafiken ligger på samma 

nivå som 2017, 32 procent. Det innebär att cirka en 

tredjedel av produktionskostnaderna täcks med 

biljettintäkter. Att täckningsgraden trots ökat resandet är 

oförändrad beror på att resandet främst ökade med 

produkter som ger förhållandevis små eller inga intäkter 

alls. Till det sist nämnda hör framför allt avgiftsfria resor för 

skolungdomar, en tillfällig satsning av staten som under 

sommaren ledde till en minskad försäljning av 

Sörmlandstrafikens egna produkter. Exkluderas 

engångseffekten av denna statliga satsning hade 

täckningsgraden varit något högre än i fjol.  

Högst är täckningsgraden i stadstrafiken Eskilstuna med 42 

procent, de lägsta värden noteras för landsbygdstrafiken i 

Eskilstuna och Katrineholm med 18 procent. 

 

Täckningsgrad 2017 2018 Mål 2020* 

Täckningsgrad buss 32 % 32 % 30 % 

*) Vid framtagandet av målvärdet för 2020 var utfallet av upphandlingen 
av nya bussavtal ännu inte känt. Värdet behöver justeras upp eftersom 
kostnaderna inte förväntas öka lika kraftigt som tidigare antagit. 

 

Förnybara drivmedel 
Mäts som andel körda kilometrar med förnybara drivmedel. 

Andelen körda kilometer med förnybara drivmedel ska öka 

till 98 procent för den allmänna kollektivtrafiken, och till 

100 procent för den särskilda. Detta utifrån mål att minska 

kollektivtrafikens miljöpåverkan.  

Förnybara drivmedel 2017 2018 Mål 2020 

Allmän kollektivtrafik 99 % 97 % 98 % 

Särskild kollektivtrafik 88 % 88 % 100 % 

 

Andel körda kilometer med förnybara drivmedel under 

2018 har minskat i den allmänna kollektivtrafiken, från 99 

procent 2017 till 97 procent 2018. Minskningen av andelen 

förnybara fordonskilometer innebär att målnivån för 2020 

inte längre uppnås till skillnad från föregående år. 
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Minskningen jämfört med 2017 beror på att andelen biogas 

har minskat i fordonsgasen som används i gasbussar i 

Eskilstuna och istället ersatts av naturgas. Andel biogas var 

0 procent i augusti, 23,3 procent i juli och 92 procent i 

september. För övriga månader var andelen biogas 100 

procent. Skälet till att andelen biogas inte var 100 procent 

under augusti – september är ett driftstopp hos den 

externa leverantören som biogasleverantören Eskilstuna 

Strängnäs Energi & Miljö (förkortat ESEM) har använt för att 

frakta biogas till Eskilstuna. Att ESEM köpte in biogas istället 

för att producera gas på egen hand berodde på ett stopp av 

produktionen i början av 2018. Detta som en följd av att 

räddningstjänsten drog in tillstånd för verksamheten.  

Under perioden juli/augusti och fram till 4 september har 

leveransen av gas växlats enligt den så kallade 

gröngasprincipen. Gröngasprincipen innebär i korthet att 

motsvarande mängd biogas tillförs på någon annan plats i 

de svenska gasnäten. Eskilstuna Energi & Miljö har tillsett 

och bekostat detta vad gäller hela den mängd naturgas som 

levererats i samband med de tekniska problemen. 

Växlingen under perioden innebär att man får beräkna att 

biogasens totala andel trots problemen kommit upp till 100 

procent. 

Andel förnybara fordonskilometrar i den särskilda 

kollektivtrafiken ligger på samma nivå som 2017, 88 

procent. Att andel förnybart inte uppgår till 100 procent 

beror delvis på mindre andelar fossilt hos serviceresorna 

(1,4 procent). Dock beror det främst på att en större andel 

fossila fordonskilometrar hos skolskjutsen (42,6 procent). 

Den stora andelen fossila fordonskilometrar hos 

skolskjutsen beror på att skolskjutsavtal i Gnesta, Nyköping 

och Strängnäs saknar skallkrav på förnybara drivmedel. 

Energiförbrukning busstrafik  
Mäts som antal förbrukade kWh per fordonskilometer och 

mäts enbart för allmän kollektivtrafik (busstrafik). 

Energiförbrukningen ska minska utifrån mål att öka 

trafikens energieffektivitet. 

Genomsnittlig energiförbrukning hos den allmänna 

kollektivtrafiken har minskat från 3,6 kWh/km under 2017 

till 3,5 kWh/km under 2018. Detta beror delvis på en ökad 

andel körda fordonskilometrar med elbussar under 2018, 

eftersom dessa är betydligt mer energieffektiva än gas- och 

dieselbussar.  

 

 

 

  

Energiförbrukning 

buss 
2017 2018  Mål 2020 

Allmän kollektivtrafik 3,6 kWh/km 3,5 kWh/km 3,0 kWh/km 

    

244



 

TILLGÄNGLIG 
KOLLEKTIVTRAFIK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kollektivtrafik som  
erbjuder goda resmöjligheter  

Företagna aktiviteter och mått för mål-

uppfyllelse ger en sammantagen bild av positiv utveckling 

av funktionsmålet om en tillgänglig kollektivtrafik.  

De indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse för 

tillgänglighet visar på en förbättrad situation. Mål kopplade 

till tillgänglighet är generellt långsiktiga i sin karaktär och är 

svåra att värdera för kortare perioder. Vårt arbete både 

innan och under denna period ger en samlad bedömning 

om att vi kommer att nå målen i funktionen tillgänglig 

kollektivtrafik. Bland annat kan nämnas den ökade 

digitaliseringen och även den dygnet runt-öppna 

kundtjänsten som båda är bidragande till förbättrad 

tillgänglighet tillsammans med realtidsinformation genom 

appen. Utöver det är en fortsatt hög andel 

tillgänglighetsanpassade fordon, nära 100 procent, och att 

andelen utbudskilometer i busstrafiken fortsätter att vara 

hög, 55,1 utbudskilometer med buss. Men det som kanske 

framförallt bidrar till bedömningen om tillgänglig trafik är 

de åtgärder som genomförts för just ökad digitalisering där 

vi numer finns på sociala medier såsom Facebook, 

förenklade betalsätt och en utvecklad resenärsinformation. 

Inte minst genom arbetet med att anskaffa realtidsskyltar 

för att utrusta ett stort antal resecentra och andra 

kollektivtrafiknoder med skyltar för realtidsvisning och 

annan information. Dessutom gynnas målen av besluten 

som kommande åren leder till en väsentlig utbudsökning i 

stora delar av tågtrafiken. 

Myndigheten har under året fortsatt samarbete med 

Trafikverket för att förbättra tillgängligheten såväl fysiskt 

som digitalt. Under både 2017 och 2018 har myndigheten 

beviljats medel ur den regionala planen för 

transportinfrastruktur för att öka digitaliseringen och 

förbättra trafikinformationen. Detta genom att utrusta 

resecentra och andra kollektivtrafiknoder i länet med 

skyltar för trafik- och realtidsinformation. Först ut med 

denna finansiering var realtidsskyltning för 

trafikinformation genom fysiska skyltar på Strängnäs 

resecentrum som driftsattes i december 2017. Under 2018 

har vi även upphandlat en leverantör av realtidsskyltar. I 

december 2018 har ett antal av dem driftsätts i bland annat 

Nyköping och Gnesta. Under 2019 fortsätter vi att driftsätta 

realtidsskyltar på flera hållplatser runtom i Sörmland. Allt 

som komplement till den realtidsinformation som sedan 

tidigare finns via appar för tågtrafiken, busstrafiken och 

Serviceresor. Det pågår även en uppföljning av större 

bytespunkter i Sörmland (främst järnvägsstationer) där en 

handlingsplan för åtgärdandet av brister i tillgänglighet har 

tagits fram. Underlaget håller för närvarande på att 

stämmas av med berörda kommuner. 

Tidtabellerna i tåg- och busstrafiken som är myndighetens 

kärnprodukt ska ge invånarna goda resmöjligheter. 

Tågtidtabellerna som startade i slutet av 2018 hade ett 

oförändrat men förhållandevis historiskt högt utbud. Under 

perioden har beslut fattats som inneburit bland annat en 

väsentlig utbudsökning i stora delar av tågtrafiken under de 

kommande åren från 2021. Busstrafikens tidtabeller är 

förhållandevis intakta men vissa utbudsökningar 

genomfördes till T19 och vissa medlemmar planerar 

ytterligare ökningar även till T20, inte minst för att anpassa 

tidtabellerna till tågtrafiken. 

Under året förbereddes också leveransen av regionens nya 

tåg som fasas in i trafiken 2019. De nya tågen kommer att 

bli ett lyft för kollektivtrafiken också ur ett 

tillgänglighetsperspektiv, till skillnad från idag kommer alla 

entrédörrar ha insteg i nivå med plattform och tågen 

uppfyller generellt de senaste kraven på tillgänglighet. 

Uppföljning av indikatorer  
kopplat till tillgänglig kollektivtrafik 
 

Utbudskilometer med buss per invånare  

Antalet utbudskilometer per invånare är en indikator på 

vilken service den allmänna kollektivtrafiken erbjuder. 

Uppgifter tas fram ur myndighetens trafikdatabas. Antalet 

utbudskilometer per invånare ska öka utifrån målet att 

kollektivtrafiken ska ge alla invånare och besökande i 

Sörmland ökad tillgänglighet och rörlighet. 

Antal utbudskilometer per invånare är oförändrat då både 

folkmängden och utbudskilometer har ökat något. 

Uppgifter för regionaltågen fanns ej tillgängliga. 

Typ av resa 2017 2018 Mål 2020 

Utbudskilometer per invånare, 

enbart buss 

55,1 55,1 - 

Utbudskilometer per invånare, 

inkl. tåg 

i.u. i.u. 70,0 

Mål för tillgänglig 

kollektivtrafik 

 Kollektivtrafiken ska ge alla invånare 
och besökande i Sörmland ökad 
tillgänglighet och rörlighet. 
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Andel tillgänglighetsanpassade fordon  
Kriterierna för ett tillgänglighetsanpassat fordon i den 

allmänna kollektivtrafiken är att det ska vara utrustat med 

ramp eller lift, audiovisuellt utrop och rullstolsplats. 

Samtliga tre kriterier måste vara uppfyllda. Vid upphandling 

ska kriterierna för ett tillgänglighetsanpassat fordon följa de 

rekommendationer som finns i kollektivtrafikbranschens 

vägledning för funktionella krav, Buss Nordic. Vägledningen 

beskriver de funktionskrav som branschen gemensamt har 

enats om. Andelen tillgänglighetsanpassade fordon ska öka 

utifrån målet att kollektivtrafiken ska ge alla invånare och 

besökande i Sörmland ökad tillgänglighet och rörlighet.  

 

 

Andel tillgänglighets-

anpassade fordon 
2017 2018 Mål 2020 

Allmän kollektivtrafik    

Tillgänglighetsanpassade 

fordon 

98 % 98 % 98 % 

 

Den allmänna kollektivtrafiken når 2018 målen för andelen 

tillgänglighetsanpassade fordon till 2020, på 98 procent. 

Andel tillgänglighetsanpassade bytespunkter  
Andel fullt tillgänglighetsanpassade bytespunkter och 

hållplatser enligt Riktlinjer för tillgänglig kollektivtrafik i 

Sörmland (SKTM, 2014). Följs upp genom inventering av 

bytespunkter och hållplatser. Andelen 

tillgänglighetsanpassade bytespunkter mäts inte i dagsläget 

men kommer börja mätas under 2019. 
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Riskbedömning avseende  
verksamhetens måluppfyllelse 
Här följer en sammanfattning av de riskfaktorer som har 

identifierats utifrån olika perspektiv i myndighetens verk-

samhet och som vi därför genom medvetenhet om dessa 

kan arbeta aktivt för att eliminera.  

 

 

 

 

 

Riskfaktorer som återfinns  
på en mer övergripande nivå 
- Omvärldsrisker innebär bland annat risker för att beslut 

fattade av regering, riksdag eller andra externa aktörer 

påverkar verksamhetens funktion. Även andra faktorer 

som befolkningsutveckling och arbetsmarknadsutveckling 

definieras som omvärldsrisker. 

- Finansiella risker utgörs av till exempel likviditetsrisker, 

kreditrisker, ränterisker med mera. Under denna faktor 

definieras även ett globalt eller nationellt ändrat 

konjunkturläge.  

- Legala risker innebär bland annat risker för ny 

lagstiftning, nya förordningar eller föreskrifter. 

Riskfaktorer som återfinns i  
myndighetens omedelbara närhet 
- Verksamhetsrisker inkluderar exempelvis kvalitetsfrågor 

och kan definieras som risken att verksamheten inte 

uppnår fastställda verksamhetsmål, att verksamheten inte 

bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt och att avtal med 

externa parter inte tillämpas korrekt.  

- Härtill hör även medarbetarerelaterade risker som till 

exempel beroende av nyckelpersoner eller 

kompetensbrister. 

- IT-baserade risker innebär bland annat risker för 

beroende av datoriserade system som kräver omfattande 

säkerhetssystem, risk för att obehöriga tränger in i 

känsliga system eller att de tekniska systemen inte håller 

tillräcklig prestanda eller driftsäkerhet med tillräcklig 

reservkraft för. 

Konkreta verksamhetsrisker  
på en mer övergripande nivå 

Medborgarperspektivet 
- Driftsäkerheten av tekniska system: 

 betal- och realtidssystem, bokningssystem och 

kundservicerelaterade system. Risken bedöms som 

medelhög. 

- Myndigheten uppnår inte uppsatta mål, i åtaganden från 

Mälab. Risken bedöms som medelhög. 

- Myndighetens uppnår inte satta kvalitetsmål. Risken 

bedöms som hög. 

 

 
Trafikförsörjningsperspektivet 
- Den fortsatta processen gällande Ny Trafik 2017, och då 

främst det fortsatta arbetet med fordonsanskaffning. 

Risken bedöms som låg. 

- Tilldelning och tidtabell för Tågplan 2020. Risken bedöms 

som hög. 

- Det fortsatta arbetet med samordningen av den allmänna 

och särskilda kollektivtrafiken. Risken bedöms som 

medelhög.  

- Risk för att tidplanen i arbetet med upphandling av trafik 

inom Program Trafik 2019-2021 förskjuts. Risken bedöms 

som låg. 

- Högre indexutveckling än beräknat på drivmedel som 

används i den allmänna och den särskilda 

kollektivtrafiken. Risken bedöms som hög. 

Medarbetarperspektivet  
- Myndighetens uppdrag har vuxit sedan starten och 

organisationen har kontinuerligt behövt anpassas efter 

verksamhetens utveckling. Detta fokus har vi strävat efter 

att behålla även under det intensiva arbetet att samtidigt 

förbereda övergång i Region Sörmland den 1 januari 2019. 

Parallellt med detta har vi försökt prioritera fortsatt 

säkrad kompetensförsörjning året ut. Vi kan konstatera 

att arbetet med regionbildningen ändå har varit den 

betydande aktiviteten inom medarbetarperspektivet och 

att organisationsanpassningen fått stå tillbaka i viss mån. 

Risken bedöms som hög. 

- Det fortsatta arbetet med att minska myndighetens 

beroende av nyckelpersoner respektive kontinuerliga 

arbete med att säkerställa bemanningen inom den 

schemalagda verksamheten. Risken bedöms som 

medelhög. 

- Den fortsatta anpassningen av verksamheten inom Region 

Sörmland riskerar ta tid från verksamheten. Risken 

bedöms som medelhög. 

Ekonomiska perspektivet 
- Finansiell risk hörande till det borgensåtagande 

myndigheten ingått under 2015. Risken bedöms som låg. 

- Högre kommande investeringskostnader än beräknad vad 

gäller exempelvis fastigheter och depåer. Risken bedöms 

som medelhög.  

- Lägre intäktsutveckling än budgeterat, främst med 

anledning av effekterna av Sörmlandstaxan och nya 

produkter. Risken bedöms som medelhög. 
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Årets arbete med internkontroll 
Myndighetens beslutade internkontrollplan för 2018 anger 

att två internkontroller ska genomföras under året. Vid den 

första internkontrollen den 13 juni 2018 identifierades fyra 

avvikelser inom två områden; 1.3 Moms och skatter samt 

1.5 Kontokort. Dessa avvikelser åtgärdades under 

september. 

Under resterande del av året (september – december) har 

den löpande interna kontrollen intensifierats med fokus på  

 
leveranser, förberedelser att ingå i Region Sörmland samt 

de aktiviteter som varit kopplade till avveckling av 

myndigheten. 

Eftersom denna kontrollerade avveckling av verksamheten 

redan pågick såg direktionen det lämpligt att låta nästa 

ordinarie internkontroll vänta till 2019, då verksamheten 

blivit en del av det nya Region Sörmland. 
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VERKSAMHETENS 
FÖRVÄNTADE UTVECKLING 
 

”Infrastruktur och 

kollektivtrafikfrågor kopplas 

tydligare ihop” 
 

 

Framtiden är här! 
Den förväntade organisatoriska utvecklingen för 

kollektivtrafikfrågor har sedan nyåret fullföljts i och med 

bildandet av Region Sörmland. I Region Sörmland har till 

tidigare landstingsuppgifter fogats de uppgifter som fram 

till och med 2018 ankommit på Regionförbundet Sörmland 

och Kommunalförbundet Sörmlands 

Kollektivtrafikmyndighet. Även det av myndigheten helägda 

bolaget Länstrafiken Sörmland AB och de delägda bolagen, 

MÄLAB, AB Transitio och Samtrafiken är sedan årsskiftet 

överlåtna till Region Sörmland.  

Det innebär bland annat att vårt uppdrag att öka 

samordningen inom den särskilda kollektivtrafiken och 

mellan den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken 

utrustas med ytterligare en dimension. Infrastruktur och 

kollektivtrafikfrågor kopplas tydligare ihop i ett samlat 

verksamhetsområde tillsammans med andra nära liggande 

områden såsom samhällsplaneringsfrågor, näringslivsfrågor, 

miljöfrågor, besöksnäring, landsbygdsutveckling, 

jämställdhetsfrågor, bostadsfrågor, folkhälsofrågor och 

arbete för kompetensförsörjning. Det innebär också att 

Sörmland, i likhet med grannlänen Stockholm, Uppsala, 

Västmanland, Örebro och Östergötland, numer har sina 

kollektivtrafikfrågor i sitt landsting. Sedan årsskiftet är 

Sveriges samtliga län även regioner, vilket i sin tur kan 

förenkla kontaktvägar, samverkan och skapa förutsättning 

för stark nationell utveckling.  

Hej då Kommunalförbundet Sörmlands 

Kollektivtrafikmyndighet! 

Samtidigt som vi säger hej till Region Sörmland får vi snart 

anledning att säga hej då till Kommunalförbundet 

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Efter att Länstrafiken 

Sörmland AB och verksamheten i Kommunalförbundet 

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlåtits till den 

nya ägaren Region Sörmland återstår endast att fullfölja ett 

antal åtaganden innan den juridiska personen 

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 

likvideras under 2019.  

Ett sammanhållet system 

Som ofta för Sörmland hör många avgörande frågor hemma 

lika mycket utanför länet som innanför dess territorium. I 

organisatorisk form behöver kollektivtrafiken ses ur ett 

internationellt, nationellt, storregionalt, regionalt och lokalt 

perspektiv för att på riktigt kunna spela de roller som den 

har som metod för samhällsutveckling. Det kräver i sin tur 

en nära samverkan med andra aktörer, på dessa nivåer. 

Sådan samverkan är även avgörande för Sörmlands 

fortsatta utveckling. Inte minst den storregionala 

samverkan i Östra Sverige – Stockholm- Mälarregionen, en 

region som växer och blir allt viktigare för hela Sveriges 

utveckling och internationella konkurrenskraft. I regionen 

bor nästan fyra miljoner människor som tillsammans bidrar 

till 46 procent av Sveriges BNP. Varje dag reser 700 000 

personer över kommungränser för att komma till jobbet. 

Med underhållsskuld på järnvägen och rekordökning av 

resandet i persontrafiken är det väsentligt att fortsätta 

arbeta för beslut om underhåll och trimning av befintlig 

infrastruktur men även för ny infrastruktur. För att 

verkligen nå nästa steg är det av stor vikt att även nationella 

beslut tas för att kollektivtrafikens konkurrenskraft kan 

stärkas. Det kan handla om specifika frågor såsom 

infrastruktursatsningar, prioriteringskriterier som gynnar 

persontrafiken och förändrade avdragsregler för resor till 

och från arbetet. Men det handlar även om 

fördelningspolitik i allmänhet som gynnar transportsektorn. 

Inte minst behöver frågan om samordnad 

transportlagstiftning tas vidare.  

Mälardalen krymper  

Genom fortsatta infrastruktursatsningar fortsätter 

tidsavstånden i Mälardalen att krympa. Citybanan är i drift 

sedan snart två år tillbaka och dubbelspåret mellan 

Strängnäs och Härad på Svealandsbanan invigdes i somras. 

Ostlänken med nya stationer i Trosa och Nyköpings 

kommuner och fyrspår för Mälarbanan och Stockholm-

Uppsala står på tur. Ett antal infrastruktursatsningar är 

utpekade i den nationella planen. Bland annat sträckan 

Järna-Flemingsberg behöver in i densamma och få ökad 

kapacitet, till nytta för hela det nationella trafiksystemet. 

Inom kort driftsätts våra 33 beställda tåg, Etapp 2, 

innehållandes inriktningen för tågtrafiken bortom 2021 är 

beslutad och Etapp 3, innehållandes inriktningen för 

tågtrafiken därefter är under utformning. Ytterligare 

satsningar i infrastrukturen är avgörande i kommande 

systemanalysarbete som grund för nästa nationella plan. 

Bedömningen här är att vi inte tidigare, och heller inte 

framåt, ber om överkapacitet, bara för att kapaciteten ska 

räcka till för regionens behov av punktlig arbets- och 

studiependling med relevanta restider.   

Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, 

Strängnäs, Trosa, Vingåker – platser där medborgarna bor  

Det arbetet på olika nivåer syftar till är för att göra det lätt 

att leva, växa och verka i Sörmland och Mälardalen. I 

gynnsamma Sörmland finns nio kommuner - Eskilstuna, 

Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, 

Trosa, Vingåker – som är platser där medborgare bor. 

Platser med sin unika identitet och ur vilka 
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kollektivtrafikutvecklingen utgår från. Den förväntade 

utvecklingen här är bland annat att kommunerna över tid 

samordnar mer av sin verksamhet med regionens, det kan 

handla om utökad samverkan för den särskilda 

kollektivtrafiken men även nästa steg i en skatteväxling.   

Nya trafikavtal  

Under kommande år inträder nya avtal för hela länets 

busstrafik men också för den regionala tågtrafiken. Det 

första steget togs i tågtrafiken 2016 i och med 

övergångsavtalet som ju bland annat innehöll ett utökat 

utbud. I augusti 2019 tas det första, på senare år, 

upphandlade avtalet för busstrafik i drift, det som avser 

södra och mellersta länet, och som innehåller busstrafik och 

övriga tjänster i kommunerna Flen, Katrineholm, Gnesta, 

Nyköping, Oxelösund, Trosa och Vingåker. Etapp 2, 

innehållandes inriktningen för tågtrafiken bortom 2021 är i 

all väsentlighet beslutad och Etapp 3, innehållandes 

inriktningen för tågtrafiken därefter är under utformning. 

Så även Movingo 2.0 med fullständigt produktsortiment 

inklusive enkelbiljetter samt affärsvillkor i all väsentlighet 

enligt SL.  

Under de år myndigheten har ansvarat för kollektivtrafiken i 

länet har en nyckelfråga varit att framåtlutat utveckla 

kollektivtrafiken tillsammans med våra trafikföretag. Nu får 

Region Sörmland chansen att fortsätta detta med avtal som 

är moderna och anpassade för den nya tiden och som ger 

både beställare och utförare förutsättningar att utvecklas. 

Trafikavtalen kommer inte garanterat hantera alla 

förändringar och nya tekniska förutsättningar som inträffar 

under 20-talet men det känns som det aldrig har varit 

viktigare att ha dessa avtal som möjliggör flexibilitet och 

främjar utveckling mer än tidigare.  

 Automatisering och digitalisering ger nya möjligheter  

Framtiden förväntas även bidra med innovationer som får 

hög påverkan på transportsektorn. Det handlar om fortsatt 

digitalisering och automatisering bland annat av 

betallösningar och fordon men även av traditionella 

kundservicefunktioner. Energiutvecklingen står på tröskeln 

till fortsatt omställning, batteridriften är här och 

teknikutvecklingen av bränsleceller väntar på ett 

genombrott. För att möta och ta tillvara tekniksprång är 

nyfikenheten hög och tanken om Sörmland som testbädd 

för innovativa lösningar finns kvar som källa att ösa ur.  

Kollektivtrafikbranschen har varit en av pionjärerna i 

utvecklingen mot kontantlös betalning. Nya betallösningar 

är på väg att etableras i Sverige, här är vi i Sörmland än väl 

rustade genom ett modernt betalsystem ombord på bussar 

och så även i tågtrafiken. Kombinerade mobilitetstjänster, 

där möjligheter att låta kollektivtrafiken vara en del av 

paketlösningar med exempelvis bilpooler, bildelning, 

cykelhyrning etc. förväntas också utvecklas kraftigt 

framgent. Likaså att utvecklingen kommer att bygga på 

standardkomponenter som medborgaren redan är utrustad 

med såsom sin mobiltelefon och betalkort. 

Kollektivtrafiken får en ny roll – först i städerna 

Under 20-talet kan kollektivtrafiken börja träda in en ny 

verklighet där självkörande fordon kan revolutionera 

transportområdet och helt förändra förutsättningarna för 

persontransporter. Elektrifieringen av våra transporter 

fortsätter starkt och ny teknik för arbete och mötesformer 

kan komma att förändra grunden för våra resvanor. 

Genom infasning av självkörande fordon förväntas i 

synnerhet stadsutvecklingen få ny kraft. Även som 

färdtjänst- och sjukresetransporter samt i skolskjutstrafiken 

kommer de självkörande fordonen att ta en naturlig plats. 

Teknikutvecklingen ger förutsättningar att såväl minska 

miljö- och bullerpåverkan som att öka tryggheten och 

säkerheten i trafikmiljön i städerna.
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FINANSIELL REDOVISNING 
Driftredovisning 
 

Driftsredovisning, exl LTS 
Utfall 
2017 

Budget 
2018 

DÅR2 
2018 

Utfall 
2018 

Avvikelse 
jmf budget 

Intäkter (tkr)           
            

Intäkter från medborgarna 106 794 107 418 119 621 123 050 15 632 

Varav          

Biljettintäkter 106 238 106 877 108 650 110 011 3 134 

Biljettintäkter landsbygd  52 889 53 331 53 975 54 013 682 

Biljettintäkter stadstrafik 53 349 53 546 54 675 55 998 2 452 

         

Övriga intäkter 556 541 10 971 13 040 12 499 

Varav        

Reklamintäkter 556 531 531 1 129 598 

Provisioner  10  1 471 1 461 

Fria sommarlovsresor   10 440 10 440 10 440 

         

Intäkter från medlemmarna 690 833 752 172 752 055 702 833 -49 339 

Varav        

Medlemsavgifter 637 875 699 188 699 188 647 638 -51 550 

Skolkort/elevkort 52 958 52 984 52 867 55 195 2 211 

         

Summa intäkter  797 627 859 590 871 676 825 884 -33 706 

         

Kostnader (tkr)        

         

Förvaltningskostnader 52 152 61 856 58 437 57 444 -4 412 

Varav        

Personalkostnader, intern personal 40 851 46 123 45 095 48 168 2 045 

Arvoden inkl. konsulter 5 459 6 432 5 404 5 516 -916 

Övrigt kontorsrelaterat 5 842 9 301 7 938 3 760 -5 541 

         

Trafikrelaterade nettokostnader 19 340 22 437 24 578 21 046 -1 391 

Varav        

Tekniska system 15 517 12 751 14 325 13 038 287 

Försäljningskostnader 4 589 8 441 8 297 7 769 -672 
Infrastrukturkostnader (depåer 
mm) 

-1 690 -46 842 -874 -828 

Övrigt trafikrelaterat 
(stationsavgifter) 

924 1 290 1 113 1 114 -176 

         

Trafikkostnader 726 135 775 297 767 997 747 393 -27 904 

Varav        

Landsbygd buss 316 463 328 215 329 519 326 491 -1 724 

Stadstrafik 172 538 182 466 184 259 182 429 -37 

Viten - busstrafik -3 856   -2 936 -4 564 -4 564 

Tåg 130 402 147 043 140 658 130 723 -16 320 

Viten - tågtrafik -1 686        

Anropsstyrd trafik 1 201 1 272 1 416 1 209 -63 

Serviceresor 108 039 112 791 112 201 108 470 -4 321 

Riksfärdtjänst 3 034 3 510 3 268 3 179 -331 

Viten särskild kollektivtrafik    -388 -544 -544 

      

Summa kostnader  797 627 859 590 851 012 825 884 -33 706 

      
Periodens resultat 1         
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Driftsredovisning, exklusive Landstinget Sörmland Utfall 2017 
Budget 

2018 
DÅR2 
2018 

Utfall 
2018 

Avvikelse 
jmf 

budget 
Intäkter (tkr)           

            

Intäkter från medborgarna 106 794 107 418 119 621 123 050 15 632 

Varav          

Biljettintäkter 106 238 106 877 108 650 110 011 3 134 

Biljettintäkter landsbygd  52 889 53 331 53 975 54 013 682 

Biljettintäkter stadstrafik 53 349 53 546 54 675 55 998 2 452 

         

Övriga intäkter 556 541 10 971 13 040 12 499 

Varav        

Reklamintäkter 556 531 531 1 129 598 

Provisioner  10  1 471 1 461 

Fria sommarlovsresor   10 440 10 440 10 440 

         

Intäkter från medlemmarna 690 833 752 172 752 055 697 798 -54 374 

Varav        

Medlemsavgifter 637 875 699 188 699 188 642 603 -56 585 

Skolkort/elevkort 52 958 52 984 52 867 55 195 2 211 

         

Summa intäkter  797 627 859 590 871 676 820 848 -38 742 

         

Kostnader (tkr)        

         

Förvaltningskostnader 52 152 61 856 58 437 52 408 -9 448 

Varav        

Personalkostnader, intern personal 40 851 46 123 45 095 43 133 -2 990 

Arvoden inkl. konsulter 5 459 6 432 5 404 5 516 -916 

Övrigt kontorsrelaterat 5 842 9 301 7 938 3 760 -5 541 

         

Trafikrelaterade nettokostnader 19 340 22 437 24 578 21 046 -1 391 

Varav        

Tekniska system 15 517 12 751 14 325 13 038 287 

Försäljningskostnader 4 589 8 441 8 297 7 769 -672 

Infrastrukturkostnader (depåer mm) -1 690 -46 842 -874 -828 

Övrigt trafikrelaterat (stationsavgifter) 924 1 290 1 113 1 114 -176 

         

Trafikkostnader 726 135 775 297 767 997 747 393 -27 904 

Varav        

Landsbygd buss 316 463 328 215 329 519 326 491 -1 724 

Stadstrafik 172 538 182 466 184 259 182 429 -37 

Viten - busstrafik -3 856   -2 936 -4 564 -4 564 

Tåg 130 402 147 043 140 658 130 723 -16 320 

Viten - tågtrafik -1 686        

Anropsstyrd trafik 1 201 1 272 1 416 1 209 -63 

Serviceresor 108 039 112 791 112 201 108 470 -4 321 

Riksfärdtjänst 3 034 3 510 3 268 3 179 -331 

Viten särskild kollektivtrafik    -388 -544 -544 

       

Summa kostnader  797 627 859 590 851 012 820 848 -38 742 

      

Periodens resultat 1         

  

252



Driftredovisning, Allmänna kollektivtrafiken 
 

Allmänna kollektivtrafiken Utfall 2017 Budget 2018 DÅR2 2018 Utfall 2018 
Avvikelse 

jmf budget 

Intäkter (tkr)           

            

Intäkter från medborgarna 106 794 107 418 119 621 123 050 -15 632 

Varav           

Biljettintäkter 106 238 106 877 108 650 110 011 -3 134 

Biljettintäkter landsbygd 52 889 53 331 53 975 54 013 -682 

Biljettintäkter stadstrafik 53 349 53 546 54 675 55 998 -2 452 

            

            

Övriga intäkter 556 541 10 971 13 040 -12 499 

Varav           

Reklamintäkter 556 531 531 1 129 -598 

Provisioner   10   1 471 -1 461 

 Fria sommarlovsresor     10 440 10 440 -10 440 
       

Intäkter från medlemmarna 559 869 614 889 614 772 564 866 50 023 

Varav           

Medlemsavgifter 506 910 561 905 561 905 509 671 52 234 

Skolkort/elevkort 52 958 52 984 52 867 55 195 -2 211 

            

Summa intäkter  666 663 722 307 734 393 687 916 34 391 

            

Kostnader (tkr)           

         

Förvaltningskostnader 35 241 43 851 38 769 33 609 10 242 

Varav         

Personalkostnader, intern personal 26 084 29 980 29 312 28 036 1 944 

Arvoden inkl. konsulter m.m. 4 290 5 531 4 110 3 585 1 946 

Övrigt kontorsrelaterat 4 867 8 340 5 347 1 987 6 353 

            

Trafikrelaterade nettokostnader 16 360 19 459 21 762 18 020 1 439 

Varav           

Tekniska system 12 550 9 800 11 539 10 430 -630 

Försäljningskostnader 4 577 8 415 8 267 7 350 1 065 

Infrastrukturkostnader (depåer mm) -1 690 -46 842 -874 828 

Övrigt trafikrelaterat (stationsavgifter) 924 1 290 1 113 1 114 176 

            

Trafikkostnader 615 062 658 996 652 916 636 287 22 709 

Varav           

Landsbygd buss 316 463 328 215 329 519 326 491 1 724 

Stadstrafik 172 538 182 466 184 259 182 429 37 

Tåg 130 402 147 043 140 658 130 723 16 320 

Anropsstyrd trafik 1 201 1 272 1 416 1 209 63 

Viten - busstrafik -3 856   -2 936 -4 564 4 564 

Viten - tågtrafik -1 686         

            

Summa kostnader  666 663 722 307 713 448 687 916 34 391 

            

Periodens resultat -0  0  20 945     
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Driftredovisning, Särskilda kollektivtrafiken 
 

Särskilda kollektivtrafiken Utfall 2017 Budget 2018 DÅR2 2018 Utfall 2018 
Avvikelse 

jmf budget 

Intäkter (tkr)           

            

Intäkter från medlemmarna 130 964 137 283 137 283 132 932 4 351 

Varav           

Serviceresor 128 017 133 773 133 773 130 147 3 626 

Riksfärdtjänst 2 948 3 510 3 510 2 785 725 

            

Summa intäkter  130 964 137 283 137 283 132 932 4 351 

            

Kostnader (tkr)           

            

Förvaltningskostnader 16 911 18 001 19 668 18 799 -798 

Varav           

Personalkostnader, intern personal 14 767 16 143 15 783 15 096 1 047 

Arvoden inkl. konsulter m.m. 1 168 900 1 294 1 930 -1 030 

Övrigt kontorsrelaterat 975 958 2 591 1 772 -814 

            

Trafikrelaterade nettokostnader 2 979 2 980 2 816 3 026 -46 

Varav           

Tekniska system 2 967 2 951 2 786 2 607 344 

Försäljningskostnader 12 29 30 419 -390 

            

Trafikkostnader 111 073 116 301 115 081 111 106 5 195 

Varav           

Serviceresor 108 039 112 791 112 201 108 470 4 321 

Riksfärdtjänst 3 034 3 510 3 268 3 179 331 

Viten     -388 -544 544 

            

Summa kostnader  130 963 137 283 137 565 132 932 4 351 

            

Periodens resultat 1 0 -282     
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Resultaträkning 
Resultaträkning, belopp i tkr  Sörmlands     

Kollektivtrafikmyndighet 
Koncernen Sörmlands 
kollektivtrafikmyndighet 

 

 Not Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2017 Budget 2018 
             

Verksamhetens intäkter 1 206 910 184 999 207 070 185 089 184 690 

Verksamhetens kostnader 2 -844 474 -818 811 -839 413 -813 170 -883 111 

Avskrivningar   -5 902 -5 536 -9 326 -9 279 -1 828 

Verksamhetens nettokostnader   -643 467 -639 347 -641 669 -637 360 -700 249 

Medlemsbidrag  642 603 637 875 642 603 637 875 699 188 

Övriga bidrag 3 946 1 539 946 1 539 1 065 

Finansiella intäkter   71  71    

Finansiella kostnader   -154 -66 -155 -66 -5 

Årets resultat    0 1 796 1 987 0 

 

        

 

Balansräkning  
 

Resultaträkning, belopp i tkr  Sörmlands  
Kollektivtrafikmyndighet 

Koncernen Sörmlands 
kollektivtrafikmyndighet 

 Not Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2017 
           

TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar 

     

Materiella 4 31 207 29 299 71 469 69 434 

Finansiella 5,6 40 150 44 683 1 200 5 733 

S:a anläggningstillgångar 
 

71 357 73 983 72 669 75 167 

Omsättningstillgångar      

Fordringar 7 56 078 97 601 56 078 90 777 

Kassa/bank 8 91 413 61 523 94 376 69 827 

S:a omsättningstillgångar 
 

147 492 159 124 150 454 160 604 

S:A TILLGÅNGAR 
 

218 848 233 107 223 123 235 771 
  

 
 

 
 

"EGET KAPITAL,  
 

 
 

 
 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER" 
 

 
 

 
 

Eget kapital 
 

39 052 39 052 43 587 41 862 

varav årets resultat 
 

  1 725 1 936 

S:a eget kapital 
 

39 052 39 052 43 587 41 862 

Avsättningar för pensioner 9 4 526 3 196 4 526 3 196 

Skulder 
 

    

Kortfristiga skulder 10 175 271 190 859 175 010 190 713 

Långfristiga skulder 
 

    

S:a skulder 
 

175 271 190 859 175 010 190 713 

S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER  
 

218 848 233 107 223 123 235 771 

Årets obokade resultat 
 

0 0 0 0 
  

    

Ställda säkerheter 
 

Inga Inga 4 200 4 200 

Ansvarsförbindelser 11 1 909 091 1 909 091 1 909 091 1 909 091 
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Kassaflödesanalys 
 

Kassaflödesanalys, belopp i tkr 
Sörmlands  
Kollektivtrafikmyndighet  

Koncernen Sörmlands  
Kollektivtrafikmyndighet 

  2018 2017 2018 2017 

Den löpande verksamheten          
Rörelseresultat efter finansiella poster     1 796 1 936 
Avskrivningar 5 902 5 536 9 326 9 279 
Avsättning 1 330 1 060 1 330 1 060 
Vinst försäljning av anläggningstillgångar         
Kassaflöde från den löpande verksamheten  7 232 6 596 12 451 12 275 
före förändring av rörelsekapital         
          
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital         
Ökning(-)minskning(+) kundfordringar 43 583 151 822 44 804 154 789 
Ökning(-)minskning(+) fordringar 2 474 -1 124 3 226 187 134 
Ökning(+)minskning(-) leverantörsskulder 346 2 325 -3 166 -184 137 
Ökning(+)minskning(-) övriga rörelseskulder -15 934 -170 583 -21 336 -168 141 
          
Kassaflöde från den löpande verksamheten  37 700 -10 964 35 909 1 920 
          
Investeringsverksamheten          
Investering i immateriella anläggningstillgångar         
Investering i materiella anläggningstillgångar  -7 810 -26 495 -11 361 -40 587 
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar         
Försäljning av materiella anläggningstillgångar         
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -7 810 -26 495 -11 361 -40 587 
          
Finansieringsverksamheten          
Utdelning          
Kassaflöde från finansieringsverksamheten          
          
Årets kassaflöde 29 890 -37 460 24 549 -38 668 
Likvida medel vid årets början  61 523 98 983 69 827 108 495 
Likvida medel vid årets slut 91 413 61 523 94 376 69 827 
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Fördelning per medlem 

Fördelning per medlem  (Tkr)     Avvikelse 

 Budget 2018 DÅR2 2018 Utfall 2018 jmf budget 

          

Intäkter 160 402 172 488 178 245 -17 843 

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 53 331 53 975 54 013 -682 

Biljettintäkter, Stadstrafik 53 546 54 675 55 998 -2 452 

Skolkort/elevkort 52 984 52 867 55 195 -2 211 

Övriga intäkter 541 531 2 600 -2 059 

Fria sommarlovsresor   10 440 10 440 -10 440 

          

Kostnader  722 306 714 228 687 916 34 390 

Förvaltningsavgifter 43 851 39 550 33 609 10 242 

Trafikrelaterade nettokostnader allm 19 459 21 762 18 020 1 439 

Trafikkostnader 658 996 652 916 636 287 22 709 

Landsbygdstrafik Buss 328 215 329 519 326 491 1 724 

Stadstrafik 182 466 184 259 182 429 37 

Tåg 147 043 140 658 130 723 16 320 

Övrig trafik 1 272 1 416 1 209 63 

Viten - busstrafik   -2 936 -4 564 4 564 

          

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 561 904 541 740 509 671 52 233 

          

Trafikkostnad Serviceresor 112 791 112 201 108 470 4 321 

Riksfärdtjänst 3 510 3 268 3 179 331 

Administrativa kostnader 20 981 21 703 21 826 -845 

Viten    -388 -544 544 

          

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 137 282 136 784 132 932 4 350 
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Landstinget Sörmland 
Landstinget Sörmland ansvarar för regional landsbygdstrafik med buss, tåg, sjukresor och långa sjukresor.  

Andel trafikarbete 36,5 % (Tkr)       

 Budget 2018 DÅR2 2018 Utfall 2018 Avvikelse jmf budget 
          
Intäkter 46 347 50 618 52 222 -5 875 
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 32 610 33 200 33 308 -698 
Skolkort/elevkort 13 540 13 800 14 540 -1 000 
Övriga intäkter 197 194 949 -752 
Fria sommarlovsresor   3 425 3 425 -3 425 
         
Kostnader  313 370 305 473 290 504 22 866 
Förvaltningsavgifter 16 006 14 436 12 267 3 739 
Trafikrelaterade nettokostnader 5 722 6 450 5 084 638 
Trafikkostnader 291 642 284 587 273 153 18 489 
varav        
Landsbygdstrafik Buss 144 587 144 421 143 207 1 380 
Tåg 147 043 140 658 130 723 16 320 
Övrig trafik 12 5 9 3 
Viten - busstrafik   -497 -785 785 
         
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 267 024 254 854 238 282 28 742 
         
Trafikkostnad serviceresor 56 792 53 545 50 395 6 397 
Långa sjukresor 997 675 620 377 
Administrativa kostnader 8 124 7 903 7 786 338 
Viten    -141 -194 194 
         
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 65 913 61 983 58 607 7 306 
          
Total nettokostnad 332 937 316 837 296 890 36 047 

 

Allmän kollektivtrafik 
Biljettintäkterna från landsbygdstrafiken är 698 tkr högre än 

budgeterat. Intäkter för skolkort ökar med 1 000 tkr jämfört 

med budget och 3 425 tkr är bidrag från Trafikverket och 

avser fria skolresor under 2018.  

Kostnader för landsbygdstrafiken visar på en positiv helårs-

avvikelse med 1 380 tkr. Vi har sett en lägre indexutveckling 

än budgeterat vilket påverkar trafikkostnaderna för lands-

bygdstrafiken positivt. Detta har dock till viss del 

motverkats av en högre andel tomkörningar. 

Resandeutvecklingen under perioden har varit positiv. 

Kostnaderna för tågtrafiken visar på en positiv avvikelse 

med 16 320 tkr jämfört med budget. I sammanställningen 

ovan ingår den taxesubvention om 3 400 tkr som 

Landstinget Sörmland får från Gnesta kommun, vilken 

hanteras som en trafikrelaterad nettokostnad. För 2018 ger 

dock Landstinget Sörmland 1 200 tkr till Gnesta kommun 

för intäktsbortfall. 

 

 

 

Särskild kollektivtrafik 
Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar på 

en positiv avvikelse med 7 306 tkr jämfört med budget, 

varav trafikkostnaden för serviceresor står för   

6 397 tkr.  

Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektiv-

trafiken uppgår 2018 till 7 7864 tkr vilket är 338 tkr lägre än 

budgeterat.  
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Eskilstuna kommun 
Eskilstuna kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med 

buss inom Eskilstuna kommun, stadstrafik och i den  

 

 

särskilda kollektivtrafiken för serviceresor, vissa delar av 

skolresor samt riksfärdtjänst. 

Andel trafikarbete 24,8 % (Tkr)       

 Budget 2018 DÅR2 2018 Utfall 2018 Avvikelse jmf budget 

          

Intäkter 58 864 62 976 65 191 -6 327 

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 4 350 4 100 4 108 242 

Biljettintäkter, Stadstrafik 35 600 36 600 37 431 -1 831 

Skolkort/elevkort 18 780 18 772 19 635 -855 
Övriga intäkter 134 132 644 -510 

Fria sommarlovsresor   3 373 3 373 -3 373 

         

Kostnader  179 202 179 004 174 243 4 959 
Förvaltningsavgifter 10 871 9 804 8 332 2 539 

Trafikrelaterade nettokostnader 4 504 5 119 4 191 313 

Trafikkostnader 163 827 164 080 161 720 2 107 

varav        
Landsbygdstrafik Buss 34 518 34 531 34 228 290 

Stadstrafik 129 309 131 120 129 797 -488 

Viten   -1 570 -2 305 2 305 

         
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 120 338 116 027 109 053 11 285 

         

Trafikkostnad serviceresor 30 270 31 672 31 333 -1 063 

Riksfärdtjänst 587 632 596 -9 
Administrativa kostnader 7 046 7 514 7 667 -621 

Viten    -134 -191 191 

         

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 37 903 39 685 39 405 -1 502 
          

Total nettokostnad 158 241 155 712 148 458 9 783 

 

 

Allmän kollektivtrafik 
Biljettintäkterna från landsbygdstrafiken ligger något lägre 

än budgeterat medan motsvarande intäkt från stadstrafiken 

ligger 1 831 tkr högre än budgeterat. Totalt är det en positiv 

avvikelse med 1 589 tkr. Även intäkterna från skolkort ligger 

över budgeterad nivå med en avvikelse på 855 tkr och där 

3 373 tkr är bidrag från Trafikverket och avser fria skolresor 

under 2018. 

Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar 

på en positiv avvikelse på helårsresultat med 11 285 tkr, 

varav viten står för 2 305 tkr av avvikelsen och 

förvaltningskostnader för 2 539 tkr. Vi har dock även sett en 

lägre indexutveckling än budgeterat vilket påverkar 

trafikkostnaderna positivt. Detta har dock till viss del 

motverkats av en tillkommande produktion i Eskilstuna 

samt ett ökat antal tomkörningar. 

 

Särskild kollektivtrafik 
Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar på 

en negativ avvikelse med 1 502 tkr jämfört med budget, där 

största orsaken är ökning av trafikkostnaderna för 

serviceresor med 1 063 tkr.  

För Eskilstuna kommun är den administrativa kostnaden för 
den särskilda kollektivtrafiken 621 tkr högre än budgeterat. 
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Flens kommun 
Flens kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för 

lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd 

trafik/kompletteringstrafik inom Flens kommun och, i den  

 

 

 

särskilda kollektivtrafiken, för serviceresor. Flen införde 

även i december 2016 en stadslinje. Kostnaden för denna 

trafik hänförs till landsbygdstrafiken. 

 

Andel trafikarbete 2,9 % (Tkr)       

 Budget 2018 DÅR2 2018 Utfall 2018 Avvikelse jmf budget 

          

Intäkter 4 948 5 207 5 135 -187 
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 2 770 2 800 2 698 72 

Skolkort/elevkort 2 162 2 100 2 070 92 

Övriga intäkter 16 16 76 -60 

Fria sommarlovsresor   291 291 -291 
         

Kostnader  20 558 20 724 20 025 533 

Förvaltningsavgifter 1 280 1 155 981 299 

Trafikrelaterade nettokostnader 531 603 494 37 
Trafikkostnader 18 747 18 966 18 550 197 

varav        

Landsbygdstrafik Buss 18 720 19 011 18 708 12 

Viten   -67 -105 105 
Övrig trafik 27 22 -53 80 

         

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 15 611 15 517 14 890 721 

         
Trafikkostnad serviceresor 4 169 4 471 4 628 -459 

Riksfärdtjänst 150 115 77 73 

Administrativa kostnader 986 1 007 1 040 -54 

Viten    -18 -26 26 
          

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 5 305 5 575 5 719 -414 

          

Total nettokostnad 20 916 21 092 20 609 307 

 

 

Allmän kollektivtrafik 
Biljettintäkterna från såväl landsbygd samt skolkort är lägre 

än budgeterat. Totalt ger det en negativ avvikelse med 164 

tkr. 291 tkr är bidrag från Trafikverket och avser fria 

skolresor under 2018. 

Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken 

avviker positivt jämfört med budget med 197 tkr, där viten 

står för 105 tkr. 

Särskild kollektivtrafik 
Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar på 

en negativ avvikelse med totalt 414 tkr jämfört med budget, 

där trafikkostnaden för serviceresor avviker negativt med 

459 tkr.  
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Gnesta kommun 
Gnesta kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken 

för lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd 

trafik/kompletteringstrafik inom Gnesta kommun, och i den  

 

särskilda kollektivtrafiken för serviceresor, skolskjuts och 

riksfärdtjänst. 

 

Andel allmänna 3,7 % (Tkr)       

 Budget 2018 DÅR2 2018 Utfall 2018 Avvikelse jmf budget 

          

Intäkter 3 118 3 493 3 606 -488 

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 1 790 1 900 1 895 -105 
Skolkort/elevkort 1 308 1 320 1 360 -52 

Övriga intäkter 20 20 97 -77 

Fria sommarlovsresor   254 254 -254 

         
Kostnader  19 266 19 384 18 745 521 

Förvaltningsavgifter 1 640 1 479 1 257 383 

Trafikrelaterade nettokostnader 2 880 2 972 2 832 48 

Trafikkostnader 14 746 14 933 14 655 91 
varav        

Landsbygdstrafik Buss 14 683 14 898 14 658 25 

Viten   -56 -104 104 

Övrig trafik 63 91 101 -38 
         

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 16 148 15 891 15 139 1 009 

         

Trafikkostnad serviceresor 2 551 2 370 2 201 350 
Riksfärdtjänst 183 181 146 37 

Administrativa kostnader 492 497 495 -3 

Viten    -9 -12 12 

         
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 3 226 3 039 2 829 397 

          

Total nettokostnad 19 374 18 930 17 968 1 406 

 

 

Allmän kollektivtrafik 
Biljettintäkterna är totalt sett 488 tkr högre än budgeterat.  

Biljettintäkterna för landsbygdstrafiken ökar med 105 tkr 

och skolkortsintäkterna med 52 tkr. 254 tkr är bidrag från 

Trafikverket och avser fria skolresor under 2018.  

Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken 

avviker positivt med 1 009 tkr jämfört med budget, varav 

viten står för 104 tkr. Avvikelsen beror dels på en för vår del 

gynnsam indexutveckling.  

I sammanställningen ovan ingår även Gnesta kommuns 

taxesubvention till Landstinget Sörmland om 3 400 tkr. För 

2018 får Gnesta kommun dock en summa om 1 200 tkr från 

Landstinget Sörmland, vilket innebär en nettokostnad på 2 

200 tkr.  

Särskild kollektivtrafik 
Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar på 

en positiv avvikelse med 397 tkr jämfört med budget, varav 

en minskning av trafikkostnaden för serviceresor med 350 

tkr. Resandeutvecklingen för serviceresor har varit lägre än 

budgeterat, något som delvis motverkats av en högre 

indexutveckling än budgeterat.  

Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektiv-

trafiken ligger i nivå med budget. 
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Katrineholms kommun 
Katrineholms kommun ansvarar i den allmänna 

kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss, 

stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik  

 

 

inom Katrineholms kommun, och i den särskilda 

kollektivtrafiken för serviceresor och riksfärdtjänst. 

 

 

Andel trafikarbete 5,5 % (Tkr)       

 Budget 2018 DÅR2 2018 Utfall 2018 Avvikelse jmf budget 

          

Intäkter 6 166 6 582 6 792 -626 
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 1 110 1 100 1 128 -18 

Biljettintäkter, Stadstrafik 2 300 2 400 2 534 -234 

Skolkort/elevkort 2 726 2 600 2 535 191 

Övriga intäkter 30 29 143 -113 
Fria sommarlovsresor   453 453 -453 

         

Kostnader  30 466 30 266 29 339 1 127 

Förvaltningsavgifter 2 412 2 175 1 848 564 
Trafikrelaterade nettokostnader 999 1 136 930 69 

Trafikkostnader 27 055 26 955 26 561 494 

varav        

Landsbygdstrafik Buss 19 937 20 046 19 833 104 
Stadstrafik 6 953 6 917 6 807 146 

Övrig trafik 165 151 127 38 

Viten   -159 -206 206 

         
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 24 300 23 684 22 547 1 753 

         

Trafikkostnad serviceresor 3 393 3 191 2 892 501 

Riksfärdtjänst 296 381 411 -115 
Administrativa kostnader 686 757 722 -36 

Viten    -14 -18 18 

         

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 4 375 4 315 4 007 368 
          

Total nettokostnad 28 675 27 999 26 554 2 121 

 

 

Allmän kollektivtrafik 
Biljettintäkterna är totalt sett 626 tkr högre än budgeterat. 

Ökningen ses främst i stadstrafikens intäkter. 453 tkr är 

bidrag från Trafikverket och avser fria skolresor under 2018.  

Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar 

på ett positivt helårsresultat med 1 753 tkr, varav viten står 

för 206 tkr av sänkningen. Avvikelsen beror på en för vår del 

gynnsam indexutveckling. Detta har dock till viss del 

motverkats ett ökat antal tomkörningar. 

Särskild kollektivtrafik 
Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar på 

en positiv avvikelse med 368 tkr jämfört mot budget, varav 

en minskning av trafikkostnaden för serviceresor med 501 

tkr. 

Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektiv-

trafiken är 36 tkr lägre än budgeterat.
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Nyköpings kommun  
Nyköpings kommun ansvarar i den allmänna 

kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss, 

stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik  

 

där även skärgårdstrafiken ingår och i den särskilda 

kollektivtrafiken för serviceresor, riksfärdtjänst och 

skolskjuts.  

 

Andel trafikarbete 14,5 % (Tkr)       

 Budget 2018 DÅR2 2018 Utfall 2018 Avvikelse jmf budget 

          

Intäkter 23 699 25 507 26 317 -2 618 
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 4 700 4 650 4 614 86 

Biljettintäkter, Stadstrafik 12 096 12 500 12 791 -695 

Skolkort/elevkort 6 825 6 650 6 905 -80 

Övriga intäkter 78 77 377 -299 
Fria sommarlovresor   1 630 1 630 -1 630 

        
Kostnader  86 520 86 953 84 616 1 904 

Förvaltningsavgifter 6 358 5 735 4 869 1 489 
Trafikrelaterade nettokostnader 2 635 2 994 2 450 185 

Trafikkostnader 77 527 78 224 77 297 230 

varav       
Landsbygdstrafik Buss 41 318 42 416 42 064 -746 
Stadstrafik 35 522 35 462 35 214 308 

Övrig trafik 687 731 706 -19 

Viten   -386 -687 687 

        
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 62 822 61 446 58 299 4 523 

        
Trafikkostnad serviceresor 4 832 5 528 5 511 -679 

Riksfärdtjänst 828 731 837 -9 
Administrativa kostnader 1 252 1 356 1 381 -129 

Viten    -24 -34 34 

        
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 6 912 7 591 7 695 -783 
          

Total nettokostnad 69 734 69 037 65 994 3 740 

 

 

Allmän kollektivtrafik 
Biljettintäkterna, totalt sett, är 2 618 tkr högre än 

budgeterat och ökningen ligger främst på stadstrafiken och 

1 630 tkr är bidrag från Trafikverket och avser fria skolresor 

under 2018. Resandeutvecklingen har varit god i både 

stads- och landsbygdstrafik men drivs till stor del av ett ökat 

användande av periodkort, och då främst reducerade 30-

dagarskort till studenter och ungdomar.  

Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar 

på en positiv avvikelse med 4 523 tkr, varav viten står för 

687 tkr.  

Särskild kollektivtrafik 
Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar på 

en positiv avvikelse med 783 tkr jämfört mot budget, varav 

trafikkostnaden för serviceresor står för merparten av 

avvikelsen, 679 tkr.  

Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektiv-

trafiken är 129 tkr högre än budgeterat. 
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Oxelösunds kommun 
Oxelösunds kommun ansvarar i den allmänna 

kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss och i  

 

 

den särskilda kollektivtrafiken för serviceresor och 

riksfärdtjänst.  

 

Andel trafikarbete 0,1 % (Tkr)       

 Budget 2018 DÅR2 2018 Utfall 2018 Avvikelse jmf budget 

          

Intäkter 666 672 688 -22 

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 81 90 89 -8 

Skolkort/elevkort 584 575 590 -6 

Övriga intäkter 1 1 3 -2 
Fria sommarlovsresor   6 6 -6 

         

Kostnader  2 666 2 646 2 618 48 

Förvaltningsavgifter 44 40 34 10 
Trafikrelaterade nettokostnader 18 21 17 1 

Trafikkostnader 2 604 2 586 2 567 37 

varav        

Landsbygdstrafik Buss 2 604 2 586 2 569 35 
Viten     -2 2 

         

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 2 000 1 974 1 930 70 

         
Trafikkostnad serviceresor 1 199 1 260 1 232 -33 

Riksfärdtjänst 191 183 165 26 

Administrativa kostnader 432 379 389  
Viten    -7 -10 43 
         

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 1 822 1 815 1 776 46 

          

Total nettokostnad 3 822 3 789 3 706 116 

 

Allmän kollektivtrafik 
Biljettintäkterna är totalt sett 22 tkr högre än budgeterat, 

jämnt fördelat på alla intäktsslag. 

Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar 

på ett positivt helårsresultat med 70 tkr, varav viten står för 

10 tkr. De lägre kostnaderna beror främst på en för vår del 

gynnsam indexutveckling. Detta motverkas dock till viss del 

av ett ökat antal tomkörningar. 

Särskild kollektivtrafik 
Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar 

totalt sett på en positiv avvikelse med 46 tkr jämfört mot 

budget. Däremot ses en ökning av trafikkostnaden för 

serviceresor med 33 tkr.  

För Oxelösunds kommun är den administrativa kostnaden 

för den särskilda kollektivtrafiken 43 tkr lägre jämfört med 

budget. 
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Strängnäs kommun 
Strängnäs kommun ansvarar i den allmänna 

kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss,  

 

 

 

stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik och i den särskilda 

kollektivtrafiken för serviceresor och skolskjuts. 

 

Andel trafikarbete 8,2 % (Tkr)       

 Budget 2018 DÅR2 2018 Utfall 2018 Avvikelse  jmf budget 

          

Intäkter 13 135 13 364 13 844 -709 
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 4 610 4 610 4 581 29 

Biljettintäkter, Stadstrafik 3 550 3 175 3 242 308 

Skolkort/elevkort 4 931 4 800 5 074 -143 

Övriga intäkter 44 43 212 -168 
Fria sommarlovsresor   736 736 -736 

         

Kostnader  47 853 47 487 46 185 1 668 

Förvaltningsavgifter 3 583 3 231 2 746 837 
Trafikrelaterade nettokostnader 1 484 1 687 1 381 103 

Trafikkostnader 42 786 42 568 42 058 728 

varav        

Landsbygdstrafik Buss 31 911 31 758 31 520 391 
Stadstrafik 10 683 10 760 10 611 72 

Övrig trafik 192 165 167 25 

Viten   -115 -240 240 

         
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 34 718 34 122 32 341 2 377 

         

Trafikkostnad serviceresor 6 098 6 437 6 486 -388 

Administrativa kostnader 1 257 1 431 1 457 -200 
Viten    -26 -36   

         

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 7 355 7 843 7 907 -552 

          
Total nettokostnad 42 073 41 965 40 248 1 825 

 

Allmän kollektivtrafik 
Biljettintäkterna är totalt sett 709 tkr högre än budgeterat. 

Orsaken till det är främst ett bidrag från Trafikverket på 736 

tkr avseende fria skolresor under 2018. Biljettintäkterna har 

sjunkit både för landsbygdstrafiken och stadstrafiken. 

Resandeutvecklingen har under året varit god men något 

svagare under årets sista kvartal.  

Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar 

på en positiv avvikelse med 2 377 tkr jämfört med budget, 

varav viten står för 240 tkr av sänkningen. De lägre 

kostnaderna beror på en för vår del gynnsam 

indexutveckling samt lägre förvaltningskostnader än 

beräknat.  

Särskild kollektivtrafik 
Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar 

totalt sett på en negativ avvikelse med 552 tkr jämfört med 

budget, varav en ökning av trafikkostnaden för serviceresor 

med 388 tkr. Resandeutvecklingen för serviceresor är högre 

än budgeterat vilket genererar en högre trafikkostnad. Vi 

ser också en högre indexutveckling än budgeterat. 

För Strängnäs kommun är den administrativa kostnaden för 

den särskilda kollektivtrafiken 200 tkr högre än budgeterat. 
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Trosa kommun 
Trosa kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för 

lokal landsbygdstrafik med buss samt efterfrågestyrd  

 

 

trafik/kompletteringstrafik och i den särskilda för 

serviceresor och riksfärdtjänst.  

 

Andel trafikarbete: 1,9 % (Tkr)       

 Budget 2018 DÅR2 2018 Utfall 2018 Avvikelse jmf budget 

          

Intäkter 1 280 1 577 1 793 -513 

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 440 550 595 -155 

Skolkort/elevkort 830 900 1 032 -202 

Övriga intäkter 10 10 49 -39 

Fria sommarlovsresor   117 117 -117 

       
  

Kostnader  9 129 9 048 8 738 391 

Förvaltningsavgifter 833 751 639 194 

Trafikrelaterade nettokostnader 345 392 321 24 

Trafikkostnader 7 951 7 904 7 778 173 

varav      
  

Landsbygdstrafik Buss 7 885 7 912 7 821 64 

Övrig trafik 66 59 56 10 

Viten   -67 -100 100 

       
  

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 7 849 7 471 6 944 905 

       
  

Trafikkostnad serviceresor 2 131 2 358 2 387 -256 

Riksfärdtjänst 277 203 176 101 

Administrativa kostnader 463 558 572 -109 

Viten    -10 -14 14 

       
  

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 2 871 3 109 3 120 -249 

          
Total nettokostnad 2 871 3 109 10 065 655 

 

Allmän kollektivtrafik 
Biljettintäkterna är totalt sett 513 tkr högre än budgeterat, 

varav 117 tkr är ett bidrag från Trafikverket för fria 

skolresor under 2018. Alla intäktsslag ligger högre än 

budgeterat. 

Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar 

på en positiv avvikelse med 905 tkr jämfört med budget. 

Detta beror till viss del på en för vår del gynnsam 

indexutveckling. 

Särskild kollektivtrafik 

Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar 

totalt sett på en negativ avvikelse med 249 tkr jämfört med 

budget, varav en ökning av trafikkostnaden för serviceresor 

med 256 tkr. Resandeutvecklingen för serviceresor ligger i 

linje med budget, dock med en högre indexutveckling än 

budgeterat. 

Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektiv-

trafiken är 109 tkr högre än budgeterat. 
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Vingåkers kommun  
Vingåkers kommun ansvarar i den allmänna 

kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss samt  

 

efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik och i den 

särskilda för serviceresor.  

Andel trafikarbete 1,9 % (Tkr)       

 Budget 2018 DÅR2 2018 Utfall 2018 Avvikelse jmf budget 

          

Intäkter 2 178 2 491 2 658 -480 
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 870 975 997 -127 

Skolkort/elevkort 1 298 1 350 1 455 -157 

Övriga intäkter 10 10 49 -39 

Fria sommarlovsresor   156 156 -156 
         

Kostnader  13 279 13 251 12 902 377 

Förvaltningsavgifter 824 747 635 189 

Trafikrelaterade nettokostnader 342 390 320 22 
Trafikkostnader 12 113 12 113 11 948 165 

varav        

Landsbygdstrafik Buss 12 053 12 037 11 883 170 

Övrig trafik 60 96 96 -36 
Viten   -20 -32 32 

         

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 11 101 10 760 10 244 857 

         
Trafikkostnad serviceresor 1 357 1 368 1 406 -49 

Riksfärdtjänst   166 151 -151 

Administrativa kostnader 244 303 318 -74 

Viten    -5 -8 8 
         

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 1 601 1 831 1 867 -266 

          

Total nettokostnad 12 702 12 591 12 112 590 
          

 

Allmän kollektivtrafik 
Biljettintäkterna är totalt sett 480 tkr högre än budgeterat, 

varav 156 tkr är ett bidrag från Trafikverket för fria 

skolresor 2018. Alla intäktsslag ligger över budgeterade 

nivåer och resandeutvecklingen har varit god under året. 

Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken visar 

på en positiv avvikelse med 857 tkr jämfört med budget, 

varav viten uppgår till 32 tkr. De lägre kostnaderna beror 

huvudsakligen på en för vår del gynnsam indexutveckling. 

Detta är delvis motverkat av ett högre antal tomkörningar 

än budget. 

 

Särskild kollektivtrafik 
Nettokostnaden för den särskilda kollektivtrafiken visar 

totalt sett på en negativ avvikelse med 266 tkr jämfört med 

budget, varav kostnaden för riksfärdtjänststår står för 151 

tkr. 

Den administrativa kostnaden för den särskilda kollektiv-

trafiken är 74 tkr högre jämfört med budget. 
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Noter (belopp i tkr) 
 

       
Sörmlands  

Kollektivtrafikmyndighet 

Koncernen Sörmlands 

Kollektivtrafikmyndighet 

    2018 2017 2016 2018 2017 
                 

Not 1 Verksamhetens intäkter 
  

166 335 159 752 217 054 166 335 159 752  
Biljettintäkter 

  
110 011 106 238 110 560 110 011 106 238  

Skolkortsintäkter 
  

55 195 52 958 56 548 55 195 52 958  
Övrigt  

  
1 129 556 49 947 1 129 556     

          

Not 2  Verksamhetens kostnader 
  

844 474 797 633 778 700 844 474 797 633  
Trafikkostnader 

  
747 991 726 135 664 684 747 991 726 135  

Övriga kostnader 
  

96 483 71 498 114 016 96 483 71 498  
varav  

  
           

löner och ersättningar 
  

33 859 31 889 24 838 33 859 31 889  
sociala avgifter 

  
9 642 9 081 10 565 9 642 9 081     

          

Not 3 Medlemsbidrag 
  

642 601 637 875 589 600 642 601 637 875  
Landstinget Sörmland 

  
296 890 302 181 282 824 296 890 302 181  

Eskilstuna kommun 
  

148 458 140 193 128 467 148 458 140 193  
Flens kommun 

  
20 609 19 101 14 300 20 609 19 101  

Gnesta kommun 
  

17 968 18 224 19 018 17 968 18 224  
Katrineholms kommun 

  
26 554 26 460 25 600 26 554 26 460  

Nyköpings kommun 
  

65 994 67 059 61 858 65 994 67 059  
Oxelösunds kommun 

  
3 706 3 635 3 697 3 706 3 635  

Strängnäs kommun 
  

40 248 39 580 31 155 40 248 39 580  
Trosa kommun 

  
10 065 9 735 10 927 10 065 9 735  

Vingåkers kommun 
  

12 112 11 708 11 416 12 112 11 708     
          

Not 4 Materiella 
  

37 263 36 029 8 340 71 133 69 435  
Trafikinventarie 

  
           

Ingående anskaffningsvärde 
  

69 987 43 556 36 034 69 987 43 556  
Omklassficiering 

  
    6 820      

Årets anskaffning 
  

  26 430 702   26 430  
Årets utrangeringar 

  
-1 511     -1 511    

Utgående ackumulerade 

anskaffninsvärde 

  

68 475 69 987 43 556 68 475 69 987 
 

Ackumulerade avskrivningar 
  

-45 563 -41 486 -36 271 -45 563 -41 486  
varav årets avskrivning 

  
-4 077 -5 215 -237 -4 077 -5 215  

Redovisat värde vid årets slut 
  

22 913 28 501 7 286 22 913 28 501 

               
Bilar och andra 

transportmedel 

  

      
    

 
Ingående anskaffningsvärde 

  
977 977 977 1 792 1 792  

Årets anskaffning 
  

           
Årets utrangeringar 

  
      -497 -497  

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärde 

  

977 977 977 1 295 1 295 
 

Ackumulerade avskrivningar 

bilar o andra transp medel 

  

-977 -977 -977 -1 295 -1 295 
 

varav årets avskrivning 
  

           
Redovisat värde vid årets slut 
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       Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
Koncernen Sörmlands 

Kollektivtrafikmyndighet 

    2018 2017 2016 2018 2017 
         

Not 4 

Forts 

Inventarier i annans fastighet 
       

Ingående anskaffningsvärde 
  

1 446 1 446 1 446 1 446 1 446  
Årets anskaffning 

  
           

Årets utrangeringar 
  

           
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärde 

  

1 446 1 446 1 446 1 446 1 446 
 

Ackumulerade avskrivningar 

inventarier i annans fastighet 

  

-1 446 -1 446 -1 446 -1 446 -1 446 
 

varav årets avskrivning 
  

           
Redovisat värde vid årets slut 

  
              
           

Övriga maskiner och 

inventarier 

  

      
    

 
Ingående anskaffningsvärde 

  
1 961 1 896 943 64 380 64 813  

Årets anskaffning 
  

  65 953 1 823 65  
Omklassficiering 

  
           

Årets utrangeringar 
  

           
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärde 

  

1 961 1 961 1 896 66 204 64 878 
 

Ack avskrivningar övr mask o 

inventarier 

  

-1 476 -1 162 -841 -54 113 -51 324 
 

varav årets avskrivning 
  

-314 -321 -330 -2 491 -3 293  
Redovisat värde vid årets slut 

  
485 799 1 055 9 914 10 582     

           
Pågående arbeten 

  
7 810   7 842 21 903 14 093  

Omklassficiering 
  

    -7 842 -12 675    
Ingående värde 

  
           

Redovisat värde vid årets slut 
  

7 810     9 228 14 093     
           

Fastigheter i Länstrafiken  
  

8 411 8 411 8 411 8 411 8 411  
Ingående anskaffningsvärde 

  
-2 355 -1 682 -1 346 -2 355 -1 682  

Ack avskrivningar 
  

-336 -336 -336 -336 -336  
varav årets avskrivning 

  
6 056 6 729 7 065 6 056 6 729  

Redovisat värde vid årets slut 
  

1 446 1 446 
   

    
  

   

 
Byggnader och mark 

       

 
Ingående anskaffningsvärde 

     
58 697 58 697  

Årets anskaffning 
     

14 403    
Årets utrangeringar 

     
     

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärde 

     

73 100 58 697 
 

Ack avskrivningar byggnader 

och mark 

     

-53 927 -53 562 
 

varav årets avskrivning 
     

-842 -365  
Redovisat värde vid årets slut 

     
18 331 4 770 
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       Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
Koncernen Sörmlands 

Kollektivtrafikmyndighet 

    2018 2017 2016 2018 2017 
         

Not 4  

forts.  

Mark och markanläggningar 
       

Ingående anskaffningsvärde 
     

13 153 13 153 

  Årets anskaffning 
     

    

  Årets utrangeringar 
     

    

  
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärde 

     

13 153 13 153 

  
Ack avskrivningar mark och 

markanläggningar 

     

-8 462 -8 393 

  varav årets avskrivning 
     

-69 -69 

  Redovisat värde vid årets slut 
     

4 691 4 760 

         

Not 5 Ägt företag               

  
Aktier i Länstrafiken 

Sörmland, ägt till 100 % 
    39 000 39 000 39 000     

                 

Not 6 Andelar i intresseföretag Antal  Kvotvärde    Bokför värde Bokför värde Bokför värde Bokför värde Bokför värde 

     belopp i kr            
AB Transitio  10 000      100     1 000 1 000 1 000 1 000 1 000  
Mälardalstrafik AB  18      5 000     90 90 90 90 90  
Länstrafiken i Mälardalen AB  500      100     

   
50 50  

Samtrafiken i Sverige AB  30      2 000     60 60 60 60 60  
Bussgods Ekonomisk Förening  1      1 500     

   
0 0  

Summa 
  

1 150 1 150 1 150 1 200 1 200 

                 

Not 7 Fordringar 
  

56 078 97 601 252 832 56 078 95 310  
Kundfordringar 

  
39 412 82 994 234 816 39 412 82 943  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 660 9 282 6 660 9 282 6 660  
Övriga kortfristiga fordringar 

  
10 006 8 352 8 734 10 006 6 112 

                 

Not 8 Kassa/bank 
  

91 413 61 523 98 983 94 376 69 827  
Avser banktillgodohavanden som ingår i Landstinget Sörmlands 

koncernstruktur där Kollektivtrafikmyndigheten har 25 000 tkr i kredit. 

    

 

 

  
      

Not 9 Avsättningar       

 Ingående avsättning 3 196 2 136 785 3 196 2 136 

 Nyintjänad pension 1 070 850 1 075 1 070 850 

 Ränteförändring   15   

 Särskild löneskatt 260 210 261 260 210 

 Utgående avsättning 4 525 3 196 2 136 4 525 3 196 

       

Not 10 Kortfristiga skulder 175 271 190 859 359 117 175 010 190 713 

 Leverantörsskulder 48 939 48 594 46 269 48 854 49 229 

 Övriga kortfristiga skulder 126 331 142 265 312 848 126 156 141 484 

       

Not 11 Ansvarsförbindelser      

 Borgensförbindelse            
 AB Transitio 1 909 091 1 909 091 1 909 091 1 909 091 1 909 091 

 Företasgsinteckning           
 Länstrafiken Sörmland AB       4 200 4 200 
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Redovisningsprinciper 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets 

årsredovisning har upprättats enligt kommunal 

redovisningslag och rådet för kommunal redovisning. 

Vi tillämpar samma grundläggande redovisningsprinciper 

och beräkningsmetoder vid upprättande av delårsbokslut 

som vid årsredovisningen. Uppställningsformen för drifts-

redovisningen avviker från resultaträkningen. Vald 

uppställningsform bedöms ge en mer fullständig och 

rättvisande bild av verksamheten och är anpassade till 

länets modell för fördelning av ansvar och kostnader.  

Intäkter och kundfordringar 
Försäljning redovisas vid leverans av produkter till kund, i 

enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas 

efter avdrag för mervärdeskatt och rabatter. I den samman-

ställda redovisningen har koncernintern försäljning 

eliminerats. Kundfordringar redovisas som 

omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli 

inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra 

kundfordringar. 

Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar avses investeringar med en 

ekonomisk livslängd på minst tre år och ett 

anskaffningsvärde om minst ett halvt prisbasbelopp. 

Anläggningstillgångarna värderas till anskaffningsvärdet 

med avdrag för planmässiga avskrivningar. Avskrivningar 

görs med linjär avskrivning, det vill säga med samma belopp 

varje månad. Avskrivningar av kontorsinventarier påbörjas 

perioden efter mottagen faktura och görs efter bedömning 

av tillgångens ekonomiska livslängd. Avskrivningar på övriga 

anläggningstillgångar påbörjas när investeringen är färdig 

att tas i bruk och görs efter bedömning av tillgångens 

ekonomiska livslängd. 

Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider: 

- Maskiner och inventarier: 6-10 år 

- Kontorsinventarier: 5 år 

- Byggnader 25 och 50 år 

- Markanläggningar 20 och 30 år 

Löner, semesterlöneskuld och pensionsåtaganden 
Semesterlöneskulden utgörs av semesterdagar som 

medarbetare inte har tagit ut. Semesterlöneskuld samt 

därpå upplupna sociala avgifter, debiterad med 

procentuellt omkostnadspålägg, redovisas som en 

kortfristig skuld och belastar det år som de intjänas. 

Pensionsskulden är beräknad enligt Sveriges Kommuner och 

Landstings beräkningsmodell, RIPS 07. Kollektivtrafik-

myndigheten har inga ansvarsförbindelser för pensioner 

intjänade före 1998. Kollektivtrafikmyndighetens pensions-

åtagande är återlånade i sin helhet.  

Redovisningsprinciper för sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt 

kommunal redovisningslag samt rådet för kommunal-

redovisning och utformats enligt god redovisningssed. Den 

sammanställda redovisningen är upprättad enligt förvärvs-

metoden med proportionell konsolidering. Detta innebär 

att belopp som inkluderas i den sammanställda 

redovisningen motsvarar ägd andel (100 procent) och att 

det egna kapitalet Länstrafiken Sörmland hade vid förvärvet 

eliminerats. Syftet med den sammanställda redovisningen 

är att ge en samlad helhetsbild av verksamhet och 

ekonomiska ställning för Sörmlands 

Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken Sörmland AB. 

Uppdateringen av RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar 

innebär ett explicit krav på komponentavskrivning. 

Kollektivtrafikmyndigheten har påbörjat arbetet med 

komponentavskrivningar i den sammanställda 

redovisningen och målsättningen är att kunna tillämpa 

komponentavskrivningar för alla nya aktiveringar som sker 

från och med 2015.
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1. Inledning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sörmlands läns kollektivtrafikmyndighet har
vi granskat årsbokslutet samt årsredovisningarna för myndigheten och för dess helägda
dotterbolag, Länstrafiken Sörmland AB, med avseende på verksamhetsåret 2018.

Revisionen har utförts i enlighet med kommunallagen, kommunala redovisningslagen samt
god revisionssed i Sverige. Vad gäller bolaget har granskningen utförts med utgångspunkt
från aktiebolagslagen samt årsredovisningslagen.

Syftet med denna rapport är främst att ge myndighetens förtroendevalda revisorer
information om årsbokslutet 2018, samt att redovisa de väsentligaste noteringarna som
framkommit vid granskningen av bokslutet och årsredovisningen. Alla belopp är angivna i
miljoner kronor (mkr) om inte annat anges.

Granskningen har omfattat följande områden:

Årsredovisning:

ü Förvaltningsberättelse
ü Resultaträkning
ü Balansräkning
ü Noter/Tilläggsupplysningar

Allmänna granskningsåtgärder:

ü Verifikationsgranskning
ü Kontroll av inbetalning av skatter och avgifter
ü Genomgång av beslut i protokoll
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2. Myndighetens resultat- och balansräkning
Vi har granskat årsredovisningen per 31 december 2018 samt analyserat större avvikelser
och förändringar mot budget och föregående års årsredovisning. Nedan lämnas
kommentarer till väsentliga resultat- och balansposter för vilka vi gjort iakttagelser i
granskningen.

2.1. Resultaträkning samt prognos
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet redovisar per 31 december 2018 ett
nollresultat. Budgeten för helår uppgår till 0 tkr. Eventuella överskott återbetalas till
medlemmarna och justeras i samband med respektive årsbokslut.

Medlemsbidragen uppgår till 643 mkr i jämförelse med föregående år om 638 mkr. 510 mkr
avser medlemsbidrag för den allmänna kollektivtrafiken och 133 mkr avser särskild
kollektivtrafik. Totala medlemsbidraget är 57 mkr lägre än budgeterat, vilket bland annat är
hänförligt till lägre trafikkostnader än budgeterat samt positiv resandeutveckling. Budgeten
för 2018 uppgick till 699 mkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse hänförligt till en gynnsam
resandeutveckling, höjd Sörmlandstaxa samt lägre trafikkostnader.

Verksamhetsintäkterna uppgår till 207 mkr i jämförelse med 185 mkr föregående år, och
budgeterades till 185 mkr. Avvikelsen mot budget hänför sig till intäkter som det ej
budgeteras för, såsom viten, intäkter som vidarefaktureras samt bidrag från Trafikverket.
Verksamhetsintäkterna uppvisar en ökning med 22 mkr. Huvudförklaringen bakom denna
utveckling är det riktade bidraget för fria bussresor (10,4 mkr) samt positiv utveckling av
resandet samt en höjd Sörmlandstaxa.

Verksamhetens kostnader uppgår till 844 mkr i jämförelse med 819 mkr föregående år. Av
verksamhetens kostnader utgör trafikkostnaderna utgör största delen, totalt 748 mkr för både
allmän och särskild kollektivtrafik. Trafikkostnader har ökat med 3 % jämfört med föregående
år och denna ökning beror till största del på index.

De finansiella intäkterna uppgår till 71 tkr i jämförelse med 0 tkr föregående år. Inga
ränteintäkter erhölls under 2017.

De finansiella kostnaderna uppgår till 154 tkr i jämförelse med 66 tkr föregående år, avser i
år både en räntedel i pensionskostnader samt interna räntekostnader.

Vår bedömning är att det redovisade resultatet ger en rättvisande bild, i allt väsentligt, av
myndighetens verksamhet med avseende på perioden 1 januari till och med den 31
december 2018.

2.2. Balansräkningen
Materiella anläggningstillgångar
Posten har ökat jämfört med föregående år med totalt 1,9 mkr, vilket hänför sig till en
pågående investering av skyltprogram (7,8 mkr). Denna investering är ännu ej färdigställd då
inget ännu har tagits i bruk. Utrangeringar har skett av helt avskrivna inventarier (1,5 mkr). I
övrigt gällande materiella anläggningstillgångar så har det bokförda värdet minskat vilket
beror på räkenskapsenliga avskrivningar.
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Det noteras att myndigheten inte har uppdelat materiella anläggningstillgångar i
komponenter fullt ut. Myndigheten bör dock ta kravet om komponentredovisning i beaktande
vid framtida investeringar, om så skulle bli nödvändigt.

Finansiella anläggningstillgångar
Ingen förändring jämfört med föregående år. Posten avser andelar i Länstrafiken Sörmland
AB, AB Transitio, Mälardalstrafiken AB samt Samtrafiken i Sverige AB. Nedskrivningsbehov
bedöms ej föreligga.

Övriga kortfristiga fordringar
Större balansposter utgörs av kundfordringar, interimsfordringar samt övriga kortfristiga
fordringar. De kortfristiga fordringarna har minskat med 42 mkr jämfört med föregående år,
där det främst är kundfordringarna som har minskat hänförlig till att medlemsavgifter för
december har blivit betalda, dessa låg kvar som obetalda fordringar med förfallodatum efter
årsskiftet föregående år.

Kassa och bank
Kassa och banktillgodohavanden uppgår till 91,4 mkr (61,5 mkr) i bokslutet, vilket innebär en
ökning med 29,9 mkr jämfört med föregående år. Ökningen förklaras av minskning i
kundfordringar och utlåning till Länstrafiken är reglerad.

Avsättningar
Myndighetens avsättningar utgörs av pensionsåtaganden och uppgår till 4 526 tkr i
jämförelse med 3 196 tkr förgående år. Det totala åtagandet har verifierats mot externa
underlag.

Kortfristiga skulder
De kortfristiga skulderna utgörs främst av leverantörsskulder, interimsskulder samt övriga
kortfristiga skulder, däribland semesterlöneskulder. Posten har minskat jämfört med
föregående år, 175 mkr i jämförelse med 191 mkr. Förändringen jämfört med föregående år
hänför sig främst till minskad skuld avseende förskott från medlemmarna. I år fakturerades
medlemmarna inte förrän i januari 2019 på grund av vissa oklarheter vid övergång till Region
Sörmland.

Vi har utfört avstämningar mellan huvudboken och verifierande underlag. Stickprovsvis
granskning av väsentliga förändringar och poster har utförts mot underlag. Inga väsentliga
avvikelser eller differenser har iakttagits.

3. Bolagets resultat- och balansräkning

3.1. Resultaträkning
Bolagets intäkter har totalt sett minskat med 1,6 mkr, denna minskning är hänförlig till lägre
övriga intäkter. Övriga intäkter avser ytterligare fakturering för el, städ och
reparationsarbeten. Minskningen är främst hänförlig till föregående års elbussprojekt.
Motsvarande kostnader fanns även föregående år och dessa har minskat väsentligt i år.
Hyror är i nivå med föregående år.
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Övriga externa kostnader uppgår till 1 133 tkr och har minskat med 1 127 tkr i jämförelse
med föregående år. Posten avser främst tomträttsavgäld samt reparationer och underhåll av
både inventarier och fastigheter. Minskade kostnader främst hänförligt till kostnader för
elbussprojektet som genomfördes föregående år.

Avskrivningarna uppgår till 3 087 tkr, vilket är en minskning med ca 320 tkr i jämförelse med
föregående år. Minskning är hänförlig till att vissa inventarier blivit fullt avskrivna.

Ränteintäkterna och räntekostnaderna är i nivå med föregående år.

3.2. Balansräkningen
Fastigheternas bokförda restvärden har minskat i takt med avskrivningar enligt plan.
Aktiveringar har skett med 14,4 mkr och avser kostnader hänförliga till depån i Katrineholm.
Övriga pågående nyanläggningar finns om 1,4 mkr.

Posten maskiner och inventarier har minskat på grund av netto avskrivningar och
nyanskaffning. Avskrivningar har skett enligt plan. Fler inventarier är helt avskrivna i år varför
totala avskrivningar är något lägre.

Nyanskaffningar avser elbussprojektet i Eskilstuna, 1 823 tkr. För detta projekt har bolaget
även erhållit ett bidrag om 1,4 mkr som enligt K2-regelverket skulle ha nettoredovisats.
Bolaget har följt samma redovisningsprincip som myndigheten och bruttoredovisat detta
riktade bidrag. Bidraget har skuldförts i sin helhet och resultatförs i takt med avskrivningar för
elbussarna. I resultaträkningen får vi ingen nettoeffekt då intäktsfört bidrag möts av
avskrivning avseende bidragsdelen. I balansräkningen har vi en bruttoredovisning istället för
nettoredovsining, 1 240 tkr för mycket på tillgång och 1 240 tkr för mycket i skuld. Detta
betyder att bolaget ej följer K2, dock betyder det främst felklassificeringar på
balansräkningen.

Aktier och andelar i intresseföretag är oförändrat jämfört med föregående år. Posten avser
innehav i Länstrafiken Mälardalen AB, Transitio, Mälardalstrafiken AB samt Samtrafiken i
Sverige AB.

Kundfordringarna har minskat med 468 tkr jämfört med föregående år. Minskningen beror på
lägre intäkter.

Fordringar på Myndigheten har ökat med 792 tkr i jämförelse med föregående samtidigt har
skuld till Myndigheten betalats i sin helhet.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter i nivå med föregående år, avser
tomträttsavgälder kvartal 1 år 2018.

Banktillgodohavanden uppgår till 2 962 tkr (8 304 tkr) i bokslutet, vilket innebär en minskning
med 5 342 tkr jämfört med föregående år. Minskningen förklaras främst av utlåning om 6 800
tkr från Myndigheten som har återbetalats.

Leverantörsskulderna uppgår i årsbokslutet till 1 908 tkr, vilket är 1 240 tkr lägre än
föregående år. Minskning rimlig då även bolagets kostnader minskat och elbussprojektet
avslutat.
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Övriga skulder avser momsskuld i år, momsfordran föregående år. Skuld till intressebolag
1,2 mkr är hänförligt till elbussprojektet.

Vår granskning har omfattat avstämningar mellan huvudboken och verifierande underlag.
Stickprovsvis granskning av väsentliga förändringar och poster har utförts mot underlag. Inga
väsentliga avvikelser eller differenser har noterats.

Vi har noterat att bolaget har varit sen med betalning av mervärdesskatt vid tre tillfällen, detta
har inneburit kostnadsräntor på skattekontot.
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4. Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning (Koncernredovisning)
Årsredovisningens finansiella avsnitt omfattar en sammanställd redovisning som omfattar
myndigheten och bolaget. I förvaltningsberättelsen presenteras en övergripande analys av
koncernens utfall för perioden. Vi har granskat den sammanställda redovisningen utan att ha
noterat väsentliga felaktigheter.

Vår övergripande bedömning
Efter vår granskning av resultat- och balansräkning, samt sammanställda redovisning är det
vår bedömning att myndighetens och bolagets resultat och ställning ger en rättvisande bild
av verksamheten per den 31 december 2018.

5. Kommentarer till årsredovisningen

5.1. Myndighetens årsredovisning
Vi har granskat myndighetens årsredovisning för verksamhetsåret 2018. I granskningen har
vi beaktat att god redovisningssed för kommuner/kommunalförbund i allt väsentligt har
efterföljts av myndigheten. Årsredovisningens förvaltningsberättelse är uppställd på samma
sätt som föregående år och omfattar beskrivande avsnitt om väsentliga händelser under året.
Verksamheten beskrivs ur medborgarperspektiv, trafikförsörjningsperspektiv,
medarbetarperspektiv samt ekonomiskt perspektiv. Därefter presenteras aktuell
måluppfyllelse för verksamheten. God ekonomisk hushållning kommenteras särskilt. Vår
bedömning att redogörelserna är utformade i enlighet med gällande lagstiftning och ger en
bra inblick i den verksamhets som bedrivits under år 2018.

Förbundets arbete med intern kontroll beskrivs i ett separat avsnitt, vilket är positivt, av vilket
det framgår att myndigheten fortsatt att arbeta på bred front. Under året har förbundet arbetat
med intern kontroll med utgångspunkt från den fastställda planen för intern kontroll, med
undantag att endast en intern revision har genomförts, på våren, istället för två. Myndigheten
har anpassat arbetet utifrån kommande regionbildning. Myndigheten har följt upp och
åtgärdat de avvikelser som noterades vid internkontrollen.

Verksamhetens framtida och förväntade utveckling presenteras och kommenteras i
förvaltningsberättelsens avslutande avsnitt, av vilken det framgår att förbundets och bolagets
verksamhet överlåtits till Region Sörmland. Förbundets årsredovisning 2018 är därmed den
sista.

I årsredovisningens avslutande avsnitt presenteras den finansiella redovisningen, med
resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser, sammanställd redovisning samt
tilläggsupplysningar. Det lagstadgade balanskravet klaras av myndigheten.

Bedömning:
Förvaltningsberättelsen bedöms ge en ändamålsenlig bild av väsentliga händelser under
verksamhetsåret 2018. Beskrivning och analys av måluppfyllelse bedömer vi vara tillräcklig
och ger en översiktlig redovisning av myndighetens resultat vad gäller verksamhet och
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ekonomi. Årsredovisningen ger en god bild av verksamheten och har utvecklats ytterligare i
jämförelse med föregående år. Dock noteras att vid beskrivningen av utvärderingen av
balanskravet finns ingen formell uppställning av själva utredningen i enlighet med
rekommendation från RKR. Inga väsentliga brister har identifierats.

6. Bokslutsprocess 2018
Vi bedömer att det har funnits vissa brister i bokslutsprocessen till följd av
personalförändringar. Förslag till årsredovisning har funnits framme till vår granskning, dock
har det varit oklart vilken version som var den senast uppdaterade efter korrigeringar. Vår
uppfattning är att dessa brister beror på att det har saknats någon person med övergripande
ansvar för processen i år.

7. Sammanfattande slutsatser av årets revision
Vår bedömning är att myndighetens årsredovisning, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av
resultat och ställning per den 31 december 2018 för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet samt
att årsredovisningen i Länstrafiken Sörmland AB är rättvisande.

Nyköping den 28 mars 2019

Johan Perols Johanna Eklöf
Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-14 KS/2018:337 - 149 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Elvira Fritzell 

Ordförandeförslag- Svar på motion om "rätt till deltid" 
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om ”rätt till deltid” 
med hänvisning till personalutskottets yttrande. 

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-10 KS/2018:337 - 149 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Elvira Fritzell 

Kommunstyrelsen 

Svar på motion "rätt till deltid" 
Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C) har inkommit med en motion i vilken Centerpartiet yrkar:

”Att Katrineholms kommun i den egna organisationen slår fast rätten till deltid, alltså 
uppmuntrar och ger praktiska möjligheter för den som vill engagera sig som 
deltidsbrandman.” 

Ärendet har beretts av personalutskottet vilka föreslår kommunfullmäktige att anse 
motionen vara besvarad. 

Några förtydliganden av personalutskottets beredning: 
 Kommunledningsförvaltningen har under beredningen av ärendet inhämtat

uppgifter från VSR.
 Deltidsbrandman är likställt med en RiB personal/ RiB anställning(räddningstjänst

i beredskap).

Elvira Fritzell
Utredare

Beslutet skickas till:
Inger Fredriksson (C)
Kommunstyrelsen 
Akten 

LIX: 51
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Protokollsutdrag 1 (1)

PERSONALUTSKOTTET 2019-03-13

§ 10

Ärende - Rätt till deltid (KS/2018:337)
Personalutskottets beslut
Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige anse motionen vara besvarad, utifrån 
följande:

Det är osäkert om ett beslut om rätt till deltid ökar möjligheterna till att få fler anställda. Katrineholms 
kommun är positivt inställda till att medarbetare innehar en deltidsanställning (Räddningstjänst i 
Beredskap) inom Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) och att samverkan mellan förvaltningar 
och VSR sker för att skapa bättre förutsättningar för rekrytering av RiB-personal.

Reservation
Mot beslutet och till förmån för det egna yrkandet reserverar sig Inger Fredriksson (C) och Nicklas 
Adamsson (MP). Reservationen i sin helhet bifogas protokollet, se bilaga A.

Ärendebeskrivning
Inger Fredriksson (C) har lämnat en motion i vilken Centerpartiet yrkar att Katrineholms kommun i 
den egna organisationen slår fast rätten till deltid, alltså uppmuntrar och ger praktiska möjligheter för 
den som vill engagera sig som deltidsbrandman.

Överläggning
Under personalutskottets överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Inger Fredriksson (C), Nicklas 
Adamsson (MP), Christer Sundqvist (M).

Förslag och yrkanden
Inger Fredriksson (C) och Nicklas Adamsson (MP) yrkar bifall till motionen.

Johan Söderberg (S) och Christer Sundqvist (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag till beslut och 
Inger Fredriksson (C) och Nicklas Adamsson (MP) yrkande om bifall till motionen. Han finner att 
utskottet beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.
_______________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akt
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-03-06 KS/2018:337 - 149 
/Personalkontoret 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 35 

www.katrineholm.se E-post: susanne.sandlund@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Susanne Sandlund 

Personalutskottet

Rätt till deltid 
Personalavdelningens förslag till beslut
Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige anse motionen vara besvarad, utifrån 
följande:

Det är osäkert om ett beslut om rätt till deltid ökar möjligheterna till att få fler anställda 
i VSR. Katrineholms kommun är positivt inställda till att medarbetare innehar en 
deltidsanställning (Räddningstjänst i Beredskap) inom Västra Sörmlands Räddnings-
tjänst (VSR) och att samverkan mellan förvaltningar och VSR sker för att skapa bättre 
förutsättningar för rekrytering av RiB-personal. 

 
Ärendebeskrivning
Inger Fredriksson (C) har lämnat en motion i vilken Centerpartiet yrkar att Katrine-
holms kommun i den egna organisationen slår fast rätten till deltid, alltså uppmuntrar 
och ger praktiska möjligheter för den som vill engagera sig som deltidsbrandman.

Rekryteringsbehovet inom VSR varierar över tid och mellan stationer. För närvarande 
är det stabilt på samtliga stationer, förutom i Julita där det finns behov av förstärkning. 
För att anställas som RiB (Räddningstjänst i Beredskap) är det betydelsefullt att arbeta 
och bo i närheten av aktuell station. Av den anledningen är rekryteringsunderlaget till 
station i Katrineholms tätort relativt tryggt över tid. Av samma anledning är det svårare 
att tillgodose behoven till stationerna i kransorterna där antalet arbetsplatser är 
begränsade.

Det är osäkert om ett beslut om rätt till deltid ökar möjligheterna till att få fler anställda 
i VSR. Dels utifrån behovet av att arbeta och bo i närheten till station, dels utifrån att 
en RiB-anställning inte ska ses som en huvudsyssla. Katrineholms kommun är däremot 
positivt inställda till att anställda medarbetare inom kommunen också har en tjänst som 
RiB. Det förutsätter ett gott samarbete mellan kommunens förvaltningar och VSR i 
syfte att hitta gemensamma lösningar för att öka förutsättningar och möjligheterna för 
anställningsformen.

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akt
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Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om

Rätt till deltid
Runt om i Sverige rasar nu, i sommartider, otaliga skogsbränder. Detta samtidigt som

räddningstjänstens ordinarie personal måste få ta ut sin semester. Därtill kommer att det blir allt
svårare att rekrytera deltidsbrandmän, den reservstyrka som rycker in och förstärker vid större

larm. Brandmännens riksförbund beräknar att det saknas bortåt 2.500 deltidsbrandmän över hela

Sverige.

Det kan finnas många orsaker till att det blivit svårare att rekrytera. Räddningstjänsten är ett
kommunalt ansvar. Därför är det viktigt att kommunen har en välvillig inställning till de anställda

som vill arbeta deltid och rycka in och ut som komplement till den vanliga tjänsten.

Centerpartiet yrkar:

Att Katrineholms kommun i den egna organisationen slår fast rätten till deltid, alltså uppmuntrar

och ger praktiska möjligheter för den som vill engagera sig som deltidsbrandman.

Katrineholm 18 juli 2018

c)kssonfl

q-
Centerpartret

KATRINEHOLM
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-14 KS/2018:339 - 179 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Elvira Fritzell 

Ordförandeförslag- Svar på motion Bättre brandberedskap 
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad med 
hänvisning till det remissvar som inkommit från Västra Sörmlands Räddningstjänst 
samt kommunledningsförvaltningens beredning. 

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning 

Elvira Fritzell    
   
 Kommunstyrelsen  

 
 
 
Svar på motion om Bättre brandberedskap  
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C) har lämnat in en motion i vilken Centerpartiet yrkar: 
 
”Att Katrineholms kommun tillsammans med Västra Sörmlands räddningstjänst tar 
fram en aktuell förteckning av de resurser som finns att sätta in på landsbygden som 
komplement till ordinarie beredskap.” 

 
Ärendet har remitterats till Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR).  
 
I det remissvar som inkommit från VSR framgår att förberedelser redan pågick för att 
teckna ett avtal med MR Sörmland (Maskinringen Sörmland) gällande bättre 
brandskydd vid bränder i skog och mark. De flesta lantbrukarna är anslutna till MR 
Sörmland och ett avtal skulle innebära en uppdatering av existerande resurser. Efter 
samtal med VSR framgår att ett avtal med MR Sörmland är tecknat. MR Sörmland har 
ett befintligt resursregister och arbetar för närvarande med en ytterligare inventering. 
Således är arbetet med en förteckning av resurser pågående.   

 
Ärendets handlingar 
• Motion från Inger Fredriksson (C) 2018-07-26 
• Sammanträdesprotokoll Västra Sörmlands Räddningstjänst 2019-02-27 
  

 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ställer sig positiv till VSRs yttrande och har inget ytterligare att tillföra. 
 
Elvira Fritzell 
Utredare 
 
Beslutet skickas till: 
Inger Fredriksson  
Akten 

LIX: 55 
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Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om 

Bättre brandberedskap
Brandfaran är mycket stor i hela Sverige och eldningsförbud råder denna extremt torra sommar. 
Katrineholm har, när den här motionen skrivs, klarat sig från större bränder i skog och mark. Men 
det gäller att vara så väl rustad som möjligt. Allmänheten måste vara försiktig med eld och med 
allt som kan orsaka gnistbildning. Utöver detta behöver resurser mobiliseras för att snabbt kunna 
sättas in i ett eventuellt större släckningsarbete och för att begränsa omfattande skador.

Lantbrukarna i kommunen har exempelvis resurser i form av gödseltunnor och sprutor för 
växtskyddsmedel. Dessa skulle mycket väl kunna användas i brandbekämpningen för att begränsa 
skadorna. Så skedde vid branden i Sala. En förutsättning för att detta ska kunna ske är att 
resurserna är inventerade och att det finns aktuella uppgifter tillgängliga för räddningstjänsten, 
vilket är ett kommunalt ansvar. LRF kan vara en resurs i detta arbete.

Centerpartiet yrkar:

Att Katrineholms kommun tillsammans med Västra Sörmlands räddningstjänst tar fram en aktuell 
förteckning av de resurser som finns att sätta in på landsbygden som komplement till ordinarie 
beredskap.

Katrineholm 26 juli 2018

Inger Fredriksson (C)
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSEN 2019-05-23 KS/2019:158 - 009 

KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att undvika vilseledande 
marknadsföring av Katrineholms kommun 
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motion med hänvisning till 
kommunledningsförvaltningens beredning.

 

294



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-21 KS/2019:158 - 009 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Marie Sandström Koski

Svar på motion om att undvika vilseledande 
marknadsföring av Katrineholms kommun 
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Selig (V), Victoria Barrsäter (C) och Jesper Ek (L) har lämnat in en motion 
om att undvika vilseledande marknadsföring av Katrineholms kommun. I motionen 
lämnas följande yrkande
”Vi yrkar att kommunens grafiska profil kompletteras med en tydlig bildpolicy för att 
minska risken för att kommunen ägnar sig åt vilseledande marknadsföring.”

Kommunen har nyligen ändrat sin grafiska profil och motionärerna anser att den 
grafiska profilen behöver kompletteras med en bildpolicy. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att nya grafiska profilen innehåller ett 
avsnitt som reglerar kommunens bildkommunikation. Därmed ses inget behov av en 
särskild bildpolicy.

Ärendets handlingar
 Motion – ”Undvik vilseledande marknadsföring av Katrineholms kommun”, 2019-

04-17
 
Förvaltningens bedömning
I den grafiska profilens avsnitt för bilder står att läsa: Våra bilder ska förmedla en 
känsla av liv och lust och representera mångfalden och människorna i Katrineholm. 
Varje mottagare ska känna sig inkluderad oavsett ålder, social bakgrund, etnicitet, 
religion, funktionsnedsättning, könsidentitet eller sexuell läggning. Alla bilder, med 
undantag för generella närbilder, ska vara tagna i Katrineholms kommun.

Saker att eftersträva:
Hög kvalitet
Autentisk känsla
Naturligt ljus
Mångfald i motiv och bildutsnitt
Natur och grönska
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-21 KS/2019:158 - 009 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Saker att undvika:
Arrangerade bilder som inte känns
autentiska
Bilder med stökiga bakgrunder
Manipulerade bilder
Frilagda bilder

Mångfalden och representationen ska synas vid genomgång av kommunens bildbank. 
Här pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete och dialog med de fotografer som anlitas. 
Bilden på webbplatsen är tänkt bytas flera gånger om året.

Sammanfattningsvis konstateras att i den grafiska profilen finns det redan ett avsnitt 
som reglerar bildkommunikation. Därmed ses inget behov av en särskild bildpolicy.

Marie Sandström Koski
T.f nämndadministrativ chef

Beslutet skickas till: Selig, Barrsäter, Ek, akten

296



 

 

 
Motion 

Undvik vilseledande 
marknadsföring av 
Katrineholms kommun 
 

   2019–04–17      

 

Katrineholms kommun har nyligen ändrat sin grafiska profil. Undertecknade ställde sig 
principiellt positiva till ändringen. Vi anser emellertid att den grafiska profilen behöver 
kompletteras med en bildpolicy.  

Bilder är det första en betraktare ser,  oavsett om det är en annons, broschyr eller 
en webbsida. En bild väcker intresset och lusten att läsa en viss artikel eller annons. Därför är 
bilden ett av de mest centrala verktygen för den visuella kommunikationen. Ett bra bildval som 
utgår från den grafiska profilen ger en bättre respons hos betraktaren. Genom en konsekvent och 
medveten bildanvändning skapas identitet och igenkänning. 

Bilder är kraftfulla bärare av värderingar och bygger på känslor. En bild som känns äkta 
förstärker textens trovärdighet. 

Syftet med en bildpolicy  är att samordna den visuella kommunikationen i den grafiska 
formgivningen och särskilt att uppnå ett enhetligt budskap som säkerställer att bilder som 
används återspeglar organisationens kärnvärden och blir budbärare för dessa. 

En bildpolicy används i regel både för en organisations grafiska profil och i förekommande fall 
för varumärkesplattsformer. Den tillämpas både för internt producerat material och sådant 
material som produceras av externa byråer. 

Motivering 
Anledningen till att vi anser att en bildpolicy bör inarbetas i den grafiska profilen, står att finna i 
att vi vid en genomgång av webbplatsen, katrineholm.se har uppmärksammat tydliga 
diskrepanser mellan organisationens kärnvärden å ena sidan och bildernas konnotativa och 
denotativa innehåll å andra sidan. Ett exempel för användning av ett synnerligt problematiskt 
bildspråk återges i Figur 1 på nästa sida. 

Motion | Undvik vilseledande marknadsföring av Katrineholms kommun 1 
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Figur 1: Skärmdump av webbplatsen katrineholm.se, hämtad den 17 april 2019. 

 

Ett uttalat mål med kommunens webbplats är att marknadsföra kommunen som besöksmål och 
etableringsort (Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser: Övergripande 
anvisningsdokument, s. 5). 

Den i figur 1 återgivna texten (“Come as you are; stay as long you can; we’re all family here”) 
betyder översatt ungefär: “Kom som du är, stanna hur länge du vill, vi är som en enda familj 
här”. 

Det budskapet står i tydlig kontrast till Katrineholms kommuns rådande kärnvärden såsom de 
uttrycks av ledande företrädare. 

I fråga om fattiga medmänniskor från andra EU-medlemsländer som vistas i Katrineholms 
kommun uttalade exempelvis Kommunstyrelsens ordförande i fullmäktigedebatten den 
15 april 2019:  

– De ska inte vara här i Katrineholm, de ska inte vara i Sverige! 

Att hävda att alla skulle vara välkomna i Katrineholm saknar därmed fog – och att påstå “Kom 
som du är, stanna hur länge du vill, vi är som en enda familj här” är inget annat än hyckleri. 
Det är därutöver grovt vilseledande. 

Motion | Undvik vilseledande marknadsföring av Katrineholms kommun 2 
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Eftersom bilden används på webbplatsen och eftersom ett av de uttalade syften med 
webbplatsen är att marknadsföra kommunen, så ligger det nära till hands att befara att vi närmar 
oss förbudet mot vilseledande, otillbörlig marknadsföring. Marknadsföring som är vilseledande 
[...] är att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att 
fatta ett välgrundat [...]beslut, jfr. 8 § Marknadsföringslagen (MFL). I det aktuella fallet skulle 
problemet kunna lösas med hjälp av en reglering att eventuellt missledande bilder alltid ska 
märkas med varnings- eller hänvisningstexter som i exemplet i figur 2 nedan. 

 

 
Figur 2: Exempelförslag på märkning av den vilseledande bilden med en varningstext. 
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Vi motionerar därför 
att  kommunens grafiska profil kompletteras med en tydlig bildpolicy för att minska risken 

för att kommunen ägnar sig åt vilseledande marknadsföring. 

 

 

 

 

 

______________________ 
Thomas Selig, 
Vänsterpartiet Katrineholm 

______________________ 
Victoria Barrsäter. 
Centerpartiet Katrineholm 

_____________________ 
Jesper Ek, 
Liberalerna Katrineholm 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
 

1 (1) 
 Datum Vår beteckning 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN  2019-05-23  KS/2019:212 - 041  
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen   
 

 
 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN  Besöksadress:  Org.nummer 212000-0340 
Katrineholms kommun 
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/   

www.katrineholm.se E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se  
 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning 
Anna Marnell   
   
 Kommunstyrelsen 

 
 
Tertialrapport 2019 Katrineholms kommun  

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Tertialrapporten 2019 för Katrineholms kommun läggs till handlingarna. 
 

2. Kommunstyrelsen fastställer indikatorer för uppföljning av resultatmålen i 
kommunplan 2019-2022 enligt bilaga i tertialrapporten. Resultatmålen kommer 
följas upp i samband med delårsrapport och årsredovisning. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en tertialrapport som överlämnats till 
kommunstyrelsen. Tertialrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande 
redogörelse för perioden 1 januari till och med 30 april 2019. Syftet med 
tertialrapporten är att få tidig kontroll på det ekonomiska läget, stämma av 
investeringsprojekten och hur verksamheterna ligger till i förhållande till mål och 
uppdrag. Tertialrapporten ska också ge underlag inför den kommande 
budgetprocessen. Tertialrapporten är en fördjupad månadsrapport till kommunstyrelsen 
och har därför inte nämndbehandlats. Förvaltningarna har lämnat underlag till 
tertialrapporten.  
 
Kommunledningsförvaltningen har även tagit fram förslag till indikatorer för 
uppföljning av resultatmålen i kommunplan 2019-2022. Syftet med indikatorerna är att 
de ska användas som stöd vid den bedömning av måluppfyllelse för resultatmålen i 
kommunplanen som ska göras i samband med delårsrapporter och årsredovisningar. 
Arbetet med att ta fram indikatorerna har skett i dialog med förvaltningar och bolag. 
Ambitionen har varit att hitta indikatorer som är relevanta, tydliga och som underlättar 
jämförelser med andra kommuner. Indikatorerna ska också vara enkla att ta fram. I hög 
utsträckning föreslås indikatorer som baseras på statistik som kommunen ändå tar fram 
till följd av myndighetskrav eller annan uppföljning. Genom en ny integration mellan 
Stratsys och Kolada kommer också rapporteringen av omkring en tredjedel av 
indikatorerna att automatiseras.  
 
Ärendets handlingar 

 Tertialrapport 2019 för Katrineholms kommun  
 
  
 
Susanne Sandlund 
Ekonomi- och personalchef 
 
Beslutet skickas till: Samtliga nämnder 
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Kommunstyrelsen katrineholm.se 

 
 
Tertialrapport 
2019 
Katrineholms kommun 
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Förvaltningsberättelse – resultat, 
bedömning & åtgärdsplaner 

Inledning 
Syftet med tertialrapporten är att få tidig kontroll på 

det ekonomiska läget, stämma av investerings-

projekten och hur verksamheterna ligger till i 

förhållande till mål och uppdrag. Tertialrapporten 

ska också ge underlag inför den kommande 

budgetprocessen.  

Tertialrapporten innehåller en översiktlig och 

sammanfattande redogörelse för tiden 1 januari till 

och med 30 april 2019. Tertialrapporten är en 

fördjupad månadsrapport till kommunstyrelsen och 

har därför inte nämndbehandlats. Strukturen på 

tertialrapporten utgår från styrsystemet, kommun-

planen och övergripande plan med budget. Det är 

vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och 

Övergripande plan med budget 2019-2021 som 

tertialrapporten svarar upp gentemot. 

Tertialrapportens huvudsakliga fokus är att ge en 

lägesrapport kring eventuella avvikelser i 

kommunens verksamheter samt åtgärder för att 

hantera dessa. Det innebär att verksamhet som 

ligger i fas med den plan som fastställts för året inte 

kommenteras i någon större utsträckning.  

Med avvikelser avses situationer där verksamhetens 

nuläge inte ligger i fas med den plan som fastställts 

för 2019. Avvikelserna kan handla om ekonomi 

(både drift och investeringar), volymutveckling, 

personal, planerad verksamhet, måluppfyllelse eller 

särskilda uppdrag. Både negativa och positiva 

avvikelser kan lyftas. Med åtgärder avses pågående 

eller planerade aktiviteter för att hantera avvikelser 

och styra verksamheten i riktning mot önskat läge. 

Periodens resultat 
Kommunens resultat till och med april uppgår till 

+1,8 mnkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget 

på -8,6 mnkr. Helårsprognosen pekar mot ett 

resultat på +25,3 mnkr, vilket är 3,4 mnkr bättre än 

helårsbudgeten på 21,9 mnkr. 

Prognosen omfattar åtgärdsplaner för samtliga 

nämnder efter kommunstyrelsens uppmaning om 

ekonomi i balans i mars (KS 2019-03-27 § 55).  

 

Nämnderna måste lyckas med sina åtgärder om 

kommunens mål att resultatet ska uppgå till minst 

en procent av skatter och bidrag och att 

nettodriftskostnaderna inte ska öka snabbare än 

skatteintäkterna, ska klaras. För att kunna möta 

framtidens volymutvecklingar och oförutsedda 

kostnader är dessa mål viktiga. 

Förvaltningarnas bedömning och 
åtgärdsplaner 

Kommunstyrelsens förvaltningar 

Åtgärder har tagits fram och pågår för att redovisa 

en positiv avvikelse vid året slut, i enlighet med 

kommunstyrelsens beslut om en ekonomi i balans. 

Till stor del handlar åtgärderna om vakanshållning 

av tjänster. 

Kommunledningsförvaltningen har under det första 

tertialet implementerat kommunens nya affärs-

system. Med anledning av ny mandatperiod har 

också utbildning av politiker genomförts.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under perioden 

sett en viss minskning när det gäller antalet 

bygglovsansökningar. NKI-undersökningen gällande 

kommunens bygglovhantering visar på mycket bra 

resultat. En viss förskjutning i tidplanerna för 

detaljplaner har skett. 

Bildningsförvaltningen 

Bildningsförvaltningen har tagit fram åtgärder för att 

kunna redovisa en positiv avvikelse vid året slut på 

14,1 mnkr. Det är fortfarande stor osäkerhet kring 

vilken effekt åtgärderna kommer att ge och i vilken 

grad de kommer att kunna verkställas. Det finns 

även osäkerheter kring förvaltningens ekonomi för 

hösten. Hur många elever som kommer att finnas i 

fristående skolor och hur många elever som 

kommer att finnas på respektive program på 

gymnasieskolan påverkar ekonomin för de enskilda 

skolenheterna.  

Enligt prognosen beräknas färre elever bli behöriga 

till gymnasieskolan jämfört med föregående år. När 

det gäller gymnasieskolan beräknas elevernas 

resultat ligga kvar på samma nivå som förra året. 
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Prioriterat är; åtgärder för att nå en positiv avvikelse 

vid årets slut, fortsätta att minska sjuktalen främst i 

förskolan, höja elevernas måluppfyllelse och öka 

elevernas möjligheter att nå behörighet till 

gymnasieskolan. 

Kulturförvaltningen 

I enlighet med kommunstyrelsens beslut har kultur-

nämnden genomfört en besparing motsvarande 

0,6 mnkr, i huvudsak genom vakanshållning av 

tjänster. 

Lyckliga Gatornas verksamhet under de lov som inte 

är sommarlov har kraftigt begränsats på grund av 

indragna statbidrag. För att kunna lösa lov under 

hösten pågår diskussion med olika sponsorer och 

samverkanspartners. 

Service- och teknikförvaltningen 

Under första tertialet har ett stort fokus legat på 

effektivisering och kostnadsminskningar. Utifrån de 

målsättningar som nämnden satte upp i sin plan 

med budget för 2019 och som konkretiserats i 

förvaltningens verksamhetsplanering pågår det 

mesta enligt plan. Avvikelser är renovering av 

simhall och bristande kvalitet i städtjänster. 

Ett arbete har inletts för att klara kravet på ett 

positivt resultat för året om 1,7 mnkr. Parallellt har 

ett arbete med att hantera ökade kostnader samt de 

negativa effekterna av en stängd simhall utförts. 

Under årets första tertial har ersättnings-

rekryteringar pausats. I några fall har externa 

lösningar valts istället för att anställa personal.  

Flera av investeringsprojekten påbörjas under 

försommaren. 

Den tidigare trenden med sjunkande sjukskrivnings-

tal och ett minskat antal rehabiliteringsärenden har 

vänt. Arbetet för att minska sjukfrånvaron igen är 

prioriterat. 

Socialförvaltningen 

Socialnämndens tre stora utmaningar är höga 

kostnader för försörjningsstöd, höga kostnader för 

externa placeringar samt kostnader för inhyrda 

socionomkonsulter. En åtgärdsplan har upprättats 

för att utveckla verksamheten och sänka 

kostnaderna. 

En översyn av samtliga externa placeringar har 

genomförts för att se vilka behov som behöver 

utvecklas på hemmaplan. Öppenvården har 

påbörjat flera nya insatser för att kunna tillgodose 

klienters behov av vård och stöd. 

Under mars har enheten för ekonomiskt bistånd 

påbörjat ett nytt arbetssätt tillsammans med 

Viadidakt i syfte att få en snabbare handläggning 

och planering. 

I socialnämndens åtgärdsplan är målet att avsluta 

alla konsulter under 2019. Utfasningen av socionom-

konsulter behöver ske succesivt och gå hand i hand 

med en god arbetsmiljö och förutsättningar för en 

fortsatt hållbar personalförsörjning. 

Socialnämnden planerar att se över verksamhetens 

arbetsprocesser för att förenkla och bli mer 

tillgängliga för brukare och klienter. Arbete har även 

påbörjats utifrån ett uppdrag kring verksamhets-

utveckling med teknikens möjligheter som stöd. 

Viadidakt 

Utfallet för det första tertialet visar att trenden med 

ökande verksamhetsvolymer inom grundläggande 

och gymnasial vuxenutbildning har avstannat. Inom 

gymnasial vuxenutbildning är antalet producerade 

verksamhetspoäng väsentligt lägre än 2018. Antalet 

personer som står i kö för att börja läsa svenska för 

invandrare har stabiliserats och antalet studerande 

inom svenska för invandrare har minskat något, 

jämfört med samma period 2018. Dock är 

verksamhetsvolymerna fortfarande stora. 

Budgeten inom vuxnas lärande har för de första fyra 

månaderna kraftigt överskridits, bland annat på 

grund av uteblivet statsbidrag från Skolverket samt 

minskade statsbidrag från Migrationsverket. Det 

senare beror på att det är färre elever som 

genererar schablonersättning. Hela förvaltningen 

behöver vidta åtgärder för en budget i balans. 

Åtgärderna innebär bland annat vakanshållande av 

lediga tjänster, avslut av visstids- och projekt-

anställda samt minskning av vikariekostnader inom 

vuxnas lärande, översyn av tjänsteplanering och 

storlek på undervisningsgrupper samt förändringar 

när det gäller kvälls- och distansutbildning inom SFI 

från och med augusti 2019. 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Vård- och omsorgsförvaltningen har stora 

utmaningar. I fjol hade förvaltningen en negativ 

avvikelse mot budget om -23,3 mnkr, trots en 

tillfällig ramförstärkning med 10 mnkr. Fokus 2019 

är att vända kostnadsutvecklingen. Ett omfattande 

arbete pågår för att skapa en mer effektiv 

verksamhet som snabbare kan anpassas till 

förändringar i brukarnas behov. 

Vård- och omsorgsförvaltningen gör en försiktigt 

positiv bedömning av verksamhetens ekonomiska 

utveckling under det första tertialet. Utfallet 

indikerar att förvaltningens åtgärder för en ekonomi 

i balans börjar ge resultat. För helåret 2019 lämnas 

en prognos om en positiv avvikelse om 5, 2 mnkr. 
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Marginalerna i resultatet är dock små och stora 

ansträngningar återstår för att varaktigt nå en 

ekonomi i balans. Det ska också understrykas att 

vård- och omsorgsnämndens budget för 2019 

innehåller en tillfällig ramförstärkning om 18 mnkr. 

Under det första tertialet har sjukfrånvaron ökat. 

Sjukfrånvaron för månadsanställda inom 

förvaltningen uppgick till 11 procent, i jämförelse 

med 10,3 procent under motsvarande period 

föregående år. Detta ställer krav på intensifierade 

insatser för att vända utvecklingen. 

Prioriterat är; åtgärder för att nå en  ekonomi i 

balans till 2020, arbete för att sänka den höga 

sjukfrånvaron, anpassa förvaltningens organisation 

till 2020, värdegrundsutbildning för alla 

medarbetare samt utveckling av uppföljningen av 

externa utförare av hemtjänst. 

Framåtblick 

Utveckling nationellt 

De senaste åren har Sverige varit inne i en hög-

konjunktur. Sysselsättningsgraden har varit hög, 

vilket påverkar de arbetade timmarna och i sin tur 

skatteunderlaget positivt. Nu spår Sveriges 

Kommuner och Landsting, SKL, i sin ekonomirapport 

från maj 2019, att högkonjunkturen kommer att avta 

vilket i sin tur kommer att påverka de arbetade 

timmarna negativt. Detta gör att skatteunderlaget 

kommer att minska samtidigt som det demografiska 

behovet ökar.  

Andelen personer i arbetsför ålder minskar i för-

hållande till äldre och yngre, vilket betyder att färre 

måste försörja fler inom den kommunala sektorn 

framöver. Fler äldre och yngre ger ett ökat behov av 

verksamhet och av investeringar i nya förskolor, 

skolor och äldreboenden. Utvecklingen innebär 

också att konkurrensen om arbetskraften ökar, 

vilket också kan driva på löneutvecklingen.  

SKL menar att det finns tre sätt för kommunerna att 

finansiera gapet mellan minskade intäkter och 

ökade kostnader; genom effektiviseringar, skattehöj-

ningar och ökade statsbidrag. Utmaningen måste 

mötas genom nya arbetssätt, ny teknik och förebyg-

gande insatser. Staten behöver ta ett större ansvar 

för välfärdsbehoven. Det är viktigt att underlätta så 

att fler kan jobba heltid och några år till. 

Aktuellt i Katrineholms kommun 

Förutsättningarna för Viadidakts verksamhet 

förändras snabbt. Arbetsförmedlingen reformeras 

till att bli en kontroll- och analysmyndighet. Den 

verksamhet som kvarstår går över i digitala forum 

med stora mått av självservice för de inskrivna. 

Förändringarna påverkar Viadidakts verksamhet 

redan, då det är en tydlig minskning i åtgärder, 

aktiviteter och samverkan. Viadidakt behöver också 

lägga mer resurser på att stötta personer att klara 

sina åtaganden digitalt hos Arbetsförmedlingen. 

Samtidigt har regeringen omfördelat 300 mnkr till 

Arbetsförmedlingen för insatser till bland annat 

utrikesfödda kvinnor. Bland annat nämns extra-

tjänster som en möjlighet. I vårändringsbudgeten 

föreslås en ytterligare ökning av anslagen till 

Arbetsförmedlingen med 340 mnkr, till insatser 

inom lokala jobbspår som Arbetsförmedlingen, 

kommuner och arbetsgivare ska samverkar kring.  

I dagsläget är det oklart hur medlen kommer att 

fördelas och hur det kan påverka Viadidakts 

verksamhet. 

Viadidaktnämnden och socialnämnden har i 

uppdrag att öka övergången till egen försörjning 

bland kvinnor och män som har försörjningsstöd.  

I juni presenteras en delrapport som beskriver 

aktiviteter för att bidra till att fler går till egen 

försörjning. Av de extra medel som var avsatta till 

detta uppdrag, 2 000 tkr, lämnar Viadidaktnämnden 

tillbaka 1 050 tkr till Katrineholms kommun för att 

hantera det besparingskrav som Katrineholms 

kommun har ålagt Viadidaktnämnden. Detta kan 

komma att påverka de aktiviteter som planerats för 

året.  

I planeringsdirektivet har nämnderna fått i uppdrag 

att ta fram en plan för arbetet med jämförelser och 

goda exempel. Socialnämnden har valt att fokusera 

på ekonomiskt bistånd. För att försörjningsstödet 

ska minska behöver klienterna komma till egen 

försörjning genom arbete, annan sysselsättning eller 

annan ersättning. Socialnämndens bedömning är att 

det kommer att krävas omfattande samarbete 

mellan flera förvaltningar och andra myndigheter för 

att kunna minska utbetalt försörjningsstöd. 

I juni öppnar Fritidsbanken, vilket kommer att 

innebära en ny verksamhet som kan kombinera 

språkträning med praktiskt servicearbete för 

Viadidakts deltagare. 

Kostnaderna för vinterväghållning har ökat mer än 

förväntat. Service- och teknikförvaltningen kommer 

att se över rutiner, arbetssätt och uppföljning. 

Under hösten 2019 kommer avtalet med KFAB 

gällande yttre skötsel omförhandlas. Beroende på 

utfallet påverkas service- och tekniknämndens 

verksamhet.  

Vid det nya gångfartsområdet Stadsparken/gamla 

brandstationen kommer konstverket Här och där av 

Fredrik Raddum att placeras under hösten 2019. 
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Årets gatufester inom Lyckliga Gatorna kommer att 

genomföras den 16 augusti i Nävertorp och den 

30 augusti i Sveaparken. 

Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan 

för förskolan, Lpfö 18, som träder i kraft den 1 juli 

2019. Bland annat har begreppen utbildning och 

undervisning förts in i läroplanen för att tydliggöra 

att förskolan är en del av skolväsendet. Samtidigt 

ersätts titeln förskolechef med rektor. 

Utbyggnaden av förskolor i kommunen fortsätter. 

Då service- och tekniknämndens verksamhet 

påverkas av den expansiva utbyggnaden är det 

viktigt att verksamheten också deltar i planeringen 

av utbyggnaden. Det är också viktigt at klargöra de 

ekonomiska fortsättningarna. 

Socialnämnden har fortsatt stora utmaningar för att 

minska underskottet. Åtgärdsplanen kommer följas 

upp och utvärderas för att säkerställa att det ger 

resultat. Rekrytering pågår av förvaltningschef och 

två avdelningschefer och de förväntas vara på plats 

först efter sommaren. 

Samtidigt som placeringar på externa institutioner 

ska minska, ska det förebyggande arbetet prioriteras 

för att förhindra sociala problem i framtiden. Tidigt 

föräldrastöd, främst i form av kulturanpassat 

föräldrastöd, är viktigt för att möta ökningen av våld 

i familjer och uppfostringsvåld. 

Socialnämnden ser en ökning av psykisk ohälsa 

både bland unga och vuxna. Många har behov av 

vård genom regionen, men på grund av långa 

väntetider hamnar personerna i socialnämndens 

omsorg för behandling, vilket ger ökade kostnader. 

För personerna innebär det också att de inte får rätt 

vård utifrån sin psykiska ohälsa. 

Inom vård- och omsorgsförvaltningen kommer 

arbetet med förberedelser för öppnandet av 

Dufvegården att intensifieras. Arbetet omfattar 

bland annat planering för inköp av inventarier, 

driftsättning och konstnärlig utsmyckning. Även 

framtagandet av en planering för eventuell 

renovering/evakuering av andra särskilda boenden 

har betydelse. Enligt den tidplan som nu utarbetas 

beräknas inflyttning av möbler och utrustning kunna 

starta i november 2020, medan de första brukarna 

förväntas kunna flytta in från 1 januari 2021. Denna 

planering, som innebär en viss förskjutning framåt 

jämfört med tidigare tidplan, sker för att säkerställa 

att slutbesiktning och vidtagande av eventuella 

åtgärder hinner ske före inflyttning. 

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft i januari 

2018. En länsgemensam riktlinje finns för arbetet, 

Trygg hemgång och effektiv samverkan. Hemgång 

ska kunna ske inom tre dagar från det att en patient 

är utskrivningsklar. Utvecklingen under det första 

tertialet visar att regionens efterfrågan ökar kring 

svårare och mer avancerad sjukvård i hemmet, vilket 

kan påverka vård- och omsorgsförvaltningen under 

resten av året. 

Upphandling av trygghetslarm för hemtjänsten 

pågår. Erfarenheter från nuvarande avtal och 

leverantörer gör att driftsäkerhet, flexibilitet och 

modern teknik prioriteras. Byte av leverantör och/ 

eller utrustning för personer som har hemtjänst 

behöver ske successivt. Implementering kommer 

sannolikt att ske under andra halvåret 2019 och 

kommer medföra behov av tillfälliga personal-

resurser när nedmontering och nyinstallation måste 

ske hemma hos varje brukare. 

Även upphandling av larm för särskilt boende äldre 

har initierats och kommer att medföra ett 

omfattande arbete med kravställning. Målsättningen 

är att kunna gå ut med upphandlingen i augusti. 

I februari remitterade regeringen en promemoria 

med förslag på ändringar i lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS). Förslagen 

innebär att behov av hjälp med andning och 

sondmatning ska utgöra sådana grundläggande 

behov som kan ge rätt till personlig assistans. 

Regeringen förväntas lämna en proposition senare 

under våren. I den promemoria som remitterats 

föreslås lagändringen träda i kraft redan den 1 juli 

2019. Förslaget kan få stor betydelse i enskilda 

ärenden, men berör totalt sett få individer. 

Inom kommunledningsförvaltningen fortsätter 

arbetet med att förebereda för en övergång till  

E-arkiv. 

Förberedelser för EU-valet den 24 maj påbörjades 

under 2018 och fortgår fram tills dess att valet är 

genomfört. 
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Tillväxt, fler jobb & ökad egen 
försörjning 

Lägesrapport 

Fler katrineholmare 

Genom födelseöverskott och fortsatt hög inflyttning 

ökade invånarantalet med 60 personer under det 

första kvartalet. Totalt har kommunen nu 34 610 

invånare. 

Arbete pågår för att utöka kommunens markreserv. 

Under 2018 togs kontakter med fastighetsägare och 

ytterligare kontakter kommer att tas. 

Förbättrat företagsklimat 

Katrineholms kommun har fått mycket bra resultat i 

NKI-undersökningen gällande bygglovhantering mot 

företag. Katrineholm placerade sig på andra plats av 

SBA-kommunerna och på fjärde plats av alla SKL-

kommuner. 

Ökad sysselsättning och egen försörjning 

I dagsläget finns cirka 280 deltagare i Viadidakts 

arbetsmarknadsinsatser, omkring 70 procent är 

utrikesfödda och de flesta har mycket kort 

utbildningsbakgrund och saknar grundläggande 

kunskaper i svenska språket.  

De personer som anvisas till Viadidakt från 

Arbetsförmedlingen är färre än föregående år, 

samtidigt som antalet deltagare från 

socialförvaltningarna ökar. Förändringen innebär 

fler deltagare som står längre ifrån 

arbetsmarknaden och som har större behov av stöd 

och insatser. Genom stimulansmedel från SKL för 

arbete med psykisk hälsa pågår en föreläsningsserie 

för deltagare på deras respektive hemspråk. 

En samverkansplattform har skapats mellan 

socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och 

Viadidakt, där parterna träffas kring individerna för 

att möta upp deras individuella svårigheter och 

behov. I mars infördes en processförändring så att 

den som ansöker om försörjningsstöd inom en 

vecka får träffa en arbetsmarknadscoach, som gör 

en kartläggning över personens utbildning,  

 

 

 

arbetslivserfarenhet, hälsa, med mera. Kontakt tas 

även med Arbetsförmedlingen. Syftet är att få in ett 

arbetsmarknadsperspektiv direkt med fokus på att 

komma vidare till egen försörjning. Det finns dock 

en osäkerhet över hur samarbetet med 

Arbetsförmedlingen kommer att fungera framöver.  

Som ett led i arbetet med att få fler personer 

anställningsbara och till egen försörjning har 

Viadidakt startat en kortutbildning inom vård samt 

en utbildning inom lokalvård i samverkan med 

berörda förvaltningar och näringslivet. 

I maj avslutas EU-projektet KVISK (Kreativa vägar till 

integration och sysselsättning genom Kultur). Syftet 

med projektet är att skapa en metod för hur 

nyanlända kulturarbetare kan etablera sig inom den 

kreativa arbetsmarknaden i Sverige. Målet var att 90 

deltagare skulle ha medverkat till och med mars 

2019. Projektet har reviderats och totalt deltog 64 

personer. Sweco har i uppdrag att genomföra en 

utvärdering av KVISK. Slutrapporten blir klar i maj. 

Ett resultat är att projektet implementeras i 

Eskilstunas folkhögskolas verksamhet. Därmed 

sprids erfarenheterna från KVISK inom ett större 

geografiskt område. 

Resultatmål 
 Invånarantalet ska öka till minst 35 500 personer 

vid mandatperiodens slut 

 Förbättrat företagsklimat  

 Växande och breddat näringsliv 

 Fler unga entreprenörer 

 Fler arbetstillfällen 

 Ökad sysselsättning 

 Ökad övergång från försörjningsstöd till egen 

försörjning 

 Minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd 
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Attraktiva boende- & livsmiljöer 
 

Lägesrapport 

Ökat bostadsbyggande 

Antalet ärenden gällande bygglovsansökningar har 

minskat, jämfört första tertialet 2018. Bygglovs-

ansökningar för enbostadshus har dock ökat, främst 

till följd av att avstyckningarna vid Djulö Backar och 

Ragnars gärde är klara. 

En detaljplan har vunnit laga kraft under perioden, 

Mörkhulta. Planen var överklagad och Mark- och 

miljööverdomstolen gav kommunen rätt. 

Attraktiv stadsmiljö 

I mars invigdes det andra av de två konstverken Det 

stora i det lilla i Talltullen, i samband med Kulturdag 

för barn. 

En tillbyggnad av stadsparkens restaurang som 

kommer ge ca 50 nya platser har påbörjats. Stora 

delar av tillbyggnaden kommer att få glasväggar och 

bli vinterbonad. Byggnation pågår och tillbyggnaden 

beräknas stå klar den 1 juli 2019. 

Bygglov är inlämnat på en tillgänglighetsanpassad 

toalett för allmänheten i Stadsparken. Den planeras 

uppföras på västra sidan av scenen och kommer att 

hållas öppen i samband med arrangemang på 

scenen i stadsparken. 

Trygga offentliga miljöer 

Varje år säkerhetsbesiktigas kommunens lekplatser, 

aktivitetsparker och utegym. Anmärkningar åtgärdas 

efter allvarlighetsgrad men behov av fortsatt 

upprustning kvarstår, vilket kommer att lyftas i 

budget inför kommande år.  

Säker och funktionell infrastruktur 

Som en del i arbetet med att uppnå resultatmålet att 

resandet med cykel och till fots ska öka, har 

planering gjorts inför tävlingen och kampanjen ”Gå 

och cykla till skolan”. Syftet med tävlingen är att 

främja barn och ungas hälsa, förbättra miljön samt 

förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer och 

kring skolorna. 

 

 

 

Kostnaden för vinterväghållningen har under årets 

första månader varit hög. Det beror på 

väderförhållanden, men också på ett dyrare avtal för 

vinterväghållning samt försök med sopsaltning. 

Resultatmål 
 Fler bostäder, med variation mellan olika 

bostadstyper och upplåtelseformer 

 Tryggare offentliga miljöer 

 Resandet med cykel och till fots ska öka 

 Resandet med buss och tåg ska öka 

 Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och 

cykelvägar 

 Alla katrineholmare ska erbjudas fiberbaserat 

bredband senast 2020 
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En stark & trygg skola för bättre 
kunskaper 

Lägesrapport 

Kunskapsfokus, trygghet och studiero 

I förskolan har barngruppernas storlek minskat de 

senaste åren och stort fokus har lagts på att komma 

till rätta med de höga sjukskrivningstalen. Under 

2018 togs en handlingsplan fram för att förbättra 

arbetsmiljön för chefer, barn och personal och 

stärka kvaliteten i verksamheten. Parallellt med 

denna positiva utveckling har dock andelen utbil-

dade förskollärare minskat. Det är osäkert om en 

positiv måluppfyllelse kommer att rapporteras för 

målet "Trygg och utvecklande förskoleverksamhet" 

vid årets slut. 

Målet "Fler elever ska klara målen i grundskolan och 

nå höga resultat" bedöms inte nås läsåret 2018/19. 

De kommunala 7-9 skolorna bedömer att andelen 

elever i åk 9 som blir behöriga till gymnasieskolans 

yrkesprogram kommer att minska jämfört med 

föregående år. Exempel på åtgärder är koncentra-

tionsläsning i matematik, svenska/svA och engelska, 

lovskola samt individuell plan för varje elev. 

Socialnämnden ser fortsatt goda resultat för de 

familjehemsplacerade barnen som är med i 

SkolFam.  

Elevenkäten våren 2019 visar att andelen elever som 

känner sig trygga i skolan ligger kvar på samma nivå 

som vid förra mätningen. Under årets första 

månader har det dock skett flera avstängningar i 

kommunens skolor och rapportering om verbala 

kränkningar sker ofta. Ett våldsförebyggande arbete 

med fokus på värdegrund har startats upp. Service- 

och teknikförvaltningen har gett möjlighet till fler 

pedagogiska luncher för att vända utvecklingen vid 

Järvenskolorna, där måltidsmiljön varit orolig. 

Utbildning för jobb eller fortsatta studier 

När det gäller "Fler elever ska klara målen i 

gymnasieskolan och nå höga resultat" är prognosen 

att elevernas resultat kommer att ligga kvar på 

samma nivå som förra året. Exempel på åtgärder är 

läxhjälp, specialpedagogiskt stöd, motiverande 

samtal via kurator samt extra stöd i matematik. 

 

 

 

Även om volymökningen har avstannat är volymerna 

inom vuxnas lärande fortfarande stora och kan 

påverka förutsättningarna att uppnå målet att fler 

ska klara målen i kommunal vuxenutbildning. Även 

åtgärder för att få ekonomi i balans kan förändra 

verksamhetens förutsättningar. Under våren har två 

nya rektorer tillträtt. Med två ordinarie rektorer på 

plats skapas bättre förutsättningar för stabilitet, 

trygghet och verksamhetsutveckling. 

Arbete har påbörjats utifrån ett uppdrag från 

Viadidaktnämnden om ökad genomströmning och 

förbättrad måluppfyllelse inom svenska för 

invandrare. Projektet suggestopedi inom svenska för 

invandrare är avslutat. Erfarenheterna kommer att 

användas inom befintlig verksamhet. 

En ny strategi för högre studier fastställdes av 

Viadidaktnämnden i februari. Stort fokus läggs på 

nätverkande och samverkan, både internt och 

externt, för att försöka tillgodose kommunens och 

näringslivets behov av utbildningar nu och framöver. 

Planering pågår för lärarutbildningar till 2020, 

ansökningar för nya och gamla yrkeshögskole-

utbildningar inför 2020 samt marknadsföring av 

kommande utbildningar. 

Resultatmål 
 Trygg och utvecklande förskoleverksamhet 

 Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå 

höga resultat 

 Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och 

nå höga resultat 

 Ökad trygghet i skolan 

 Mer fysisk aktivitet och utveckling av 

skolmåltiderna ska stärka barns och elevers 

hälsa och studieresultat 

 Fler studerande ska klara målen i kommunal 

vuxenutbildning 

 Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial 

nivå 
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Trygg vård & omsorg 
 

Lägesrapport 

Trygghet, delaktighet och livskvalitet 

Sedan 2018 pågår ett utvecklingsarbete inom den 

kommunalt utförda hemtjänsten, bland annat kring 

planering och processer. En prioriterad fråga har 

varit att snabbare kunna anpassa organisation och 

bemanning utifrån förändringar i brukarnas behov. 

Vidare har mindre kontaktlag skapats i avsikt att 

höja personalkontinuiteten för brukarna. Vidtagna 

åtgärder börjar ge effekt, både beträffande det 

ekonomiska resultatet och för brukare och 

medarbetare.  

I Katrineholms kommun kan brukarna fritt välja 

utförare av hemtjänst bland de företag som 

godkänts av vård- och omsorgsnämnden. I april 

hävdes avtalet med en av utförarna. Den aktuella 

utföraren hade relativt få brukare och flertalet valde 

vid avslutet en annan privat utförare. Det inträffade 

understryker vikten av att löpande arbeta med 

uppföljning av utförare av hemtjänst både för att 

säkerställa att dessa lever upp till ställda krav och för 

planeringen av den egna verksamheten. Ett snabbt 

avslut av en större utförare, där brukarna övergår till 

kommunal hemtjänst, skulle initialt medföra 

svårhanterade uppstartskostnader och 

kapacitetsproblem. 

Inom särskilt boende äldre framträder en delvis ny 

grupp resurskrävande brukare. Det rör sig om ett 

fåtal individer med behov och beteendemönster 

som medför en tydlig utmaning för verksamheten, 

bland annat incidenter med inslag av hot och våld. 

Verksamheten arbetar aktivt för att förebygga hot 

och våld och minska riskerna i arbetet. Målet är att 

säkerställa en god omvårdnad anpassad för dessa 

och andra brukare och en trygg arbetsmiljö.  

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter har 

under det första tertialet varit föremål för extern 

granskning. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

har gjort ett tillsynsbesök med verksamhetstillsyn av 

Furulidens äldreboende, uppföljning av anmälningar  

enligt lex Maria och lex Sarah samt uppföljning av 

tidigare verksamhetstillsyner avseende systematiskt  

 

 

 

kvalitetsarbete. På uppdrag av kommunens 

revisorer har en revisionsbyrå granskat om vård- 

och omsorgsnämnden säkerställer en ändamåls-

enlig styrning och ledning av äldreomsorgen. 

Granskningen fokuserade bland annat på riktlinjer 

och rutiner för myndighetsutövning samt former för 

uppföljning av fattade beslut. De formella svaren 

från IVO:s och revisorernas granskingar väntas 

inkomma under det andra tertialet.  

Inom ramen för den uppföljning som genomförts av 

vård- och omsorgsförvaltningens organisation har 

det framkommit behov av att arbeta med värde-

grundsfrågor. Det har även fångats upp i analyser av 

avvikelser. Ett arbete för att implementera och 

förstärka värdegrundsarbetet har initierats och en 

utbildningssatsning för all personal planeras starta 

under andra halvåret 2019.  

Sociala insatser för att minska utsatthet och 

utanförskap 

Den öppna fritidsverksamheten för barn och unga 

inom Lyckliga Gatorna bidrar till ökad social trygg-

het, både för dem som deltar i verksamheten och 

för boende i de områden där verksamheten bedrivs, 

genom exempelvis minskad skadegörelse och 

klotter. På individnivå märks hur trygga relationer 

leder till ökat livsutrymme. Utöver den löpande 

verksamheten har en världskonsert "Fest i stan" 

samt två vardagsfester för hela familjen genomförts 

under våren. Ett viktigt syfte med vardagsfesterna är 

att nå barnens föräldrar. 

Flera aktiviteter för att färre barn och unga ska ut-

sättas för risk att skadas till följd av eget eller andras 

bruk av tobak, alkohol eller narkotika har planerats. 

En kommunövergripande informations- och anti-

langningskampanj kring alkohol genomförs i sam-

verkan med polisen. Gymnasieungdomar kommer 

erbjudas feriearbete som ANDTS-ambassadör. Syftet 

är att öka kunskapen kring det förebyggande 

ANDTS-arbetet. ANDTS står för alkohol, narkotika, 

dopning, tobak och spel 
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Minskade kostnader för placeringar 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att 

kostnaden för köp av boendeplatser för brukare 

inom LSS kommer att minska något under 2019, då  

två externa placeringar kunnat avslutas. Vård- och 

omsorgsförvaltningen efterstävar alltid att i första  

 

hand åstadkomma hemmaplanslösningar. I de fall 

verksamheten köper plats på boende hos andra 

utförare sker kontinuerligt en prövning av om 

förutsättningarna utvecklats så att brukaren kan 

flyttas hem. I dagsläget köper förvaltningen fem 

boendeplatser av andra utförare för brukare inom 

LSS. 

För att minska antalet placeringar, främst vuxna 

placerade på externa behandlingshem, har social-

nämnden utökat öppenvården med fler lägenheter 

för att undvika att personer blir kvar på behandlings-

hem på grund av att de inte har boende. I juni 

kommer öppenvården förstärkas ytterligare, med 

jour kvällar och helger samt fler behandlings-

metoder för personer med samsjuklighet. De som 

genomgår missbruksbehandling i öppenvården 

erbjuds också ett digitalt stöd på kvällar och helger. 

För att undvika placeringar av barn, ungdomar och 

föräldrar har en rutin tagits fram för att insatser från 

öppenvården ska användas i tidigare skede, helst 

redan under utredningstiden. Nätverksmöten ska 

genomföras i inledningsskedet av utredningen för 

att se om det finns andra personer i nätverket som 

kan vara ett skydd och stöd för barnet. 

Resultatmål 
 Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en 

positiv upplevelse kring bemötande, förtroende 

och trygghet  

 Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare 

inom vård och omsorg 

 Måltiderna för brukare inom vård och omsorg 

ska utvecklas  

 Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg  

 Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande 

 Anhörigstödet ska utvecklas 

 Förebyggande och tidiga insatser för barn och 

unga ska prioriteras  

 Fler ska få en förbättrad situation efter kontakt 

med individ- och familjeomsorgen 

 Öppna insatser och hemmaplanslösningar ska 

användas i ökad utsträckning inom individ- och 

familjeomsorgen 

 Kommunens kostnader för placeringar ska 

minska 

 Färre barn och unga ska utsättas för risk att 

skadas till följd av eget eller andras bruk av 

tobak, alkohol eller narkotika 
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Ett rikt kultur-, idrotts- & 
fritidsliv 

Lägesrapport 

Goda möjligheter till en innehållsrik fritid för 

alla 

Som en av sex kommuner är Katrineholm med i 

folkhälso-och integrationsprojektet Hela orten rullar. 

Projektet sker i samarbete med Skateboardklubben, 

med stöd från Riksidrottsförbundet och Svenska 

Spels gemensamma satsning Framåt för fler i rörelse 

som syftar till att få fler att röra på sig och att ingå i 

ett positivt sammanhang. 

Den stora bassängen i simhallen har varit stängd på 

grund av renovering sedan våren 2018. Detta har 

medfört konsekvenser för föreningsverksamhet, 

simundervisning och besökare. Under våren har ett 

tilläggsarbete beviljats för att få ett heltäckande 

tätskikt i den nyrenoverade simhallen. Detta medför 

att simhallen kommer hållas helt stängd under 

perioden maj-augusti.  

En struktur för formaliserad samverkan mellan vård- 

och omsorgsförvaltningen och kulturförvaltningen 

har fastställts. Syftet är att bidra till att verksamhe-

ternas gemensamma målgrupper erbjuds en bred 

och anpassad kulturell verksamhet. Utgångspunkten 

är att säkra en kontinuitet i samarbetet mellan 

förvaltningarna för att öka invånarnas möjlighet att 

ta del av kulturutbudet i kommunen. Kultur är både 

en friskfaktor och en viktig del av livets alla skeden. 

Samarbetet är ett verktyg för att fortsätta att 

utveckla aktiviteterna inom äldreomsorgen. I mars 

prövades exempelvis konstvisning på film samt 

konstverkstad med konstpedagog på Lövåsgården. 

Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga 

ska prioriteras. Som ett led i detta erbjuds barn och 

unga fritidsaktiviteter inom Lyckliga Gatorna. 

Verksamheten fortsätter att växa och aktiviteter 

kommer ordnas under hela sommarlovet.  

Ett aktivt kulturliv 

Arbetet för att sänka trösklarna till Konsthallen har 

fortsatt, bland annat genom särskilda visningar för 

äldre och en satsning på föreläsningar om samtids-

konst och samtal kring vad konst egentligen är.  

 

 

 

Kulturförvaltningen arbetar sedan årsskiftet också 

med ett nytt utställningskoncept där så kallat 

bredare utställningar blandas med lite smalare 

utställningar. Under april-maj visas en utställning 

med konstnären Stina Wollter, som vid vernissaget 

lockade ca 600 besökare. 

Teaterlokalen Turbinen, som var helt färdigställd i 

slutet av december, har under våren i stort sett varit 

fullbokad. Scenkonst Sörmland i samverkan med 

Unga Klara har spelat för skolor och under påsken 

spelade Teater Orka I mellandödens land 

Resultatmål 
 Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och 

fritidslivet 

 Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska 

prioriteras 

 Jämställda kultur-, idrotts- och 

fritidsverksamheter 
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Hållbar miljö 
 

Lägesrapport 

Minskad klimatpåverkan och ökad 

energieffektivitet 

För att minska åtgången av proteinlivsmedel och 

istället öka det vegetariska altenativet görs en 

översyn av serveringsflödet i kommunens måltids-

verksamhet. Även matsvinnet förväntas minska. 

Samtidigt fortsätter kostnaderna för livsmedel att 

öka, vilket påverkar arbetet med att nå målen för 

ekologiska livsmedel.  

Det planeras och projekteras för nya omklädnings-

rum och nya lokaler med god arbetsmiljö för perso-

nalen på Backavallen. Köldmediet till isytorna 

planeras att bytas ut till ett miljö- och hälsovänligt 

alternativ. För att processerna med projektering, 

upphandling och byggnation ska hinnas med 

kommer ett inriktningsbeslut kring omfattning av 

projekten behöva fattas redan under våren 2019.  

Rent vatten 

Utifrån antagen dagvattenplan och dagvattenpolicy 

pågår arbete med olika åtgärder för att förebygga 

och hantera de utmaningar avseende dagvatten-

hantering som finns. Många projekt är genomförda 

eller pågående och ett antal kvarstår. Det gäller 

bland annat utredning om eventuellt införande av 

dagvattentaxa. Gällande lagstiftning är komplex och 

till stor del rättsligt oprövad. 

Upphandlingen till sjöreningsprojektet LIFE IP Rich 

Waters Öljaren är inne i sitt slutskede och 

tilldelningsbeslut är utskickat till entreprenör. Med 

projektet har Katrineholms kommun blivit antagen 

att som en av tolv kommuner i fyra länder runt 

Östersjön delta i programmet Baltic Sea City 

Accelerator. Programmet har som mål att stötta 

kommuner runt om Östersjön med deras mål när 

det gäller vatten. Via projektet i Öljaren finns nu 

goda förutsättningar för Katrineholms kommun att 

spela en viktig roll för att lösa de utmaningar som 

både lokala vatten och Östersjön står inför. 

Resultatmål 
 Ökad andel miljöfordon i kommunens 

verksamheter 

 Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler 

 Ökad solelproduktion 

 Minskade utsläpp av näringsämnen och 

föroreningar till sjöar och vattendrag 

 Nedskräpningen ska minska 

 Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva 

åtgärder och naturskydd 

 Klimatsmartare måltider i kommunens 

måltidsverksamhet
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Attraktiv arbetsgivare & effektiv 
organisation 

Lägesrapport 

Tryggad kompetensförsörjning 

En ny kommunjurist är rekryterad och börjar sin 

anställning på kommunledningsförvaltningen i 

september. Den tidigare säkerhetschefen avslutade 

sin tjänst i mars. En tillförordnad säkerhetschef är 

på plats under resten av året. 

Socialnämnden har under våren tagit emot flera 

studenter och under sommaren erbjuds flera av 

dem utbildningstjänster. 

Hälsofrämjande arbetsplatser 

Som en del i arbetet med att uppnå resultatmålet en 

förbättrad hälsa för kommunens medarbetare, 

pågår planering av en kommunövergripande 

hälsovecka under vecka 38. 

Upphandlad leverantör av städtjänster har inte 

levererat enligt avtal, vilket påverkar arbetsmiljön för 

medarbetare och elever. Arbetet med tät 

uppföljning och kontroll fortsätter för att få till stånd 

en förändring. Nuvarande avtal löper till och med 

september 2020. 

Effektiv organisation 

Kommunledningsförvaltningen har påbörjat en 

översyn av förvaltningarnas organisering av 

receptioner, med utgångpunkt från Kontaktcenter. 

Syftet är att se vilka möjligheter till effektivisering 

som finns genom att samarbeta i större utsträckning 

och därmed nyttja personal och lokaler på ett bättre 

sätt. 

Kommunens nya affärssystem håller på att 

implementeras och utbildningar pågår. Det innebär 

att förutsättningarna för fortsatt utveckling av inköp, 

uppföljning samt planering finns på plats.  

Kommunledningsförvaltningen har genomfört 

utbildning för politiker med anledning av ny mandat-

period. Drygt 100 politiker deltog.  

Socialförvaltningen har gjort en mindre 

organisationsförändring som träder i kraft i maj.  

 

 

 

Myndighetsavdelningen delas i två avdelningar, en 

för barn, unga och familj samt en för ekonomiskt 

bistånd och vuxna. Rekrytering av två avdelnings-

chefer pågår. Genom att dela avdelningen kommer 

arbetet med åtgärder kunna göras mer riktat och 

djupgående. Avvecklingen av konsulter följer plan, 

fem konsulter avslutas under våren och tre 

konsulter kommer att avslutas under hösten. Den 

nya länsgemensamma socialjouren startade i mitten 

av mars. 

Ett förslag till justering av vård- och omsorgsförvalt-

ningens organisation har tagits fram. En omfattande 

uppföljning av den nuvarande organisationen 

genomfördes under hösten 2018. I mars bjöd 

förvaltningschefen in samtliga enhetschefer till 

samtal kring hur organisationen tillgodoser 

enhetschefernas behov av stöd. Genom att minska 

antalet verksamhetsområden från fem till tre ska 

samverkan förbättras och helhetsperspektivet 

stärkas. Syftet är att skapa en organisation med ökat 

fokus på samordning och ge bättre förutsättningar 

för styrning, effektivitet och delaktighet. Målet är att 

förslaget till organisation ska kunna fastställas 

formellt före sommaren.  

Resultatmål 
 Säkrad kompetensförsörjning 

 Ökat medarbetarengagemang  

 Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare 

 Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka 

 Ökad digital delaktighet  

 Ökad effektivitet genom nya samverkansformer 

internt och externt 

 Resultatet ska uppgå till minst en procent av 

skatteintäkterna 

 Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än 

skatteintäkterna 

 Avskrivningar ska under mandatperioden inte 

överstiga tre procent av driftbudgeten 
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Ansvarsområden & volym-
utveckling 
Kommunkoncernen 

 

Kommunens ägarandel anges inom parantes efter bolagsnamnet, dvs. för helägda bolag 100 procent och för 

delägda bolag en mindre andel. *Ägs genom koncernbolag. 
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Kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation 

 

 

Förkortningar 

KS Kommunstyrelsen VIAN Viadidaktnämnden 

BIN Bildningsnämnden VON Vård- och omsorgsnämnden 

BMN Bygg- och miljönämnden KFAB Katrineholms Fastighets AB 

KULN Kulturnämnden KIAB Katrineholms Industrihus AB 

STN Service- och tekniknämnden KVAAB Katrineholm Vatten och Avfall AB 

SOCN Socialnämnden VSR Västra Sörmlands Räddningstjänst 
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Volymutveckling 
I tertialrapporten har förvaltningarna haft möjlighet 

att välja ut vilka volymmått som är möjliga och 

relevanta att redovisa per 30 april. Rapporteringen 

nedan omfattar därför inte samtliga volymmått i 

övergripande plan med budget 2019-2021. 

Kommunstyrelsen 

Volymmått 

Utfall 

tertial 

2019 

Prognos 

2019 

Utfall 

2018 

Antal leverantörsfakturor 24 879 75 000 77 577 

Antal lönespecifikationer 23 324 71 100 70 840 

Antal fullvärdiga e-tjänster 2 50 Nytt 

mått 

Antal ärenden hos 

konsumentvägledningen 

49 147 Nytt 

mått 

Antal företagsbesök enligt 

näringslivsrådets 

samverkansprogram 

44 100 Nytt 

mått 

 

Arbetet med uppdraget att skapa 50 nya, fullvärdiga 

e-tjänster pågår och två fullvärdiga e-tjänster har 

skapats i år. Fokus under årets första månader har 

varit utbildning och plattformsuppgradering. 

Bildningsnämnden 

Volymmått 

Utfall 

tertial 

2019 

Prognos 

2019 

Utfall 

2018 

Antal barn i förskola inkl. 

pedagogisk omsorg 2 001 1965 1 891 

Antal elever i grundskola 4 037 3 959 3 933 

Antal elever i 

grundsärskola 82 79 86 

Antal barn i fritidshem 1 364 1 405 1 365 

Antal elever i 

gymnasieskolan 1 247 1 246 1 217 

Antal elever i 

gymnasiesärskolan 53 48 45 

Antal barn i kulturskolans 

verksamhet (ämneskurs) 686 700 681 

Antal elever som deltar i 

modersmålsundervisning 713 720 703 

 

Antalet barn i förskola och antalet elever i gymnasie-

skola följer budgeterat antal. Antalet elever grund-

skola har ökat och överstiger budgeterat antal elever 

vilket påverkar kostnaderna för utbetald skolpeng. 

Bygg- och miljönämnden 

Volymmått 

Utfall 

tertial 

2019 

Prognos 

2019 

Utfall 

2018 

Antal inkomna 

bygglovsansökningar 97 280 302 

Antal strandskyddsärenden 3 8 18 

Antal anmälningsärenden, 

icke lovpliktiga åtgärder 46 140 156 

Antal ansökningar om 

förhandsbesked om 

bygglov 0 2 3 

Antal antagna detaljplaner 0 12 5 

Tillsynsuppdrag miljöskydd 47 160 98 

Tillsynsuppdrag hälsoskydd 38 100 119 

Tillsynsuppdrag livsmedel 83 289 289 

Inkomna 

avloppsansökningar 60 200 142 

Antal miljö- och 

hälsoskyddsärenden totalt 1 132 2 200 2 167 

 

Antalet inkomna ansökningar angående bygglov och 

strandskyddsdispenser har under perioden varit 

något lägre än föregående år. 

Kulturnämnden 

Volymmått 

Utfall 

tertial 

2019 

Prognos 

2019 

Utfall 

2018 

Arrangemangsbidrag, 

beviljade 6 30 24 

Ungdomsbidrag ”Snabba 

stålar”, beviljade 2 15 11 

Antal besökare i 

Kulturhuset 85 427 260 000 259 698 

Besök på Kulturhusets 

konstutställningar 9 731 23 000 18 306 

Utlån av e-media 3 309 11 000 8 784 

Utlån per invånare 2,1 6,0 6,2 

varav lån per invånare på 

huvudbiblioteket 60% 60% 62% 

varav lån per invånare på 

skolbibliotek/filial 40% 40% 38% 

Antal besökare på 

Perrongen, Lokstallet 18 408 75 000 75 833 

 

Antalet besök till Kulturhuset Ängeln mäts via tre 

entréer; huvudentrén, MerÖppet-entrén samt via 

Kontaktcenter. 
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Service- och tekniknämnden 

Volymmått 

Utfall 

tertial 

2019 

Prognos 

2019 

Utfall 

2018 

Antal besökare i simhallen 23 000 89 000 79 437 

Antal lunchportioner Duve-

holmsgymnasiet och KTC 52 288 150 000 149 599 

Antal portioner matlåda 

äldreomsorg 13 125 40 000 39 374 

 

Antalet besökare i simhallen påverkas av pågående 

reparationer och medförande stängning, helt- eller 

delvis. Både utfall och prognos påverkas. Efter 

planerad öppning i augusti beräknas verksamheten 

vara i full gång. Tidigare prognos om 135 000 

besökare revideras till 89 000. 

Det är en högre planerad frånvaro på grund av 

praktik för eleverna vid Duveholmsgymnasiet och 

KTC. Detta innebär minskat antal lunchportioner. 

Tidigare prognos om 170 000 lunchportioner 

revideras till 150 000. 

Antal portioner matlåda äldreomsorg har successivt 

minskat de senaste åren. Under senhösten kommer 

nya rutiner med en tiorättersmeny per vecka att 

erbjudas. Tidigare prognos om 45 000 matlådor 

revideras till 40 000 matlådor. 

Socialnämnden 

Volymmått 

Utfall 

tertial 

2019 

Prognos 

2019 

Utfall 

2018 

Antal hushåll som beviljats 

ekonomiskt bistånd, 

genomsnitt per månad 602 550 599 

Antal ensamkommande barn 

och unga 45 35 49 

Antal utnyttjade vårddygn i 

familjehem, ensam-

kommande barn och unga 4 518 12 000 14 944 

Antal utnyttjade vårddygn i 

stödboende/HVB, ensam-

kommande barn och unga 1 065 4 000 4 571 

Antal utnyttjade vårddygn i 

familjehem, barn och unga 

exkl ensamkommande 8 684 22 000 24 078 

Antal utnyttjade vårddygn på 

institution, barn och unga 

exkl ensamkommande 1 878 7 000 6 649 

Antal utnyttjade vårddygn på 

institution, vuxna 2 567 7 000 7 690 

Antal utnyttjade vårddygn på 

Vårnäs, öppet intag 643 1 300 1 238 

Antal pågående insatser, 

kontaktfamiljer/ 

kontaktpersoner 56 100 81 

Volymmått 

Utfall 

tertial 

2019 

Prognos 

2019 

Utfall 

2018 

Antal ärenden spelmissbruk 

4  

Nytt 

mått 

Antal kvinnofridsärenden 22 140 125 

Antal sociala kontrakt 96 90 94 

Antal stadigvarande 

serveringstillstånd 30 35 30 

Antal inkomna 

aktualiseringar 1 575 5 000 4 314 

Antal startade utredningar 620 2 200 2 005 

Antal avslutade utredningar 691 2 000 1 940 

Antal pågående utredningar 1 040 450 449 

Viadidaktnämnden 

Volymmått 

Utfall 

tertial 

2019 

Prognos 

2019 

Utfall 

2018 

Producerade 

verksamhetspoäng 

gymnasial nivå 161 650 340 000 407 000 

Producerade 

verksamhetspoäng 

grundläggande nivå 74 464 160 000 160 000 

Antal studerande 

inom svenska för 

invandrare, sfi, per 

månad 

619 

63% kv,  

37% män 550 

626  

59% kv 

41% män 

Antal deltagare i 

arbetsmarknads-

åtgärd i Katrineholm 

anvisade av 

socialförvaltningen 

220 

49% kv, 

51% män 400 

285 

48% kv, 

52% män 

Antal deltagare i 

arbetsmarknads-

åtgärd i Vingåker 

anvisade av 

socialförvaltningen 

58 

53% kv,  

47% män 80 

73 

48% kv, 

52% män 

Antal deltagare i 

arbetsmarknads-

åtgärd i Katrineholm 

anvisade av 

Arbetsförmedlingen 

37 

65% kv, 

35% män 100 

163 

47% kv, 

53% män 

Antal deltagare i 

arbetsmarknads-

åtgärd i Vingåker 

anvisade av 

Arbetsförmedlingen 

9 

67% kv, 

37% män 20 

20 

55% kv, 

45% män 

 

Fortsatt högkonjunktur gör att elevtillströmningen 

till gymnasial vuxenutbildning inte har utvecklats 

som förväntat. Den tidigare prognosen för 

producerade verksamhetspoäng revideras från 

410 000 till 340 000 poäng. 

Antalet studerande inom sfi är högre än 

prognosticerat. Det bedöms bero på ett fortsatt 
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inflöde, men också på att det är för få som slutför 

sina studier och blir klara med sfi. Det finns 

tendenser att kön till sfi minskar, i dagsläget står 23 

personer i kö, och ett utvecklingsarbete för att öka 

genomströmningen är påbörjat. Prognosen för helår 

kvarstår. 

Prognosen för producerade verksamhetspoäng  

på grundläggande nivå har sänkts, från 200 000 till 

160 000. En orsak bedöms vara att det är för få 

elever som kommer vidare från sfi till grundläggan-

de studier. Ett utvecklingsarbete är påbörjat men det 

är osäkert vilka effekter det kan ge redan i år. 

Prognosen för det totala antalet deltagare i arbets-

marknadsåtgärd under 2019 är oförändrad men det 

är fler deltagare anvisade från socialtjänst och färre 

med anvisning från Arbetsförmedlingen. Det beror 

bland annat på att Arbetsförmedlingens 

organisation och arbetssätt förändras. Flertalet 

personer som är aktuella hos Arbetsförmedlingen 

skrivs istället in i Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder 

via socialtjänsten. Viadidakt och socialtjänsten har 

också utvecklat ett nytt arbetssätt, vilket genererar 

fler inskrivna från socialtjänsten. 

Vård- och omsorgsnämnden  

Volymmått 

Utfall 

tertial 

2019 

Prognos 

2019 

Utfall 

2018 

Utförda hemtjänsttimmar 

per månad, intern regi 14 587 14 700 15 480 

Utförda hemtjänsttimmar 

per månad, extern regi 7 283 7 500 6 602 

Personlig assistans beviljad 

enligt socialförsäkrings-

balken, enbart de 20 första 

timmarna per vecka, internt 

utförd 7 949 8 700 7 535 

Personlig assistans beviljad 

enligt socialförsäkrings-

balken, enbart de 20 första 

timmarna per vecka, externt 

utförd 11 617 11 700 11 663 

Personlig assistans enligt 

LSS, internt utförd 638 650 908 

Personlig assistans enligt 

LSS, externt utförd 6 549 6 570 6 156 

Belagda platser på LSS-

boende 145 145 138 

Externa placeringar LSS 5 5 5 

Antal brukare med daglig 

verksamhet inom LSS per 

månad 241 250 237 

Beviljade timmar 

boendestöd per månad 1 336 1 350 1 333 

I jämförelse med föregående år minskar antalet 

redovisade hemtjänsttimmar i intern regi. 

Förändringen bedöms till stor del förklaras av en 

bättre kontroll och hantering av tidsredovisningen 

än tidigare. Därutöver noteras att antalet brukare i 

intern regi minskat något. Ökningen av hemtjänsten 

inom extern regi ska ses mot bakgrund av att allt fler 

brukare väljer en annan utförare än kommunen. 

Nya utförare av extern hemtjänst har också 

tillkommit. 

Den kommunalt utförda personliga assistansen 

enligt LSS minskar, samtidigt som den kommunalt 

utförda personliga assistansen enligt 

socialförsäkringsbalken ökar. En tydligt bidragande 

orsak till denna utveckling är att Försäkringskassan 

fattat ett beslut som medför att en brukare enligt 

LSS övergår till assistansersättning. I övrigt förklaras 

förändringarna vad gäller såväl internt som externt 

utförd personlig assistans av tillkommande ärenden 

och förändringar i brukarnas behov. Totalt sett ökar 

den personliga assistansen under perioden i 

jämförelse med föregående år. 

Inom daglig verksamhet enligt LSS noteras också en 

ökning, som dessutom ser ut att fortsätta. 

Förvaltningen har i dagsläget kunskap om ytterligare 

14 brukare som kan bli aktuella efter sommaren när 

de avslutat gymnasiesärskolan. 
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Personalredovisning 

Lägesrapport 
Antalet månadsanställda fortsätter öka i takt med 

volymutvecklingen inom kommunens verksamheter. 

Andelen månadsanställda som arbetar heltid har 

minskat något, -1,2 procent för kvinnor och –

0,3 procent för män. Utvecklingen kommer att följas 

för att inte andelen som arbetar heltid ytterligare 

ska minska.  

Sjukfrånvaron har minskat något, både totalt och för 

månadsanställda, jämfört med motsvarande period 

2018. Nivån är fortsatt hög. Sjukfrånvaron har 

minskat mer bland män än bland kvinnor. Det finns 

en stor variation mellan kommunens förvaltningar. 

Inom alla förvaltningar utom tre har sjukfrånvaron 

minskat. Inom bildningsförvaltningen har det arbete 

som påbörjades 2018 inom förskolan, med ett 

närmare samarbete mellan chef och HR, börjat ge 

effekt. Inom vård- och omsorgsförvaltningen har 

sjukfrånvaron ökat, men extra insatser  

 

 

tillförts från HR för att kunna stötta cheferna. Inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen påverkar långtids- 

sjukrivningar som ej är arbetsrelaterade. Service- 

och teknikförvaltningen ser en ökning och har 

påbörjat ett omtag för att sänka sjukskrivningstalen 

igen. Inom Viadidakt har sjukskrivningstalen ökat, 

män har den högsta frånvaron. Flera chefsbyten ses 

som en bidragande orsak till ökningen. 

Det finns en god insikt om rehabilitering bland 

kommunens chefer. Kontinuitet i ledarskapet är en 

faktor för att lyckas med att minska sjukfrånvaron. 

Det utökade stödet från personalavdelningen med 

rehabkoordinator är en annan faktor. Ett närmare 

samarbete med företagshälsovården, regionen och 

Försökringskassan är nödvändigt för att öka 

möjligheterna att ytterligare sänka sjukfrånvaron 

och för en effektivare rehabilitering och återgång i 

arbete. 

 

 

Personalnyckeltal  Tertial 2019 Tertial 2018 

Mätdatum 

 

Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 

Attraktiv arbetsgivare        

Antal månadsanställda personer 3 389 2 699 703 3 295 2 613 682 30/4 

Andel månadsanställda som arbetar 

heltid 77,3 % 74,6 % 87,8 % 78,3 % 75,8 % 88 % 30/4 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, 

månadsanställda med deltidsanställning 73,1 % 74,4 % 62,8 % 73 % 73,4 % 65,7 % 30/4 

Hälsa        

Total sjukfrånvaro 7,8 % 8,3 % 5,9 % 8,0 % 8,4 % 6,8 % 1/12-28/2 

Sjukfrånvaro månadsanställda 8,1 %   8,4 %   1/12-28/2 

varav sjukfrånvaro <15 dagar 3,1 %   3,2 %   1/12-28/2 

varav sjukfrånvaro 15-90 dagar 1,5 %   1,6 %   1/12-28/2 

varav sjukfrånvaro >90 dagar       1/12-28/2 

Personalkostnader        

Sjuklönekostnad som andel av total 

lönekostnad 
2,8 %   2,5 %   1/1-30/4 

Kostnad övertid inkl mertid som andel av 

total lönekostnad 
0,5 % 

  
0,7 % 

  
1/1-30/4 
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Ekonomisk redovisning 

Ekonomiskt utfall och helårsprognos enligt driftsredovisningen 

Belopp i tkr 

Utfall jan-

apr 2019 

Budget 

jan-apr 

2019 

Budget-

avvikelse 

jan-apr 

2019 

Redovisat 

jan-apr 

2018 

Budget 

2019 

Ekonomi 

i balans 

2019  

KS §55 

Helårs-

prognos 

avvikelse 

2019 

Kommunfullmäktige/politisk ledning -3 427 -4 090 663 -3 010 -12 279   0 

Kommunstyrelsen -54 786 -60 500 5 714 -67 983 -184 957 2 600 2 600 

Bygg- och miljönämnd 0 0 0 -129 0   0 

Service- och tekniknämnden -41 791 -34 906 -6 885 -34 845 -103 538 1 700 1 700 

Socialnämnden -75 094 -60 203 -14 891 -66 595 -180 681   -29 800 

Kulturnämnden -15 043 -13 503 -1 541 -9 633 -37 430 600 600 

Bildningsnämnden -287 350 -277 959 -9 392 -264 506 -839 437 14 100 14 100 

Vård- och omsorgsnämnden -231 055 -234 206 3 151 -221 149 -712 422   5 200 

Viadidaktnämnden -21 339 -20 751 -588 -18 166 -62 585 1 000 1 050 

Summa nämnder -729 887 -706 118 -23 769 -686 016 -2 133 329 20 000 -4 550 

                

Finansförvaltningen 731 659 716 447 15 212 700 934 2 155 198   8 000 

Summa finansförvaltningen 731 659 716 447 15 212 700 934 2 155 198 0 8 000 

                

RESULTAT 1 772 10 330 -8 558 14 918 21 869 20 000 3 450 

Prognostiserat resultat 2019             25 319 

 

Kommentarer till driftsredovisningen 

Driftsredovisningen visar nämndernas nettokostna-

der i förhållande till budget. Utfallet för perioden 

januari till april kan även jämföras med samma 

period föregående år. Utfallet per 30 april kan ses 

som en ögonblicksbild av verksamheten. Även om 

nämnden visar en avvikelse per 30 april, kan det 

ändå finnas skäl till att prognosen vid årets slut 

ligger inom den budgeterade ramen. Det kan till 

exempel handla om kostnader/intäkter som saknas i 

utfallet, eller kostnader för helår som inte 

periodiserats. 

Katrineholms kommuns resultat till och med april 

visar på +1,8 mnkr, vilket är en negativ avvikelse mot 

budget på -8,6 mnkr. Det prognostiserade resultatet 

för 2019 uppgår till +25,3 mnkr vilket är 3,5 mnkr 

högre än helårsbudgeten på 21,9 mnkr.  

Kommunens nettokostnader har ökat med 5,3 pro-

cent under årets första fyra månader i jämförelse 

mot samma period 2018, och prognosen för helåret 

visar på en ökning med 2,4 procent. Kommunens 

skatteintäkter har ökat med 2,4 procent, för året 

förväntas ökningen bli 3,7 procent.  För att ha 

möjlighet att finansiera den framtida kommunala 

välfärden är det viktigt att ha kontroll över 

kostnadsutvecklingen i kommunen. Katrineholms 

kommun har goda ekonomiska förutsättningar och 

utmaningen är att fortsätta den gynnsamma 

utvecklingen. För att möta framtidens 

volymutvecklingar och oförutsedda kostnader är det 

viktigt att fortsätta dämpa kostnaderna för att dessa 

inte långsiktigt ska öka mer än skatter och bidrag.  

Kommunens driftsredovisning är uppdelad i två 

områden; nämnder och finans. 

Nämnder 

Nämndernas prognoser visar en helårprognos på en 

negativ avvikelse mot budget på -4,6 mnkr. Det är 

endast socialnämnden som har lämnat en prognos 

på en negativ avvikelse mot budget vid årets slut. 

Övriga nämnder har lämnat positiva prognoser i 

jämförelse mot budget. 

På kommunstyrelsen i mars uppmanades samtliga 

nämnder att vidta åtgärder för ekonomi i balans. 

Socialnämndens resultat för helåret prognostise-
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rades då till ett underskott på -30 mnkr och vård- 

och omsorgsnämndens till -7,4 mnkr, förutsatt att de 

klarade av sina tidigare sparbeting på 17 mnkr var. 

Övriga nämnder uppmanades att vidta åtgärder 

motsvarande 20 mnkr. Beloppen som redovisas i 

driftsredovisningen i kolumnen ”Ekonomi i balans 

2019 KS § 55” är de belopp som kommunstyrelsen 

uppmanade nämnderna att visa vid årets slut för att 

kommunen som helhet ska uppnå ekonomi i balans 

(KS 2019-03-27 §55).  

Samtliga nämnder har tagit fram åtgärder för att 

klara uppdraget. Den stora utmaningen ligger i att 

hitta långsiktiga lösningar. En stor del av åtgärderna 

för 2019 består av kortsiktiga åtgärder som 

vakanshållning av tjänster och minskade kostnader 

för utbildningar, vilket på längre sikt kan leda till 

kostnadsökningar. 

Kommunstyrelsens helårsprognos ligger på 

+2,6 mnkr, jämfört mot budget. Vakanshållning, 

minskade kostnader för utbildningar samt 

uppsägning av abonnemang är sådant som kan 

nämnas bland kommunstyrelsens åtgärder. 

Service och tekniknämnden visar en prognos på 

+1,7 mnkr. I prognosen ligger ett antal åtgärder 

såsom vakanshållande av tjänster och minskning av 

antalet personalvårdsaktiviteter. Då förskolorna, 

under sommaren, slår ihop sina verksamheter och 

håller stängt på flera förskolor kan en besparing 

göras inom enhet mat och måltider samt inom 

vaktmästeri och omlastning. 

Socialnämnden lämnar en helårsprognos på -

29,8 mnkr, jämfört mot budget. Detta förutsätter att 

planerade åtgärder för ekonomi i balans får effekt. 

Det är köp av huvudverksamhet, vilket till största del 

består av kostnader för placeringar, som står för den 

största avvikelsen på -23 mnkr. Kostnader för 

ekonomiskt bistånd prognostiseras avvika mot 

budget med -8 mnkr. Nämnden har flera åtgärder 

för att minska kostnaderna och beräknas ge en 

effekt på 2 mnkr, jämfört mot 2018. Då det varit 

svårt att rekrytera socionomer har utrednings-

konsulter fått täcka vakanta tjänster, något som har 

blivit dyrare än att ha egen personal. Dessa 

konsulter håller nu på att fasas ut och en 

kostnadsminskning förväntas under majmånad.  

Vård- och omsorgsnämnden visar en helårsprognos 

på +5,2 mnkr, jämfört mot budget. Vård- och 

omsorgsnämndens budget för 2019 innehåller en 

tillfällig ramförstärkning på 18 mnkr som enligt plan 

försvinner 2020, vilket betyder att åtgärder måste 

göras i år för att klara budgeten nästa år. Planerade 

åtgärder har börjat ge effekt, men även andra 

kortsiktiga lösningar som vakanshållning påverkar 

resultatet positivt. En förutsättning för att nämnden 

ska nå ekonomi i balans under året är att verksam-

heten lyckas vända kostnadsutvecklingen inom 

hemtjänsten. Ett arbete pågår för att säkerställa att 

bemanningen snabbare anpassas till brukarnas 

behov, vilket kommer att minska kostnaden 

framöver. 

Bildningsnämnden redovisar en prognos på 

+14,1 mnkr. Prognosen bygger på en åtgärdsplan 

som omfattar alla verksamhetsområden. Bland 

annat har skolpengen till förskola, fritidshem och 

gymnasieskola sänkts, en ny organisation kring 

modersmål förskola senarelagts, flytt av VVS- och 

fastighetsprogrammet skjutits upp och krav har 

ställts på att gemensamma verksamheter ska 

leverera en positiv avvikelse mot budget. Utköp av 

iPads bidrar också till en positiv avvikelse i driften. 

Kulturnämnden visar en prognos på +0,6 mnkr vid 

årets slut. Vakanser och andra besparingar i 

verksamheten ska göra att man uppnår prognosen.  

Viadidakts prognos ligger på +1, 1 mnkr. Prognosen 

bygger på att Viadidakt inte använder de särskilda 

medel som Katrineholm skjutit till i budget 2019 för 

särskild satsning på insatser för egen försörjning. Då 

nämnden fått avslag på sökta statsbidrag avseende 

lärcentrum på 3,5 mnkr i april krävs det även andra 

åtgärder för att nå ekonomi i balans. 

Finans 

Finansieringsverksamheten prognostiserar en 

avvikelse mot budget på +8,0 mnkr.  

Den senaste skatteunderlagsprognosen från maj 

månad visar på en avvikelse mot budget på 

+6,0 mnkr. Detta beror till största delen på 

förändrad slutavräkning avseende kommunal-

skatten 2019 och fler antal invånare än budgeterat 

(34 350 invånare i budget och i 34 425 utfall). 

Helårsprognosen för pensioner grundar sig på den 

senast aktuella beräkningen från Skandia, per 

31 december 2018, och visar på en högre kostnad 

än budget. Detta är till största del en följd av förtida 

uttag, fler anställda och högre lönenivåer än 

budgetberäkningarna. Även prognosen för 

semesterlöneskulden visar på en negativ avvikelse 

jämfört mot budget. Tillsammans visar dessa poster 

en prognos på -4,1 mnkr.  

Övriga poster inom finansieringsverksamheten visar 

en prognos på +6,0 mnkr. +3,0 mnkr av detta avser 

ett statsbidrag mot segregation där det budgeterats 

för 5 mnkr men prognosen visar 8 mnkr. Övriga 

avvikelser i jämförelse mot budget avser 

momsersättning, bidrag till Citybanan och reglering 

avseende kollektivtrafiken 2018. 
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Helårsprognos enligt investerings- och 
exploateringsredovisningen 

Belopp i tkr 

Budget 

2019 

Prognos 

avvikelse 

2019 

Kommunfullmäktige -360 0 

Kommunstyrelsen -61 255 0 

  varav 

kommunledningsförvaltningen -45 495 0 

  varav 

samhällsbyggnadsförvaltningen -15 760 0 

Bygg- och miljönämnd 0 0 

Service- och tekniknämnden -47 620 0 

Socialnämnden -2 075 600 

Kulturnämnden -3 675 0 

Bildningsnämnden -24 491 -3 700 

Vård- och omsorgsnämnden -3 800 0 

Viadidaktnämnden -555 0 

Totalt investering -143 831 -3 100 

      

Exploatering -126 132 43 000 

Totalt exploatering -126 132 43 000 

Kommentarer till investerings- och 

exploateringsredovisningen 

Investeringsredovisningen visar nämndernas 

investeringsprognos i förhållande till tilldelad 

budget. Budgeten för helåret uppgår till 143,8 mnkr. 

Avvikelsen jämfört med budget på helårsbasis 

prognostiseras till -3,1 mnkr. Avvikelsen visar endast 

ökade kostnader för investeringar och att samtliga 

investeringar genomförs. Då investeringsbudgeten 

inte nyttjats fullt ut tidigare år, (2018 uppgick 

investeringarna till 109,7 mnkr, vilket var 63 procent 

av den dåvarande budgeten), och trots att 

budgetnivån har minskat med 28 mnkr sedan 2018 

så borde avvikelsen även i år bli positiv. Var denna 

positiva avvikelse hamnar är dock för tidigt att säga 

och därför svår att lägga i prognos.   

Kommunledningsförvaltningen har en total 

investeringsram på 45,5 mnkr. 30,5 mnkr av detta 

hör till bredbandutbyggnaden, helårsprognosen 

visar på att allt kommer att användas i år. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en total 

investeringsbudget om 15,8 mnkr. 4 mnkr av detta 

avser statsbidrag för genomfarten. Ansökan är gjord 

och svar väntas innan midsommar. Om ansökan 

avslås behövs tilläggsanslag alternativ omfördelning 

av investeringarna göras.  

Bildningsförvaltningen har en investeringsram om 

24,5 mnkr och visar en prognos på en negativ 

avvikelse mot budget på -3,7 mnkr. Avvikelsen beror 

på att det kommer att göras utköp av Ipads vilket 

innebär att budgeten för 1:1 satsningen i grund-

skolan kommer att överskridas (motsvarande 

överskott prognostiseras på driften). För att täcka 

detta underskott bör i första hand en omprioritering 

ske inom nämndens totala utrymme. 

Service- och teknikförvaltningen har en total 

investeringsram om 47,6 mnkr. Samtliga 

investeringar följer plan och i nuläget görs en 

bedömning att alla investeringsmedel för året 

kommer att förbrukas. Investeringsprojekt såsom 

beläggningsytor och projekt inom parkverksam-

heten utförs under sommarhalvåret vilket gör att 

utfallet för perioden i förhållande till budget är 

relativt lågt. 

Socialförvaltningen har en investeringsbudget om 

2,1 mnkr. Förvaltningen genomgår en ombyggnation 

som beräknas vara klar 2019. Det överskott om 

0,6 mnkr som prognostiseras på helårsbasis avser 

arbetsmiljöinvesteringar som inte kan genomföras 

så länge lokalerna inte är klara.  

Exploateringsverksamheten har en budget 2019 på 

126,1 mnkr fördelat på 42,1 mnkr för markreserv 

och 84,0 mnkr för exploatering. Helårsprognosen är 

satt till +43 mnkr avseende exploatering, 

projektbudgeten är uppbokad fram till 2020. 

Exploateringsverksamheten har till syfte att främja 

utveckling och tillväxt i regionen, vilket omfattar 

kostnader för att anskaffa, bearbeta och iordning-

ställa råmark för bostäder, affärer, kontor eller 

industrier. Markexploatering kan också omfatta 

gemensamma anordningar som grönområden, VA- 

och elanläggningar. Inriktningen är att kostnaden på 

sikt ska täckas av intäkter i samband med en 

försäljning av fastigheter och tomter.   
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Resultaträkning 

  Kommunen 

Belopp i tkr 

Utfall jan-

april 2019 

Budget 

jan-april 

2019 Avvikelse 

Budget 

helår 

2019 

Prognos 

helår 

2019 

Utfall jan-

april 2018 

Utfall jan-

dec 2018 

Verksamhetens intäkter 154 166 167 850 -13 685 750 899 724 824 171 689 562 470 

Verksamhetens kostnader  -870 601 -864 733 -5 869 -2 853 866 -2 854 967 -852 901 -2 653 067 

Avskrivningar -20 019 -22 608 2 589 -67 825 -67 825 -18 040 -56 036 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -736 455 -719 491 -16 964 -2 170 792 -2 197 968 -699 252 -2 146 633 

    

 

          

Skatteintäkter 495 165 502 369 -7 204 1 507 147 1 500 432 493 400 1 476 234 

Generella statsbidrag och utjämning 235 168 226 308 8 860 679 195 718 039 219 499 662 431 

VERKSAMHETENS RESULTAT -6 121 9 187 -15 308 15 550 20 503 13 647 -7 967 

    

 

          

Finansiella intäkter * 10 107 2 278 7 829 10 600 9 100 2 792 14 685 

Finansiella kostnader -2 213 -1 134 -1 079 -4 284 -4 284 -1 522 -5 004 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 1 772 10 330 -8 558 21 869 25 319 14 918 1 713 

    

 

          

Extraordinära poster (netto) 0 0 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 1 772 10 330 -8 558 21 869 25 319 14 918 1 713 

    

 

          

Jämförelsestörande poster   

 

          

Orealiserad vinst/förlust * -6 684 0 -6 684     0 -623 

Reavinst/reaförlust 0 

 

          

ÅRETS BALANSKRAVSRESULTAT -4 912 10 330 -15 242 21 869 25 319 14 918 1 090 

* Redovisas orealiserad vinst (marknadsvärde) av kommunens placeringar 
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Balansräkning 

  Kommunen 

  2019 2018 

Belopp i tkr jan-april jan-dec 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

  Mark, byggnader och tekniska anläggningar 659 691 671 275 

   Maskiner och inventarier 130 731 139 157 

   Pågående investeringar 146 149 132 458 

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

   Långfristiga fordringar 4 300 4 300 

   Värdepapper, andelar m.m.  53 277 53 277 

Summa anläggningstillgångar 994 148 1 000 467 
      

Bidrag till statlig infrastruktur 32 621 33 216 

      

Omsättningstillgångar     

   Förråd m.m. 6 907 6 907 

   Fordringar 278 489 437 921 

   Kortfristiga placeringar 58 170 51 486 

   Kassa, bank 54 372 154 512 

Summa omsättningstillgångar 397 938 650 826 

      

SUMMA TILLGÅNGAR 1 424 709 1 684 510 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital     

   Årets resultat 1 772 1 713 

   Resultatutjämningsreserv 17 000 17 000 

   Övrigt eget kapital 734 280 732 567 

Summa eget kapital 753 052 751 280 

   

Avsättningar     

   Avsättningar för pensioner och liknande 210 105 205 870 

   Avsättningar till statlig infrastruktur 0 0 

Summa avsättningar 210 105 205 870 

      

Skulder     

   Långfristiga skulder 0 0 

   Kortfristiga skulder 461 550 727 360 

Summa skulder 461 550 727 360 

      

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 424 709 1 684 510 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER     

   Panter och därmed jämförliga säkerheter     

   Ansvarsförbindelser     

      Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna 546 744 550 472 

      eller avsättningarna     

      Övriga ansvarsförbindelser 1 893 735 1 893 735 

      Leasing  1 067 052 1 067 052 
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Finansiell analys 
Katrineholms kommun redovisar ett positivt 

ekonomiskt resultat efter extraordinära poster för 

perioden om 1,8 mnkr. Det motsvarar 0,2 procent av 

skatteintäkter och statsbidrag. Det prognostiserade 

resultatet för 2019 uppgår till 25,3 mnkr. Det 

motsvarar 1,1 procent av skatteintäkter och 

statsbidrag, vilket är mer än Katrineholms kommuns 

krav för god ekonomisk hushållning om en procent, 

balanskravsresultatet för perioden uppgår till -

4,9 mnkr och budgeterade resultatet för 2019 är 

21,9 mnkr.  

2019 gäller en ny redovisningslag, Lag (2018:597) om 

kommunal bokföring och redovisning, och den gör 

att nya resultatnivåer i form av ”Verksamhetens 

resultat” samt ”Resultat efter finansiella poster” 

redovisas i resultaträkningen. Verksamhetes resultat 

uppgår till -6,1 mnkr för perioden och prognosen till 

en avvikelse mot budget på +20,5 mnkr. 

Katrineholm är en expansiv kommun och står inför 

växande investeringsvolymer. Kommunen har goda 

förutsättningar för en stark ekonomi förutsatt att 

kostnadsutvecklingen dämpas och takten på 

investeringarna minskas. 

För perioden infrias ett av kommunens tre 

finansiella mål, att avskrivningarna inte upptar mer 

än tre procent av driftsbudgeten (2,7 procent). För 

helåret är dock prognosen att det är de två andra 

finansiella målen som kommer att nås, att resultatet 

ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna 

(1,1 procent) och att nettodriftskostnaderna inte ska 

öka snabbare än skatteintäkterna.  

Utvecklingen av verksamhetens nettokostnader är 

relativt hög för perioden. Helårsprognosen visar på 

en lägre kostnadsökningsnivå beroende på att 

prognosen omfattar effektiviseringsåtgärder. För 

perioden utvecklas kommunens skatteintäkter och 

utjämningsbidrag i lägre takt än nettokostnaderna 

för perioden. Det omvända gäller för prognosen. 

Om inte kostnadsutvecklingen dämpas minskar 

handlingsberedskapen för oförutsedda kostnader 

samt för att möta behoven i en växande 

verksamhet. 

Kommunens betalningsförmåga på kort sikt är god. 

Kommunens soliditet, exklusive ansvarsförbindelse, 

har för perioden ökat något jämfört mot tidigare år. 

Det beror på att tillgångarna ökat mer än det egna 

kapitalet. Kommunens skuldsättningsgrad för 

perioden har samtidigt minskat med åtta procent-

enheter jämfört med helåret 2018. För att minimera 

kommunens totala risk är det viktigt att minska 

kommunens skuldsättningsgrad som består av 

kortfristiga skulder samt avsättningar till pensioner 

och statlig infrastruktur. 

Kommunen har inga långfristiga skulder.  

Kommunens kostnader för pensioner och pensions-

skuld behöver minska för att de totala förpliktelser-

na fortsättningsvis ska avta.  

Utvecklingen av kommunens borgensåtagande är 

fortsatt god, vilket minskar kommunens totala 

riskexponering. 

Finansiella mål 

I enlighet med god ekonomisk hushållning och en 

ekonomi i balans ska kommunens finansiella mål 

anges i budget och stämmas av i delårsrapport och 

årsbokslut. I tabellen nedan redovisas de finansiella 

mål som fastställts av kommunfullmäktige i 

budgeten samt utfallet för de senaste två åren. 

Finansiella mål 

April 

2019 

Prognos 

2019 2018 2017 

Resultatet ska uppgå till 

minst en procent av 

skatteintäkterna (%) 

0,2 1,1 0,1 1,6 

Nettodriftskostnaderna ska 

inte öka snabbare än 

skatteintäkterna (kvot) 

2,2 0,6 1,5 1,2 

Avskrivningar ska under 

planperioden inte uppta 

mer än tre procent av 

driftbudgeten (%) 

2,7 3,1 2,6 2,8 

 

Kommunen uppfyller ett av de tre finansiella målen 

för perioden. För helåret prognostiseras att två av 

de finansiella målen kommer att uppnås.  

Kommunens bokförda resultat för perioden uppgår 

till 1,8 mnkr, vilket motsvarar 0,2 procent av skatte-

intäkterna. Resultatet för helårsprognosen uppgår 

till 25,3 mnkr och 1,1 procent av skatteintäkterna. 

Det finansiella målet om att resultatet ska uppgå till 

minst en procent av skatteintäkterna uppnås 

således för helårsprognosen. 

Nettodriftkostnaderna har under perioden ökat med 

5,3 procent, att jämföra med skatteintäkter och 

utjämning som ökat med 2,4 procent. Det innebär 

att det andra finansiella målet inte uppnås för 

perioden. På helårsbasis förväntas målet att nås då 

nettodriftskostnaderna förväntas att uppgå till 

2,4 procent jämfört med skatteintäkterna om 3,7 

procent. För att uppnå målet krävs att en minskning 

av kostnadsökningen under resterande år och 

förutsätter att planerade åtgärder ger effekt. 

Avskrivningarna uppgår för perioden till 2,7 procent 

av driftbudgeten, vilket är lägre än målet om 3,0 pro-

cent. På helårsbasis prognostiseras målet att uppgå 

till 3,1 procent. Kommunens ökade investerings-
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behov påverkar kostnaderna. Ett fortsatt arbete för 

att dämpa kostnaderna, som påverkar drifts-

utrymmet, krävs för att målet ska nås kommande år. 

Kommunen behöver arbeta mer långsiktigt för att 

nå de finansiella målen och skapa goda förutsätt-

ningar för att möta framtida utmaningar. 

Resultatanalys 

Kommunen redovisar ett positivt resultat för 

perioden om 1,8 mnkr. Det prognostiserade 

resultatet för helåret uppgår till 25,3 mnkr att 

jämföra med budgeten på 21,9 mnkr. Resultatet från 

2018 på 1,7 mnkr och resultatet till och med april 

visar vikten av att de åtgärdsplaner, som tagits fram 

för nämnderna efter kommunstyrelsen uppmaning 

om ekonomi i balans (KS 2019-03-27 § 55), får effekt 

för ett resultat i balans som ökar förutsättningarna 

för att möta utmaningarna i framtiden. 

 

Nämndernas budgetavvikelse till och med april 

uppgår till -23,8 mnkr. Den prognostiserade 

avvikelsen på helårsbasis uppgår till en negativ 

avvikelse mot budget på -4,6 mnkr. Det är endast 

socialförvaltningen som lämnar en negativ prognos 

för helåret. Prognoserna omfattar åtgärdsplaner för 

samtliga nämnder.  

För finansieringsverksamheten prognostiseras en 

positiv avvikelse mot budget på +8,0 mnkr. Av detta 

står skatter och generella statsbidrag för +6,0 mnkr. 

+3,0 mnkr avser statsbidrag för minskad 

segregation, där 5 mnkr budgeterats men 8 mnkr 

prognostiserats.  

I budgeten ligger 23,1 mnkr som avser två generella 

statsbidrag på raden verksamhetens intäkter i 

resultaträkningen. I prognos och utfall ligger dessa 

på raden generella statsbidrag och utjämning, vilket 

förklarar den stora avvikelsen för helårsprognos, i 

jämförelse mot budget, på dessa rader.  

Pensionskostnaderna och semesterlöneskulden 

beräknas uppta mer utrymme än budgeterat och 

prognosen visar en negativ avvikelse på -4,1 mnkr. 

Prognosen för övriga finansiella poster är positiv, 

totalt +3,1 mnkr. 

Tabellen nedan visar en sammanställning av de 

förändringar som skett mellan 2018 och 2019. 

Jämfört med 2018 har kommunen haft högre 

redovisade nettokostnader. Samtidigt har 

skatteintäkter och statsbidrag ökat, men inte i 

samma utsträckning som kostnaderna, vilket har 

bidragit till ett försämrat resultat jämfört med 

samma period 2018. För att klara resultatmålet om 

att resultatet ska uppnå minst en procent av skatter 

och bidrag krävs det att nämnderna lyckas med sina 

åtgärder, vilket helårsprognosen pekar på. 

Finansiella mål 

April 

2019 

Prognos 

2019 2018 2017 

Resultat föregående år 14,9 1,7 32,8 38,9 
Nettokostnadsförändring -37,2 -51,3 -100,4 -128,3 
Skatteintäktsförändring 1,8 24,2 41,2 62,7 
Statsbidrag o utjämn, 
förändring 15,7 55,6 27,8 47,2 
Finansnettoförändring 6,6 -4,9 0,3 12,4 
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 
Resultat 1,8 25,3 1,7 32,8 

Finansnetto 

Finansnettot består av finansiella intäkter minus 

finansiella kostnader. Ett positivt finansnetto är 

viktigt för kommunen eftersom det tillför medel till 

den löpande verksamheten. 

 

Kommunens finansnetto för perioden uppgår till 

7,9 mnkr. Helårsprognosen för finansnettot uppgår 

till 4,8 mnkr, vilket är 4,9 mnkr lägre än 2018 års 

utfall om 9,7 mnkr. Med undantag för 2016 års 

negativa finansnetto, som förklaras av en finansiell 

kostnad som inte var hänförlig till räntekostnader, 

har kommunen uppvisat ett positivt finansnetto 

sedan 2014. Ett kontinuerligt positivt finansnetto 

ökar kommunens möjligheter att betala 

investeringar med egna medel och minskar behov 

av upplåning. 

Jämförelsestörande poster 

Nytt för 2019 är att orealiserade vinster och förluster 

för kommunens placerade medel ska tas upp som 

finansiella intäkter i resultaträkningen. Dessa skall 

undantas vid beräkningen av årets balanskravs-

resultat, vilket är gjort för resultatet 2019. 
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Verksamhetens intäkter och kostnader 

Verksamhetens intäkter för perioden uppgår till 

154,1 mnkr, vilket är 17,5 mnkr lägre än samma 

period 2018, men 13,7 mnkr lägre än periodens 

budget. Intäkterna består i huvudsak av bidrag, 

försäljning av verksamhet samt taxor och avgifter. 

Verksamhetens kostnader för perioden uppgår till 

870,6 mnkr, vilket är en ökning om 17,7 mnkr 

jämfört med samma period föregående år och 

5,9 mnkr högre än budget. Kostnaderna består till 

största delen av personalkostnader, köp av 

verksamhet, lokalkostnader och hyror. Förändringen 

mellan åren motsvarar en kostnadsökning om 

2,1 procent och består i huvudsak av högre 

personalkostnader. 

Nettokostnadsandel 

Genom att mäta hur stor del av skatteintäkter och 

utjämningsbidrag som tas i anspråk av de löpande 

kostnaderna exklusive avskrivningar ges en bild av 

kommunens ekonomiska utveckling. Generellt bör 

inte nettokostnadsandelen överstiga 98,0 procent 

för att kommunen ska ha god kostnadskontroll och 

skapa handlingsutrymme för oförutsedda 

kostnader, pensionsåtaganden, reinvesteringar av 

anläggningstillgångar och räntekostnader. 

För perioden uppgår nettokostnadsandelen till 

100,8 procent exklusive jämförelsestörande poster, 

vilket är 2,7 procentenheter högre än samma period 

2018. Det innebär att kommunens skatteintäkter 

och utjämningsbidrag utvecklas i lägre takt än 

nettokostnaderna.  

Helårsprognosen uppgår till 99,1 procent, vilket är 

1,7 procentenheter lägre än det redovisade utfallet 

för perioden och kan förklaras av att det i prognos-

siffrorna ligger ekonomiska åtgärder, som ska bidrag 

till kostnadsminskningar. 

 

Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning samt 

nettokostnader 

Skatteintäkterna och utjämningsbidragen är 

kommunens största inkomstkälla. För perioden 

svarar de för 81,6 procent av kommunens samtliga 

driftsintäkter. För helåret 2018 var utfallet 

78,7 procent. Mellan 2018 och 2019 har skatte-

intäkterna och utjämningsbidragen ökat med 

17,4 mnkr, för perioden. Som framgår av nedan-

stående diagram motsvarar det en ökning om 

2,4 procent. Helårsprognosen är satt till en ökning 

på 3,7 procent. 

Verksamhetens nettokostnadsutveckling uppgår till 

5,3 procent och är högre än utvecklingen av skatte-

intäkter och de generella statsbidragen. Det är 

framförallt verksamhetskostnader som löner och 

sociala avgifter som bidragit till ökningen mellan 

åren. På helåret är prognosen att nettokostnads-

ökningen ska ha minskat till 2,4 procent. 

 

Att nettodriftskostnaderna inte ska öka snabbare än 

skatteintäkterna är ett av kommunens tre finansiella 

mål och en förutsättning för att kommunen ska 

kunna ha en fortsatt god ekonomisk utveckling. 

Målet förväntas att uppfyllas på helårsbasis förutsatt 

att verksamheternas ekonomiska åtgärder ger 

effekt. Hur väl verksamheterna lyckas med sina 

åtgärder påverkar kommunens möjligheter att 

finansiera befintlig verksamhet och kommande 

volymökningar. 

Befolkningsökningen i Katrineholm är positiv och 

påverkar framtida skatteunderlag. Det påverkar 

samtidigt volymutvecklingen inom verksamheterna. 

För att Katrineholm ska kunna växa och vara en 

expansiv kommun även fortsättningsvis krävs att 

volymutvecklingen inte påverkar kommunens 

resultat negativt i form av en allt högre 

kostnadsutveckling. 
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Ord- och begreppsförklaringar 

Anläggningskapital 

Bundet eget kapital i anläggningar. Anläggnings-

kapital är tillsammans med långfristiga skulder vad 

som finansierar ett företags anläggningstillgångar. 

Anläggningstillgångar 

Fast och lös egendom som är avsedda att stadig-

varande brukas eller innehas i verksamheten. 

Avskrivningar  

Planmässig värdenedsättning av anläggnings-

tillgångar. Ska i princip motsvara förslitningen eller 

förbrukningen av en anläggningstillgång. 

Balansräkning  

Översiktlig sammanfattning av tillgångar, skulder 

och eget kapital. 

Eget kapital 

Skillnaden mellan kommunens tillgångar och 

skulder. Egna kapitalet består av ingående eget 

kapital samt årets vinst/förlust. 

Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys 

Översiktlig sammanfattning av hur årets drift-, 

investerings- och låneverksamhet m.m. har bidragit 

till rörelsekapitalets (likviditetens) förändring. 

Intern ränta 

Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i 

anläggnings- och omsättningstillgångar) som 

utnyttjas inom en viss verksamhet. 

Kapitalkostnader 

Ett samlat begrepp för intern ränta och avskrivning. 

Kortfristiga skulder 

Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den 

löpande verksamheten och som förfaller till 

betalning inom ett år. 

Likviditet 

Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala 

skulder i rätt tid). 

Långfristiga skulder 

Skulder som förfaller till betalning överstigande ett 

år. 

Nettoinvesteringar 

Investeringsutgifter efter avdrag för 

investeringsbidrag m.m. Under denna rubrik ingår 

inte rena försäljningar av anläggningstillgångar. 

Nettokostnader 

Driftkostnader efter avdrag, driftbidrag, avgifter och 

ersättningar. Finansieras med skattemedel. 

 

Nyckeltal 

Mäter förhållandet mellan två storheter, t.ex. likvida 

medel i procent av externa utgifter (likviditet). 

Omsättningstillgångar 

Lös egendom som inte är anläggningstillgång och 

som avses att säljas. 

Periodisering 

Fördelning av kostnader och intäkter på de 

redovisningsperioder till vilka de hör. 

Resultaträkning 

Översiktlig sammanställning av årets 

driftverksamhet och hur den påverkat det egna 

kapitalet. 

Rörelsekapital 

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och 

kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar 

kommunens finansiella styrka. 

Soliditet 

Andelen eget kapital i de totala tillgångarna, d.v.s. 

graden av egna finansierade tillgångar. 
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Särskilda uppdrag 

I tabellen redovisas aktuell status för två av de 

uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om i 

samband med övergripande plan med budget 2019-

2021. Övriga uppdrag kommer att redovisas i 

delårsrapporten per augusti. I redovisningen 

används dessa symboler: 

   Genomfört 

   Pågår 

   Ej genomfört 

 

Uppdrag 

 Fortsatt verksamhetsutveckling genom digitalisering och lansering av minst 50 fullvärdiga e-

tjänster 

Arbetet pågår och två fullvärdiga e-tjänster har skapats i år. Fokus under perioden har varit 

utbildning och plattformsuppgradering. På förvaltningarna pågår arbete med att identifiera och 

föreslå nya e-tjänster som är möjliga att utveckla under året. Prognosen är 50 nya e-tjänster. 

Kartläggning pågår inom flera verksamheter för att tydliggöra vilka processer som kan effektiviseras 

genom digitalisering och e-tjänster. Det gäller exempelvis bygglov, ekonomiskt bistånd och 

vuxenutbildning.  
 

 Öka övergången till egen försörjning bland kvinnor och män som har försörjningsstöd 

Ett flertal insatser har påbörjats och planerats inom ramen för uppdraget. Bland annat genomförs 

en kortare vårdutbildning och en lokalvårdsutbildning för försörjningsstödstagare. Ett arbete riktat 

till arbetsgivare inom lokalvård pågår i samarbete med näringslivschefen. Stor betydelse för 

förutsättningarna att uppnå resultat är den samverkansplattform som har byggts upp mellan 

Viadidakt, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. I mars infördes en processförändring så att 

den som ansöker om försörjningsstöd får träffa en arbetsmarknadscoach inom en vecka. Syftet är 

att få in ett arbetsmarknadsperspektiv direkt med fokus på att komma vidare till egen försörjning. 
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Bilagor 

Indikatorer för uppföljning av 
resultatmål 
I tabellen redovisas indikatorer för uppföljning av 

resultatmålen i kommunplan 2019-2022. Syftet med 

indikatorerna är att de ska användas som stöd vid 

den bedömning av måluppfyllelse för resultatmålen 

i kommunplanen som görs i samband med delårs-

rapporter och årsredovisningar.  

Kommunplanen för 2019-2022 fastställdes av 

kommunfullmäktige i januari 2019. Resultatmålen i 

kommunplanen kommer att följas uppförsta gången 

i samband med delårsrapporten 2019.  

Indikatorerna för uppföljning av resultatmålen har 

tagits fram av kommunledningsförvaltningen under 

våren 2019 i dialog med övriga förvaltningar och 

bolag. Målsättningen har varit att hitta indikatorer 

som är relevanta, tydliga och som underlättar 

jämförelser med andra kommuner. Indikatorerna 

ska också vara enkla att ta fram. I hög utsträckning 

baseras indikatorerna på statistik som kommunen 

ändå tar fram till följd av myndighetskrav eller 

annan uppföljning.  

 

 

 

Omkring en tredjedel av indikatorerna hämtas från 

Kolada (markeras med ljusröd bakgrund i tabellen). 

Kolada är en databas som ger möjlighet att jämföra 

och analysera cirka 5 000 nyckeltal för kommuners 

och regioners verksamheter. Kolada drivs av den 

ideella föreningen Rådet för främjande av 

kommunala analyser (RKA), med staten och SKL som 

medlemmar. Genom en integration mellan Kolada 

och Stratsys, kommunens IT-stöd för planering och 

uppföljning, kommer rapporteringen av dessa 

indikatorer att automatiseras. 

Resultatmålen i kommunplanen gäller under hela 

mandatperioden 2019-2022. Grundprincipen är att 

även indikatorerna ska ligga fast under hela 

perioden. En årlig översyn behöver dock göras med 

avseende på exempelvis mätbarhet. Tillgången till 

statistik för uppföljning av kommunal verksamhet 

utvecklas ständigt. Översynen av indikatorerna görs i 

samband med att nämnder och bolag lämnar 

underlag för övergripande plan med budget. 

Övergripande 

mål 
Resultatmål Indikatorer Källa Period 

Tillväxt, fler 

jobb & ökad 

egen 

försörjning 

Invånarantalet ska öka till 

minst 35 500 personer vid 

mandatperiodens slut 

KS, BMN 

Invånare totalt, antal per 31 dec Kolada/SCB (per 31 dec) Årlig 

Förändring antal invånare sedan 

föregående år (%) 

Kolada/SCB (per 31 dec) Årlig 

Invånare, antal per 1 nov SCB Årlig 

Invånare, antal kvartal SCB Delår 

Förbättrat företagsklimat 

KS, BMN, KIAB 

Företagarnas sammanfattande omdöme 

om kommunen enligt Svenskt Näringsliv 

Svenskt Näringsliv Årlig 

Företagarnas helhetsbedömning av 

servicen i myndighetsutövningen (NKI) 

Kolada/SKL Insikt Årlig 

Kundnöjdhet avseende lokaler som KIAB 

tillhandahåller (NKI) 

KIAB  Vart 

tredje år 

(2019) 

Växande och breddat 

näringsliv 

KS 

 

Företagens tillväxt, index Syna Årlig 

Nyregistrerade företag, antal Nyföretagarcentrum/ 

Bolagsverket 

Delår 

Nyregistrerade företag, antal per 1000 

invånare 

Kolada/Bolagsverket, 

Nyföretagarcentrum 

Årlig 

Fler unga entreprenörer 

KS, BIN, VIAN 

Elever som driver UF-företag (%) Ung Företagsamhet 

Södermanland, BIF 

Årlig 

(läsår) 

Företagsamhet bland unga (%) Svenskt Näringsliv/UC AB  Årlig 
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Övergripande 

mål 
Resultatmål Indikatorer Källa Period 

Fler arbetstillfällen 

KS 

Förvärvsarbetande dagbefolkning Kolada/SCB Årlig 

Ökad sysselsättning 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON, KFAB 

Ungdomar som är etablerade på 

arbetsmarknaden 1 år efter fullföljd 

gymnasieutbildning, yrkesprogram 

kommunala skolor (%) 

Kolada/SCB Årlig 

Praktikanter i kommunala verksamheter, 

antal 

Viadidakt (Accorda) Delår 

Invånare 17-24 år som varken studerar 

eller arbetar (%) 

Kolada/SCB Årlig 

Arbetslöshet 16-64 år (%) Arbetsförmedlingens 

månadsstatistik 

Delår 

Ökad övergång från 

försörjningsstöd till egen 

försörjning 

VIAN, SOCN 

Resultat vid avslut i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet, andel 

deltagare från Katrineholm som börjat 

arbeta (%) 

Kolada/Viadidakt (KAS) Årlig 

Resultat vid avslut i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet, andel 

deltagare från Katrineholm som börjat 

studera (%) 

Kolada/Viadidakt (KAS) Årlig 

Ej återaktualiserade personer ett år efter 

avslutat försörjningsstöd, andel (%) 

Kolada/SOC Årlig 

Hushåll med utbetalt försörjningsstöd, 

antal per månad 

SOC Delår 

Barn som ingår i hushåll med 

försörjningsstöd, andel av totalt antal 

invånare 0-18 år (%) 

SOC Delår 

Minskade kostnader för 

utbetalt försörjningsstöd 

SOCN 

Utbetalt försörjningsstöd totalt (mnkr)  SOC Delår 

Utbetalt försörjningsstöd per hushåll (kr) SOC Delår 

Attraktiva 

boende- & 

livsmiljöer 

Fler bostäder, med 

variation mellan olika 

bostadstyper och 

upplåtelseformer 

KS, BMN, KFAB 

Planerade bostäder i detaljplaner som 

vunnit laga kraft under året, antal 

SBF Årlig 

Färdigställda bostäder i nybyggda småhus, 

antal 

SCB Delår 

Färdigställda bostäder i nybyggda 

flerbostadshus, antal 

SCB Delår 

Nyproduktion av hyresrätter, andel av 

totalt antal färdigställda bostäder (%) 

SCB Årlig 

Tryggare offentliga 

miljöer 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON, KFAB, 

KIAB, VSR 

Invånarnas bedömning av tryggheten i 

kommunen 

Polisens trygghets-

undersökning, alt. SCB 

medborgarundersökning 

Jämna år 

Elever i åk 9 och år 2 som känner sig trygga 

på väg till och från skolan, andel (%) 

Liv & Hälsa ung Vart 

tredje år 

(2020) 

Elever i åk 9 och år 2 som känner sig trygga 

på stan eller i centrum, andel (%) 

Liv & Hälsa ung Vart 

tredje år 

(2020) 

Klottersanering som slutförts inom 24 

timmar, andel av inkommande uppdrag till 

kommunen (%) 

STF Delår 

Olyckor där räddningstjänstens första 

enhet kommer fram inom målsatt tid, 

andel (%) 

VSR Delår 
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Övergripande 

mål 
Resultatmål Indikatorer Källa Period 

Personer som utbildats av räddnings-

tjänsten kring olycksförebyggande och 

olycksavhjälpande åtgärder, antal 

VSR Delår 

Olyckor där en första skadebegränsande 

åtgärd gjorts av enskild, andel av olyckor 

som föranlett räddningsinsats (%) 

VSR Delår 

Resandet med cykel och 

till fots ska öka 

KS, STN 

Gångtrafik Lövatunneln, antal passager STF (Infracontrol 

cykelbarometer) 

Delår 

Cykeltrafik Lövatunneln, antal passager STF (Infracontrol 

cykelbarometer) 

Delår 

Andel resor med gång- och cykeltrafik inom 

Katrineholms stad (%) 

SBF/Resvane-

undersökning 

Vart 5:e 

år (2020) 

Resandet med buss och 

tåg ska öka 

KS 

Resande med stadstrafiken (buss), antal Region Sörmland Delår 

Resande med landsbygdstrafiken (buss), 

antal 

Region Sörmland Delår 

Tågstopp vid Katrineholms Central, antal Samtrafiken Årlig 

Tågstopp i rusningstid vid Katrineholm 

Central, antal 

Samtrafiken Årlig 

Andel resor med kollektivtrafik inom 

Katrineholms stad (%) 

SBF/Resvane-

undersökning 

Vart 5:e 

år (2020) 

Förbättrad standard på 

gator, vägar, gång- och 

cykelvägar 

KS, STN 

Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter STF (även volymmått) Delår 

Drift/underhåll av GC-vägar, antal kilometer STF (även volymmått) Delår 

Drift/underhåll av gatuvägar, antal 

kilometer 

STF (även volymmått) Delår 

Säkra GCM-passager i tätorten, andel (%) Trafikverket NVDB/SBF Årlig 

Alla katrineholmare ska 

erbjudas fiberbaserat 

bredband senast 2020 

KS 

Invånare i tätort med tillgång till 

fiberbaserat bredband, andel (%) 

PTS Årlig 

Invånare på landsbygd med tillgång till 

fiberbaserat bredband, andel (%) 

PTS Årlig 

En stark & 

trygg skola för 

bättre 

kunskaper 

Trygg och utvecklande 

förskoleverksamhet 

BIN, KULN 

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, 

antal 

Kolada/Skolverket Årlig 

Årsarbetare i förskolan med pedagogisk 

högskoleexamen, andel (%) 

Kolada/SCB och 

Skolverket 

Årlig 

Barn som uppger att de känner sig trygga 

på förskolan, andel (%) 

BIF Årlig 

Föräldrar som uppger att deras barn 

känner sig tryggt på förskolan, andel (%) 

BIF Årlig 

Föräldrar som uppger att förskolan väcker 

deras barns nyfikenhet och lust att lära, 

andel (%) 

BIF Årlig 

Fler elever ska klara 

målen i grundskolan och 

nå höga resultat 

BIN, KULN, SOCN 

Elever som går ut årskurs 1 som kan läsa 

och skriva, (%) 

BIF Årlig 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som 

klarat alla delprov för ämnesprovet i 

svenska och svenska som andraspråk, 

kommunala skolor, andel (%) 

Kolada/Skolverket Årlig 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i 

matematik, kommunala skolor, andel (%) 

Kolada/Skolverket Årlig 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till 

yrkesprogram, kommunala skolor, andel 

(%) 

Kolada/Skolverket Årlig 
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Övergripande 

mål 
Resultatmål Indikatorer Källa Period 

Elever med höga betyg (A/B) i årskurs 9, 

kommunala skolor, andel (%) 

BIF Årlig 

Fler elever ska klara 

målen i gymnasieskolan 

och nå höga resultat 

BIN, KULN, SOCN 

Gymnasiefrekvens (%) Kolada/SCB och 

Skolverket 

Årlig 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 

kommunala skolor, andel (%) 

Kolada/Skolverket Årlig 

Gymnasieelever som uppnått 

grundläggande behörighet till universitet 

och högskola inom 4 år, kommunala skolor, 

andel (%) 

Kolada/Skolverket Årlig 

Betygspoäng efter avslutad 

gymnasieutbildning, kommunala skolor 

Kolada/Skolverket Årlig 

Ungdomar som är etablerade på 

arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter 

fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, 

andel (%) 

Kolada/SCB Årlig 

Ökad trygghet i skolan 

KS, BIN, STN, KFAB 

Elever i årskurs 6 som anger att de känner 

sig trygga i skolan, kommunala skolor, 

andel (%) 

BIF Årlig 

Elever i årskurs 9 som anger att de känner 

sig trygga i skolan, kommunala skolor, 

andel (%) 

BIF Årlig 

Elever i år 2 på gymnasiet som anger att de 

känner sig trygga i skolan, kommunala 

skolor, andel (%) 

BIF Årlig 

Mer fysisk aktivitet och 

utveckling av 

skolmåltiderna ska stärka 

barns och elevers hälsa 

och studieresultat 

KS, BIN, KULN, STN, KFAB 

Elever som anger att de vanligtvis äter 

skollunch 4-5 dagar per vecka, andel (%) 

BIF Årlig 

Elever som tycker att skolmåltiden är en 

trevlig stund på dagen, andel (%) 

BIF Årlig 

Elever som rör på sig minst 60 minuter per 

dag, andel (%) 

Liv & Hälsa ung Vart 

tredje år 

(2020) 

Fler studerande ska klara 

målen i kommunal 

vuxenutbildning 

VIAN 

Studerande från Katrineholm inom 

grundläggande vuxenutbildning som klarar 

målen, andel (%) 

Viadidakt Årlig 

Studerande från Katrineholm inom 

gymnasial vuxenutbildning som klarar 

målen, andel (%) 

Viadidakt Årlig 

Studerande från Katrineholm som klarar 

målen i utbildning i svenska för invandrare, 

andel (%) 

Viadidakt Årlig 

Fler ska gå vidare till 

studier på eftergymnasial 

nivå 

BIN, VIAN 

Ungdomar som studerar på 

högskola/universitet 2 år efter fullföljd 

gymnasieutbildning, hemkommun, andel 

(%) 

Kolada/SCB Årlig 

Studenter som i sina eftergymnasiala 

studier använder lokaler och service vid 

lärcenter Campus Viadidakt, antal 

Viadidakt (även 

volymmått) 

Delår 

Trygg vård & 

omsorg 

Fler brukare inom vård 

och omsorg ska ha en 

positiv upplevelse kring 

bemötande, förtroende 

och trygghet 

KS, VON, KFAB 

Brukare som svarar att det känns 

ganska/mycket tryggt att bo hemma med 

stöd från hemtjänsten, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Brukare som svarar att det känns 

ganska/mycket tryggt att bo på ett särskilt 

boende, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 
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Övergripande 

mål 
Resultatmål Indikatorer Källa Period 

Personalkontinuitet inom hemtjänsten, 

antal personal som en brukare inom 

hemtjänsten möter under 14 dagar, 

medelvärde 

Kolada/VOF Årlig 

Boende på gruppbostad enligt LSS som 

svarar att de känner sig trygga med alla i 

personalen, andel (%) 

Kolada/SKL Udda år 

Boende på servicebostad enligt LSS som 

svarar att de känner sig trygga med alla i 

personalen, andel (%) 

Kolada/SKL Udda år 

Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS 

som svarar att de känner sig trygga med 

alla i personalen, andel (%) 

Kolada/SKL Jämna år 

Ökade förutsättningar för 

aktiviteter för brukare 

inom vård och omsorg 

KULN, VON 

Boendeplatser i särskilt boende som 

erbjuder minst två organiserade och 

gemensamma aktiviteter på vardagar, 

andel (%) 

Kolada/VOF Årlig 

Boendeplatser i särskilt boende som 

erbjuder minst en organiserad och 

gemensam aktivitet per dag under helgen, 

andel (%) 

Kolada/VOF Årlig 

Äldre som svarar att de är ganska/mycket 

nöjda med de aktiviteter som erbjuds på 

sitt särskilda boende, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Äldre i särskilt boende som svarar att de 

upplever att möjligheterna att komma 

utomhus är ganska/mycket bra, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Brukare inom hemtjänsten med 

biståndsbeslut om social 

samvaro/promenad, andel (%) 

VOF Årlig 

Måltiderna inom vård och 

omsorg ska utvecklas 

STN, VON 

Äldre som svarar att maten smakar 

ganska/mycket bra på sitt särskilda 

boende, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Äldre som svarar att måltiderna på sitt 

särskilda boende oftast/alltid är en trevlig 

stund på dagen, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Äldre på särskilt boende som har möjlighet 

att välja mellan olika maträtter, andel (%) 

Kolada/VOF Årlig 

Brukare i särskilt boende vars nattfasta är 

mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till 

den enskildes önskemål), andel (%) 

VOF Årlig 

Äldre i särskilt boende med bedömd risk 

för undernäring som har en planerad 

förebyggande åtgärd, andel (%) 

Senior alert/VOF Årlig 

Stärkt patientsäkerhet 

inom vård och omsorg 

VON 

Äldre som svarar att det är mycket eller 

ganska lätt att vid behov träffa en 

sjuksköterska på sitt särskilda boende, 

andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Personal inom vård och omsorg som följer 

basala hygienrutiner och klädregler, andel 

(%) 

SKL/VOF Årlig 

Äldre i särskilt boende, korttidsboende och 

hemsjukvård med bedömd risk för fall som 

har en planerad förebyggande åtgärd, 

andel (%) 

Senior alert/VOF Årlig 

336



36 |  Tertialrapport 2019 Katrineholms kommun 

Övergripande 

mål 
Resultatmål Indikatorer Källa Period 

Rapporterade avvikelser inom hälso- och 

sjukvård som minst har en åtgärd, andel 

(%) 

VOF Årlig 

Ökad möjlighet till 

delaktighet och inflytande 

SOCN, VON 

Brukare med hemtjänst som svarar att 

personalen oftast/alltid tar hänsyn till 

åsikter och önskemål, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Brukare med hemtjänst som svarar att de 

oftast/alltid kan påverka vilka tider de får 

stöd, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Brukare inom särskilt boende som svarar 

att personalen oftast/alltid tar hänsyn till 

åsikter och önskemål, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Äldre inom särskilt boende som svarar att 

de oftast/alltid kan påverka vilka tider de 

får hjälp av personalen, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Boende på gruppbostad enligt LSS som 

svarar att de får bestämma om saker som 

är viktiga hemma, andel (%) 

Kolada/SKL Udda år 

Boende på servicebostad enligt LSS som 

svarar att de får bestämma om saker som 

är viktiga hemma, andel (%) 

Kolada/SKL Udda år 

Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS 

som svarar att de får bestämma om saker 

som är viktiga, andel (%) 

Kolada/SKL Jämna år 

Anhörigstödet ska 

utvecklas 

SOCN, VON 

Träffar för anhöriga som 

socialförvaltningens öppenvårdsavdelning 

erbjuder, antal 

SOC Årlig 

Förslag till indikator gällande anhörigstöd 

som vård- och omsorgsförvaltningen 

erbjuder kommer att tas fram senare 

  

Förebyggande och tidiga 

insatser för barn och unga 

ska prioriteras 

BIN, KULN, SOCN 

Informationsbesök av socialsekreterare på 

förskola och skola, antal 

SOC Årlig 

Besök på Familjecentralens öppna förskola, 

antal 

BIF Delår 

Deltagare i föräldrastödsutbildningar, antal SOC Årlig 

Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- 

och lovverksamhet, antal 

KULF (även volymmått) Delår 

Utbildade ANDTS-coacher, antal KLF Årlig 

Fler ska få en förbättrad 

situation efter kontakt 

med individ- och 

familjeomsorgen 

SOCN 

Andel av barn som kommunen placerar i 

familjehem/på institution som genomgår 

hälso- och tandvårdsundersökning i 

samband med socialnämndens första 

placering av individen (%) 

SOC Delår 

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år 

efter avslutad utredning eller insats, andel 

(%) 

Kolada/SOC Årlig 

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett 

år efter avslutad utredning eller insats, 

andel (%) 

Kolada/SOC Årlig 

Ungdomar som varit placerade någon gång 

under gymnasietiden som avslutat 

gymnasiet, andel (%) 

SOC Årlig 

Personer i öppna insatser gällande 

missbruksvård som slutför sin behandling, 

andel (%) 

SOC Årlig 
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Övergripande 

mål 
Resultatmål Indikatorer Källa Period 

Ej återaktualiserade vuxna med 

missbruksproblem ett år efter avslutad 

utredning eller insats, andel (%) 

Kolada/SOC Årlig 

Öppna insatser och 

hemmaplanslösningar ska 

användas i ökad 

utsträckning inom individ- 

och familjeomsorgen 

SOCN 

Personer som deltar i öppna insatser 

gällande missbruksvård, antal 

SOC Årlig 

Kommunens kostnader 

för placeringar ska 

minska 

BIN, SOCN, VON 

Bildningsnämndens totala kostnader för 

placeringar (mnkr) 

BIF Delår 

Vård- och omsorgsnämndens totala 

kostnader för externa boendeplaceringar 

inom LSS (mnkr) 

VOF Delår 

Socialnämndens totala kostnader för 

placeringar (mnkr) 

SOC Delår 

Genomsnittlig vårddygnskostnad 

socialnämndens institutionsplaceringar av 

barn och unga (kr)  

SOC Delår 

Genomsnittlig vårddygnskostnad 

socialnämndens institutionsplaceringar av 

vuxna (kr)  

SOC Delår 

Totalt antal vårddygn socialnämndens 

institutionsplaceringar avseende barn och 

unga 

SOC Delår 

Totalt antal vårddygn socialnämndens 

institutionsplaceringar avseende vuxna 

SOC Delår 

Barn och unga placerade i jour/familjehem 

som andel av totalt antal placerade barn 

och unga (%) 

SOC Delår 

Färre barn och unga ska 

utsättas för risk att 

skadas till följd av eget 

eller andras bruk av 

tobak, alkohol eller 

narkotika 

KS, BIN, BMN, KULN, SOCN 

Kvinnor som röker eller snusar vid 

graviditetsvecka 8-12, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Tobaksrökning i hemmet där barn i 8 

månaders ålder finns, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Elever i åk 7 som röker ibland eller 

dagligen, andel (%) 

Liv & Hälsa ung Vart 

tredje år 

(2020) 

Elever i år 2 gymnasiet som röker ibland 

eller dagligen, andel (%) 

Liv & Hälsa ung Vart 

tredje år 

(2020) 

Invånare som röker dagligen, andel (%) Kolada/ 

Folkhälsomyndigheten 

Liv & Hälsa vuxen 

Vart 

fjärde år 

(2021) 

Försäljningsställen tobak som fått 

tillsynsbesök, andel (%) 

SBF, indikatorlabbet, 

andtuppföljning.se 

Årlig 

Elever i åk 9 som druckit alkohol någon 

gång under de senaste 12 månaderna, 

andel (%) 

Liv & Hälsa ung Vart 

tredje år 

(2020) 

Invånare med riskabla alkoholvanor, andel 

(%) 

Kolada/ 

Folkhälsomyndigheten 

Liv & Hälsa vuxen 

Vart 

fjärde år 

(2021) 

Serveringställen alkohol som fått 

tillsynsbesök, andel (%) 

SOC, indikatorlabbet, 

andtuppföljning.se 

Årlig 
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Övergripande 

mål 
Resultatmål Indikatorer Källa Period 

Elever i åk 9 som någon gång använt 

narkotika, andel (%) 

Liv & Hälsa ung Vart 

tredje år 

(2020) 

Ett rikt kultur-

, idrotts- & 

fritidsliv 

Hållbar miljö 

Fler ska delta aktivt i 

kultur-, idrotts- och 

fritidslivet 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VON 

Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- 

och lovverksamhet, antal 

KULF (även volymmått) Delår 

Besök på Perrongen, Lokstallet, antal KULF (även volymmått) Delår 

Deltagartillfällen kulturförvaltningens 

programverksamhet, antal 

KULF Delår 

Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, 

antal 

KULF (KOHA) Delår 

Besökare Konsthallen, antal KULF (även volymmått) Delår 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal 

per invånare 7-20 år 

Kolada/ 

Riksidrottsförbundet 

Delår 

Besökare simhallen, antal STF (även volymmått) Delår 

Besökare Duveholmshallen, antal STF (även volymmått) Delår 

Aktiva föreningar inom kultur, idrott och 

fritid som får bidrag, antal 

KULF och STF Delår 

Kultur, idrott och fritid för 

barn och unga ska 

prioriteras 

KS, BIN, KULN, STN, VON 

Arrangemang för barn och unga (inkl 

arrangemang på lov) som andel av totalt 

antal arrangemang inom kultur-

förvaltningens programverksamhet (%) 

KULF Delår 

Bokningar med juniortaxa som andel av 

totalt antal bokningar på Sportcentrum (%) 

STF Delår 

Jämställda kultur-, idrotts- 

och fritidsverksamheter 

KS, BIN, KULN, STN, VON 

Könsfördelning besök på Perrongen, 

Lokstallet, andel flickor/kvinnor (%) 

KULF Delår 

Könsfördelning deltagartillfällen 

kulturförvaltningens programverksamhet, 

andel pojkar/män (%) 

KULF Delår 

Könsfördelning aktiva låntagare biblioteket, 

andel pojkar/män (%) 

KULF Delår 

Könsfördelning deltagare 7-25 år 

idrottsföreningar med LOK-stöd, andel 

flickor/kvinnor (%) 

Riksidrottsförbundet/STF Delår 

Ökad andel miljöfordon i 

kommunens 

verksamheter, STN, KFAB, 

KIAB 

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel 

(%) 

Kolada/Miljöfordon 

Sverige 

Årlig 

Kommunens förbrukning av fossilt bränsle, 

antal liter diesel och bensin  

STF Årlig 

Ökad energieffektivitet i 

kommunens lokaler 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON, KFAB, KIAB 

Minskad energiintensitet (el och värme) i 

kommunala verksamhetslokaler som ägs 

och förvaltas av KFAB jämfört med basår 

2007, (kWh/m2) 

KFAB Årlig 

Minskad energiintensitet (el och värme) i 

kommunala verksamhetslokaler som ägs 

av kommunen och förvaltas av KFAB 

jämfört med basår 2007, (kWh/m2) 

KFAB Årlig 

Ökad solelproduktion 

KS, BMN, KFAB, KIAB 

Installerad effekt för solcellsanläggningar i 

kommunen, (MW) 

SCB/Energimyndigheten Årlig 

KFAB/KIAB:s totala solelproduktion, (MW) KFAB/KIAB Årlig 

Minskade utsläpp av 

näringsämnen och 

föroreningar till sjöar och 

vattendrag 

KS, BMN, KVAAB 

Fosforhalt i Näsnaren, (mikrogram/liter) Nyköpingsåns 

vattenvårdsförbund 

Årlig 

Hushåll vars bristfälliga avlopp åtgärdats, 

antal 

SBF Årlig 
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Övergripande 

mål 
Resultatmål Indikatorer Källa Period 

Nedskräpningen ska 

minska 

KS, BIN, BMN, STN, KFAB, 

KIAB, KVAAB 

Nedskräpning, (antal skräp/10 m2) Skräpmätning Udda år 

Nöjdhet besök vid återvinningscentral, 

andel (%) 

Kolada/Avfall Sverige Årlig 

Nöjdhet tillgänglighet till 

återvinningscentral, andel (%) 

Kolada/Avfall Sverige Årlig 

Biologisk mångfald ska 

främjas genom aktiva 

åtgärder och naturskydd 

KS, STN 

Areal reservat och biotopskydd, (ha)  SCB Årlig 

Klimatsmartare måltider i 

kommunens 

måltidsverksamhet STN 

Ekologiska livsmedel i kommunens 

verksamhet, andel (%) 

Kolada/Ekomatcentrum Årlig 

Ekologiska livsmedel, andel (%) STF Delår 

Närproducerade livsmedel, andel (%) STF Delår 

Livsmedelsinköpens klimatavtryck, (Co2e) STF Delår 

Attraktiv 

arbetsgivare & 

effektiv 

organisation 

Säkrad 

kompetensförsörjning 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

Påbörjade rekryteringar där tjänsten 

tillsatts, andel (%) 

KLF (Visma Recruit) Årlig 

Tillsvidareanställda som slutat på egen 

begäran, antal 

KLF (Personec P utdata) Årlig 

Månadsanställda som arbetar heltid, andel 

(%) 

KLF (Personec P utdata) Delår 

Månadsanställda som arbetar heltid, andel 

(%) 

Kolada/SKL:s personal- 

och lönestatistik 

Årlig 

Månadsanställda som fortsätter arbeta 

efter att ha fyllt 65 år, antal 

KLF (Personec P utdata) Årlig 

Månadsanställda som fått möjlighet till 

studier på arbetstid, antal 

KLF (Personec P utdata) Årlig 

Ökat 

medarbetarengagemang 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

Resultat i undersökningen kring hållbart 

medarbetarengagemang, HME totalt 

Kolada/KLF 

(medarbetarundersöknin

g) 

Udda år 

HME delindex motivation Kolada/KLF 

(medarbetarundersöknin

g) 

Udda år 

HME delindex ledarskap Kolada/KLF 

(medarbetarundersöknin

g) 

Udda år 

HME delindex styrning Kolada/KLF 

(medarbetarundersöknin

g) 

Udda år 

Förbättrad hälsa för 

kommunens medarbetare 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

Frisktal, tillsvidareanställda som under de 

senaste tolv månaderna har haft högst 5 

sjukfrånvarodagar, andel (%) 

KLF (Personec P utdata) Delår 

Sjukfrånvaro total (%) KLF (Personec P utdata) Delår 

Sjukfrånvaro total (%) Kolada/SKL:s personal- 

och lönestatistik 

Årlig 

Långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) 

som andel av total sjukfrånvaro, (%) 

Kolada/SKL:s personal- 

och lönestatistik 

Årlig 

Kommunens tillgänglighet 

för invånarna ska öka 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON 

Andel invånare som får svar på en enkel e-

postfråga inom en arbetsdag 

KKiK  Årlig 

Andel invånare som får ett direkt svar på 

en enkel fråga när de tar kontakt med 

kommunen via telefon 

KKiK Årlig 
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Övergripande 

mål 
Resultatmål Indikatorer Källa Period 

Gott bemötande via telefon, andel av 

maxpoäng 

KKiK Årlig 

Besökare som uppger att de hittade vad de 

sökte på webbplatsen, andel (%) 

KLF (enkät till besökare 

på webbplatsen) 

Delår 

Ärenden som hanteras genom e-tjänster 

(externa), antal 

KLF Delår 

Besökare som nyttjar MerÖppet på 

Kulturhuset Ängeln, antal 

KULF Delår 

Besök på Kontaktcenter, antal KLF/Kontaktcenter Delår 

Ärenden som hanteras av Kontaktcenter 

(via besök, telefon, e-post), antal  

KLF/Kontaktcenter Delår 

Ökad digital delaktighet 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

Förslag till indikatorer saknas och kommer 

tas fram inom ramen för Digidel 

Ökad effektivitet genom 

nya samverkansformer 

internt och externt 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON, KFAB, 

KIAB, KVAAB, VSR 

Förslag till indikatorer saknas  

Resultatet ska uppgå till 

minst en procent av 

skatteintäkterna 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON 

Resultat som andel av skatt och generella 

statsbidrag (inkl utjämning), kommun (%) 

KLF  Delår 

Årets resultat som andel av skatt och 

generella statsbidrag (inkl utjämning), 

kommun (%) 

Kolada/SCB Årlig 

Nettodriftskostnaderna 

ska inte öka snabbare än 

skatteintäkterna 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON 

Förändring nettokostnader (%) KLF  Delår 

Förändring skatteintäkter och generella 

statsbidrag (inkl utjämning) (%) 

KLF  Delår 

Nettokostnad som andel av skatt och 

generella statsbidrag kommun (%) 

Kolada/SCB Årlig 

Avskrivningar ska under 

mandatperioden inte 

överstiga tre procent av 

driftbudgeten 

KS 

Avskrivningar som andel av driftbudget, (%) SCB/KLF Delår 

Soliditet kommun, (%) Kolada/SCB Årlig 

Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%) Kolada/SCB Årlig 

Soliditet kommunkoncern, (%) Kolada/SCB Årlig 

Soliditet inkl pensionsåtag. 

kommunkoncern, (%) 

Kolada/SCB Årlig 

Skulder totalt kommunkoncern, kr/inv Kolada/SCB Årlig 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-16 KS/2019:154 - 041 
Ekonomi- och upphandling 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 00 

www.katrineholm.se E-post: Eva-Britt.Westberg@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Eva-Britt Westberg 

Kommunstyrelsen

Årsredovisning och räkenskapssammanställning för av 
kommunen förvaltade stiftelser 2018 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning respektive räkenskapssammanställning 
för varje enskild stiftelse. För stiftelsen Ingenjörsförbundet Katrineholms Tekniska 
Skolas Minnesfond ska godkännande även ske av auktoriserad revisor.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun förvaltar 24 stiftelser, Länsstyrelsen har också beslutat om 
upphörande av 12 stiftelse enligt Kommunstyrelsens tidigare beslut. Besluten gäller 
avveckling med olika tidsperioder 2019 – 2022 med undantag av en stiftelse där 
avveckling kommer att ske under en 15- årsperiod. 

Varje stiftelse är en egen juridisk person. Stiftelselagen betraktar kommunstyrelsen 
som det högsta beslutande organet vilket innebär att varje ledamot i kommunstyrelsen 
också är styrelseledamot i varje enskild stiftelse. När kommunstyrelsen sammanträder 
omkring frågor som berör stiftelserna så är det styrelsen för varje enskild stiftelse som 
sammanträder. Vid behandling av ärenden ikläder sig kommunstyrelsen det juridiska 
ansvaret för varje stiftelse.

Stiftelser som har tillgångar överstigande 1 500 000 kronor är skyldiga att upprätta 
separata årsredovisningar. Endast en stiftelse som förvaltas av Katrineholms kommun 
uppfyller detta krav.

För övriga stiftelser har det upprättats separata räkenskapssammanställningar.

Ärendets handlingar
 Sammanställning av stiftelser

Eva- Britt Westberg
Samordnare

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akt
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Styrelsen for Stiftelsen Ingenjörsftirbundet Katrineholms tekniska skolas minnesfond
Org nr 8 I 850 I -48 I I fiir hiirmed avge årsredovisning ör räkenskapsåret 20 I 8.

Förvaltningsberättelse
Verksumheten

Al lmiint o m v er k s amh eten

Ändamålet fiir stiftelsen Ingenjörsftirbundet Katrineholms tekniska skolas minnesfond

iir att disponibel avkastning skall användas fiir bidrag till studieresor och främjande av

fritidsverksamheten vid Katrineholms Tekniska skola.

Stiftelsen har sitt säte i Katrineholms kommun

Org nr 818501-4811

t22380
735 428

92,0oÄ

St ifi e I s e n s Jö r mö g e n h e t

Efter viss värdekorrigering av stiftelsens tillgangar kan dess egna kapital bedömas ha ett

marknadsvärde enligt ölj ande:

20t8-12-3t 2017-12-3t 2016-12-31 2015-12-31

Frömjandet av sffielsens öndamål

Under räkenskapsåret har stipendier utdelats med

Stiftelsens intäkter (utdelningar)

Årets resultat

Soliditet %

159 698

146 108

95,go/o

105 406 kr

t3t 5'17

I I 8563

95,70/o

124 943

ttt 289

95,7yo

2Bokslut 2018 0327.xlsx lngenjörsförb KTS 77708
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Org nr 818501-4811

Balansräkning

Tillgångar

Anlä ggningstillgångar

Finansiella anläegninestill gånear

Långfristiga värdepappersinnehav

Andra langfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgånga r

Ow kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

2018-12-31 2017-t2-31Not

4 808 876

0

I t12942
130 139

808 876

0

I 096 972

105 406

808 876 808 876

486907 446 4r9

486907 4464t9

1295784 t2ss295

0

0

0

0

5 1 243 081 1202s78

52 703 52 9r7

1295784 1255295

4Bokslut 2018 0327.xlsx lngenjörsförb KTS 77708
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Org nr818501-4811

Resultat och stöllning

Stiftelsens redovisade resultat för riikenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid
räkenskapsårets utgang framgår av fiiljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning
ii:i!:iiiiitr:i20l8lNot

Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från värdepapper

Öwiga ränteintäkter och likn resultatpost

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa resultat från finansiella investeringar

Resultat efter finansiella poster

Realisationsvinster

Årets resultat

-13 804 -13 014

153

-13 957

1s9 698

0

0

146 108

2017

204
-13 218

t3t 577

0

0

118 563

2

J

159 698 t31 577

146 108 118 563

3Bokslut 2O18 O327.xlsx lngenjörsförb KTS 77708
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Org nr 818501-4811

Noter

Not 1

Årsredovisningen upprättas ftir örsta gången i enlighet med Bokftiringsnämndens allmänna råd
(BFNAR 2016:10) om årsredovisnig i mindre företag, vilket kan innebära en bristande jämftirbarhet mellan
räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.

Anslag
Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital (disponibla medel).

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av stiftelsekapital (ursprungligt
donationskapital), senare donerat kapital samt kapitaliseringar och filr inte ftirbrukas fcir stiftelseändamålet.
Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat

Aktier och andelar
Aktier och andelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde).
Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärdet. Om det verkliga värdet minskat och denna

viirdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning.

Aktier och andelar som erhållits genom testamente eller gåva värderas till verkligt värde (ofta
börskursen) vid gåvotillfiillet.
Obligationer ftirvärvade i syfte att innehas till inlösentidpunkt värderas vid fiörvärvet till
anskaffningsvärde. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och inlösenvärde periodiseras så att den
effektiva räntan är konstant över innehavstiden. Övriga långfristiga obligationer värderas till
anskaffningsvärde minskat med eventuella nedskrivningar.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Not 2 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Utdelningar
Räntor
Nedskrivningar
Åter6ring av nedskrivningar

Summa

Not 3 Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntor
Realisationsresultat vid fr rsäljningar
Nedskrivningar
Återöring av nedskrivningar

Summa

2018

159 698

159 698

2018

2017

131 577

l3l 577

2017

0

0

0

0

00

5Reviderat undedag lngenjörsförb KTS 77708
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Org nr 818501-4811

Not 4 Långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärde

Årets ftirvärv

*

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Företag och antal aktter (Ånt S:8-9)
*SCAAfr
*SCABfr
*Essity A
*Essity B
*SKFAfr
*SKFBfr
* Stora Enso A
* Stora Enso R
*Volvo A fr
* Volvo B fr

Summa

Not 5 Eget kapital

Bundet eget kapital vid årets ingång

Kapitalisering, avsättning enl stadgama till
bundet eget kapital
Realisationsvinst

Kapitalisering av ftirsäljn av värdepapper enl stadgar

Belopp vid årets utgång

Fritt eget kapital vid årets ingång

Avsättning enl stadgarna till bundet eget kapital

Kapitalisering av forsäljn av värdepapper enl stadgar

Beviljade stipendier/bidrag under året

Realisationsvinst

Redovisat årsresultat

Belopp vid årets utgång

Eget kapital vid årets utgång

Katrineholm 2019-06 -

20tE-12-31 2017-12-31

808 876 808 876

Antal aktier Bolrfi)rt värde Dagsvörde

6540 219 792 467610

3rso 69783 216468

6s4o 0 I 425'720

31so 0 685 440

rooo 14 182 133800

2736 5 017 367855,2

re3 I 278 22388

4s6 61 232 51286,4

2330 247 747 2'70746

r33oo 189 845 I 542 135

808 876 5 r83 449

2018 2017

808 876

0

| 096 972

15 970

0

t tt2 942

105 406

-15 970

0

-105 406

0

146 108

808 876

0

l 083 814

l3 158

0

| 096 912

98 795

-13 158

0

-98 794
0

118 563

130 139 105 406

1243081 1202378

h*"nL\)-€^ l4-"
/-Göran Dahlström

Ordfiirande

Min revisionsberättele är avlämnad

Ulrika Klacksell
Auktoriserad Revisor

Eva-Britt Westberg

Samordnare

6Reviderat underlag lngenjörsförb KTS 77708
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Org nr 818501-4779

Stiftelsen Katrineholms Grundskolor premie
och stipendiefond

Kommentar
Ändamålet för stiftelsen är att disponibel avkastning skall användas till premier och stipendier åt

elever i Katrineholms grundskolor.

Stiftelsens medel är placerade på konto i Sörmlandsbanken

Årets resultat är -2186 kr, varav l0 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
0 kr delats ut.

Det fria egna kapitalet har ett negativt värde, vilket innebär att ingen utdelning
kan äga rum förrän det fria egna kapitalet blir positivt.

Katrineholm 2019-06 -

ilr;u^A t kÅ
Göran Dahlström
Ordförande

Min revisionsrapport är avlämnad den 2019-Qf O&

Eva-Britt Westberg

Samordnare

Richard Eriksson
Revisor

Revderål undedeg.xlsx 77701
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Org nr 8185014779

Räkensskapssammanställning

Stiftelsens intäkter

Stiftelsens kostnader

STIFTELSENS
NETTORESULTAT

2017

100

-2068

-r 969

2017

225 704

229 865
10

229 875

Sammanställning av titlgångar och skulder

rrllcÅNc.q,R

onasÅrrNtNcsullcÅNGAR
Likvida medel

Övr kortfristiga fordringar

Kortfristig fordran Katrineholms kommun

SUMMA OMSÄTTNINGS-
nucÅNclR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar

Värdepapper, andelar mm

SUMMA ANLÄGGNINGS.
TILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

SUMMASKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång
Ä.rets avsättning till kapitalet
Belopp vid årets utgång

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång
Redovisat årsresultat

Ärets avsättning till kapitalet
Utdelat
Belopp vid årets utgang

SUMMA EGET KAPITAL

SUMMASKULDEROCH
EGET KAPITAL

225 704
0

0

225 704

0

0

0

0

0

-2192
-t 969

_10

0

-4171

225 704

2RdUeEt undedag.xls 77701

225704
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Org nr 818500-7120

Stiftelsen Katrineholms Samfond ftir
ändamål inom barnavården

Kommentar

Ändamålet för stiftelsen är att disponibel avkastning skall användas i första hand till att hjälpa
behövande barn och i andra hand för hjälp och uppmuntran till bam inom barnavården.

Stiftelsens medel är placerade på konto i Sörmlandsbanken

Årets resultat är -2417 kr, varav i3 kr sätts av till bundet kapital. Under året har

0 kr delats ut.

Det fria egna kapitalet har ett negativt värde, vilket innebär att ingen utdelning
kan äga rum förrän det fria egna kapitalet blir positivt.

Katrineholm 2019-06 -

fl'q*ryu-h,.k-?',
Eva-Britt Westberg
Samordnare
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Ordförande

Min revisionsrapport är avlämnad den 20lg-O/- O &
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Revisor
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Org nr 818500-7120

Räkensskapssa m manställnin g

Stiftelsens intäkter

Stiftelsens kostnader

STIFTELSENS
NETTORESULTAT

2017

123

-2 552

-2 429

2017

279 057

279 057

279 057

279 115

12

279 t27

Sammanställning av tillgångar och skulder

trllcÅNcnR

ovrsÄrrNtNcsrl llcÅNGAR
Likvida medel

Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

SUMMA OMSÄTTNINGS-
TILLGÅNGAR

lNlÄccNtNGSTI LLGÅNGAR
Aktier och andelar

Värdepapper, andelar mm

SUMMA ANLAGGNINGS-
TILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång

Årets avsättning till kapitalet

Belopp vid årets utgång

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång

Redovisat årsresultat

Årets avsättning till kapitalet

Utdelat
Belopp vid årets utgång

SUMMA EGET KAPITAL

SUMMA SKULDEROCH
EGET KAPITAL

0

0

0

0

0

0

2 371

-2 429

-12

0

-70

279 057

2Rs?eEt underlag.xlsx 77703

279 057

ft
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Org nr 818501-4787

Stiftelsen Katrineholms skolors samfond för
stipendier åt lärare

Kommentar
Ändamålet för stiftelsen är att disponibel avkastning skall användas för stipendier åt lärare vid
Katrineholms skolor för studier, studieresor samt vetenskapligt och pedagogiskt författarskap.

Stiftelsens medel är placerade på konto i Sörmlandsbanken

Årets resultat år -1401 kr, varav 3 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
12400 kr delats ut.

Enligt beslut från Länsstyrelsen 2017-10-17 ges tillstånd att förbruka stiftelsens
tillgångar för de ändamål vartill de är bestämda. Enligt Kommunstytelsens beslut
sker utdelning t o m är 2022.

Katrineholm 2019-06 -
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Ordförande

Min revisionsrapport är avlämnad aen ZO0-O 2 0I
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Revisor
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Org nr 818501-4787

Räkensskapssamm anställnin g

Sammanställning av tillgångar och skulder

Stiftelsens intäkter

Stiftelsens kostnader

STIFTELSENS
NETTORESULTAT

rrLLcÅNc.q.R

omsÄrrNtNcsrI LLcÅNc,c,R
Likvida medel

Övr kortfristi ga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

SUMMA OMSATTNTNGS-
TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTI LLGÅNGAR
Aktier och andelar

Värdepapper, andelar mm

SUMMA ANLÄGGNINGS-
TILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång

Årets avsättning till kapitalet

Belopp vid årets utgång

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång

Redovisat årsresultat

Årets avsättning till kapitalet

Utdelat

Belopp vid årets utgång

SUMMA EGET KAPITAL

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

2017

28

-1 205

-l 177

2017

62 480

62 480
0

0

62 480

0

0

0

0

0

64 378
J

64 381

-721

-t t77
-J

0

-1 901

62 480

Revideat uiderlag.xls 77702

62 480

2
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Org nr 818500-7153

Stiftelsen Katrineholms samfond ftir hjälp
till behövande

Kommentar

Ändamålet för stiftelsen är att disponibel avkastning skall användas för beredande av hjälp åt

personer som på grund av sjukdom, handikapp eller annan orsak äro i behov därav.

Stiftelsens medel är placerade på konto i Sörmlandsbanken

Ärets resultat är -2253 kr, varav l l kr sätts av till bundet kapital. Under året har

0 kr delats ut.

Det fria egna kapitalet har ett negatiW värde, vilket innebär att ingen utdelning
kan äga rum förrän det fria egna kapitalet blir positivt.

Katrineholm 2019-06 -

Göran Dahlström

Ordförande

Min revisionsrapport är avlämnad den 20l9Oy- O&

Eva-Britt Westberg

Samordnare
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Richard Eriksson
Revisor
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Org nr 818500-7153

Räken sskapssa m manställnin g

Sammanställning av tillgångar och skulder

Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader

STIF"TELSENS
NETTORESULTAT

rru,cÅNc.l,R

orvl sÄrrNINcsrl llcÅNGAR
Likvida medel

Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

SUMMA OMSÄTTNINGS-
TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar

Värdepapper, andelar mm

SUMMA ANLÄGGNINGS-
TILLGÅNGAR

SUMMATILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång

Årets avsättning till kapitalet

Belopp vid årets utgång

Frilt eget kapital
Belopp vid årets ingång

Redovisat årsresultat

Årets avsättning till kapitalet

Utdelat
Belopp vid årets utgång

SUMMA EGET KAPITAL

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

235

2017

104

-2321

-2 217

2017

235 356

235 356

244 267

10

244 278

-6 694
-2217

-10

0

-8 922

235 356

356
0

0

0

0

0

0

0

Rdid@l undedag.tds 77704

2353s6 6 2

356



Org nr 818500-7104

Stiftelsen Katrineholms samfond för personer
som lider av lung- och cancersjukdomar

Kommentar

Andamålet för stiftelsen är att disponibel avkastning skall användas som bidrag till förebyggande
åtgärder, rehabilitering och rekreation för personer som lida av lung- och cancersjukdomar.

Stiftelsens medel är placerade på konto i Sörmlandsbanken

Årets resultat är -2060 kr, varav 9 kr sätts av till bundet kapital. Under året har

0 kr delats ut.

Det fria egna kapitalet har ett negativt värde, vilket innebär att ingen utdelning kan
äga rum förrän det fria egna kapitalet blir positiw.

Katrineholm 2019-06 -
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Min revisionsrapport är avlämnad den 2019-9/- Q$

Richard Eriksson
Revisor
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Samordnare

RevideEl underlag.xl* 77705

357



Org nr 818500-7104

Räkensskapssammanställnin g

2017

Stiftelsens intäkter

Stiftelsens kostnader

STIFTELSENS
NETTORESULTAT

TILLGÅNGAR

oMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Likvida medel

Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

SUMMA OMSATTNINGS-
TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar

Värdepapper, andelar mm

SUMMA ANLÄGGNINGS-
TILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång

Årets avsättning till kapitalet

Belopp vid årets utgång

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång

Redovisat årsresultat

Årets avsättning till kapitalet

Utdelat
Belopp vid årets utgång

SUMMA EGET KAPITAL

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

81

-1921

Sammanställning av tillgångar och skulder

-1 834

2017

197 853

197 853

r97 853

203 s10

9

203 518

0

0

0

0

0

0

-3 823

-t 834
-9

0

-5 665

t97 853

2Rdire€t underlåg.xlsx 77705

197 853
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Org nr 818501-4795

Stiftelsen Katrineholms samfond ftir personer
boende på kommunens serviceanläggningar

Kommentar

Ändamålet för stiftelsen är att disponibel avkastning skall användas för bidrag till ökad trivsel och
förströelse åt personer boende på kommunens serviceanläggningar för äldre.

Stiftelsens medel är placerade på konto i Sörmlandsbanken

Årets resultat är -1384 kr, varav 3 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
0 kr delats ut.

Enligt Kommunstyrelsens beslut KS/2018:149 upplöses stiftelsen per den 30 juni
2018 och kvarvarande tillgångar delas ut enligt tidigare praxis under är 2019

Katrineholm 2019-06 -

fr;f'r,U uln:,tr;.*7
Eva-Britt WestbergGöran Dahlström

Ordförande

Min revisionsrapport är avlämnad aen ZOW-0/OB
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Revisor
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Org nr 818501-4795

Räkensskapssammanställnin g

2017

Stiftelsens intäkter

Stiftelsens kostnader

STIFTELSENS
NETTORESULTAT

TILLGÅNGAR

oMSÄTTNINcsrr llcÅNGAR
Likvida medel

Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

SUMMA OMSÄTTNINGS.
TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar

Värdepapper, andelar mm

SUMMA ANLÄGGNINGS.
TILLGÅNGAR

SUMMATILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång
Ärets avsättning till kapitalet
Belopp vid årets utgång

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång
Redovisat årsresultat

Årets avsättning till kapitalet

Utdelat
Belopp vid årets utgång

SUMMA EGET KAPITAL

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

26

-1 187

Sammanställning av tillgångar och skulder

-11 610

2017

59 027

59 027

62 551

3

62 560
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0

0

0

0

0

0

0

-2 370
-1 160

-J

0

-3 532

59 027

59 027

2Revide€t underlag,xlsx 77706 F
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Org nr 818501-5016

Stiftelsen Karl-Gustaf Hagströms minnesfond

Kommentar

Ändamålet för stiftelsen är att disponibel avkastning skall användas som stipendium till en musikbegåvac

studerande vid Högre Allmänna Läroverket i Katrineholm (f n Duveholmsskolan) vilken utbildar sig
på stråkinstrument, företrädesvis cello, att av eleven användas för hjälp till inköp av instrument, noter
eller till deltagande i musikkurs, studieresa o d.

Stiftelsens medel är placerade på konto i Sörmlandsbanken

Ärets resultat är -928 kr, varav 0 kr sätts av till bundet kapital. Under året har

0 kr delats ut.

Enligt beslut från Länsstyrelsen2016-12-15 ges tillstånd att förbruka stiftelsens
tillgångar för de ändamål vartill de är bestämda. Enligt Kommunstyrelsens beslut
sker utdelning t o m är 2020.

Katrineholm 2019-06 -

8r.x"rU t^hÅk"e.f
Göran Dahlström
Ordförande

Min revisionsrapport är avlämnad den 2019A/-8

Eva-Britt Westberg
Samordnare

6ä
Richard Eriksson
Revisor

Revideråt udedag.xbx 77710

361



Org nr 818501-5016

Räkensskapssa m manställnin g

2017

Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader

STIFTELSENS
NETTORESULTAT

TILLGÅNGAR

oM sÄTTNINcsrt llcÅNGA R

Likvida medel

Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

ST]MMA OMSATTNINGS-
TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar

Värdepapper, andelar mm

SUMMA ANLAGGNINGS-
TILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets avsättning till kapitalet
Belopp vid årets utgång

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång

Redovisat årsresultat

Årets avsättning till kapitalet

Utdelat
Belopp vid årets utgång

SUMMA EGET KAPITAL

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

4
-917

Sammanställning av tillgångar och skulder

-9r3

2017

s 801

s 801

-6 214

-913

0

-2 238

-9 365

5 801

l5 166

0

15 166

805 1

0

0

0

0

0

0

0

2Revide€t undedag.xlsx 77710

s 801
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Org nr 818501-4837

Stiftelsen Rektor Johannes Stenbergs
premiefond

Kommentar

Ändamålet för stiftelsen är att disponibel avkastning skall användas till belöning åt därav
förtjänta elever å högstadiet (tidigare realskolan).

Stiftelsens medel är placerade på konto i Sörmlandsbanken

Årets resultat är -1014 kr, varav 1 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
7000 kr delats ut.

Enligt beslut från Länsstyrelsen2016-12-15 ges tillstand att förbruka stiftelsens
tillgångar för de ändamål vartill de är bestämda. Enligt Kommunstyrelsens beslut
sker utdelning t o m är 2020.

Min revisionsrapport är avlämnad den 2019-

€r;"r*ttea+ttury
Göran Dahlström
Ordförande

Min revisionsrapport är avlämnad den 20lg-0/- O I

Eva-Britt Westberg
Samordnare

ffi,,
Richard Eriksson
Revisor

Retre€t underlåg.xlsx 77711
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Org nr 818501-4837

Räkensskapssa mm anställnin g

,ii?o.t.8.
i::iiii:i.....

::::ii::il4:

i:!11Q2P,t
' :::::::::::::
: i :: i:::::::::

ili:0:1:4:

2017

Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader

STIFTELSENS
NETTORESULTAT

14

-1038

Sammanställning av tillgångar och skulder

ulr,cÅNcl,n

ousÄrrNrNcsnllcÅNGAR
Likvida medel

Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

SUMMA OMSÄTTNINGS-
TILLGÅNGAR

AN LÄGGNINGSTI LLGÅNGAR
Aktier och andelar

Värdepapper, andelar mm

SUMMA ANLÄGGNINGS-
TILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång

Årets avsättning till kapitalet

Belopp vid årets utgång

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång

Redovisat årsresultat

Årets avsättning till kapitalet

Utdelat
Belopp vid årets utgång

SUMMA EGET KAPITAL

SUMMA SKULDEROCH
EGET KAPITAL

2390

-1024

2017

23901

23901

35530

I
3553 I

23901

-3605

-1024

-1

-7000
-l 1630

I
0

0

0

0

0

0

0

Revire€t urderiag.xl* 77711

23901

6 2
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Org nr 818501-4845

Stiftelsen Elverkets stipendiefond

Kommentar

Ändamålet för stiftelsen är att disponibel avkastning skall användas till stipendier vid gymnasieskolar

Stiftelsens medel är placerade på konto i Sörmlandsbanken 25000 kronor avser en revers på
Katrineholms Energi AB.

Årets resultat är 843 kr, varav 201 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
863 kr delats ut.

Katrineholm 2019-06 -

8r"8.^fi tJu"lu {^0t
Göran Dahlström

Ordfiirande

Min revisionsrapport är avlämnad den 2019-0 /-OQ

Revisor

Eva-Britt Westberg
Samordnare
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Richard Eriksson
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Org nr 818501-4845

Räkensskapssa m manställnin g

Stiftelsens intäkter

Stiftelsens kostnader

STIFTELSENS
NETTORESULTAT

20t7

2 001

-943

I 063

2017

t3 62s

0

25 000

2s 000

38 625

3t s62
2 007

39 568

1 679

1 063

-2 007

-1 679

-943

38 62s

Sammanställning av tillgångar och skulder

trlr,cÅNc,rn

ousÄrrNrNcstt LlcÅNGAR
Likvida medel

Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

SUMMA OMSÄTTNINGS-
TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTI LLGÅNGAR
Aktier och andelar

Värdepapper, andelar mm

SUMMA ANLAGGNINGS-
TILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång

Årets avsättning till kapitalet

Belopp vid årets utgång

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång

Redovisat årsresultat

Årets avsättning till kapitalet

Utdelat
Belopp vid årets utgång

SUMMA EGET KAPITAL

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

t3 625

0

0

0

0

2Rede€l underlag.xls 77712

38 62s
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Org nr 818501-4852

Stiftelsen Sköldinge sockens magasinsfond

Kommentar

Ändamålet för stiftelsen är att disponibel avkastning skall användas till stipendier åt studerande
jordbrukarungdom från Sköldinge socken ingående i fd Sköldinge landskommun.

Stiftelsens medel är placerade på konto i Sörmlandsbanken

Årets resultat är -933 kr, varav 0 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
0 kr delats ut.

Enligt beslut från Länsstyrelsen 2016-12-15 ges tillstånd att frirbruka stiftelsens
tillgångar för de ändamål vartill de är bestämda. Enligt Kommunstyrelsens beslut
sker utdelning t o m är 2020.
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Org nr 818501-4852

Räkensskapssammanställnin g

Stiftelsens intäkter

Stiftelsens kostnader

STIFTELSENS
NETTORESULTAT

tllt.
::::::: (:

,iS3g.

i....'i..ii
,re3li

2017

-925

-921

2017

7 0lt

7 011

18 230

0

18 231

-7 658

-921

0

-2 640
-tl 220

7 0ll

5

Sammanställning av tillgångar och skulder

rrllcÅNc,lR

onlsÄrrNINcsrtllcÅNGAR
Likvida medel

Övr kortfri sti ga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

SUMMA oMSÄTTNINGS-
TILLGÅNGAR

aNlÄccNTNGSTTLLGÅNGAR
Aktier och andelar

Värdepapper, andelar mm

sUMMA ,q,NLÄccNINcs-
TILLGÅNGAR

SUMMATILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång

Årets avsättning till kapitalet

Belopp vid årets utgång

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång
Redovisat årsresultat

Årets avsättning till kapitalet

Utdelat
Belopp vid årets utgång

SUMMA EGET KAPITAL

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

70 ll
0

0

0

0

0

0

0

Relide€t urdeiag.xls 77713

7 0ll

ä 2
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Stiftelsen Arthur Bäckströms samfond
Org nr 818501-4803

Stiftelsens dndamål

Ändamålet ftir stiftelsen Arthur Bäckströms samfond är att disponibel avkastning skall användas

ftir beredande av hjälp åt äldre personer från Julita ftirsamling, som på grund av sjukdom,
handikapp eller annan orsak, är i behov av ekonomisk hjälp.

Stiftelsens medel är placerade på konto i Sörmlandsbanken

F rtimj an det uv stifte ls e n s ii n du må I

Under räkenskapsåret har stipendier utdelats med
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81850r-4803

Resultaträkning

Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader

STIFTELSENS NETTORESULTAT

Balansräkning

Tillgångar

Omsättnin gstillgångar

Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

Kassa och bank

Summa omsättnin gstillgångar

Anläggnin gstillgån gar
Långfristiga värdepappersinnehav

Andra langfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Bundet eget kapital vid årets ingång

Å,rets avsättning till kapitalet

Belopp vid årets utgång

Fritt eget kapital vid årets ingång

Avsättning enl stadgarna till bundet eget kapital

Utbetalda stipendier/bidrag under året

Redovisat årsresultat

Belopp vid årets utgång

:liit:!:!:iiiiiii:;i:!!:!:!ii:i:i20t8i

272

-4 2t2

-3 940

2018

0
U

s66 229

566 229

0

s66229

2018

584 908

27

584 935

-14 739

-27

0

-3 940

-18 706

0

0

2017

251
-4 094

-3 843

2017

0
U

s70 169

570 169

0

570 169

2017

s84 908

0

584 908

0

0

-3 843

-14 739

0

0

-10 896

SUMMA SKULDER OCH BGET KAPITAL 566229 570 169

r
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Org nr 818501-4860

Stiftelsen Lerbo sockens magasinsfond

Kommentar

Ändamålet för stiftelsen är att disponibel avkastning skall användas till stipendier åt studerande
jordbrukarungdom, även inom folkskolan, från Lerbo socken ingående i fd Sköldinge landskommun

Stiftelsens medel är placerade på konto i Sörmlandsbanken

Årets resultat är -955 kr, varav 1 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
0 kr delats ut.

Enligt beslut från Länsstyrelsen 2016-12-15 ges tillstand att ftirbruka stiftelsens
tillgångar ftir de ändamål vartill de är bestämda. Enligt Kommunstyrelsens beslut
sker utdelning t o m ån 2020.
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Org nr 818501-4860

Rä ken s ska p ss a m m a n ställn in g

Sammanställning av tillgångar och skulder

Stiftelsens intäkter

Stiftelsens kostnader

STIFTELSENS
NETTORESULTAT

rrllcÅNclR

onasÄrrNrNcsu llcÅNGAR
Likvida medel

Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

SUMMA OMSATTNINGS-
rrllcÅNcln

lNr.ÄccNINGSTI LLGÅNGAR
Aktier och andelar

Värdepapper, andelar mm

SUMMA ANLÄGGNINGS-
TILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång

Årets avsättning till kapitalet

Belopp vid årets utgång

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång

Redovisat årsresultat

Årets avsättning till kapitalet

utdelat
Belopp vid årets utgång

SUMMA EGET KAPITAL

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

2017

-934

-929

2017

11 359

il 359

11 529

I
17 s29

-5 240
-929

-1

0

-6 170

11 359

5

3 59

0

0

0

0

0

0

0

Revrde€t urderlag.xlsx 77714
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Org nr 818501-4894

Stiftelsen Greve Claes Lewenhaupts fond

Kommentar

Andamålet för stiftelsen är att disponibel avkastning skall användas till premier och stipendier
inom grundskolan för elever från Östra Vingåkers socken ingående i f d Stora Malms lands-
kommun och då ftireträdesvis elever inom Claestorps gods.

Stiftelsens medel är placerade på konto i Sörmlandsbanken

Årets resultat är -1065 kr, varav 2 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
0 kr delats ut.

Enligt beslut från Länsstyrelsen 2016-12-15 ges tillstånd att
förbruka stiftelsens tillgångar för de ändamål vartill de är
bestämda. Enligt Kommunstyrelsens beslut sker utdelning t o m
är 2020.
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Org nr 818501-4894

Rä ken ss ka p ss a m m a n stä llnin g

2017

Sammanställning av tillgångar och skulder

Stiftelsens intäkter

Stiftelsens kostnader

STIFTELSENS
NETTORESULTAT

rrllcÅNc.q.R

omsÄrrNrNcsrr llcÅNGAR
Likvida medel

Övr kortfristi ga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

SUMMA OMSÄTTNINGS-
TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTI LLGÅNGAR
Aktier och andelar

Värdepapper, andelar mm

SUMMA ANLÄGGNINGS-
TILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets avsättning till kapitalet

Belopp vid årets utgång

Frix eget kapital
Belopp vid årets ingång
Redovisat årsresultat

Årets avsättning till kapitalet

Utdelat
Belopp vid årets utgång

SUMMA EGET KAPITAL

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

15

-l 056

34
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-t 040

2017

343rr

34 3lt

38 754

2

38 755

-3 402
-1 040

-)
0

-4 444

34 3tt

311

0

0

0

0

0

0

0

RaireEt underläg.xl* 77717

34 3tl 6 2
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Stiftelsen Fröken Hanna Anderssons Fond
Org nr 818500-7096

Andamålet fiir stiftelsen fröken Hanna Anderssons fond är att disponibel avkastning skall
användas som bidrag till psykiskt sjuka. Bidraget skall utgå for rehabilitering och rekreation.
Stiftelsens användningsområde är begränsat till Katrineholms fd stadskommun enligt
Kammarkollegiets beslut 1990-12-19.

Stiftelsens medel är placerade på konto i Sörmlandsbanken

F r iimj an det av st ifte ls e n s ö ndomål

Under räkenskaps är et har stipendier utdel ats med 0kr
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Resultaträkning

Stiftelsens intåikter

Stiftelsens kostnader

STIFTELSENS NETTORESULTAT

Balansräkning

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Ow kortfristi ga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Anläggningstillgångar
Viirdepapper, andelar mm
Aktier och andelar

Summa Anläggningstillgån gar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital vid årets ingång

Årets avsättning till kapitalet

Belopp vid årets utgång

Fritt eget kapital vid årets ingång
Avsättning enl stadgarna till bundet eget kapital

Utbetalda stipendier/bidrag under året

Redovisat årsresultat

Belopp vid årets utgång

2018

252

-3 981

-3 729

2018

0

0

535 719

535 719

2018

553 896

25

ss3 921

-14 448

-25

-3 729

-18 202

818500-7096

2017

248
-3 938

-3 690

2017

0

0

539 448

s39 448

2017

ss3 896

0

553 896

0

0

0

0

0

0

s39 448535 7t9

58t07
0

0

-3 690

-14 448

s39 448SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 535 7t9 F
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Org nr 818500-2436

Stiftelsen Katrineholms Blomsterfond

Kommentar

Andamålet för stiftelsen är att disponibel avkastning skall användas som bidrag till behövande
äldre personer. Fondens användningsområde är begränsat till Katrineholms f d stadskommun
enligt Kammarkollegiets beslut 1990- I 2-79, dnr 24-449-86.

Stiftelsens medel är placerade på konto i Sörmlandsbanken

Årets resultat är -2153 kr, varav 10 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
0 kr delats ut.

Det fria egna kapitalet har ett negativt värde, vilket innebär att ingen utdelning
kan äga rum förrän det fria egna kapitalet blir positivt.
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Org nr 818500-2436

Räken sskapssa mmanställnin g

Sammanställning av tillgångar och skulder

Stiftelsens intäkter

Stiftelsens kostnader

STIFTELSENS
NETTORESULTAT

rrllcÅNclR

orrrsÄrtN rNcsrr I lcÅNGAR
Likvida medel

Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

SUMMA OMSÄTTNINGS-
TILLGÅNGAR

anlÄccNINGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar

Värdepapper, andelar mm

SUMMA ANLÄGGNINGS-
TILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång

Årets avsättning till kapitalet

Belopp vid årets utgång

Frilt eget kapilal
Belopp vid årets ingång

Redovisat årsresultat

Årets avsättning till kapitalet

Utdelat
Belopp vid årets utgång

SUMMA EGET KAPITAL

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

ii;.iii i:::':iiiiieoi'i'i
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2017

96

-2 023

-l 927

2017

217 025

223 \45
10

223 t54

217 025

0

0

0

0

217 025

0

0

0

-4 r93
-1 927

-10

0

-6 129

2t7 025
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Org nr 818500-7112

Stiftelsen Sj ukhj ätp sfonden

Kommentar

Andamålet ftir stiftelsen är att disponibel avkastning skall användas till hjälp åt inom staden mantals.
skrivna medborgare vilka genom sjukdom kommit i behov av hjälp.

Stiftelsens medel är placerade på konto i Sörmlandsbanken

Ärets resultat är -1343 kr, varav 2 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
10097 kr delats ut.

Enligt beslut från Låinsstyrelsen 2017-10-17 ges tillstånd att ftirbruka stiftelsens
tillgångar ftir de ändamål vartill de är bestiimda. Enligt Kommunstyrelsens beslut
sker utdelning t o m år 2022,
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Org nr 818500-7112

Räken s s kapssa m m a n ställnin g
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2017

Stiftelsens intäkter

Stiftelsens kostnader

STIFTELSENS
NETTORESULTAT -t ll9

2017

s0 485

s0 485

23

-1 141

53 211
2

s3 2t4

Sammanställning av tillgångar och skulder

ullcÅNclR

omsÄrrNtNcsrtllcÄncan
Likvida medel

Övr kortfri sti ga fordrin gar

Kortfristig fordran Katrineholms kommun

sUMMA ousÄrrNlNcs-
rrllcÅNcnR

aNLÄcct,lIncstIt t-cÅNcan
Aktier och andelar

Värdepapper, andelar mm

sUMMA aNlÄccxINcs-
rrllcÅncan

sUMMA rtt,t,cÅtqcaR

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång

Ärets avsättning till kapitalet

Belopp vid årets utgång

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång

Redovisat årsresultat

Ärets avsättning till kapitalet

Utdelat
Belopp vid årets utgång

SUMMA EGET KAPITAL

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

50 48 5

0

0

0

0

0

0

0

-t 60'7

-1 119
_)

0

-2 728

50 485

Revider€t und€dag.xlsx 77720

50 48s
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Org nr 818501-4902

Stiftelsen Von Post Manderströmska fonden

Kommentar

Andamålet för stiftelsen är att disponibel avkastning skall användas att bereda hjälp och vård åt sjuka
och behövande personer. Fondens användningsområde är begränsat till f d Katrineholms stadskommun
och f d Stora Malms landskommun.

Stiftelsens medel är placerade på konto i Sörmlandsbanken

Ärets resultat är -1669 kr, varav 5 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
0 kr delats ut.

Det fria egna kapitalet har ett negativt värde, vilket innebär att ingen utdelning kan
äga rum förrän det fria egna kapitalet blir positir,t.
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Org nr 818501-4902

Rä kenss kaps sa m m a n stä llnin g

Stiftelsens intäkter

Stiftelsens kostnader

STIFTELSENS
NETTORESULTAT

2017

5l
-t 419

-t 428

2017

lt4 20s

120 996
5

121 001

Sammanställning ay tillgångar och skulder

rtllcÅNcln

oirl sÄrrNrNcstl l,lcÅNGAR
Likvida medel

Övr kortfri sti ga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

SUMMA OMSÄTTNINGS-
TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTI LLGÅNGAR
Aktier och andelar

Värdepapper, andelar mm

SUMMA ANLÄGGNINGS-
TILLGÄNGAR

SUMMATILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets avsättning till kapitalet

Belopp vid årets utgång

Frilt eget kapital
Belopp vid årets ingång

Redovisat årsresultat

Årets avsättning till kapitalet

Utdelat
Belopp vid årets utgång

SUMMA EGET KAPITAL

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

4I 205
0

0

0

0

tt4 205

0

0

0

-5 363

-t 428
-5

0

-6191

114 205
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lt4 205

6 2

382



Stiftelsen Agda och Ragnar Brostedts minnesfond
Org nr 818501-4910

Stiftelsens ändamål

Andamålet for Stiftelsen Agda och Ragnar Brostedts Minnesfond är att disponibel avkastning skall
användas tillika med kapitalet ftir att möjliggöra vård i hemmet av personer som drabbats av

sjukdomen multipelscleros (MS). Användningsområdet skall vara Katrineholms f d stad.

Stiftelsens medel är placerade på konto i Sörmlands sparbank samt värdepapper i SE-banken.

Det fria egna kapitalet har ett negativt värde, vilket innebär att ingen utdelning kan
äga rum ftirrän det fria egna kapitalet blir positiw.
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Räkensskapss am m anställnin g
818501-4910
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2017

798 958
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Stiftelsens intäkter

Stiftelsens kostnader

STIFTELSENS
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Belopp vid årets utgång

SUMMA EGET KAPITAL

SUMMA SKULDEROCH
EGET KAPITAL
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0
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0

-14 975

804 260

804 260
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Org nr 818501-4928

Stiftelsen Johan August Karlssons
testamentsmedel

Kommentar

Ändamålet för stiftelsen är att disponibel avkastning skall användas för bidrag till ökad trivsel o
förströelse åt personer boende på kommunens serviceanläggningar ftir äldre.

Stiftelsens medel är placerade på konto i Sörmlandsbanken

Årets resultat är -1046 kr, varav 0 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
28359 kr delats ut.

Enligt Kommunstyrelsens beslut KS/201 7:292 upplöses stiftelsen per den 30 juni
2017 och kvarvarande tillgångar delas ut enligt KS beslut 2018-05-30 $ 90
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Org nr 818501-4928

Räkensskapssamm anställnin g

Sammanställning av titlgångar och skulder

Stiftelsens intäkter

Stiftelsens kostnader
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Org nr 818500-7161

Stiftelsen Julita sockens fattigvårdsfond

Kommentar

Ändamålet för stiftelsen är att disponibel avkastning skall användas för hjälpverksamhet (avkastning,
lämnas till "fattigkassan").

Stiftelsens medel är placerade på konto i Sörmlandsbanken

Årets resultat är -1373 kr, varav 3 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
0 kr delats ut.

Det fria egna kapitalet har ett negatiw värde, vilket innebär att ingen utdelning
kan äga rum förrän det fria egna kapitalet blir positivt.
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Org nr 818500-7161

Rä ken ss ka pss a m m a nställn in g

2017
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STIFTELSENS
NETTORESULTAT
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Likvida medel

Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun

SUMMA OMSÄTTNINGS-
TILLGÅNGAR

lNI,ÄccNTNGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar

Värdepapper, andelar mm
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Org nr 818500-7146

Stiftelsen Syskonen Olssons bosättningsfond

Kommentar

Andamålet för stiftelsen är att disponibel avkastning skall användas som bidrag årligen till ett eller två
unga par, som gifta sig och sätta bo. Fondens användningsområde är begränsat till f d Floda landskommu

Stiftelsens medel är placerade på konto i Sörmlandsbanken

Årets resultat är -1758 kr, varav 6 kr sätts av till bundet kapital. Under året har

0 kr delats ut.

Enligt Kommunstyrelsens beslut KS/2018:149 upplöses stiftelsen per den 30 juni
2018 och kvarvarande tillgångar delas ut enligt tidigare praxis under åren 2019 -
2022
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Org nr 818500-7146

Räkensskapssa m ma nställnin g

Sammanställning av tillgångar och skulder

Stiftelsens intäkter

Stiftelsens kostnader

STIFTELSENS
NETTORESULTAT

ullcÅNc,LR

ousÄrrNrNcsrlllcÅNGAR
Likvida medel

Övr kortfristiga fordringar
Kortfristig fordran Katrineholms kommun
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Belopp vid årets ingång
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Utdelat
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Stiftelsen Märta Bergqvists Kulturstipendiefond
Org nr 818501-4985

Stiftelsens ändamål

Andamålet ftir stiftelsen Märta Bergqvists kulturstipendiefond är att disponibel avkastning
skall användas till ett kulturstipendium till yngre talangfull studerande som tillhör
Katrineholms kommun och som ägnar sig åt någon konstart som sång, musik, skulptur,
måleri eller liknande. Stipendiet skall utdelas på donatorns flodelsedag den 20 februari
under former som Kultur- och turismnämnden bestämmer

Stiftelsens medel är placerade på konto samt värdepapper i Sörmlands sparbank.

Årets resultat ar -2125 kr, varav 20 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
0 kr delats ut.

Enligt beslut från Låinsstyrelsen 2018-10-23 ges tillstånd att
fiirbruka stiftelsens tillgangar fiir de ändamål vartill de åir

bestiimda. Enligt Kommunstyrelsens beslut g 14912018 sker
utdelningtomår2034.
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818501-4985

Räkensskapssam m anställnin g

Sammanställning av tillgångar och skulder

Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader

STIFTELSENS
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Org nr 818501-4993

Stiftelsen KTS Stipendiefond

Kommentar

Ändamålet för stiftelsen är att disponibel avkastning skall användas till stipendier för elever i avgång
klasser vid Katrineholms Tekniska skola. Gäller både komvux och gymnasium.

Stiftelsens medel är placerade på konto i Sörmlandsbanken

Årets resultat är -1546 kr, varav 4 kr sätts av till bundet kapital. Under året har
0 kr delats ut.

Enligt Kommunstyrelsens beslut KS/2018:149 upplöses stiftelsen per den 30 juni
2018 och kvarvarande tillgångar delas ut enligt tidigare praxis under ären 2019-
2022
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Org nr 818501-4993
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2017

Stiftelsens intäkter
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-10 KS/2019:190 - 000 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

Kommunstyrelsen 

Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen.

Sammanfattning av ärendet
Flens kommun, Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun, 
Oxelösunds kommun och Vingåkers kommun samarbetar kring 
dataskyddsförordningen. 
Kommunerna har genom samarbetet utsett ett gemensamt dataskyddsombud samt 
tillsammans tagit fram dessa riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen.

Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning gälla i Sverige och i EU:s andra 
medlemsstater. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar hur 
personuppgifter ska behandlas med syftet att skydda den enskildes (den registrerades) 
rättigheter. Följer kommunen inte dataskyddsförordningen finns det en risk att de 
registrerades personliga integritet kränks och att kommunens anseende skadas. 
Tillsynsmyndigheten kan också föreskriva höga sanktionsavgifter och den registrerade 
kan ha rätt till skadestånd om kommunen behandlar personuppgifter i strid med 
bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Varje nämnd och styrelse i kommunen är personuppgiftsansvarig för behandlingar av 
personuppgifter i sitt ansvarsområde. Syftet med riktlinjerna är att underlätta 
tillämpningen av dataskyddsförordningen. Riktlinjerna riktar sig till alla medarbetare 
som tillämpar dataskyddsförordningen i sitt dagliga arbete. 

I riktlinjerna lämnas exempel på viss dokumentation som bör upprättas och här 
återfinns också närmare information om de legala kraven. Riktlinjerna är ett levande 
dokument som ska uppdateras löpande vid nya rekommendationer, förändrat regelverk 
och ny praxis.

Ärendets handlingar
 Förslag - Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen
 
Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Akt
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte  

Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning gälla i Sverige och i EU:s andra 
medlemsstater, se BILAGA 1. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar hur 
personuppgifter ska behandlas med syftet att skydda den enskildes (den registrerades) 
rättigheter. Följer kommunen inte dataskyddsförordningen finns det en risk att de registrerades 
personliga integritet kränks och att kommunens anseende skadas. Tillsynsmyndigheten kan 
också föreskriva höga sanktionsavgifter1 och den registrerade kan ha rätt till skadestånd om 
kommunen behandlar personuppgifter i strid med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. 
 
Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen och innebär bland annat att:  
 

• Den personuppgiftsansvarige ska följa de grundläggande principerna.  
• Den personuppgiftsansvarige ska informera de registrerade om behandlingar av deras 

personuppgifter.  
• Rättigheterna för de registrerade i förhållande till den personuppgiftsansvarige utökas.  
• Den personuppgiftsansvarige blir skyldig att visa att dataskyddsförordningen följs. 

Detta innebär en omfattande dokumentationsskyldighet (exempelvis krav på 
registerförteckning, konsekvensbedömning och gallringsrutiner).  

• Missbruksregeln tas bort vilket betyder att även behandling av ostrukturerat material 
omfattas av dataskyddsförordningen. 

• Kraftfulla sanktioner. 
 

Flens kommun, Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun, Oxelösunds 
kommun och Vingåkers kommun samarbetar kring dataskyddsförordningen.  
Kommunerna har genom samarbetet utsett ett gemensamt dataskyddsombud samt tillsammans 
tagit fram dessa riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen 
Syftet med riktlinjerna är att underlätta tillämpningen av dataskyddsförordningen. Riktlinjerna 
riktar sig till alla medarbetare som tillämpar dataskyddsförordningen i sitt dagliga arbete.  
 
Riktlinjerna är ett levande dokument som ska uppdateras löpande vid nya rekommendationer, 
förändrat regelverk och ny praxis. Riktlinjerna är baserade på dataskyddslagstiftningen, 
såsom: 

• Dataskyddsförordningen. 
• Dataskyddsförordningens beaktandesatser (skäl).   
• Artikel 29-gruppens uttalanden (läs mer om artikel 29-gruppen i avsnitt 3): 

1 För kommunens personuppgiftsansvariga kan avgiften uppgå till 10 miljoner kronor. Kommunala bolag kan bli 
skyldiga att betala en sanktionsavgift på upp till tjugo miljoner euro eller 4 % av den totala globala 
årsomsättningen, beroende på vilket värde som är högst. 
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• Riktlinjer om konsekvensbedömning avseende dataskydd och fastställande av 
huruvida behandlingen ”sannolikt leder till en hög risk” i den mening som avses i 
förordning 2016/679  

• Riktlinjer om dataskyddsombud 
• Riktlinjer om personuppgiftsincident (Guidelines on Personal data breach notification 

under Regulation 2016/679) 
• Riktlinjer om rätten till dataportabilitet 
• Riktlinjer om information till de registrerade 
• Riktlinjer om automatiserat individuellt beslutsfattande och begreppet profilering  
• Vägledning om tillsynsmyndighet 
• Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 

(dataskyddslagen). 
• Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning 
• Registerförfattningar som gäller inom olika områden, som till exempel inom 

socialförvaltningen, läs mer i BILAGA 2. 

1.2 Tillämpningsområde och omfattning 

Riktlinjer gäller för personuppgiftsansvariges anställda, förtroendevalda och 
konsulter/uppdragstagare, på alla marknader och vid var tid.  
 
Personuppgiftsansvariges ledning ska se till att riktlinjerna följs, vilket bland annat innefattar 
utbildning för anställda och förtroendevalda. Informationen till de anställda ska även innefatta 
information om att överträdelse av riktlinjerna kan komma att medföra t ex arbetsrättsliga 
konsekvenser. 
 
I dessa riktlinjer lämnas exempel på viss dokumentation som bör upprättas och här återfinns 
också närmare information om de legala kraven. 

1.3 Definitioner 

Nedan definieras en rad begrepp och ord som används i dessa riktlinjer. 
 
Behandling av personuppgifter - Åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande 
personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs 
automatiserat eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, 
bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, 
spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, 
radering eller förstöring. Läs mer om behandling av personuppgifter under kap. 10. 
 
Dataskyddslagstiftning - Lagar och förordningar på dataskyddsområdet som har kommit till 
för att skydda den enskildes personliga integritet. Läs mer om dataskyddslagstiftningen under 
kap. 3.  
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Incidentgrupp - en grupp anställda inom kommunen som hanterar personuppgiftsincidenter. 
Incidentgruppen kan bestå av IT-chef, säkerhetsansvarig, jurist, dataskyddsombud och GDPR 
samordnare. Läs mer om incidentgruppen under kap. 8.2 och 16.  
 
Konsekvensbedömning avseende dataskydd - konsekvensbedömning ska göras om en ny 
eller ändrad personuppgiftsbehandling kan komma att medföra en hög risk för fysiska 
personers rättigheter och friheter. Särskilda risker för fysiska personers rättigheter och friheter 
kan exempelvis förekomma i samband med behandling av känsliga uppgifter, behandling i 
särskilt stor omfattning eller vid användning av ny teknik. Läs mer om konsekvensbedömning 
under kap. 15. 
 
Personuppgiftsansvarig - Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller 
annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för 
behandlingen av personuppgifter. Varje kommunstyrelse och varje nämnd är 
personuppgiftsansvariga inom den kommunala verksamheten. Läs mer om 
personuppgiftsansvarig under kap. 5. 
 
Personuppgiftsbiträde - Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller 
annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. 
Personuppgiftsansvariga ska upprätta personuppgiftsbiträdesavtal med 
personuppgiftsbiträdena. Läs mer om personuppgiftsbiträdesavtal under kap. 6. 
 
Personuppgifter - Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person 
(registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan 
identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett 
identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en eller flera 
faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Läs mer om personuppgifter under kap. 9. 
 
Personuppgiftsincident - En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig 
förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de 
personuppgifter som behandlas.  
Exempel på̊ personuppgiftsincidenter kan vara (uppräkningen fortsätter på nästa sida): 
 

• Stöld av personuppgiftsregister 
• Oavsiktligt avslöjande av löneinformation via e-post till fel mottagare 
• En anställd tar hem en okrypterad arbetsdator som senare stjäls i ett inbrott och som 

leder till att information om anställda eller invånare avslöjas 
• Personuppgifter publiceras på̊ webben av misstag 
• En bärbar dator tappas bort 
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Personuppgiftsincidenter behöver anmälas till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar från 
upptäckten av incidenten, om det är sannolikt att incidenten medför en risk för fysiska 
personers rättigheter och friheter. Läs mer om personuppgiftsincident under kap. 16.  
 
Registrerad - en fysisk levande person som personuppgiften avser. 
 
Registerutdrag - Den registrerade har rätt att få information om huruvida dennes 
personuppgifter behandlas, och i sådana fall få en kopia av personuppgifterna 
(registerutdrag). Läs mer om registerutdrag under kap. 12.2. 
 
Tredje land - En stat som inte ingår i Europeiska unionen (EU) eller är ansluten till 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Se BILAGA 1. Vilka länder omfattas av 
dataskyddsförordningen. 
 
Överföring till tredje land - Överföring av personuppgifter till länder utanför EU och EES 
(så kallad tredjelandsöverföring). Det kan till exempel handla om online IT-tjänster, 
molnbaserade tjänster, tjänster för extern åtkomst eller globala databaser. 
Tredjelandsöverföring får endast ske under särskilda förutsättningar. Läs mer om detta under 
kap. 14.  
  
Underbiträde - Ett personuppgiftsbiträde som anlitas av det personuppgiftsbiträdet som har 
ett personuppgiftsbiträdesavtal med den personuppgiftsansvarige och som också behandlar 
personuppgifter för personuppgiftsansvariges räkning. Underbiträdet har samma skyldigheter 
gällande behandling av personuppgifter som personuppgiftsbiträdet.   
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3. Dataskyddet i EU 

Nationella dataskyddsmyndigheter (DPA) - Inom EU har respektive land sin egen 
nationella dataskyddsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen, i Danmark Datatilsynet, i 
Finland Dataombudsmannens byrå och så vidare. På engelska brukar dessa kallas för DPA:s, 
Data Protection Authorities.  
 
I Sverige ska tillsynsmyndigheten se till att myndigheter, kommuner, företag och andra 
organisationer följer dataskyddsförordningen, den svenska kompletterande dataskyddslagen, 
brottsdatalagen och kamerabevakningslagen. Den svenska tillsynsmyndigheten ska dessutom 
kunna begära hjälp av systermyndigheter i andra EU-länder vid granskningar av 
gränsöverskridande verksamheter. Den svenska tillsynsmyndigheten kommer att byta namn 
från Datainspektionen till Integritetsskyddsmyndigheten.  
 
Artikel 29-gruppen - Den 24 oktober 1995 antog EU ett direktiv om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av personuppgifter. Direktivet ledde senare fram till 
den svenska personuppgiftslagen. För att direktivet ska tillämpas på ett enhetligt sätt i 
medlemsstaterna har den så kallade artikel 29-gruppen bildats. Gruppen har fått sitt namn av 
artikel 29 i dataskyddsdirektivet och i artikel 30 finns bestämmelser om gruppens uppgifter. 
Gruppen är rådgivande och oberoende och ska se till att direktivet tillämpas enhetligt i 
medlemsstaterna. Arbetsgruppen består av företrädare för varje nationell tillsynsmyndighet i 
EU-medlemsstaterna, för EU-kommissionen samt den europeiska datatillsynsmannen. Bland 
andra Norge, Island, Liechtenstein och Kroatien deltar som observatörer. 
 
Den 25 maj 2018 upphörde Artikel 29-gruppen som då ersattes av den Europeiska 
dataskyddsstyrelsen. 
 
Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) - EDPB, European Data Protection Board, eller 
Europeiska dataskyddsstyrelsen, inrättades när dataskyddsförordningen började tillämpas i 
maj 2018. Den består av representanter från samtliga EU-länders dataskyddsmyndigheter, 
däribland tillsynsmyndigheten i Sverige. Styrelsen har befogenhet att fatta beslut i frågor där 
nationella tillsynsmyndigheter inte kan komma överens, ge råd och vägledning om hur 
dataskyddsförordningen ska tillämpas och godkänna EU-omfattande uppförandekoder och 
certifieringar. 
 
Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) - Europeiska datatillsynsmannen eller European 
Data Protection Supervisor som förkortas EDPS. I EU finns det myndigheter och institutioner 
som inte hör till något enskilt land. Det europeiska smittskyddsinstitutet ECDC är ett sådant 
exempel. Även om det är baserat i Solna strax utanför Stockholm så är det inte den svenska 
dataskyddslagstiftningen som reglerar hur ECDC får hantera personuppgifter. I stället måste 
ECDC följa en speciell EU-förordning, en sorts EU-personuppgiftslag, som bara gäller för 
EU:s institutioner och myndigheter. Den Europeiska datatillsynsmannens roll är att säkerställa 
att ECDC och andra EU-myndigheter följer reglerna i den lagstiftningen. 
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Svenska domstolar - Datainspektionens beslut kan överklagas till domstol. I 
dataskyddsförordningen finns särskilda bestämmelser för när man kan vända sig till domstol 
för att få ett ärende prövat. Enskilda som anser att någon behandlar hans eller hennes 
personuppgifter i strid med förordningen eller annan lag kan också vända sig till domstol, till 
exempel för att begära rättelse eller för att kräva skadestånd. 
 
EU-domstolen - EU-domstolen är den domstol som slutligen tolkar hur 
dataskyddsförordningen och annan EU-rätt ska tolkas och tillämpas. Om en nationell domstol 
är osäker på hur en lag ska tolkas kan den be EU-domstolen om råd genom att begära ett 
förhandsavgörande. Domstolen svarar då på de frågor som den nationella domstolen har ställt. 
Målet avgörs dock av den nationella domstolen. 
 
Europadomstolen - Om en enskild individ anser att staten har kränkt hans eller hennes 
rättigheter enligt Europakonventionen är det i första hand svenska domstolar eller 
myndigheter som ska pröva om en kränkning har ägt rum, först därefter kan man ta ett 
klagomål vidare till Europadomstolen. Europadomstolen kan döma ut ett skadestånd till 
klaganden men kan inte upphäva en dom eller ett beslut som fattats av en nationell myndighet 
eller domstol. 
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4. Grundläggande principer 

I dataskyddsförordningen finns ett antal grundläggande principer som kan sägas vara kärnan i 
förordningen. När personuppgifter behandlas ska de grundläggande principerna följas. Det är 
den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att visa att de har följts. Nedan följer en 
genomgång av de grundläggande principerna. 

4.1 Laglighet  

Laglighet innebär först och främst att personuppgiftsansvarige måste ha en rättslig grund för 
varje personuppgiftsbehandling. I dataskyddsförordningen finns sex rättsliga grunder för 
behandling av personuppgifter. Dessa är avtal, rättslig förpliktelse, myndighetsutövning eller 
uppgift av allmänt intresse, berättigat intresse, grundläggande intresse eller samtycke. Läs mer 
om rättsliga grunder under kap. 11. Det är endast tillåtet att behandla personuppgifter om det 
går att identifiera en rättslig grund som är tillämplig för behandlingen. Den grundläggande 
principen laglighet innebär också att personuppgiftsansvarige måste följa övriga principer och 
bestämmelser i dataskyddsförordningen och i annan kompletterande lagstiftning. 

4.2 Korrekthet 

Korrekthet innebär att behandlingen av personuppgifter ska vara rättvis, skälig, rimlig och 
proportionerlig i förhållande till de registrerade. Personuppgiftsbehandlingen ska stå i rimlig 
proportion till den nytta som personuppgiftsbehandlingen innebär. Det betyder att 
personuppgiftsansvarige ska väga sina egna intressen mot de registrerades innan 
personuppgifterna behandlas. Personuppgiftsansvarige ska också ta hänsyn till vilken 
personuppgiftsbehandling de registrerade rimligen kan förvänta sig.  

4.3 Öppenhet 

Principen om öppenhet innebär att det ska vara klart och tydligt för de registrerade hur 
personuppgiftsansvarige behandlar deras personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen ska 
vara förståelig och begriplig för de registrerade och inte ske på dolda eller manipulerande sätt. 
De registrerade ska alltså veta att den personuppgiftsansvarige samlar in personuppgifter, 
varför den samlar in dem och hur uppgifterna sedan används. De registrerade ska också veta 
vad de har för rättigheter, till exempel hur de kan begära registerutdrag, hur de kan få fel 
rättade och hur de kan få personuppgifter raderade. De registrerade måste därför få 
information om allt detta. Informationen ska vara lätt att hitta och den ska vara formulerad på 
ett sätt som är enkelt och begripligt. Det är särskilt viktigt att använda ett klart och tydligt 
språk om de registrerade är barn. 

4.4 Ändamålsbegränsning 

Personuppgifter får endast samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade 
ändamål. Personuppgiftsansvarige måste därför ha klart för sig varför personuppgifterna ska 
behandlas redan innan insamlingen sker. Ändamålen sätter ramarna för vad 
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personuppgiftsansvarige får och inte får göra, till exempel vilka uppgifter som får behandlas 
och hur länge de får sparas. Tänk på att: 
 

• Ändamålen måste vara specifika och konkreta, inte luddiga eller otydliga. Det är till 
exempel inte tillräckligt att ange “kontroller” som ändamål för loggning och 
övervakning, utan att också ange syftet med kontrollen. Syftet med kontrollen är 
kanske övervakning av säkerhets- eller tekniska skäl eller uppföljning av interna 
regler. Det räcker normalt inte heller att ange ändamål som enbart är att “förbättra 
användarnas upplevelse”, “IT-säkerhet” eller “framtida forskning”. Det är alltför brett 
uttryckt, och de registrerade kan inte bedöma vad sådan personuppgiftsbehandling kan 
innebära. 
 

• Ändamålet måste också vara berättigat. Detta innebär att personuppgiftsbehandlingen 
dels ska ha en rättslig grund i dataskyddsförordningen, dels ska ske i enlighet med 
övrig tillämplig lagstiftning och allmänna rättsprinciper. 
 

• De registrerade har rätt att känna till varför deras personuppgifter behandlas, alltså 
vilka ändamålen är. Personuppgiftsansvarige informerar de registrerade om ändamålet 
när uppgifterna samlas in och även när en registrerad begär det. 
 

• Personuppgiftsansvarige ska dokumentera vilka ändamål den har med 
personuppgiftsbehandlingen.  
 

• Om insamlade personuppgifter ska behandlas på ett nytt sätt måste det vara förenligt 
med de ursprungliga ändamålen. I sådana fall kan personuppgiftsansvarige använda 
samma rättsliga grund som vid insamlingen av personuppgifterna. 

4.5 Uppgiftsminimering 

Personuppgifter som behandlas ska vara adekvata, relevanta och inte alltför omfattande i 
förhållande till ändamålen. Säkerställ att uppgifterna som samlas in verkligen behövs och 
fråga inte efter information bara för att den kanske kan vara bra att ha. 

4.6 Riktighet 

Personuppgifter som behandlas ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. 
Personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att felaktiga eller 
ofullständiga uppgifter rättas, exempelvis gällande ändring av adress vid flytt med en 
sammanställning av system och register där adressen lagras. Man ska dock inte lagra kopior 
av uppgifterna i många system i syfte att undvika felkällor och att icke uppdaterad information 
sparas. 
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4.7 Lagringsminimering 

Personuppgifter får inte lagras under längre tid än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med 
behandlingen. När uppgifterna inte längre behövs måste dessa gallras, vilket innebär att de 
antingen måste raderas eller avidentifieras. Vi får bara spara personuppgifter så länge som de 
behövs för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. När vi får gallra en viss typ av 
handling framgår av kommunstyrelsens eller nämndens dokumenthanteringsplan. 
Personuppgifter som förekommer i handlingar som inte är allmänna handlingar ska raderas 
eller avidentifieras när de inte längre behövs. Vi får lagra personuppgifter efter det att det 
ursprungliga ändamålet slutar att vara aktuellt, om det sker för arkivändamål av allmänt 
intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. Vi får 
alltså skicka handlingar som innehåller personuppgifter till kommunarkivet, trots att det 
ursprungliga ändamålet inte längre är aktuellt. 

4.8 Integritet och konfidentialitet 

Personuppgiftsansvarige måste skydda alla personuppgifter som den behandlar, så att ingen 
obehörig kommer åt dem och så att uppgifterna inte används på ett otillåtet sätt. 
Personuppgiftsansvarige ska också se till så att personuppgifter inte förloras eller blir 
förstörda, till exempel genom olyckshändelser. Personuppgiftsansvarige måste därför införa 
lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Till tekniska åtgärder räknas till 
exempel brandväggar, kryptering, pseudonymisering, säkerhetskopiering och anti-virus-
skydd. Organisatoriska åtgärder handlar till exempel om interna rutiner, instruktioner och 
riktlinjer. 

4.9 Ansvarsskyldighet 

Den grundläggande principen om ansvarsskyldighet innebär att personuppgiftsansvarige 
måste kunna visa att dataskyddsförordningen följs. Personuppgiftsansvarige måste därför 
exempelvis dokumentera arbetet gällande dataskydd. Vidare ska det finnas register över alla 
typer av behandlingar av personuppgifter som utförs och personuppgiftsansvarige ska kunna 
redovisa ett sådant register för tillsynsmyndigheten när så krävs. 
 
Personuppgiftsansvarige ska visa att denne följer de grundläggande principerna på flera sätt, 
till exempel genom att: 

• Lämna tydlig information till de registrerade 
• Föra register över och dokumentera de personuppgiftsbehandlingar som pågår hos 

personuppgiftsansvarige 
• Upprätta en dataskyddspolicy och utbilda personalen 
• Bygga in integritetsvänliga lösningar i sina system (så kallat inbyggt dataskydd) 
• Göra en konsekvensbedömning innan personuppgiftsansvarige påbörjar 

personuppgiftsbehandling som innebär särskilda integritetsrisker 
• Utse ett dataskyddsombud. 
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5. Personuppgiftsansvarig 

5.1 Vem är personuppgiftsansvarig? 

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel aktiebolag, stiftelse, förening eller 
myndighet) som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur 
behandlingen ska gå till. Det är alltså inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är 
personuppgiftsansvarig. 
 
Personuppgiftsansvariga inom kommuner är kommunstyrelsen och övriga nämnder. 
 
Om två eller flera gemensamt bestämmer över en viss behandling är de 
personuppgiftsansvariga tillsammans och måste sinsemellan bestämma vem som är ansvarig 
för att fullgöra de olika skyldigheterna i dataskyddsförordningen. 
 
Vem som är personuppgiftsansvarig kan också anges i lag eller förordning, till exempel i 
särskilda registerlagar. 
 
Exempel: I 2 kap. 6 § patientdatalagen står det att i en kommun är varje myndighet, som 
bedriver hälso- och sjukvård, personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter 
som myndigheten utför. 

5.2 Vad innebär det att vara personuppgiftsansvarig? 

Den personuppgiftsansvarige måste se till att all personuppgiftsbehandling sker i enlighet med 
dataskyddslagstiftningen. 
 
Den personuppgiftsansvarige har ett generellt ansvar att, utifrån de integritetsrisker som finns 
med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att 
säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med dataskyddsförordningen. 
Detta kan bland annat innebära att man har antagit en policy med lämpliga strategier för 
dataskydd och ser till att genomföra den i organisationen. Den grundläggande regleringen om 
detta finns i artikel 24 dataskyddsförordningen.  
 
Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta den faktiska behandlingen av personuppgifter 
men personuppgiftsansvaret kan aldrig överlåtas. 
 
Exempel: En enskild medarbetare som arbetar för kommunstyrelsen informerar inte om en 
personuppgiftsincident som den upptäckt (meddelar inte incidentgruppen). Datainspektionen 
har uppmärksammat detta. Kan Datainspektionen då begära att medarbetaren betalar 
sanktionsavgiften, eftersom det är medarbetaren som gjort fel? Nej, det är kommunstyrelsen 
som är personuppgiftsansvarig och som hålls ansvarig. Det är alltså kommunstyrelsen som 
ska betala sanktionsavgiften. 
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5.3 Utnämning av dataskyddsombud 

I dataskyddslagstiftningen ställs det krav på att alla myndigheter ska utse ett så kallat 
dataskyddsombud. Det innebär att i kommunen måste kommunstyrelsen och varje nämnd utse 
ett dataskyddsombud. Det finns inget motsvarande krav för de kommunala bolagen. Med 
hänsyn till att dataskyddsfrågorna har kommit att få alltmer fokus finns det anledning att utse 
ett dataskyddsombud som ansvarar för frågor om integritetsskydd vid behandling av 
personuppgifter även inom de kommunala bolagen. Kommunala bolag bör därför utse ett 
dataskyddsombud. 
 
Anmälan till tillsynsmyndigheten av dataskyddsombudet enligt artikel 37.7 i 
dataskyddsförordningen ska göras så snart det är möjligt för kommunstyrelse, nämnder och 
kommunala bolag. Det är den personuppgiftsansvarige som anmäler dataskyddsombud till 
tillsynsmyndigheten. 
 
Den personuppgiftsansvarige har alltid det yttersta ansvaret gentemot tillsynsmyndigheten och 
de registrerade för att personuppgifter i verksamheten behandlas på ett lagligt och korrekt sätt 
och i enlighet med god sed. 
 
För att dataskyddsombudets arbetsuppgifter ska kunna utföras på ett tillfredsställande sätt ska 
den personuppgiftsansvarige hålla dataskyddsombudet underrättad om vilka 
personuppgiftsbehandlingar som sker och de säkerhetsrutiner som skyddar personuppgifterna. 
 
Personuppgiftsansvarig ska i god tid rådgöra med dataskyddsombudet innan förändringar av 
hantering och rutiner kring personuppgifter eller utvecklingsprojekt, som involverar 
personuppgifter, beslutas. Den personuppgiftsansvarige ska underrätta ombudet vid 
förfrågningar och klagomål från registrerade och andra externa parter, så som exempelvis 
kunder och media. Personuppgiftsansvarig ska stödja dataskyddsombudets arbete bland annat 
genom att ge denne tillgång till dokumentation och IT-system i den utsträckning som behövs.  
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6. Personuppgiftsbiträde 

6.1 Vem är personuppgiftsbiträde? 

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs 
räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den personuppgiftsansvariges 
organisation. Ett personuppgiftsbiträde kan vara en fysisk eller juridisk person, offentlig 
myndighet, institution eller annat organ. Den grundläggande regleringen om 
personuppgiftsbiträdets roll finns i artikel 4 och artikel 28 dataskyddsförordningen. 
 
De biträden som den personuppgiftsansvarige anlitar ska kunna ge tillräckliga garantier för att 
behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och säkerställer att den registrerades 
rättigheter skyddas. 
 
Ett personuppgiftsbiträde och dess personal får enbart behandla personuppgifter enligt 
instruktion från den personuppgiftsansvarige. Biträdet får inte anlita ett annat biträde utan att i 
förhand få ett skriftligt tillstånd av den personuppgiftsansvarige. 
 
En nyhet i förordningen är att några av de skyldigheter som tidigare har gällt för den 
personuppgiftsansvarige nu även gäller för personuppgiftsbiträdet, till exempel kraven på att 
föra register över behandlingar, att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå och att i vissa fall utse 
ett dataskyddsombud. 
 
Även personuppgiftsbiträdet kan bli föremål för tillsyn eller administrativa sanktionsavgifter 
och bli skadeståndsansvarig. 
 
Ibland kan det vara svårt att bedöma vem som är personuppgiftsbiträde och vem som är 
personuppgiftsansvarig. När det ska avgöras vem som har vilken roll utgår man ifrån vem det 
är som bestämmer hur personuppgifterna kommer att behandlas och varför de behandlas. Det 
är den organisationen/personen som är personuppgiftsansvarig. 

6.2 Personuppgiftsbiträdesavtal 

Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet måste upprätta ett så kallat 
personuppgiftsbiträdesavtal. Dataskyddsförordningen räknar upp vad ett sådant biträdesavtal 
ska innehålla: 

• Föremålet för behandlingen samt behandlingens art och ändamål  
• Behandlingens varaktighet (tillsvidare eller tidsbestämt). 
• Vilka kategorier av personuppgifter som ska hanteras, till exempel känsliga och/eller 

extra skyddade personuppgifter och eventuellt var de finns. 
• Vilka kategorier av registrerade som ska hanteras (anställda, invånare, patienter, elever 

etc.). 
• Personuppgiftsansvariges skyldigheter och rättigheter. 
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• Hänvisning till tillräckliga garantier (man får endast anlita biträden som kan ge 
tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder). 

• Instruktioner om hur personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifterna. 
• Om personuppgifterna får överföras till tredjeland och under vilka förutsättningar det i 

så fall får ske. 
• Personuppgiftsbiträdes personal med behörighet att behandla våra personuppgifter ska 

ha tystnadsplikt. Det gäller även harmlös information. 
• Personuppgiftsbiträdet ska vidta alla säkerhetsåtgärder som krävs enligt artikel 32 i 

dataskyddsförordningen. 
• Personuppgiftsbiträde ska hjälpa till så att personuppgiftsansvarige kan fullgöra sina 

skyldigheter. 
• Vad som händer med personuppgifterna när avtalet avslutas. Beroende på vad 

personuppgiftsansvarige väljer ska alla personuppgifter antingen raderas eller 
återlämnas och alla befintliga kopior ska raderas, så länge inte lagringen krävs enligt 
unionsrätten eller svensk lagstiftning. 

• Personuppgiftsansvariges rätt till information om personuppgiftsbiträdets behandling 
av personuppgifterna. 

• Personuppgiftsbiträdets skyldighet att bidra till granskningar och inspektioner som 
genomförs av den personuppgiftsansvarige eller av en revisor som har utsetts av den 
personuppgiftsansvarige. 

 
Därutöver måste personuppgiftsbiträdet få ett särskilt eller allmänt skriftligt förhandstillstånd 
av personuppgiftsansvarige innan personuppgiftsbiträdet anlitar underbiträden. Till 
personuppgiftsavtalet bör det därför finnas en bilaga med de underbiträden som 
personuppgiftsbiträdet vet kommer att hantera personuppgiftsansvarigs personuppgifter.  
 
Hur det ska gå till när personuppgiftsbiträdet vill byta ut eller anlita ett nytt underbiträde ska 
regleras i personuppgiftsbiträdesavtalet. Personuppgiftsbiträdet är skyldigt att se till att 
underbiträdet åläggs samma skyldigheter i fråga om dataskydd som personuppgiftsbiträdet har 
gentemot personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsbiträdet ansvarar fullt ut gentemot 
personuppgiftsansvarig för sina underbiträden.  
 
Det är den personuppgiftsansvarige som ska se till att personuppgiftsbiträdesavtal upprättas. 
En mall för personuppgiftsbiträdesavtal finns i BILAGA 3 och på SKL:s hemsida, vid 
uppdatering av avtalet på SKL:s hemsida ska senaste versionen av SKL:s avtal användas. 
Denna mall ska användas när kommunstyrelsen eller nämnden tecknar ett 
personuppgiftsbiträdesavtal. 
 
Det är viktigt att alla personuppgiftsbiträdesavtal dokumenteras och är sökbara. 
Personuppgiftsbiträdesavtalet ska därför registreras i ett diariesystem eller på annat sätt hållas 
ordnat tillsammans med huvudavtalet. Ett personuppgiftsbiträdesavtal registreras som 
”Personuppgiftsbiträdesavtal”.  
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7. Dataskyddsombud  

Dataskyddsombudet utses av personuppgiftsansvarig och ombudets arbetsuppgifter inom de 
samarbetskommuner som denna vägledning omfattar att: 
 

• Vara ett kunskapsstöd inom kommunerna gällande dataskyddsförordningen och annan 
tillämplig dataskyddslagstiftning. 

• Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan tillämplig 
dataskyddslagstiftning 

• Tillsammans med sakkunniga inom respektive kommun kravställa och arbeta för att 
införa säkerhetsåtgärder inom dataskydd. 

• Bistå i utredning av misstänkt dataintrång. 
• Ge råd vid konsekvensbedömningar av dataskydd och övervaka genomförandet av 

dem. 
• Arbeta med omvärldsbevakning kunskapsinhämtning rörande dataskyddslagstiftning. 

 
Dataskyddsombudet har inget personligt ansvar för att alla anställda och förtroendevalda följer 
reglerna i dataskyddslagstiftningen.  Om dataskyddsombudet anser att en behandling av 
personuppgifter inom ombudets ansvarsområde förs i strid med dataskyddslagstiftningen, ska 
dataskyddsombudet påtala detta för berörd chef. Dataskyddsombudet är inte den som slutligen 
avgör hur personuppgifter ska hanteras utan har en rådgivande och reviderande roll.    
 
Dataskyddsombudet har enligt dataskyddslagstiftningen en självständig ställning gentemot 
personuppgiftsansvarige, som kan jämföras med en internrevisors. Flens kommun har 
huvudansvaret för dataskyddsombudets arbetssituation och ska se till att denne har tillräckligt 
med tid, kompetens och resurser för att genomföra sin ombudsroll på ett tillfredsställande sätt. 
 
Dataskyddsombudet kan inte avsättas eller bli föremål för sanktioner för att ha utfört sina 
arbetsuppgifter. 
 
Dataskyddsombudet är bunden av sekretess inom ramen för sitt uppdrag i enlighet med 
gällande lagstiftning. 
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8. GDPR-samordnare 

8.1 Utnämning av GDPR-samordnare 

Personuppgiftsansvarige ska utse minst en GDPR- samordnare som kommer att bli ansvarig 
för dataskyddsfrågor inom respektive kommunstyrelse/nämnd/kommunalt bolag.  

8.2 GDPR-samordnarens uppgifter och ansvar 

GDPR-samordnare har mandat att leda dataskyddsarbete inom personuppgiftsansvariges 
verksamhet och ska: 

• Kunna besvara frågor kring tillämpningen av GDPR 
• Ansvara för att personuppgiftsansvarige har ett uppdaterat register över behandlingar 

av personuppgifter 
• Hantera begäran om registerutdrag, rättelse, radering, invändning, begränsning och 

dataportabilitet 
• Biträda då konsekvensbedömningar genomförs, läs mer i kap. 15. 
• Utreda personuppgiftsincidenter i samråd med incidentgrupp, läs mer i kap 16 och 

BILAGA 8 och Ansvara för att personuppgiftsincidenter dokumenteras 
• Biträda då personuppgiftsbiträdesavtal upprättas av de medarbetare som är ansvariga 

för respektive huvudavtal 
• Ansvara för att personuppgiftsbiträdesavtalet registreras i ett diariesystem eller på 

annat sätt hållas ordnat tillsammans med huvudavtalet, läs mer i kap. 6.  
• Fungera som personuppgiftsasvarigs kontaktlänk till dataskyddsombudet 

 
GDPR-samordnaren ska informera dataskyddsombudet om dataskyddsarbetet var tredje 
månad, eller oftare vid behov. Dataskyddsombudet kan utöver detta begära ytterligare 
information från GDPR-samordnaren. 
 
GDPR-samordnaren meddelar även dataskyddsombudet om det finns behov av 
utbildningsinsatser kring GDPR. GDPR-samordnaren kan, i dialog med dataskyddsombudet 
och sin chef, delta i eller själv genomföra utbildningar kring GDPR. 

8.3 Samverkan mellan kommunerna 

GDPR-samordnarna inom respektive verksamhetsområde kommunicerar regelbundet med 
sina motsvarigheter hos de andra kommunerna. Gemensamma möten hålls med syftet att 
diskutera gemensamma frågor samt dela erfarenheter. Mötena äger rum varje månad, eller vid 
behov, och organiseras av samordnaren hos den ansvarige kommunen. Ansvariga GDPR-
samordnare bjuder in GDPR-samordnarna från de andra kommunerna samt organiserar mötet i 
sin kommuns lokaler enligt följande schema: 

1. Flen  3. Oxelösund 5. Strängnäs 
2. Gnesta  4. Katrineholm 

 
6. Vingåker 
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9. Personuppgifter  

9.1 Vad är en personuppgift? 

Personuppgifter är alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och 
som direkt eller indirekt kan identifiera en person. Avgörande är att uppgiften enskild eller i 
kombination med andra uppgifter kan knytas till en levande person. Dataskyddsförordningen 
omfattar inte avlidna personer. Exempel på personuppgifter är: 

• Personnummer 
• Namn 
• Efternamn 
• Telefonnummer 
• Adress 
• IP-adress 
• Foto 
• Fastighetsbeteckning 
• Kontonummer 
• Videoupptagning 
• Ljudinspelningar 

9.2 Känsliga personuppgifter 

Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd. De 
kallas för känsliga personuppgifter. Det är som huvudregel förbjudet att behandla känsliga 
personuppgifter, men det finns undantag. Se till exempel datainspektionens hemsida och de 
författningar som det hänvisas till i BILAGA 2.  Innan man behandlar känsliga 
personuppgifter måste man ha klart för sig vilket stöd man har för behandlingen. 
 
Känsliga personuppgifter är uppgifter om (uppräkningen fortsätter på nästa sida): 

• Ras och etniskt ursprung. 
• Politiska åsikter. 
• Religiös eller filosofisk övertygelse. Att någon inte tillhör någon religion alls är också 

en känslig personuppgift. 
• Medlemskap i fackförening. 
• Hälsa, vilket omfattar alla aspekter av en persons hälsa, till exempel uppgifter om 

sjukdom eller funktionshinder. 
• Genetiska uppgifter, vilket är uppgifter som ger information om en persons nedärvda 

eller förvärvade genetiska kännetecken. Genetiska uppgifter kan till exempel framgå 
av en dna-analys. 

• Biometriska uppgifter, vilket är uppgifter som rör en persons fysiska, fysiologiska eller 
beteendemässiga egenskaper och gör det möjligt att identifiera människor, till exempel 
genom fingeravtrycksavläsning eller ögonskanning.  

• Sexualliv eller sexuell läggning. 
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9.3 Personnummer och samordningsnummer 

Personnummer och samordningsnummer är inte känsliga personuppgifter enligt 
dataskyddsförordningen. Däremot är personnummer och samordningsnummer extra 
skyddsvärda och måste därför behandlas extra försiktigt. Personnummer och 
samordningsnummer får behandlas utan samtycke endast när det är klart motiverat med 
hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat 
beaktansvärt skäl. 
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10. Behandling av personuppgifter 

10.1 Vad är en behandling? 

Dataskyddsförordningen gäller för helt eller delvis automatiserad behandling av 
personuppgifter. Alla former av åtgärder med personuppgifter, oberoende av om de utförs 
automatiserat eller inte, är personuppgiftsbehandling, till exempel: 

• Insamling 
• registrering 
• organisering 
• strukturering 
• lagring 
• bearbetning eller ändring 
• framtagning 
• läsning 
• användning 
• utlämning genom överföring 
• spridning eller tillhandahållande på annat sätt 
• justering eller sammanförande 
• begränsning 
• radering eller  
• förstöring. 

 
Även personuppgifter i e-post och i dokument på servrar, i en enkel lista, på webbplatser och i 
annat ostrukturerat material omfattas av dataskyddsförordningen.  
Dataskyddsförordningen gäller för helt eller delvis automatiserad (digital) behandling av 
personuppgifter. Ett exempel på delvis automatiserad behandling är när personuppgifter 
samlas in manuellt i syfte att senare föras in i ett automatiserat register.  

Dataskyddsförordningen gäller också för manuell behandling (pappersform) av 
personuppgifter om personuppgifterna ingår eller är avsedda att ingå i ett manuellt register 
som är sökbart enligt särskilda kriterier. Att kriterier står i plural i dataskyddsförordningen har 
ansetts betyda att det ska finnas mer än två sökvägar, såsom namn och e-postadress. Är 
registret inte sökbart med hjälp av någon personuppgift omfattas det inte av 
dataskyddsförordningen. 
 
Exempel: En lärare har för hand upprättat en klasslista med för- och efternamn och adresser 
till eleverna i klassen. Klasslistan finns tillgänglig i en pärm, som står i klassrummet. 
Klasslistan är helt manuell, men är sökbar enligt två sökvägar (namn och adress), och 
sökvägarna i sig utgör personuppgifter. Klasslistan omfattas alltså av 
dataskyddsförordningen, trots att den aldrig behandlas digitalt. 
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10.2 Behandling av känsliga personuppgifter 

Behandling av känsliga personuppgifter är som huvudregel förbjuden. Det går dock att 
behandla sådana uppgifter om man har lagstöd och iakttar försiktighet. I avsnitt 9.2 framgår 
vad som menas med känsliga personuppgifter. För att behandling av känsliga personuppgifter 
ska vara tillåten krävs ett giltigt undantag från förbudet, se avsnitt 9.2 och bilaga 2.  

10.3 Behandling av personnummer och samordningsnummer 

Personnummer och samordningsnummer är extra skyddsvärda personuppgifter även om de 
inte är känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Man får bara behandla 
personnummer och samordningsnummer när det är klart motiverat med hänsyn till: 
 

• Ändamålet med behandlingen (personuppgiftsansvariges syfte med att registrera 
personnummer ska klart motivera behandlingen) 

• Vikten av en säker identifiering (behandling av personnummer är nödvändigt för att 
kunna identifiera de registrerade på ett säkert sätt), eller 

• något annat beaktansvärt skäl (det finns något annat som klart motiverar 
registreringen). 
 

Exempel: Arbetsgivare måste ha information om de anställdas personnummer för att kunna 
betala ut lön.  

10.4 Behandla redan insamlade personuppgifter på ett nytt sätt 

Om man vill börja behandla redan insamlade personuppgifter på ett nytt sätt måste det vara 
förenligt med de ursprungliga ändamålen. I sådana fall kan man stödja sig på samma rättsliga 
grund som användes när personuppgifterna samlades in (i kapitel 11 finns mer information om 
rättsliga grunder). De registrerade måste informeras om den nya personuppgiftsbehandlingen 
innan den påbörjas.  
 
När det bedöms om en ny personuppgiftsbehandling är förenlig med tidigare ändamål ska man 
bland annat ta hänsyn till och ställa sig följande frågor: 
 

• Vilka kopplingar finns mellan ändamålen med den ursprungliga 
personuppgiftsbehandlingen och den nya? 

• I vilket sammanhang har personuppgifterna samlats in, vilket förhållande har de 
registrerade till oss som personuppgiftsansvarig och vilken personuppgiftsbehandling 
kan de registrerade rimligen förvänta sig? 

• Vilken typ av personuppgifter behandlas, är uppgifterna känsliga? 
• Vilka konsekvenser kan personuppgiftsbehandlingen få för de registrerade? 
• Vilka skyddsåtgärder finns, till exempel behörighetsstyrning, kryptering och 

pseudonymisering? 
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Det är som regel förenligt med de ursprungliga ändamålen att behandla personuppgifter även 
för: 
 

• Arkivändamål av allmänt intresse 
• Vetenskapliga eller historiska forskningsändamål  
• Statistiska ändamål. 

 
Den personuppgiftsansvarige måste dock ha vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda 
de registrerades rättigheter. 
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11. Rättslig grund för behandling av 

personuppgifter  

11.1 Inledande om rättsliga grunderna och hur de används  

En behandling av personuppgifter är endast laglig om det finns en rättslig grund för 
behandlingen. De rättsliga grunderna för behandlingen framgår av artikel 6 GDPR. Det finns 
sex rättsliga grunder: 

• Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse  
• Rättslig förpliktelse  
• Avtal 
• Samtycke 
• Intresseavvägning 
• Grundläggande intresse 

Myndigheter och andra inom kommunal och offentlig verksamhet ska främst använda följande 
grunder: 

• Rättslig förpliktelse. 
• Uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. 
• Avtal. 

Ibland kan privata företag vara verksamma inom offentlig verksamhet, till exempel när skolor 
eller hälso- och sjukvård bedrivs i privat regi. De utför då en uppgift av allmänt intresse och 
ska stödja sig på samma rättsliga grunder som en myndighet. Myndigheter, som till exempel 
kommuner, får inte använda sig av en intresseavvägning när de fullgör sina uppgifter. 

11.2 Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse 

Den här rättsliga grunden innebär att personuppgiftsbehandling är tillåten om 
personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter i myndighetsutövning eller utför uppgifter 
av allmänt intresse. Myndighetsutövning kännetecknas av beslut eller andra ensidiga åtgärder 
som ytterst är ett uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. Det 
är till exempel myndighetsutövning när nämnden beslutar om att en medborgare ska få en viss 
förmån eller rättighet, eller att medborgaren har en viss skyldighet och föreläggs att göra 
något. Det kan alltså vara beslut som gynnar den enskilde eller beslut som är betungande.  
 
Myndighetsutövning kan också ske i förhållande mellan myndigheter, till exempel när en 
myndighet har tillsyn över en annan myndighets verksamhet. Personuppgiftsbehandlingen 
måste vara nödvändig - Syftet med personuppgiftsbehandlingen måste vara nödvändigt som 
ett led i nämndens myndighetsutövning. Ändamålet med behandlingen behöver inte, till 
skillnad från behandling som grundas på rättslig förpliktelse, framgå av den lag där 
befogenheten att utöva myndighet fastställs. Det räcker med att det finns ett samband mellan 
ändamålet med behandlingen och myndighetsutövningen. 
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Utanför begreppet myndighetsutövning faller sådan faktiskt verksamhet 
personuppgiftsanvarige bedriver, som inte innebär tvång. Exempel på sådan verksamhet är när 
en kommun lämnar upplysningar och råd eller sopar gatorna. 

11.3 Rättslig förpliktelse  

Den rättsliga grunden rättslig förpliktelse innebär att det finns lagar eller regler som gör att 
vissa personuppgifter måste behandlas i en verksamhet. Personuppgiftsansvarig får behandla 
personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt EU-rätt 
eller svensk rätt, inklusive kollektivavtal. Den som har ansvar för behandlingen (nämnden) 
ska vara ålagd att uppfylla den rättsliga förpliktelsen. 

Det måste vara möjligt för såväl personuppgiftsansvarig som för den registrerade att förstå 
varför behandlingen av personuppgifter behövs. Det kan exempelvis finnas en lag som anger 
att personuppgiftsansvarig i en viss situation är skyldiga att lämna uppgifter till en annan 
myndighet eller en domstol. 

Exempel: En arbestgivare kan utrusta sina bilar med speciell gps-utrustning som används för 
elektroniska körjournaler för att förenkla redovisningen till Skatteverket. 

Arbetsgivaren får dock inte använda uppgifterna som gps:en samlar in för att till exempel 
kontrollera hur långa raster de anställda tar, utan får enbart spara just de uppgifter 
Skatteverket kräver. 

Här följer några fler situationer med olika typer av rättsliga skyldigheter eller förpliktelser: 

- Att inom hälso- och sjukvården föra journaler. 
- Arbetsgivare är skyldiga att redovisa skatter och sociala avgifter beträffande 

arbetstagarna. 
- Turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist gör att arbetsgivaren 

måste upprätta listor över anställda och lämna dem till facket. 

11.4 Avtal 

Den rättsliga grunden avtal innebär att den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal 
med den personuppgiftsansvarige. Det krävs att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig, 
antingen för att fullgöra avtalet med den registrerade eller för att vidta åtgärder på begäran av 
den registrerade innan avtalet ingås. Den här grunden gäller bara för avtal i där den 
registrerade är eller avser att bli part. 
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Exempel 1: Som arbetsgivare får personuppgiftsansvarige behandla personuppgifter om en 
anställd för att kunna uppfylla anställningsavtalet, till exempel för löneberäkning, registrering 
av sjukfrånvaro eller i ett flextidssystem. 

Observera att en personuppgiftsansvarig kan behöva vidta åtgärder på begäran av den 
registrerade innan ett avtal ingås, exempelvis när det behöver kontrolleras om den registrerade 
har nödvändiga tillstånd. 

11.5 Samtycke 

Den rättsliga grunden samtycke innebär att den registrerade har sagt ja till 
personuppgiftsbehandlingen. Samtycke är dock ofta en olämplig rättslig grund för 
myndigheter, eftersom samtycket måste vara frivilligt och jämlikt. Överväg därför alltid om ni 
kan använda någon av de andra rättsliga grunderna.   

Den som arbetar för en personuppgiftsansvarig nämnd inom en kommun bör tänka på följande 
när det gäller samtycke: 

• Samtycke är inte första valet. Om man kan stödja personuppgiftsbehandlingen på 
någon av de andra fem rättsliga grunderna, så får man inte dessutom inhämta 
samtycke. Kom ihåg att det ofta är olämpligt att använda sig av samtycke som 
myndighet.  

• Fråga bara efter samtycke om ni kan respektera ett nej. Den registrerade ska 
kunna avgöra om personuppgifterna ska få behandlas, och hen ska alltid kunna säga 
nej. Maktförhållandet måste dessutom vara jämlikt. 

• Jämlika maktförhållanden. För att ni ska kunna använda samtycke som rättslig 
grund måste maktförhållandet vara jämlikt. Tänk på att maktförhållandet ofta är 
ojämlikt i relationen mellan myndighet och medborgare, och mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. Om det råder ett ojämlikt maktförhållande kan ni inte stödja er på 
samtycke. 

• Samtycket ska vara frivilligt. Med frivilligt menas att den registrerade har ett genuint 
fritt val och kontroll över sina personuppgifter. Samtycket blir därför ogiltigt om 
någon har utsatts för påverkan. Den registrerade får inte heller drabbas av negativa 
konsekvenser om hen inte lämnar sitt samtycke. 

• Den registrerade ska kunna ångra sig. Förklara klart och tydligt för den som ska 
lämna sitt samtycke att hen alltid har rätt att ångra sig. Det ska vara lika lätt att lämna 
ett samtycke som att återkalla det. Detta är särskilt viktigt när det gäller barn. Obs! Om 
det är svårt att återkalla samtycket är det inte giltigt. Om den registrerade inte kan eller 
får återkalla sitt samtycke utan att drabbas av negativa konsekvenser är samtycket inte 
frivilligt. 

• Den registrerade ska godkänna att personuppgifterna används. Det ska tydligt 
framgå att den registrerade godkänner att personuppgifterna används. Samtycket kan 
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ges genom ett uttalande eller en entydigt bekräftande handling, till exempel med en 
kryssruta på en webbplats. Obs! Förifyllda kryssrutor är inte tillåtna. 

• Eftersom barn enligt dataskyddsförordningen förtjänar särskilt skydd måste all 
information som riktar sig till barn vara skriven på ett tydligt och enkelt sätt som barn 
förstår. Tidigare gällde Datainspektionens tumregel att barn under 15 år generellt inte 
har tillräcklig mognad för att ge ett giltigt samtycke, men informationen måste alltid 
bedömas från fall till fall med utgångspunkt i den enskilda individens mognad och 
förmåga. 

• Barn och ungdomar som inte själva kan tillgodogöra sig informationen kan inte 
lämna ett rättsligt giltigt samtycke. I sådana fall ska samtycket istället inhämtas från 
den som har föräldraansvaret för barnet. 

 
Personuppgiftsanvarig ansvarar också för att ett giltigt samtycke har inhämtas och behöver 
kunna visa både att den registrerade har fått relevant information och att vårt arbetssätt 
uppfyller kraven.  Det är därför viktigt att dokumentera:  

• Hur samtycket inhämtades 
• när samtycket inhämtades samt 
• vilken information den registrerade fått. 

 
Dokumentera samtycke genom att använda mallar i BILAGA 4. 

Exempel på när samtycke kan användas och exempel på när samtycke inte får användas 
finns på datainspektionens hemsida.   
 
Exempel 1: En nämnd planerar vägarbeten. Nämnden erbjuder invånarna möjlighet att 
anmäla sig för att få uppdateringar via e-post. Nämnden är tydlig med att det är frivilligt att 
anmäla sig och inhämtar samtycke för att använda e-postadresserna för endast detta 
ändamål. Invånare som inte vill delta har inte gått miste om någon grundläggande service 
från myndigheten. Informationen finns även publikt på kommunens webbplats. 
 
Exempel 2: Arbetsgivaren vill filma på delar av kontoret. Arbetsgivaren frågar alla 
medarbetare som sitter på den berörda delen av kontoret efter deras samtycke, eftersom de 
kan synas i bakgrunden på filmen. De som inte vill bli filmade ska inte drabbas av några 
negativa konsekvenser, utan får istället likvärdiga arbetsplatser någon annanstans i 
bygganden under den tid filminspelningen pågår. 
 
Exempel när samtycke INTE kan användas: En medborgare ansöker om en biståndsinsats. 
För att vi ska kunna hantera ansökan och komma fram till ett beslut så måste vi behandla 
medborgarens personuppgifter. Vi agerar här som myndighet gentemot medborgaren och 
maktförhållandet mellan oss är väldigt ojämlikt. Samtycket skulle också kunna upplevas som 
villkorat – om du inte samtycker så får du inget bistånd. Samtycke kan inte användas som 
rättslig grund för behandlingen. Rätt grund är istället myndighetsutövning. 
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11.6 Grundläggande intresse 

Den här rättsliga grunden innebär att personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för 
att rädda liv. Det är väldigt få verksamheter som kommer att hänvisa till den här rättsliga 
grunden. I första hand är den aktuell inom vården. 

Personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att rädda den 
registrerades eller någon annan persons liv. Det kallas att skydda intressen som är av 
grundläggande betydelse. I huvudsak handlar det om tillfällen när den registrerade inte kan 
fatta beslut eller lämna samtycke, till exempel om en person är medvetslös. 

Exempel: En person har plötsligt blivit sjuk och förlorat medvetandet. Vård och 
räddningstjänst får behandla personuppgifter för att kontrollera blodgrupp och 
sjukdomshistoria och för att kontakta anhöriga. Anställd inom till exempel hemtjänst eller 
skola får också lämna personuppgifter till vård och räddningstjänst. Arbetsgivare får också 
lämna vidare anställds personuppgifter i den situationen etc. 

Den här rättsliga grunden kan vi bara använda i mycket begränsad omfattning. 

Om det går att lösa situationen på att annat sätt, gör det. Det kanske till och med går att 
undvika att behandla personuppgifterna. 

Den här situationen uppstår inte om vården är planerad. Då behandlar vårdgivaren patientens 
personuppgifter med en annan rättslig grund, nämligen uppgift av allmänt intresse. Om en 
person själv är kapabel att fatta egna beslut och inte samtycker till behandlingen får vi inte 
behandla personens personuppgifter med denna rättsliga grund. 

Peronuppgiftsbehandlingen måste vara nödvändig - Det måste vara nödvändigt att behandla 
personuppgifterna för att vi ska kunna hänvisa till den här rättsliga grunden. Om vi kan ta 
tillvara den registrerades rättigheter på något annat mindre påträngande sätt kan vi inte 
hänvisa till att vi skyddar grundläggande intressen. Det kanske till exempel går att behandla en 
patient utan personuppgifterna. Om det går att lösa på ett annat sätt – gör det. Behandla 
personuppgifter med den här rättsliga grunden bara om det inte uppenbart finns en annan 
rättslig grund. I vissa fall kanske det är möjligt att ta tillvara en persons grundläggande 
intressen med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse. 
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12. Den registrerades rättigheter  

Dataskyddsförordningen ger de registrerade ett flertal rättigheter vad gäller behandling av 
personuppgifter. Det är personuppgiftsansvariges ansvar se till att tillräckliga processer finns 
för att tillmötesgå de registrerade så att de kan tillgodose sina rättigheter. Den grundläggande 
regleringen om rättigheterna finns i artikel 12-20 GDPR. 

De registrerade har följande rättigheter: 
• Rätt till information 
• Rätt till rättelse 
• Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) 
• Rätt till begränsning av behandling 
• Rätt till dataportabilitet 
• Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande eller inbegripet 

profilering 
• Rätt att lämna klagomål 
• Rätt att begära skadestånd 

12.1 Rätt till information  

Den registrerade har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas. 
Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige både 
när uppgifterna samlas in och när den registrerade annars begär det. Därutöver finns det vissa 
tillfällen när särskild information ska ges till den registrerade, till exempel om det inträffar ett 
dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos den personuppgiftsansvarige och 
det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.  
 
Informationen ska tillhandahållas den registrerade kostnadsfritt i en lättillgänglig, skriftlig 
form (vilket kan vara i elektronisk form) och med ett tydligt och enkelt språk. I 
dataskyddsförordningen anges utförligt vilken information som ska ges. Bland annat ska 
information lämnas om kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige, den rättsliga 
grunden för behandlingen och ändamålet med behandlingen. 
 
Information om en specifik behandling av personuppgifter ska alltid ges till den registrerade 
innan behandlingen påbörjas. Inhämtas personuppgifterna från den registrerade själv lämnas 
information lämpligast i samband med insamlandet. Inhämtas personuppgifterna från någon 
annan part, ska den personuppgiftsansvarige lämna information i samband med att 
personuppgifterna första gången registreras. 
 
Information behöver inte lämnas om det finns andra bestämmelser som gäller framför 
dataskyddsförordningen, t.ex. om vissa uppgifter omfattas av sekretess. Information behöver 
inte lämnas om sådant som den registrerade redan känner till, eller om det är omöjligt eller 
skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats. 
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Informationen ska omfatta uppgift om den personuppgiftsansvariges identitet, dvs. 
kommunens adress, nämnd och kontaktperson, uppgift om ändamålen med behandlingen och 
all övrig information som behövs för att den registrerade ska kunna ta till vara sina rättigheter 
i samband med behandlingen, såsom information om mottagarna av uppgifterna, skyldighet att 
lämna uppgift och rätten att ansöka om information och få rättelse. Den registrerade ska om 
möjligt även få kännedom om hur länge personuppgifterna finns lagrade. Se också BILAGA 
5. 

12.2 Registerutdrag 

Den registrerade har rätt att få information om personuppgifter som rör honom eller henne 
behandlas. Vid en begäran om registerutdrag ska personuppgiftsansvarige lämna följande 
information: 

• Vilka uppgifter om sökande som behandlas. 
• Varifrån dessa uppgifter har hämtats. 
• Åndamålen med behandlingen. 
• Till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. 
• Eventuell överföring till tredje land, och i så fall vilka skyddsåtgärder som har 

vidtagits. 
• Hur länge verksamheten sparar uppgifterna. 
• Förekomsten av automatiserat beslutsfattande och vilka följderna blir för den 

registrerade. 
• Personuppgiftsansvarige ska även informera den registrerade om rätten att lämna 

klagomål till tillsynsmyndigheten, rätten att bli raderad, samt rätten att invända mot 
och begära begränsning av en personuppgiftsbehandling. 

Den sökande har rätt att få ett skriftligt besked inom en månad från att ansökan inkom. Om 
beskedet tar längre tid, ska den sökande underrättas om detta innan en månad har passerat. 
Blankett och rutin finns i BILAGA 6. 

12.3 Rättelse 

Varje person har rätt att vända sig till ett företag eller myndighet som behandlar 
personuppgifter och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att den enskilde har 
rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn 
till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Att den som behandlar personuppgifter också 
själv måste se till att uppgifterna är korrekta och uppdaterade framgår redan av de 
grundläggande principerna i dataskyddsförordningen.  

Om uppgifter rättas på den enskildes begäran måste företaget eller myndigheten också 
informera dem som de har lämnat ut uppgifter till om att uppgifter rättats. Det gäller dock inte 
om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats. Den enskilde har 
också rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut. 
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Rättelse ska göras utan onödigt dröjsmål om den personuppgiftsansvarige har felaktiga 
personuppgifter som rör den registrerade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, 
ska den registrerade ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom 
att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.  Rutin och blankett finns i BILAGA 7. 

12.4 Radering 

Varje person har rätt att vända sig till ett företag eller en myndighet som behandlar 
personuppgifter och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Uppgifterna 
måste raderas i följande fall: 

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för 
• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar 

samtycket 
• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den enskilde motsätter sig att 

uppgifterna behandlas 
• Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för 

myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade 
skäl som väger tyngre än den enskildes intresse 

• Om personuppgifterna har behandlats olagligt 
• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 
• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet 

skapar en profil i ett socialt nätverk  
 

Om uppgifter raderas på den enskildes begäran måste företaget eller myndigheten också 
informera dem som de har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det 
skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats. Den enskilde har också rätt 
att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.  

 
När personuppgifterna har publicerats eller på annat sätt gjorts offentliga (i ett socialt nätverk, 
ett internetforum eller på en webbsida) räcker det inte alltid att de raderas där. I dessa 
situationer ska den som offentliggjort uppgifterna också vidta rimliga åtgärder för att 
informera andra som behandlar uppgifterna om den enskildes begäran så att även kopior av 
eller länkar till uppgifterna tas bort.  
 
Det finns undantag från rätten till radering och skyldigheten att informera andra. Undantagen 
kan göras om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter. Personuppgifterna 
ska inte raderas om behandlingen är nödvändig av följande skäl (uppräkning fortsätter på 
nästa sida):  

• För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet.  
• För att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten 

eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige 
omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i 
myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.  
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• För skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9.2 h 
och i samt artikel 9.3.  

• För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska 
forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1, i den utsträckning 
som den rätt som avses i punkt 1 sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar 
uppnåendet av syftet med den behandlingen.  

• För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.  
 
Rutin och blankett finns i BILAGA 7. 

12.5 Begränsning av behandling  

Enskilda har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med 
begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för 
vissa avgränsade syften.  
 
Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är 
felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen 
av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen 
upphör ska den enskilde informeras om detta.  
 
Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen 
begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:  

a) Den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den 
personuppgiftsansvarige en möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.  

b) Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna 
raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.  

c) Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen 
med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra 
gällande eller försvara rättsliga anspråk.  

d) Den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i väntan på 
kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än 
den registrerades berättigade skäl.  

 
Om behandlingen har begränsats i enlighet med punkt 1 får sådana personuppgifter, med 
undantag för lagring, endast behandlas med den registrerades samtycke eller för att fastställa, 
göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller 
juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för 
en medlemsstat. Blankett och rutin finns i BILAGA 7. 

12.6 Rätt till dataportabilitet (överföring) 

Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina 
personuppgifter på annat håll till exempel i en annan social medietjänst (rätten till 
dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan 
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överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att den personuppgiftsanvarige 
behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att 
uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana personuppgifter som den 
registrerade själv har lämnat. Rätten till dataportabilitet är en nyhet i dataskyddsförordningen.  
Blankett och rutin finns i BILAGA 7. 

12.7 Rätt att göra invändningar 

En enskild har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av 
hans eller hennes personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för 
att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en 
intresseavvägning. Om den enskilde invänder mot behandlingen får den 
personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det 
finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den 
enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, 
utövande eller försvar av rättsliga anspråk. 

Den enskilde har alltid rätt att invända mot att hans eller hennes personuppgifter används för 
direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot 
direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål. 
Särskilda regler gäller för personuppgifter som behandlas för vetenskapliga och historiska 
forskningsändamål eller statistiska ändamål. 

Den personuppgiftsansvarige måste informera de registrerade om rätten att göra invändningar. 
Blankett och rutin finns i BILAGA 7. 

12.8 Automatiserat beslutsfattande eller profilering  

Den enskilde har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av 
automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för 
den enskilde eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne. 

Automatiserat beslutsfattande kan till exempel vara ett automatiserat avslag på en 
kreditansökan på internet eller vid ett nekande besked från e-rekrytering via internet utan 
personlig kontakt. 

Automatiserat beslutsfattande kan vara tillåtet om det är nödvändigt för ingående eller 
fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige eller om den 
enskilde har gett sitt uttryckliga samtycke. Det kan även vara tillåtet enligt särskild 
lagstiftning. Den personuppgiftsansvarige måste informera de registrerade om att 
automatiserat beslutsfattande används enligt den generella informationsskyldigheten i 
förordningen. 

Automatiserade beslut kan fattas med eller utan profilering. Omvänt kan profilering användas 
utan att det leder till ett automatiserat beslut. Profilering innebär varje form av automatisk 
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behandling av personuppgifter då uppgifterna används för att bedöma vissa personliga 
egenskaper, i synnerhet för att analysera eller förutsäga personens arbetsprestationer, 
ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort 
eller förflyttningar. 

Profilering utgör en behandling av personuppgifter som måste utföras i enlighet med samtliga 
bestämmelser i dataskyddsförordningen. 

12.9 Avgift 

Utgångspunkten är att information som lämnas och åtgärder som vidtas enligt artiklarna 13-22 
och 34 ska tillgodoses utan att avgift tas ut från den registrerade. Personuppgiftsanvarig kan 
begära att avgift ska tas ut i samband med repetitiv och uppenbart ogrundad begäran om att 
lämna ut. Det förutsätter att respektive kommun beslutar om och hur sådan avgift i så fall ska 
tas ut. 

12.10 Beslut och överklagande 

Beslut som fattats i anledning av den registrerades rättigheter som beskrivs i artiklarna 12.5 
och 15-21 dataskyddsförordningen kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma 
gäller eventuella beslut att ta ut avgift. Att beslut ska fattas och att de kan överklagas framgår 
av 7 kap 2 § dataskyddslagen och förarbeten till den bestämmelsen.  

12.11 Klagomål 

Den som anser att någon behandlar uppgifter om honom eller henne i strid med 
dataskyddsförordningen kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Datainspektionen tar 
del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas och lämnar därefter besked till den 
som fört fram klagomålet.  

12.12 Skadestånd 

En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats 
i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de 
personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen. 

Ett personuppgiftsbiträde kan också bli skadeståndsansvarigt om denne har brutit mot de 
bestämmelser som specifikt riktar sig till biträden eller har behandlat uppgifter i strid med den 
ansvariges instruktioner. Den enskilde kan begära skadestånd från den 
personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller väcka skadeståndstalan i domstol. 

Den som lidit skada har i princip rätt att få ersättning för hela skadan av antingen den 
personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet. De får sedan i sin tur reglera detta 
sinsemellan. En personuppgiftsansvarig eller ett biträde har dock ingen skyldighet att betala 
ersättning om de kan visa att de inte på något sätt är ansvariga för skadan.  
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13. Säkerhetsåtgärder, behörighetsstyrning 

och åtkomst, radering  

Personuppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för 
personuppgifterna med användning av tekniska och organisatoriska åtgärder.  

Exempel på tekniska åtgärder som måste kontrolleras är: 
• Tillräckliga back-up rutiner. 
• Tillräckliga brandväggar. 
• Lösenordskyddade trådlösa nätverk. 
• Uppdaterat virusskydd. 
• Lösenordsskydd för mobila enheter såsom mobiltelefoner och surfplattor 
• Skydd mot obehörig intern åtkomst. 
• Lösenordskrav. 
• Kryptering vid behov. 
• Loggning av, åtkomst till och användning av IT-system mm.  

Organisatoriska säkerhetsåtgärder kan innebära att behörighetskontroll används för de 
system som innehåller personuppgifter, loggning av åtkomst till personuppgifter eller att 
datorer och dylikt som innehåller personuppgifter ska förvaras så att obehörig åtkomst 
försvåras och inte lämnas framme.  

Personuppgifter får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet 
med behandlingen. Genom att upprätta och följa en gallringsrutin för respektive 
databas/behandling säkerställer man det strukturerade gallringsarbetet. Även personuppgifter i 
så kallat ostrukturerat material såsom i dokument på servrar, i en enkel lista, på webbplatser 
etc. behöver raderas när ändamålet med behandlingen är uppfyllt.  
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14. Överföring till tredje land  

Överföring av personuppgifter till tredje land är när personuppgifter blir tillgängliga för någon 
i ett land utanför EU/EES-området (så kallad tredjelandsöverföring). Listan med länder som 
omfattas av dataskyddsförordningen finns i BILAGA 1.  
 
För överföring av personuppgifter till länder utanför EU och EES gäller särskilda regler. 
Dataskyddsförordningen innebär att alla EU:s medlemsstater samt EES-länderna har ett 
likvärdigt skydd för personuppgifter och personlig integritet och därför kan personuppgifter 
föras över fritt inom det området utan begränsningar. För länder utanför det området finns 
däremot inte några generella regler som ger motsvarande garantier och därför får 
tredjelandsöverföring endast ske under särskilda förutsättningar. Det här berör varje form av 
överföring av information över gränserna, t ex många online IT-tjänster, molnbaserade 
tjänster, tjänster för extern åtkomst eller globala databaser mm och behöver analyseras 
särskilt.  
 
Exempel på överföring av personuppgifter till tredje land: 

• När ett dokument som innehåller personuppgifter skickas till någon i ett land 
utanför EU/EE via e-post 

• När ett personuppgiftbiträde anlitas i ett land utanför EU/EES. 
• När någon utanför EU/EES får tillgång, exempelvis läsbehörighet, till 

personuppgifter som finns lagrade inom EU/EES. 
• När personuppgifter lagras i en molntjänst som är baserad utanför EU/EES. 
• När personuppgifter lagras, till exempel på en server, i ett land utanför EU/EES. 

Att publicera något på internet är inte tredjelandsöverföring om webbplatsen lagras hos en 
internetleverantör som är etablerad inom EU. 

14.1 Adekvat skyddsnivå 

EU-kommissionen kan fatta beslut om att ett land har en tillräckligt hög skyddsnivå och 
personuppgiftsansvarig får då föra över personuppgifter dit utan att de förutsättningar som 
beskrivs nedan i avsnitt 14.2 är uppfyllda. I dataskyddsförordningen kallas det för adekvat 
skyddsnivå. Det kan även gälla ett visst territorium, en internationell organisation eller en eller 
flera sektorer i ett tredje land. 

När EU-kommissionen fattar beslut om adekvat skyddsnivå tittar de bland annat på landets 
lagar och internationella åtaganden, vilka möjligheter den registrerade har att få rättslig 
prövning och om landet respekterar de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna. EU-kommissionen kontrollerar också att det finns oberoende tillsynsmyndigheter 
som ansvarar för att dataskyddsreglerna följs och som kan hjälpa den registrerade. 
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Till skillnad från i personuppgiftslagen finns det inte längre utrymme för den 
personuppgiftsansvarige att själv avgöra om det finns en adekvat skyddsnivå eller inte. Det är 
bara EU-kommissionen som kan fatta ett sådant beslut. 

EU-kommissionen har fattat beslut om att skyddsnivån i dessa länder är adekvat, det vill säga 
tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen: 

• Andorra 
• Argentina 
• Bailiwick of Guernsey 
• Färöarna 
• Isle of Man 
• Israel 
• Jersey 
• Nya Zeeland 
• Schweiz 
• Uruguay 
 

Dessutom har EU-kommissionen bedömt att skyddsnivån är adekvat på vissa områden eller 
under särskilda villkor i följande länder: 

• Kanada, om deras lagstiftning för skydd av personuppgifter i privat sektor är 
tillämplig på mottagarens personuppgiftsbehandling. 

• USA, om mottagaren har anslutit sig till så kallade Privacy Shield.2 

Nya beslut fattas löpande, uppgifterna ska kontrollera hos datainspektionen vid behov. 

14.2 När får uppgifter annars överföras till tredje land? 

Personuppgifter får överföras till ett land utanför EU/EES utan att det finns beslut om att 
landet har en adekvat skyddsnivå om det finns: 

• Bindande företagsbestämmelser 
• Standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat  
• Godkända uppförandekoder eller certifieringsmekanismer 
• Rättsligt bindande instrument mellan myndigheter 
• Tillstånd från tillsynsmyndigheten 

2 Privacy Shield är en mekanism för självcertifiering som finns i USA. Det innebär att företag i  
USA kan anmäla sig till det amerikanska handelsdepartementet (Department of Commerce)  
och meddela att de uppfyller de krav som ställs i Privacy Shield. Enligt ett beslut från EU- 
kommissionen är det tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att överföra personuppgifter till  
mottagare som har anslutit sig till Privacy Shield. 
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Det måste dessutom finnas lagstadgade rättigheter och möjlighet för de registrerade att klaga 
på personuppgiftsbehandlingen och få den prövad i domstol. 

14.1.1 Bindande företagsbestämmelser 
Bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR) är regler som en 
företagskoncern med bolag i flera olika länder kan ta fram för att reglera sin behandling av 
personuppgifter. Bindande företagsbestämmelser måste godkännas av tillsynsmyndigheten i 
Sverige eller någon annan tillsynsmyndighet i EU. 
 
I dataskyddsförordningen finns detaljerade bestämmelser om vad bindande 
företagsbestämmelser ska innehålla och hur det går till när tillsynsmyndigheten behandlar 
ärenden om att få bindande företagsbestämmelser godkända. Innan en tillsynsmyndighet 
godkänner bindande företagsbestämmelser ska den begära yttrande från den Europeiska 
dataskyddsstyrelsen, där företrädare för alla EU/EES-länders tillsynsmyndigheter är med. 

14.1.2 Standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om 
EU-kommissionen har godkänt vissa standardavtalsklausuler som handlar om dataskydd 
(Standard Contractual Clauses, SCC). Om ni ingår avtal, som innehåller dessa 
standardavtalsklausuler, med någon utanför EU/EES, så är det tillåtet att överföra 
personuppgifter till dem. Observera dock att ni inte får ändra i klausulerna. Om det är 
nödvändigt kan ni få lägga till klausuler om affärsrelaterade frågor, men sådana får då inte 
strida mot någon standardavtalsklausul. 
 
Standardavtalsklausulerna innehåller skyldigheter dels för personuppgiftsansvariga som vill 
föra över personuppgifter till länder utanför EU/EES, dels för personuppgiftsansvariga eller 
personuppgiftsbiträden som tar emot sådana uppgifter. Klausulerna reglerar också andra 
frågor kring överföringen, till exempel de registrerades rättigheter och hur tvister med 
anledning av avtalet ska lösas. 
 
Det finns tre alternativ att välja mellan när det gäller standardavtalsklausuler. Alla tre har 
godkänts av EU-kommissionen. Två av dessa gäller överföring till andra 
personuppgiftsansvariga i länder utanför EU/EES. Det tredje avser överföring av 
personuppgifter till personuppgiftsbiträden i länder utanför EU/EES. 
De svenska versionerna: 
Alternativ 1 
Alternativ 2 
Alternativ 3 

14.1.3 Uppförandekoder och certifieringsmekanismer 
Om personuppgiftsansvarig ansluter er till en godkänd uppförandekod eller godkänd 
certifieringsmekanism kan det vara tillåtet att överföra personuppgifter till länder utanför 
EU/EES. Detta gäller under förutsättning att dessa medför rättsligt bindande och verkställbara 
skyldigheter även för mottagaren av personuppgifterna. 
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14.1.4 Rättsligt bindande instrument mellan myndigheter 
Det är tillåtet att grunda en överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES på ett så 
kallat rättsligt bindande och verkställbart instrument, om överföringen sker mellan 
myndigheter. Ett sådant instrument mellan myndigheter kan vara ett samförståndsavtal eller 
ett informationsutbytesavtal inom till exempel skatteområdet.  

14.1.5 Tillstånd från tillsynsmyndigheten 
Myndigheter får också överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EES om de har fått 
tillstånd från tillsynsmyndigheten. Ett sådant tillstånd kan lämnas om överföringen grundar sig 
på avtalsklausuler mellan den som för över personuppgifter och mottagaren av dessa. Om det 
gäller överföring av personuppgifter mellan myndigheter kan tillstånd även lämnas om 
överföringen grundar sig på bestämmelser i administrativa överenskommelser som innehåller 
verkställbara och faktiska rättigheter för de registrerade. Innan tillsynsmyndigheten beslutar 
om särskilt tillstånd ska ett yttrande inhämtas från den Europeiska dataskyddsstyrelsen, där 
företrädare för alla EU/EES-länders tillsynsmyndigheter är med. 
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15. Konsekvensbedömning  

Om en typ av behandling, särskilt med användning av ny teknik och med beaktande av dess 
art, omfattning, sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska 
personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige före behandlingen utföra en 
bedömning av den planerade behandlingens konsekvenser för skyddet av personuppgifter 
(artikel 35 dataskyddsförordningen). Artikel 29 gruppen har antagit riktlinjer för hur 
konsekvensbedömningen ska göras. 
 
Personuppgiftsansvarig, ska påbörja konsekvensbedömningen så tidigt som möjligt och börja 
även om vissa delar av behandlingen fortfarande är okända. Även personuppgiftsbehandlingar 
som har påbörjats innan dataskyddsförordningen började gälla, omfattas av kravet att en 
konsekvensbedömning ska genomföras vid behov.  
 
Den personuppgiftsansvarige ska rådfråga dataskyddsombudet om konsekvensbedömningen. 
Dataskyddsombudet bör även övervaka genomförandet av konsekvensbedömningen. Det är 
dock alltid den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att konsekvensbedömningen 
utförs. Konsekvensbedömningen kan utföras av någon annan, inom eller utanför 
organisationen, men den personuppgiftsansvarige har det yttersta ansvaret. 
Dataskyddsombudets råd och de beslut som den personuppgiftsansvarige fattar bör 
dokumenteras i konsekvensbedömningen. 

15.1 Prövningen av om konsekvensbedömning ska göras 

En konsekvensbedömning ska göras om en viss personuppgiftsbehandling ”sannolikt leder till 
en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter". Risken ska i första hand bedömas 
utifrån dataskydd och integritet, men även utifrån andra grundläggande rättigheter som 
yttrandefrihet, tankefrihet, fri rörlighet, förbud mot diskriminering, rätt till frihet, samvete och 
religion. Det krävs en konsekvensbedömning om en behandling sannolikt leder till hög risk 
för fysiska personers rättigheter och friheter (artikel 35 punkt 1 dataskyddsförordningen).  

15.2.1 När ska en konsekvensbedömning göras?  
Enligt artikel 35.3 ska en bedömning särskilt krävas vid: 
1. En systematisk och omfattande bedömning av fysiska personers personliga 

förhållanden som grundar sig på automatisk behandling, inbegripet profilering, och på 
vilken beslut grundar sig som har rättsliga följder för fysiska personer eller på liknande 
sätt i betydande grad påverkar fysiska personer. 

2. Behandling i stor omfattning av särskilda kategorier av uppgifter, som avses i artikel 
9.1, eller av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser som 
avses i artikel 10. 

3. Systematisk övervakning av en allmän plats i stor omfattning. 
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Om behandlingen inte ingår i de tre kategorier som framgår av artikel 35.3, ska man göra en 
bedömning för att komma fram till om en behandling ”sannolikt leder till en hög risk” och om 
det behövs därför en konsekvensbedömning. Artikel 29 gruppen har sammanställt nio steg, 
som bedömningen ska göras i, som beskrivs här.  

1. Utvärdering eller poängsättning, som inbegriper profilering och förutsägelse, särskilt 
”aspekter avseende den registrerades arbetsprestation, ekonomiska situation, hälsa, 
personliga preferenser eller intressen, pålitlighet eller beteende, vistelseort eller 
förflyttningar” (skälen 71 och 91): Exempel på detta kan vara finansinstitut som granskar 
sina kunder mot en databas för kreditupplysning eller mot en databas för bekämpning av 
penningtvätt och finansiering av terrorism, eller ett bioteknikföretag som erbjuder genetiska 
tester direkt till konsumenter för att bedöma och förutse risker för sjukdomar/hälsorisker, eller 
ett företag som utvecklar profiler för beteende eller marknadsföring som grundas på 
användning av eller navigering på dess webbplats.  

2. Automatiskt beslutsfattande med rättsliga eller liknande betydande följder: Detta steg 
handlar om behandling som har i syfte att fatta beslut om registrerade som har ”rättsliga 
följder för fysiska personer” eller ”på liknande sätt i betydande grad påverkar fysiska 
personer” (artikel 35.3 a). Till exempel kan behandlingen leda till utestängning eller 
diskriminering av enskilda. Behandling som har liten eller ingen påverkan på enskilda 
uppfyller inte detta särskilda kriterium. Ytterligare förklaringar om dessa begrepp kommer att 
tillhandahållas i arbetsgruppens kommande riktlinjer om profilering.  

3. Systematisk övervakning: Detta steg handlar om behandling som används för att observera, 
övervaka eller kontrollera registrerade, inbegripet uppgifter som har samlats in genom nätverk 
eller ”[s]ystematisk övervakning av en allmän plats” (artikel 35.3 c)15. Denna typ av 
övervakning är ett kriterium eftersom personuppgifter kan samlas in i situationer där de 
registrerade kanske inte är medvetna om vem som samlar in deras uppgifter eller hur de 
kommer att användas. Dessutom kan det vara omöjligt för enskilda att undvika att bli föremål 
för sådan behandling på allmän plats (eller allmänt tillgängliga platser).  

4. Känsliga uppgifter eller uppgifter av mycket personlig karaktär: Detta steg omfattar 
särskilda kategorier av personuppgifter såsom de definieras i artikel 9 (till exempel 
information om enskildas politiska åsikter) liksom personuppgifter som gäller fällande domar 
i brottmål och brott såsom de definieras i artikel 10. Ett exempel kan vara ett allmänt sjukhus 
som lagrar patienternas journaler eller en privatdetektiv som sparar uppgifter om 
gärningsmän.  

Utöver dessa bestämmelser i förordningen kan vissa kategorier av uppgifter anses öka den 
eventuella risken för enskildas rättigheter och friheter. Sådana personuppgifter anses vara 
känsliga (såsom detta begrepp normalt förstås), eftersom de är kopplade till verksamhet som 
har samband med hushållet och privat verksamhet (såsom elektronisk kommunikation vars 
konfidentialitet ska skyddas), eller eftersom de påverkar utövandet av en grundläggande 
rättighet (såsom lokaliseringsuppgifter vars insamling medför att den fria rörligheten 
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ifrågasätts) eller eftersom åsidosättandet av dessa rättigheter entydigt får allvarliga 
konsekvenser för den registrerades dagliga liv (såsom finansiella uppgifter som kan användas 
för betalningsbedrägeri). I detta avseende kan det ha betydelse om uppgifterna redan har 
offentliggjorts av den registrerade eller av tredje man.  

Det faktum att personuppgifterna har offentliggjorts kan beaktas som en faktor vid 
bedömningen av om uppgifterna förväntades användas vidare för särskilda ändamål. Detta 
kriterium kan även omfatta uppgifter såsom personliga dokument, e-postmeddelanden, 
dagböcker, kommentarer från läsplattor som är utrustade med kommentarfunktioner och 
mycket personlig information i applikationer som registrerar aktiviteter.  

5. Uppgifter som behandlas i stor omfattning: I förordningen definieras inte vad som avses 
med stor omfattning, även om viss vägledning ges i skäl 91. Arbetsgruppen rekommenderar i 
vart fall att följande faktorer beaktas särskilt vid bedömningen av huruvida behandlingen 
utförs i stor omfattning16:  

a. Antalet registrerade som berörs, antingen som ett särskilt antal eller som en andel av den 
aktuella populationen.  

b. Mängden uppgifter och/eller variationen av hanterade dataelement.  

c. Databehandlingens varaktighet eller beständighet.  

d. Behandlingens geografiska omfattning.  

6. Matchande eller kombinerande uppgiftsserier: Uppgiftsserier som till exempel kommer 
från två eller flera behandlingar av uppgifter som utförs i olika syften och/eller av olika 
personuppgiftsansvariga på ett sätt som överstiger den registrerades rimliga förväntningar17.  

7. Uppgifter som rör sårbara registrerade (skäl 75): Behandling av denna typ av uppgifter är 
ett kriterium på grund av en ökad maktobalans mellan de registrerade och den 
personuppgiftsansvarige, vilket innebär att det kan vara svårt för enskilda att på ett enkelt sätt 
lämna samtycke eller motsätta sig behandling av sina uppgifter eller utöva sina rättigheter. 
Sårbara registrerade kan omfatta barn (de kan anses inte vara i stånd att medvetet och med 
eftertanke motsätta sig eller lämna samtycke till behandling av sina uppgifter), anställda, mer 
sårbara befolkningsgrupper som behöver socialt skydd (psykiskt sjuka personer, asylsökande, 
äldre personer, patienter osv.), samt i vart fall situationer där en obalans kan fastställas vad 
gäller förhållandet mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige.  

8. Innovativ användning eller tillämpning av nya tekniska eller organisatoriska lösningar: 
Behandling som en kombination av fingeravtryck och ansiktsigenkänning för förbättrad fysisk 
åtkomstkontroll osv. I förordningen klargörs (artikel 35.1 och skälen 89 och 91) att 
användningen av ny teknik, definierad ”i enlighet med den uppnådda nivån av teknisk 
kunskap” (skäl 91), kan innebära att det behövs en konsekvensbedömning. Detta beror på att 
användningen av sådan teknik kan omfatta nya former av insamling och användning av 
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uppgifter, eventuellt med hög risk för enskildas rättigheter och friheter. De personliga och 
sociala konsekvenserna av användningen av ny teknik kan vara okända. En 
konsekvensbedömning hjälper den personuppgiftsansvarige att förstå och hantera sådana 
risker. Till exempel kan vissa ”sakernas internet”-applikationer få betydande konsekvenser för 
enskildas dagliga liv och integritet och således kräva en konsekvensbedömning.  

9. Om behandlingen i sig ”hindrar de registrerade från att utöva en rättighet eller använda 
en tjänst eller ett avtal:(artikel 22 och skäl 91). Detta omfattar behandlingar som syftar till att 
medge, ändra eller neka registrerade tillgång till en tjänst eller att ingå ett avtal. Ett exempel 
på detta är när en bank granskar sina kunder mot en databas för kreditupplysning för att 
besluta om de ska erbjudas lån.  

I artikel 29-gruppens riktlinjer tilläggs sedan att i de flesta situationer kan en 
personuppgiftsansvarig anse att en konsekvensbedömning ska utföras om två av dessa kriterier 
är uppfyllda. Generellt sett anser arbetsgruppen att ju fler kriterier behandlingen uppfyller, 
desto mer sannolikt är det att det föreligger en hög risk för de registrerades rättigheter och 
friheter, och att det därför krävs en konsekvensbedömning, oberoende av vilka åtgärder som 
den personuppgiftsansvarige planerar att vidta. Om man får tre eller flera svar ”ja” på de nio 
frågorna ska en konsekvensbedömning göras!  
 
Nedan följer en bild som visar de olika stegen vid prövningen. 
 

 

Omfattas behandling av en 
av de tre fallen i artikel 

35.3? 

Ja - 
konsekvensbedömmning 

måste göras. 

Nej - gör bedömning enligt 
artikel 29 gruppens nio 

kriterier. 

Vid tre eller flera svar ”ja” 
på de nio - gör 

konsekvensbedömning.   

Vid två ”ja”på de nio - 
bedöm om 

konsekvensbedömning ska 
göras samt dokumentera. 

Vid ”nej” på alla nio frågor 
- ingen 

konsekvensbedömning. 
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15.2.2 När ska en konsekvensbedömning inte göras? 
Det krävs inte en konsekvensbedömning om personuppgiftsbehandlingen: 

• Sannolikt inte leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter 
• Är mycket lik en annan personuppgiftsbehandling där det redan finns en 

konsekvensbedömning. 
• Har sin rättsliga grund i en lag eller förordning, och en konsekvensbedömning redan 

har genomförts när lagen eller förordningen fastställdes. Datainspektionen känner inte 
till att det finns några sådana exempel än. 

En konsekvensbedömning behöver inte göras om den tilltänkta behandlingen inte innefattar 
någon av de kriterier som artikel 29 gruppen har tagit fram som bedömningsmall. 

15.3 En eller flera behandlingar? 

En konsekvensbedömning kan gälla för en eller för flera liknande behandlingar. En enda 
konsekvensbedömning kan till exempel användas för att bedöma flera behandlingar som 
liknar varandra vad gäller art, omfattning, innehåll, ändamål och risker, såsom 

• Ett antal matvarubutiker ska var och en införa liknande övervakningssystem på 
likartade platser. De kan göra en enda konsekvensbedömning. 

• En organisation vill införa en personuppgiftsbehandling som liknar en annan 
personuppgiftsbehandling där det redan finns en konsekvensbedömning. Då kan de 
använda den första bedömningen som referens i sin nya konsekvensbedömning. 

Den som gör en gemensam konsekvensbedömning för flera personuppgiftsbehandlingar ska 
motivera varför en enda konsekvensbedömning har utförts. Motiveringen ska dokumenteras.  

15.4 Konsekvensbedömningens innehåll 

En konsekvensbedömning ska enligt artikel 29 gruppen innehålla följande: 

En systematisk beskrivning av behandlingen 
Den systematiska beskrivningen ska innefatta beskrivning av behandlingens art, omfattning, 
sammanhang och ändamål. Den ska också innehålla beskrivning av vilka personuppgifter som 
registrats, vilka mottagare de överförs till och vilken period de kommer att lagras. Det ska 
finnas en funktionell beskrivning av behandlingen. De tillgångar som är nödvändiga för 
behandlingen ska beskrivas (maskinvara, programvara, nätverk, personer, papper eller 
spridningskanaler för papper). Efterlevnad av eventuella godkända uppförandekoder ska 
beaktas (artikel 35.8).  
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Bedömning av behovet av och proportionaliteten hos behandlingen (artikel 35.7 b)  
De planerade åtgärderna för att visa att förordningen följs som har fastställts (artikel 35.7 d 
och skäl 90), ska beskrivas.  Det ska visas hur åtgärder som bidrar till att behandlingen är 
proportionell och nödvändiga på grundval av: 

• särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål (artikel 5.1 b),  
• laglig behandling (artikel 6),  
• adekvata, relevanta och inte för omfattande uppgifter (artikel 5.1 c),  
• begränsad lagringstid (artikel 5.1 e).  

 
Det ska tas upp vilka åtgärder som stärker de registrerades rättigheter som är tillgångliga med 
beaktande av: 

• Information till den registrerade (artiklarna 12, 13 och 14).  
• Rätt till tillgång och till dataportabilitet (artiklarna 15 och 20).  
• Rätt till rättelse och radering (artiklarna 16, 17 och 19).  
• Rätt att göra invändningar och till begränsning av behandling (artiklarna 18, 19 

och 21).  
• Förhållandet till personuppgiftsbiträden (artikel 28). 
• Skyddsåtgärder som vidtagits för internationella överföringar och det ska 

beskrivas om förhandssamråd skett (artikel 36). 

Hantering av risker för de registrerades rättigheter och friheter (artikel 35.7 c) 
Det ska göras en uppskattning av riskens ursprung, art, särdrag och allvar (se skäl 84). Mer 
specifikt, för varje risk ur de registrerades perspektiv:  
1. Beaktande av riskens ursprung (skäl 90).  
2. Identifiering av möjliga konsekvenser för de registrerades rättigheter och friheter vid 

händelser, däribland obehörig åtkomst, oönskad ändring och förlust av uppgifter.  
3. Identifiering av hot som kan leda till obehörig åtkomst, oönskad ändring och förlust av 

uppgifter.  
4. Uppskattning av sannolikhetsgrad och allvar (skäl 90).  
5. Fastställande av planerade åtgärder för att hantera dessa risker (artikel 35.7 d och skäl 

90).  

 Exempel på risker är obehörig åtkomst, oönskad ändring och att uppgifter försvinner. 
 
Medverkan från berörda parter  
Medverkan från berörda parter ska dokumenteran, här märks: 
1. Rådfrågan av dataskyddsombudet (artikel 35.2).  
2. När så är lämpligt, inhämtning av synpunkter från de registrerade eller deras 

företrädare (artikel 35.9). 

15.5 Inhämta synpunkter från de registrerade? 

Den personuppgiftsansvarige ska, när det är lämpligt, inhämta synpunkter från de registrerade 
eller deras företrädare om den avsedda behandlingen, utan att det påverkar skyddet av 
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kommersiella eller allmänna intressen eller behandlingens säkerhet. Beroende på hur 
personuppgiftsbehandlingen är planerad att fungera kan man fråga på olika sätt. I vissa fall är 
det lämpligt med en enkät till allmänheten, ibland kan det vara bra att rådgöra med fackliga 
företrädare. För en skola kan det vara lämpligt att rådgöra med elevernas vårdnadshavare. 
 
Om den personuppgiftsansvarige och de registrerade inte har samma syn på behandlingen, ska 
det dokumenteras. Det är särskilt viktigt om man väljer att gå vidare med 
personuppgiftsbehandlingen. Om den personuppgiftsansvarige väljer att inte inhämta 
synpunkter från de registrerade, ska man dokumentera även det. Kanske är det inte lämpligt 
för att det skulle äventyra företagets affärsplaner, innebära oproportionerligt mycket arbete 
vara eller ogenomförbart av andra skäl. 

15.6 Ska konsekvensbedömningen offentliggöras? 
Det är inte ett rättsligt krav enligt förordningen att offentliggöra en konsekvensbedömning, 
utan detta är den personuppgiftsansvariges beslut. En upprättad konsekvensbedömning blir 
dock offentlig hos en kommun om det inte finns skäl att sekretessbelägga delar. Detta enligt 
reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. 

15.7 Hur ska konsekvensbedömning följas upp? 
Den personuppgiftsansvarige ska vid behov genomföra en översyn för att bedöma om 
behandlingen genomförs i enlighet med konsekvensbedömningen avseende dataskydd 
åtminstone när den risk som behandlingen medför förändras. Personuppgiftsansvarige bör 
regelbundet och kontinuerligt se över och omvärdera sina personuppgiftsbehandlingar för att 
bedöma om det bör genomföras en ytterligare konsekvensbedömning i fall om förhållanden 
har ändrats. Till exempel kan riskerna ha ändrats så att behandlingen nu sannolikt leder till en 
hög risk fast den inte gjorde det tidigare. Konsekvensbedömningen är en pågående process. 
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15.8 Sammanfattande beskrivning av stegen 
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16. Personuppgiftsincident 

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig 
förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de 
personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. Personuppgiftsincident 
kan innebära risker för människors friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon 
förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks. Exempel: 

 
• Diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryktesspridning. 
• Finansiell förlust. 
• Brott mot sekretess eller tystnadsplikt. 
 
En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller flera registrerade 
personuppgifter har: 

• Blivit förstörda, oavsiktligt eller olagligt. 
• Gått förlorade på annat sätt eller ändrats. 
• Kommit i orätta händer/röjts till någon obehörig. 
 

Exempel på personuppgiftsincidenter: 
 

a) Obehörig part har fått tillgång till personuppgifterna, till exempel om någon har 
skickat personuppgifter till mottagare som inte skulle ha uppgifterna. 

b) Datorer som innehåller personuppgifter har förlorats eller stulits. 
c) Någon har ändrat personuppgifter utan tillstånd. 
d) Personuppgifterna är inte tillgängliga för den som behöver dem, och det leder till 

negativa effekter för de registrerade personerna. 
 
En personuppgiftsincident som inte snabbt åtgärdas på lämpligt sätt kan för fysiska personer 
leda till fysisk, materiell eller immateriell skada, såsom förlust av kontrollen över de egna 
personuppgifterna eller till begränsning av deras rättigheter, diskriminering, identitetsstöld 
eller bedrägeri, ekonomisk förlust, obehörigt hävande av pseudonymisering, skadat anseende, 
förlust av konfidentialitet när det gäller personuppgifter som omfattas av tystnadsplikt, eller 
till annan ekonomisk eller social nackdel för den berörda fysiska personen. 
 
För att hantera en personuppgiftsincident ska det finnas en incidentgrupp bestående av IT-
chefen, säkerhetsansvarig och jurist (eller motsvarande funktion), samt samordnare och 
dataskyddsombud, se vidare bilaga 8. 
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17. Gallring    

Personuppgifter får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen 
med behandlingen. Det innebär att uppgifter kan behöva gallras fortlöpande eller att andra 
åtgärder kan krävas (t ex att åtkomstbegränsningar införs). Det kan dessutom finnas krav i 
annan författning på att bevara uppgifter viss tid, t ex för redovisnings- eller arkivändamål. 
Genom en gallringspolicy eller någon annan plan för dokumenthantering kan dessa åtgärder 
tydliggöras och införas i verksamheten. 
      
Även personuppgifter i ostrukturerat material såsom i dokument på servrar, i en enkel lista, på 
webbplatser o s v behöver raderas när ändamålet med behandlingen är uppfyllt. För att hantera 
detta behöver en bedömning alltid göras för vilket ändamål exempelvis ett e-postmeddelande 
eller dokument ska sparas och var (t ex kundregistret, ärendet etc). 
     
Det finns ingen bestämd tidsgräns för hur länge personuppgifter får behandlas, utan 
tidsgränsen måste bedömas från fall till fall, utifrån följande: 
 

• Gällande regelverk för arkivering.  
• Pågående relation med den registrerade som kan påverka gallringstiden. 
• Ändamålet med behandlingen kan tala for en längre gallringstid. 

 
Det är framförallt viktigt att gällande gallringsrutiner följs så att inte handlingar med 
personuppgifter blir kvar i hyllor eller arkiv på ett sätt som inte kan motiveras. 
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18. Checklista  

 
Varje personuppgiftsansvarig bör uppfylla följande GDPR krav: 
 

❏ Utse ett dataskyddsombud och anmäla det till tillsynsmyndigheten. 
❏ Se till att alla medarbetare genomgått utbildning om dataskyddsförordningen. 
❏ Se till alla medarbetare genomfört inventering av personuppgifter som de behandlar. 
❏ Se till alla medarbetare gjort en utvärdering av de personuppgifter som de behandlar. 
❏ Se till att identifiera laglig grund för behandling av personuppgifter. 
❏ Se till att identifiera ändamål med varje behandling av personuppgifter. 
❏ Se till att det finns ett register med behandlingar av personuppgifter.  
❏ Se till att alla registrerade får information om hur deras personuppgifter behandlas. 
❏ Se till att det finns en uppdaterad gallringspolicy samt att medarbetare använder den. 
❏ Se till att ha alla rutiner på plats för att kunna respektera de registrerades rättigheter 

såsom att få kopia på den information som behandlas, korrigering eller radering etc. 
❏ Se till att alla medarbetare är utbildade i vilka rutiner (processer) som gäller.  
❏ Se till att våra processer uppfyller tillämpliga säkerhetskrav. 
❏ Se till att alla medarbetare som upprättar personuppgiftsbiträdesavtal använder 

standard personuppgiftsbiträdesavtal som uppfyller GDPR krav. 
❏ Se till att det finns personuppgiftsbiträdesavtal med alla personuppgiftsbiträde och att 

de är uppdaterade. 
❏ Se till att det utses minst en samordnare för varje personuppgiftsansvarig.  
❏ Se till att personuppgiftsincidenter hanteras enligt GDPR samt anmäls till 

tillsynsmyndigheten inom 72 timmar.  
 
Vanliga brister vid tillämpning av GDPR: 
 
De typiska bristerna när det gäller efterlevnaden av personuppgiftslagen (tidigare lagstiftning) 
och som återkommande påpekats i Datainspektionens tillsynsbeslut har varit följande: 

❏ Otillräcklig information ges till de registrerade, eller information som inte är korrekt 
när det gäller exempelvis ändamålet för behandlingen.  

❏ Personuppgiftsbiträdesavtal saknas.  
❏ Registerförteckning saknas.  
❏ Överföring till tredje land sker i strid med lag.  
❏ Gallringsrutiner saknas och personuppgifter behandlas under för lång tid.  
❏ Otillräcklig behörighetsbegränsning finns för åtkomst till data/dokument. 
❏ Rutiner för att lämna information till de registrerade efter begäran saknas.  
❏ Se över behandlingen av särskilda kategorier av uppgifter, behandling av 

personnummer och behandling av särskilda kategorier av personuppgifter (”känsliga 
personuppgifter”).  

❏ Se över om det genomförs konsekvensbedömningar samt vidta åtgärder. 
❏ Se över om det sker överföring till tredje länder och vidta åtgärder.  
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Bilageförteckning 

 

1. Länder som omfattas av GDPR 

2. Register författningar och speciallagstiftning 

3. Personuppgiftsbiträdesavtal  

4. Samtycke, rutiner och blanketter 

5. Information, mall mm  

6. Begäran om registerutdrag, rutiner och blanketter  

7. Begäran om rättelse, invändning, begränsning, radering eller 

dataportabilitet, rutiner och blanketter 

8. Personuppgiftsincident, rutiner och intern rapport  
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Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen, bilaga 8 
 

Sida 1 av 8 

 

Bilaga 8 – Personuppgiftsincident, rutiner 

och intern rapport 
 

Rutin  

 

En personuppgiftsincident kan upptäckas av en intern användare, extern användare, it-enheten 
(observation/larm/logg) eller annan person. Den som upptäckt personuppgiftsincident bör 
vidta möjliga åtgärder för en omedelbar begränsning av skadan (som nedstängning). 

Personuppgiftsincident registreras i personuppgiftsansvariges diariesystem som 
“Personuppgiftsincident”, till exempel i Lex systemet hos kommunstyrelse och respektive 
nämnd. Alla andra dokument gällande denna personuppgiftsincident registreras under samma 
ärende.  

En personuppgiftsincident rapporteras normalt med beskrivning om vad som hänt, när det 
hänt, konsekvenser etc. Exempel på rapport finns i denna bilaga. IT-supporten kan kontaktas 
direkt, liksom någon i incidentgruppen om situationen så kräver.  

Incidentgruppen består av IT-chefen, säkerhetsansvarig och jurist eller motsvarande, samt 
respektive GDPR-samordnare och dataskyddsombud. 

Incidentgruppen tillsammans med den som upptäckt incidenten utan onödigt dröjsmål samlar 
och kartlägger all information som behövs för att göra en inledande bedömning och vidta 
nödvändiga åtgärder för en omedelbar begränsning av skadan.  

Inledande bedömning görs genom att incidentgruppen först fastställer sannolikheten och 
allvaret, och den därmed följande risken för människors rättigheter och friheter. Om det är 
troligt att personuppgiftsincidenten kommer att medföra en risk för de registrerade måste 
personuppgiftsincidenten anmälas till tillsynsmyndigheten. Men om det är osannolikt att en 
personuppgiftsincident medför risker behöver det inte anmälas till tillsynsmyndigheten. I 
sådant fall dokumenteras det och registreras i diariesystemet under “Personuppgiftsincident” - 
ärende med motivering som kommer fram till denna slutsats.  

För att göra en bedömning om det är sannolikt att personuppgiftsincident medför en risk för 
de registrerades fri- och rättigheter vilket gör att personuppgiftsincident ska anmälas till 
tillsynsmyndigheten ska den personuppgiftsansvarige svara på följande frågor: 

1 Vad har inträffat? 
2 Vad har hänt vid personuppgiftsincidenten: 

 Obehörigt röjande: Personuppgifter har spridits på ett felaktigt sätt 
 Obehörig åtkomst: Någon inom eller utanför organisationen har tagit del av 

information som den saknade behörighet till 
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Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen, bilaga 8 
 

Sida 2 av 8 

 

 Förlust: Informationen har gått förlorad på något sätt, till exempel genom att en 
dator blivit stulen 

 Förstörning: Någon eller något har förstört information, till exempel genom att en 
dator har gått sönder. 

 Ändring: Personuppgifter har ändrats på något sätt 
3 Var hände det (fysisk plats, system, maskin etc.)? 
4 Varför hände det? 
5 Status (pågående eller avslutad). 
6 När inträffade personuppgiftsincidenten? 
7 När kom den till kännedom? 
8 Vilka och hur många bedöms vara berörda? 
9 Vilka kategorier av personuppgifter har incidenten drabbat/berört (personnummer, 

känsliga uppgifter, andra uppgifter)? 
10 Bedömda konsekvenser av personuppgiftsincidenten. 
11 Vilka kategorier av personuppgifter har incidenten drabbat/berört? 
12 Var personuppgifterna krypterade? 
13 Åtgärder och lösningar som har vidtagits för att hantera personuppgiftsincident 
14 Har eller kommer de registrerade att få information? 
 

Om det är sannolikt att personuppgiftsincident medför en risk för de registrerades fri- och 
rättigheter ska den ansvarige GDPR-samordnare utan onödigt dröjsmål fylla in en anmälan av 
personuppgiftsincident som finns tillgänglig på tillsynsmyndighetens webbplats (hemsida) 
och skicka den till tillsynsmyndigheten inte senare än 72 timmar efter att 
personuppgiftsansvarige fått vetskap om den, dvs 72 timmar efter det att internrapport 
upprättats.  

Om anmälan till tillsynsmyndigheten inte görs inom 72 timmar ska den åtföljas av en 
motivering till förseningen.  

Om personuppgiftsincidenten är allvarlig ska ansvariga GDPR-samordnare utan onödigt 
dröjsmål även informera de registrerade om personuppgiftsincidenten. Detta gäller alltså om 
det är sannolikt att personuppgiftsincidenten leder till en hög risk för fysiska personers 
rättigheter och friheter.  
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Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen, bilaga 8 
 

Sida 3 av 8 

 

Rapport om personuppgiftsincident  

 

1. När inträffade incidenten? 

År:              ................................................................................ 

Månad:       ................................................................................ 

Dag:             ................................................................................ 

Klockslag:   ................................................................................ 

 

2. När upptäckte ni incidenten? Klockslag är obligatoriskt 

År:              ................................................................................ 

Månad:       ................................................................................ 

Dag:             ................................................................................ 

Klockslag:   ................................................................................ 

 

3. Vad har hänt vid incidenten? Markera alla alternativ som gäller 

 Obehörig röjande: personuppgifter har spridits på felaktigt sätt 

 Obehörig åtkomst: någon inom eller utanför organisationen har tagit del av information 

som den saknade behörighet till 

 Förlust: information har gått förlorad på något sätt, till exempel genom att en dator blivit 

stulen  

 Förstöring: någon eller något har förstört information, till exempel genom att en dator har 

gått sönder 

 Ändring: personuppgifter har ändrats på något sätt 

 

4. Kort beskrivning av incidenten: 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 
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Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen, bilaga 8 
 

Sida 4 av 8 

 

5. Hur upptäcktes incidenten?  

 Genom en automatisk process: tekniska säkerhetsåtgärder  

 Genom organisatoriska rutiner, till exempel en återkommande kontroll  

 Vårt personuppgiftsbiträde informerade oss  

 En utomstående eller registrerad informerade oss 

 Jag upptäckte incidenten (om detta är fallet, vänligen beskriv hur nedan) 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

6. Varför inträffade incidenten enligt er uppfattning? Markera endast ett alternativ 

 Mänskliga faktorn: fel i det enskilda fallet 

 Brist i organisatoriska rutiner eller processer: systematiska fel 

 Tekniskt fel, till exempel fel i mjukvara, programinställningar 

 Medvetet angrepp från någon i organisationen  

 Angrepp utifrån 

 Okänd orsak 

 Övrigt 

 

7. Biträden 

Gäller incidenten en personuppgiftsbehandling som hanteras av anlitade 

personuppgiftsbiträden eller underbiträden?  

 Ja 

 Nej 

 

8. Organisationens namn och organisationsnummer: 

 Organisationens namn och organisationsnummer:  

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 
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Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen, bilaga 8 
 

Sida 5 av 8 

 

 

 Organisationens namn och organisationsnummer:  

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

 Organisationens namn och organisationsnummer:  

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

Uppgifterna och de registrerade:  

 

9.  Hur många registrerade har påverkats?  

Exakt antal: ………………………………………………………………………….. 

 

Om ni inte känner till det exakta antalet kan ni uppskatta antalet genom att fylla i något av de 

angivna intervallen. Markera endast ett alternativ:  

 1-10 

 11-100 

 101-1 000 

 1 001-10 000 

 10 001 - 100 000 

 100 001 - 500 000 

 500 001 - 1 000 000 

 Över 1 miljon  

 Okänt/kan inte ange 

 

 

10. Hur många uppgifter om registrerade har påverkats? 

Exakt antal: ………………………………………………………………………….. 
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Om ni inte känner till det exakta antalet kan ni uppskatta antalet genom att fylla i något av de 

angivna intervallen. Markera endast ett alternativ:  

1-10 

11-100 

101-1 000 

1 001-10 000 

10 001 - 100 000 

100 001 - 500 000 

500 001 - 1 000 000 

Över 1 miljon  

Okänt/kan inte ange 

 

11. Vilka grupper tillhör de registrerade? Markera alla alternativ som gäller 

 Anställda hos den personuppgiftsansvarige, uppge förvaltning, avdelning 

 Invånare, medlemmar, till exempel i en förening eller en facklig organisation 

 Patienter  

 Barn  

 Skolelever i förskola, grundskola eller gymnasium  

 Studerande i eftergymnasial utbildning 

 Utsatta personer, till exempel personer som lever med skyddad identitet  

 Övriga personer som enligt er bedömning drabbas särskilt hårt om personuppgifter sprids  

 Kan inte ange för nuvarande  

 Övrigt: ………………………………………………………………………….. 

 

12. Vilken sorts personuppgifter har incidenten drabbat?  

 Ras eller etniskt ursprung  

 Politiska åsikter  

 Religiös eller filosofisk övertygelse  

 Medlemskap i fackföreningen  

 Genetiska uppgifter 

 Biometriska uppgifter  

 Hälsa  

 Sexualliv eller sexuell läggning  
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 Uppgift om brott  

 Personnummer  

 Ekonomisk eller finansiell information  

 Officiella dokument  

 Lokaliseringsuppgifter  

 Kommunikationsloggar 

 Metadata om kommunikation  

 Födelsedatum  

 Identifierande information (till exempel för- och efternamn) 

 Kontaktinformation 

 Okänd 

 Övrigt: ………………………………………………………………………….. 

 

13. Var personuppgifterna krypterade? Markera endast ett alternativ 

 Ja, samtliga uppgifter  

 Ja, men inte all uppgifter  

 Nej  

 Vet inte  

 

Punkter 14-16 fylls in av incidentgruppen 

Konsekvenser  

14. Vad kan bli konsekvenserna av incidenten? Markera alla alternativ som gäller 

 Den registrerade förlorar kontrollen över de egna personuppgifter  

 Begränsning av rättigheter  

 Diskriminering  

 Identitetsstöld eller bedrägeri 

 Ekonomisk förlust  

 Obehörigt hävande av pseudonymisering  

 Skadat anseende  

 Förlust av konfidentialitet när det gäller personuppgifter som omfattas av tystandsplikt 

 Annan ekonomisk eller social nackdel 

 Övrigt: ………………………………………………………………………….. 
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15. Hur allvarlig bedömer ni att incidenten är? Markera endast ett alternativ 

Uppskatta hur allvarlig incidenten är med hänsyn till de registrerades integritet. 1 är minst 

allvarlig och 4 mest allvarlig 

 1. Obetydlig  

 2. Begränsad 

 3. Betydande  

 4. Mycket allvarlig 

 

16. Hur har ni agerat efter incidenten? Beskriv vad ni har gjort. har ni vidtagit åtgärder 

eller avser att vidta åtgärder för att lösa problemet, förebygga eller mildra 

effekterna av incidenten? 

Datum och tid:  ………………………………………………………………………….. 

Åtgärd:              ………………………………………………………………………….. 

 

Datum och tid:  ………………………………………………………………………….. 

Åtgärd:              ………………………………………………………………………….. 

 

Datum och tid:  ………………………………………………………………………….. 

Åtgärd:              ………………………………………………………………………….. 

 

Datum och tid:  ………………………………………………………………………….. 

Åtgärd:              ………………………………………………………………………….. 

 

17. Om anmälan till datainspektionen inte har skett, ange varför 

 

Datum och tid:  ………………………………………………………………………….. 

Åtgärd:              ………………………………………………………………………….. 
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Bilaga 7 - Rättelse, radering, begränsning, 

invändning och dataportabilitet (överföring), 

rutiner och blanketter 
 

Rutin 

Den registrerade har rätt att begära rättelse, radering, begränsning av behandling, invändning 
eller dataportabilitet. Förslag till blankett som kan användas bifogas denna bilaga. Blanketten 
bör finnas tillgänglig på personuppgiftsansvariges webbplats och i personuppgiftsansvariges 
reception. Handlingarna i denna bilaga ska läsas tillsammans med texten i riktlinjerna, avsnitt 
12.4-12.14. 

Den registrerade kan fylla in begäran genom att: 

1. Kontakta personuppgiftsansvarige personligen, till exempel genom att besöka 
receptionen. Det är viktigt i detta fall att den registrerade legitimerar sig med en giltig 
identitetshandling som är utfärdad av myndigheten som har rätt att utfärda sådana 
typer av handlingar. 
 

2. Skicka begäran via kommunens e-tjänst med hjälp av online legitimering, som till 
exempel BankID, mobilt BankID eller liknande. 

 

Begäran om rättelse, radering, begränsning eller dataportabilitet (överföring) registreras i ett 
diariesystem som “Begäran om förändring”. Begäran om dataportabilitet registreras i ett 
diariesystem som “Begäran om dataportabilitet”. Den registreras som inkommen i 
kommunen/kommunalt bolag och skickas vidare till respektive förvaltning, kontor eller 
avdelning, som anges i begäran om registerutdrag. Begäran hanteras sedan som följer: 

1. Respektive GDPR-samordnare informerar dataskyddsombud, säkerhetsansvarig och 
jurist (om den finns) om att begäran har inkommit. GDPR-samordnare planerar 
preliminärt ett möte med dessa medarbetare, där all information kommer att bemötas 
och diskuteras. Mötet bör äga rum inom två veckor.  

2. GDPR-samordnare ansvarar för att undersöka om personuppgiftsansvarige behandlar 
personuppgifter avseende den registrerade.  

3. GDPR-samordnare vidarebefordrar begäran till medarbetare som behandlar 
personuppgifter. Begäran vidarebefordras omgående, helst inom tre arbetsdagar.  

4. Medarbetare som behandlar personuppgifter samt administratörer som är ansvariga för 
applikationer som innehåller personuppgifter samlar information om behandlingar av 
personuppgifter. De lämnar information skriftligen till respektive GDPR-samordnare 
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inom en vecka från den dagen som de fått begäran. Om det inte finns några 
personuppgifter gällande den registrerade meddelas samordnare om detta skriftligen 
inom samma tid. 

5. GDPR-samordnare sammanställer personuppgiftsansvariges information avseende 
behandlingar av den registrerades personuppgifter.  

6. GDPR-samordnare organiserar ett möte med dataskyddsombud, säkerhetsansvarig 
samt jurist inom kort tid. Under mötet tas det ställning till om personuppgifter 
gällande den registrerade kan rättas, raderas samt om dataportabilitet kan genomföras. 
GDPR-samordnare, dataskyddsombud, säkerhetsansvarig samt jurist (om den finns) 
gör en bedömning. Bedömningen dokumenteras samt registreras i diariesystem.  

7. GDPR-samordnare ansvarar för att beslut i anledning av begäran och för eventuell 
rättelse, radering av personuppgifter eller dataportabilitet fattas. 

8. GDPR-samordnare sänder beslut till den registrerade senast inom en månad från det 
att begäran gjordes. Beslutet skickas till den registrerade med ett rekommenderat brev 
och till folkbokföringsadressen. 

 

Särskilt om rättelse 

Rättelse ska göras utan onödigt dröjsmål om den personuppgiftsansvarige har felaktiga 
personuppgifter som rör den registrerade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, 
ska den registrerade ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom 
att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.  

Särskilt om radering 

Vid bedömningen av radering av personuppgifter ska det tas i avseende att den 
personuppgiftsansvarige är skyldig att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något 
av följande gäller:  

 

 Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in 
eller på annat sätt behandlats.  

 Den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt 
artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a och det finns inte någon annan rättslig grund för 
behandlingen.  

 Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 och det saknas 
berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller den registrerade invänder 
mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2.  

 Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.  
 Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten 

eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.  
 Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av 

informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1.  
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Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifterna och enligt punkt är 
skyldig att radera personuppgifterna, ska den personuppgiftsansvarige med beaktande av 
tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska 
åtgärder, för att underrätta personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att 
den registrerade har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller 
reproduktioner av dessa personuppgifter.  

Personuppgifterna ska inte raderas om behandlingen är nödvändig av följande skäl:  

 För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet.  
 För att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten 

eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige 
omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i 
myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.  

 För skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9.2 h 
och i samt artikel 9.3.  

 För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska 
forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1, i den utsträckning 
som den rätt som avses i punkt 1 sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar 
uppnåendet av syftet med den behandlingen.  

 För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 
 
Särskilt om begränsning  

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen 
begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:  

a) Den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den 
personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.  

b) Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas 
och i stället begär en begränsning av deras användning.  

c) Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med 
behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller 
försvara rättsliga anspråk.  

d) Den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i väntan på kontroll 
av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades 
berättigade skäl.  

Om behandlingen har begränsats i enlighet med punkt 1 får sådana personuppgifter, med 
undantag för lagring, endast behandlas med den registrerades samtycke eller för att fastställa, 
göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller 

458



Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen bilaga 7 
 

Sida 4 av 7 

 

juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller 
för en medlemsstat.  

 

Om dataportabiltet 

Se riktlinjerna avsnitt 12.7. I kommuners myndighetsutövande verksamhet finns som regel 
inte rätt till dataportabilitet (som ju innefattar att uppgifterna tas bort från respektive nämnds 
register). Det finns dock exempelvis bestämmelser i speciallagstiftning och bestämmelser om 
serviceskyldighet för myndigheter i förvaltningslagen som kan behöva beaktas i enskilda fall.  
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Begäran om rättelse, radering eller dataportabilitet  

 

Jag söker:  

för mig själv  

som vårdnadshavare  

med fullmakt för (ange namn och personnummer)  

 

……………………………………………………………………………………………….  

Jag önskar   

 Invändning  

 Begränsning 

 rättelse  

 radering  

 dataportabilitet  

 

Begäran gäller (fyll i nämnd)  

…………………………………………………………………………………………………  

1. Min begäran gäller följande uppgifter:  

a) beskrivning av uppgiften/uppgifterna  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………  
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b) grunderna för min begäran  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………  

 

Mina kontaktuppgifter: Namn:  .....................................................

...........................  

Personnummer:  …………………………………

…………………  

Gatuadress:  .....................................................

...........................  

Postnummer:  .....................................................

...........................  

Ort:  .....................................................

...........................  

Telefonnummer:  …………………………………

…………………  

Ort och datum  …………………………………

…………………  

Underskrift  …………………………………

…………………  
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Fylls i av tjänsteman (signeras på raden under): 

 giltig legitimation 

 

………………………………………………………………………… 

  

 giltig fullmakt  

 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

Underskrift (tjänsteman): ........................................................................ 
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Bilaga 6 – Registerutdrag, rutiner och 
blanketter 

 
Rutin vid begäran om registerutdrag 

 
Den registrerade kan lämna en begäran som görs på en särskild blankett. Förlaga till 
blanketten finns bifogad i denna bilaga och blanketten bör finnas på personuppgiftsansvariges 
webbplats (hemsida) och/eller i personuppgiftsansvariges reception. 
 
Den registrerade kan begära registerutdrag genom att: 
 

1. Kontakta personuppgiftsansvarige personligen, till exempel genom att besöka 
receptionen. Det är viktigt i detta fall att den registrerade legitimerar sig med en giltig 
identitetshandling. 

2. Skicka begäran via kommunens e-tjänst med hjälp av online legitimering, som till 
exempel BankID, mobilt BankID eller liknande. 

  
Begäran ska sedan hanteras enligt följande: 
 
Begäran registreras hos respektive personuppgiftsansvarige i ett diariesystem som “Begäran 
om registerutdrag”. Respektive GDPR-samordnare ansvarar för det undersöks om 
personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter avseende den sökande. GDPR-samordnare 
vidarebefordrar begäran om registerutdrag till medarbetare som behandlar personuppgifter 
samt administratörer som är ansvariga för applikationer som innehåller personuppgifter. 
Begäran vidarebefordras omgående, helst inom tre arbetsdagar.  
 
Medarbetare som behandlar personuppgifter prioriterar begäran om registerutdrag. De samlar 
information om behandlingar av personuppgifter och lämnar den skriftligen till respektive 
GDPR-samordnare. Svaret ska inkomma inom en vecka från den dagen som de fått begäran. 
Om det inte finns några personuppgifter gällande den registrerade meddelas samordnare om 
detta. Svaret skickas skriftligen inom samma tid. 
 
GDPR-samordnare sammanställer respektive nämnds information avseende behandlingar av 
den registrerades personuppgifter och förbereder registerutdrag. Registerutdrag ska bestå av 
ett följebrev med bilagor, som till exempel utskrifter, textfiler, skärmdumpar eller annat. 
 
Ett registerutdrag inkluderar både strukturerad och ostrukturerad data (Word-filer, Excel-filer, 
enklare listor etc). Det finns undantag. Ett registerutdrag ska inte innehålla: 
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a. Personuppgifter i löpande text som inte har fått sin slutliga utformning när 
begäran gjordes eller som utgör minnesanteckning eller liknande. 
Personuppgifterna i den löpande texten ska dock lämnas ut till den registrerade 
om uppgifterna redan lämnats ut till tredje part eller om de behandlas enbart 
för arkivändamål av allmänt intresse eller statistiska ändamål, eller har 
behandlats under längre tid än ett år i löpande text som inte fått sin slutliga 
utformning. 

b. Sådan information som inte skulle lämnats ut till den registrerade enligt 
offentlighet- och sekretesslagen, till exempel uppgifter i förundersökning eller 
uppgifter om den enskildes hälsotillstånd i vissa fall. Detta gäller även om 
den som den sökande vänder sig till inte är en myndighet. 

c. Uppgifter som enligt bestämmelser i särskilda registerförfattningar  inte får 
lämnas ut till den registrerade, läs mer i BILAGA 2. 

 

Ett följebrev, som är en del av registerutdraget, ska innehålla information om: 
 

 Ändamålet med behandlingen. 
 De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller (exempelvis namn 

och personnummer). 
 De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har 

lämnats eller ska lämnas ut (exempelvis om uppgifter lämnas till vårdgivare 
eller annan myndighet). 

 Den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, 
om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period 
(kontrollera exempelvis i dokumenthanteringsplanen eller hänvisa till 
bestämmelser om arkivering). 

 Förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller 
radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av 
personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot sådan 
behandling. 

 Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. 
 All tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer, om 

personuppgifterna inte samlas in från den registrerade. 
 Förekomst av automatiserat beslutsfattande (ett beslut utan en människa är 

involverad) och vilka följderna av detta blir för den registrerade. 
 Förekomst av överföring till tredje land. Om överföring av personuppgifter har 

skett till ett tredje land eller till en internationell organisation, ska den 
registrerade ha rätt att få information om vilka skyddsåtgärder som har 
vidtagits vid överföringen i enlighet med artikel 46 (exempelvis bindande 
företagsbestämmelser, standardiserade avtalsklausuler mellan den 
personuppgiftsansvarige och mottagande enhet eller godkänd uppförandekod). 
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GDPR-samordnare ser till att den som begärt registerutdraget får tillgång till informationen 
senast inom en månad från det att begäran inkommit. Svar på begäran ska innehålla ett brev 
med information enligt punkt 14.10 samt kopior på dokument som innehåller den 
registrerades personuppgifter. Exempelsvar finns i denna bilaga. 

Registerutdrag skickas med ett rekommenderat brev till den sökandes folkbokföringsadress 
eller lämnas till kontaktcenter/receptionen om den registrerade har velat att personligen hämta 
ut registerutdrag.  

Den personuppgiftsansvarige ska dessutom förse den registrerade med en kopia av de 
personuppgifter som är under behandling. Om den registrerade gör begäran i elektronisk form 
ska informationen tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om den 
registrerade inte begär något annat (se artikel 15.3 och avsnitt 12.9 nedan).  
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Svar till GDPR-samordnare gällande registerutdrag (intern blankett) 

 
Ditt namn och din arbetsplats  ______________________________________ 

 

Har du hittat personuppgifter gällande den sökande: 

❏ Ja. 

❏ Nej. 

 

Om du svarar nej på frågan behöver du inte svara på andra frågor utan att du kan skicka svaret 

till GDPR-samordnare. 

 

Var hittar du personuppgifterna: 

❏ I ett system, ange vilket ___________________________________ 

❏ I en app, ange vilket ______________________________________ 

❏ I en pärm, ange vilken _____________________________________ 

❏ Annat _________________________________________________ 

Personuppgifterna har samlats in från: 

❏ Från den registrerade själv 

❏ Från annan, ange vilken ___________________________________ 

 

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är: ________________ 

____________________________________________________________ 
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Rättslig grund med behandlingen är: 

❏ Rättslig förpliktelse (ange lagar eller regler som gäller och motivera hur du tänkte) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

❏ Allmänt intresse eller myndighetsutövning (ange hur du tänkte)  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

❏ Avtal, vilket ______________________________________________________ 

❏ Samtycke, vilket ___________________________________________________ 

❏ Intresseavvägning (ange hur du tänkte) _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

❏ Intresse av grundläggande betydelse (ange hur du tänkte) ___________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Hur länge kommer personuppgifterna att lagras _________________________________ 

  

467



Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen, bilaga 6 
 
 
 

Sida 6 av 9 

 

Begäran om registerutdrag  (extern blankett) 

 

Jag begär, med stöd i dataskyddförordningen, besked om behandlingen av mina 

personuppgifter och information kring behandlingen som sådan.  

 

Jag begär: 

 för mig själv    

 som vårdnadshavare 

 med fullmakt för (ange namn och personnummer)  

 

 

Jag önskar information om behandlingen av personuppgifter hos följande 

personuppgiftsansvariga nämnd inom kommunen  

      

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Namn …………………………………………………………………………. 

Personnummer …………………………………………………………………………. 

Gatuadress              …………………………………………………………………………. 

Postnummer  …………………………………………………………………………. 

Ort:     …………………………………………………………………………. 

Telefonnummer:  …………………………………………………………………………. 

Ort och datum    …………………………………………………………………………. 
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Underskrift  ………………………………………………………………………… 

 

Jag önskar att registerutdraget: 

 finns tillgängligt att hämta i receptionen 

 skickas till mig via rekommenderat brev 

 

 

Fylls i av tjänsteman (signeras på raden under): 

 giltig legitimation 

 

………………………………………………………………………… 

  

 giltig fullmakt  

 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

Underskrift (tjänsteman): ........................................................................ 
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Svar på begäran om registerutdrag (extern blankett)  

 

Den datum har Namn på den registrerade lämnat in en begäran om registerutdrag. 
 
Nämnden, som är personuppgiftsansvarig, har följande personuppgifter gällande Namn på 
den registrerade: 
 

❏ Personnummer 

❏ Namn 

❏ Efternamn 

❏ Telefonnummer 

❏ Adress 

❏ IP-adress 

❏ Foto 

❏ Fastighetsbeteckning 

❏ Kontonummer 

❏ Videoupptagning  

❏ Ljudinspelningar 
 

Personuppgifterna har samlats in från: 

❏ Namn på den registrerade 
❏ Annan myndighet, organisation - Skatteverket. 

 

Ändamålet med behandlingar av personuppgifterna är: 

❏ Att hantera begäran om registerutdrag 
❏ Att hantera skolskjutsärenden enligt Skollagen och Skolskjutsreglementet 

(se bilaga 1) 
❏ Att bedriva utbildning för skolpliktiga barn och ungdomar enligt Skollagen 

och övriga styrdokument (se bilaga 2,6,7 och 8) 
❏ Att logga namn vid elevhälsosamtal med föräldrar (se bilaga 3) 
❏ Att arkivera inkommen handling enligt 5 kap. 1 § Offentlighets- och 

sekretesslagen (se bilaga 4) 
❏ Att handlägga individuell utvecklingsplan enligt 10 kap. 13 § Skollagen 

(se bilaga 5) 
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Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter.  
 

Rättslig grund med behandlingar 

Behandlingen av Namn på den registrerades personuppgifter är nödvändig som ett led i vår 
myndighetsutövning enligt Skollagen. Vi använder rättslig förpliktelse som laglig grund för 
behandlingen av dina personuppgifter, enligt artikel 6.1 e allmänna dataskyddsförordningen 
och enligt 3 § dataskyddslagen. 
 

Gallringstid 

Personuppgifter kommer att sparas så länge vi behöver dem för att handlägga ditt ärende. 
Dina uppgifter kan komma att bevaras längre utifrån tryckfrihetsförordningen, offentlighet- 
och sekretesslagen samt arkivlagen.  
 

Överlämnande av personuppgifter till tredje part 

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part förutsatt att vi är 
skyldiga att göra så enligt lag.  
 

Personuppgiftsbiträde 

Vi kan anlita någon juridisk person för att hjälpa oss med till exempel hanteringen av olika IT-
system där personuppgifter behandlas. I detta fall kommer vi att upprätta ett 
personuppgiftsbiträdesavtal. I avtalet ska vi lämna instruktioner till tredje part gällande hur 
den ska behandla personuppgifter. Vi kommer att se till att personuppgifter skyddas samt att 
de inte användas med något annat syfte än vi skrev under rubriken “Ändamålet med 
behandlingar av personuppgifterna”. 
 

Överföring till tredje land 

Däremot har vi inte överfört dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES. 
 

Du kan kontakta oss 

Du har rätt att kontakta oss för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi 
begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta 
oss på nämndens namn, adress. 
 

Dataskyddsombud 

Vårt dataskyddsombud heter Svitlana Jelisic och du kan nå ombudet via e-postadress: 
svitlana.jelisic@flen.se eller på telefonnummer 0157-43 00 45. 
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Bilaga 5- informationstextmall och 

vägledning 
  

Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) ska den registrerade få information när dennes 
personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när 
uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det. 

Vägledningen, som i detta dokument är placerad under mallen, ska användas tillsammans med 
SKL:s informationstextmall. De gråmarkerade fälten i mallen indikerar att ni ska fylla i 
information anpassad för den enskilda situationen och de hänvisar till punkter i vägledningen 
nedan.  

Materialet är hämtat från SKL:s webbplats, länk: 
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr/informa
tionsinsatserkringdataskyddsforordningen/fordjupninginomspecialomraden/gdprforkommunik
atorer/informationstext.15074.html  

Det är viktigt att använda mallen som ett arbetsdokument.  Den kan biläggas till blanketter. 
Du kommer att behöva anpassa mallen till typ av personuppgifter som behandlas. Det är 
viktigt att det slutliga dokumentet granskas före användning. 

 

Informationstext 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som [se punkt 1]. Syftet med en sådan 

behandling är för att kunna [se punkt 2]. 

Vi har fått dina uppgifter från [se punkt 3]. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all 

behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är [se punkt 

4]. Dina uppgifter kommer att sparas [se punkt 5]. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med [se punkt 6]. Vi kan även komma att dela dina 

personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi 

aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU [se punkt 7]. 

Personuppgiftsansvarig är [se punkt 8]. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de 
uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar 

behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast 

genom att kontakta oss på [se punkt 9]. Du når vårt dataskyddsombud på [se punkt 10]. Om du har 
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 

Datainspektionen. 

Vägledning till informationstexten 

1. Ange vilka personuppgifter ni behandlar. Tänk på att en personuppgift kan vara all slags 
information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk levande person. Detta innebär 
till exempel att även ett fotografi av en person som kan identifieras är en personuppgift. 

Personuppgifter och personuppgiftsbehandling, Datainspektionen 
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2. Ange vilka ändamål ni har med personuppgiftsbehandlingen, dvs. varför behöver ni 
personens uppgifter? Tänk på att om ni använder s.k. automatiserat beslutsfattande, vilket 
även inbegriper profilering enligt GDPR, så måste ni på ett enkelt sätt förklara hur det sker 
och vilka konsekvenser det får för den registrerade. Ni behöver dock inte beskriva hur de 
olika algoritmerna fungerar. 

Automatiserat beslutsfattande, Datainspektionen 

3. Ange varifrån ni har fått personuppgifterna. Tänk på att ni måste särskilja mellan 
situationen då den registrerade ger er personuppgifter och när ni får uppgifterna från en annan 
källa. 

Om det är den registrerade som har gett er uppgifterna behöver ni ange: 

 Om den registrerades tillhandahållande av personuppgifterna är ett lagstadgat krav 
eller om det är ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal samt 

 vad som händer om den registrerade inte lämnar personuppgifterna. 

Om det inte är den registrerade som har tillhandahållit uppgifterna måste ni ange den 
ursprungliga källan, till exempel folkbokföringsregistret eller liknande. Om uppgifterna 
kommer från allmänt tillgängliga källor ska ni skriva att det är ifrån sådana källor som 
uppgifterna kommer. 

4. Välj rättslig grund 

Samtycke: Om samtycke väljs, lägg då även till ”Du har när som helst rätt att återkalla ditt 
samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan 
samtycket återkallades” eller motsvarande formulering. SKL har utformat en 
samtyckestextmall som kan fungera som vägledning. 

 Avtal 
 Rättslig förpliktelse 
 Skydd för grundläggande intressen 
 Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning 

För att det ska vara fråga om allmänt intresse ska det allmänna intresset följa av lag eller 
annan författning (till exempel förordning), av kollektivavtal eller av beslut som har 
meddelats med stöd av lag. 

 Efter en intresseavvägning. 

Om en behandling grundar sig på en intresseavvägning måste ni även ange den 
personuppgiftsansvarige eller tredje parts berättigade intresse som gör att ni har ett intresse av 
att behandla uppgifterna. 

Ni kan aldrig stödja er personuppgiftsbehandling på en intresseavvägning om det rör sig om 
myndighetsutövning. 

5. Ange - om möjligt- tiden för hur länge ni kommer att spara uppgifterna. Är det inte möjligt 
att ange en bestämd tid så ska ni ange de kriterier som används för att avgöra hur länge det är 
relevant för ändamålet, till exempel ”så länge du är kund hos oss” eller ”ett år efter din 
senaste kundkontakt med oss” eller motsvarande formulering. 
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6. Ange mottagarna, det vill säga de som ni delar personuppgifterna med. Det är tillräckligt att 
ni anger kategorier av mottagare eller allmän information till exempel ”Skatteverket”, ”den 
som köper uppgifterna”, ”företag inom samma koncern”. Ni behöver bara ange de som ni 
sannolikt tror att ni kommer att dela uppgifterna med. 

Om ni delar uppgifterna med personuppgiftsbiträden ska ni informera om att ni delar 
uppgifterna med dem genom att till exempel skriva ”och de personuppgiftsbiträden vi 
använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig” eller 
motsvarande formulering. 

7. Om det är så att ni kommer överföra uppgifter till tredje land får ni skriva det istället. 
Notera dock att om uppgifter överförs till tredje land, till exempel genom att det CRM-system 
ni använder er av har server i land utanför EU/ESS, måste ni informera om huruvida det finns 
ett beslut av EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå eller inte. Ni måste även informera 
om ni har iakttagits lämpliga skyddsåtgärder. 

Lämpliga skyddsåtgärder, Datainspektionen 

8. Ange kontaktuppgifter (namn och adress, och i tillämpliga fall organisationsnummer) till 
personuppgiftsansvarig. 

9. Ange kontaktuppgifter (e-post och/eller telefonnummer eller motsvarande). 

10. Ange dataskyddsombudets kontaktuppgifter (e-post och/eller telefonnummer eller 
motsvarande). 
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Bilaga 4 – Samtycke, information och 

blanketter 
 

Rutin 
 

1. Läs avsnitt 11.5 i riktlinjerna om när samtycke får inhämtas. 
 

2. Personuppgiftsanvarig ansvarar för att ett giltigt samtycke har inhämtas och behöver 
kunna visa både att den registrerade har fått relevant information och att vårt arbetssätt 
uppfyller kraven.   

3. Det är viktigt att dokumentera:  
 Hur samtycket inhämtades 
 När samtycket inhämtades  
 Vilken information den registrerade fått. 

 
Dokumentera samtycke genom att använda mallar som baseras på de i denna bilaga. De 
förslag som finns här behandlar: 

1. Samtycke om användning av bild i sociala medier  
2. Samtycke om bild och namn i sociala medier 
3. Samtycke om bild och namn för elever i förskolor och grundskolor 
4. Samtycke till webbsändning 
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Samtycke om användning av bild i sociala medier 
 

Jag samtycker till att mina egna eller mitt barns personuppgifter i form av bilder (även rörliga bilder) 
som jag eller mitt barn förekommer på under detta fototillfälle får användas och publiceras på angiven 
sida i sociala medier där kommunens namn  är aktiv.  
 
Bilderna får endast användas vid detta tillfälle. 
 
Mitt eller mitt barns för- och efternamn får anges i anslutning till bilderna och användandet får ske 
utan anspråk på ersättning från mig. 
 

Mer information finns på: adress till kommunens hemsida 
 
Genom undertecknandet av detta dokument godkänns ovanstående. 
 

Bildmotiv: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Sida på sociala medier: ……………………………………………….......................................................................... 
 

 
Den avbildades namn: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                   

 

Datum: …………………………………………………………………………………………….. 

Namnunderskrift:………………………………………………………………… 

Namnförtydligande: ……………………………………………………………………........ 

Nämndens namn i kommunens namn är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter 
enligt ovan. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, 
för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar 
dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på nämnden @kommunens.se. 
 
Vi har ett gemensamt dataskyddsombud med flera kommuner som är placerad i Flen, henne når du 
via svitlana.jelisic@flen.se 
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Samtycke om användning av bild och namn  
 

Jag samtycker till att mina personuppgifter i form av bilder (även rörliga bilder) som jag förekommer 
på, samt mitt namn, får användas för publicering i nämndens namns kanaler: Fyll i var den kan 
komma att användas. 
 
Bilderna kommer endast att användas där kommunens namn står som avsändare och inte i 
kommersiellt syfte. 
 
Jag har rätt att när som helst återkalla mitt samtycke. Om samtycket återkallas får bilderna inte längre 
användas i framtida publikationssammanhang. 
 
Mer information finns på adress, exempelvis kommunens hemsida 
 

 JA, jag ger tillstånd till att förekomma på bild och med namn 

 
 NEJ, jag ger inte tillstånd att förekomma på bild eller med namn 

      
Skola Klass 

Datum och ort 

Namnunderskrift 

Namnförtydligande 

 
Information och personuppgiftsbehandlingen 
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges enligt ovan. 
Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. 
De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i samtyckesmeningen. 
Dina uppgifter kommer att sparas så länge du går på skolans namn. Dina uppgifter kan komma att 
bevaras längre utifrån tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. 
Utöver vad som framgår av samtyckesmeningen så kan vi komma att dela dina personuppgifter 
med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
Nämndens namn i kommunens namn är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter 
enligt ovan. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, 
för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar 
dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på adress 
Vi har ett gemensamt dataskyddsombud med flera kommuner som är placerad i Flen, henne når du 
via svitlana.jelisic@flen.se 
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
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Samtycke om användning av bild och namn på barn och elever i 

förskolor och grundskolor 
 

Jag som vårdnadshavare, samtycker till att mitt barns personuppgifter i form av bilder (även rörliga 
bilder) som barnet förekommer på, samt barnets namn, får användas för publicering i nämndens 
namns kanaler: ange vilka kanaler 
Bilderna kommer endast att användas där kommunens namn står som avsändare och inte i 
kommersiellt syfte. 
Jag har rätt att när som helst återkalla mitt samtycke. Om samtycket återkallas får bilderna inte längre 
användas i framtida publikationssammanhang. 
 
Mer information finns på: Adress där informationen finns, kommunens hemsida 

 JA, jag ger tillstånd till att mitt barn får förekomma på bild och med namn 
 

         NEJ, jag ger inte tillstånd att mitt barn får förekomma på bild eller med namn  
 
Barnets namn Förskola/skola Avdelning/klass 

 
Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under samtycket 
 
Datum och ort 
 

Datum och ort 

Vårdnadshavares underskrift 
 

Vårdnadshavares underskrift 
 

Namnförtydligande 
 

Namnförtydligande 
 

 
Information och personuppgiftsbehandlingen 
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges enligt ovan. 
Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. 
De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som anges i samtyckesmeningen. 
Dina uppgifter kommer att sparas så länge barnet eller eleven går kvar på en av Strängnäs 
kommuns förskolor eller grundskolor. Dina uppgifter kan komma att bevaras längre utifrån 
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. 
Utöver vad som framgår av samtyckesmeningen så kan vi komma att dela dina personuppgifter 
med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
Barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs kommun är personuppgiftsansvarig för behandling av 
personuppgifter enligt ovan. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de 
uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar 
behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på adress 
Vi har ett gemensamt dataskyddsombud med flera kommuner som är placerad i Flen, henne når du 
via svitlana.jelisic@flen.se Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du 
rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
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Samtycke till webbsändning 
 
Jag samtycker till att mitt framförande på kommunfullmäktiges sammanträde filmas och publiceras 
på kommunens webbplats, kommunens adress. 
 
Filmen kommer att finnas tillgänglig via kommunens webbplats i 12 månader, därefter raderas den. 
 
Jag har rätt att när som helst återkalla mitt samtycke. Det gör jag enklast genom att kontakta 
kommunen på adress. Om samtycket återkallas får filmen inte längre finnas tillgänglig via kommunens 
webbplats och den kommer då att raderas. 
 
Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter finns på adress 

 
 
Datum: ………………………………………………………………………………………… 
 

 
Namnunderskrift: ………………………………………………………………………… 
 
Namnförtydligande: ……………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
Information om personuppgiftsbehandlingen 
 
Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges enligt ovan. Den rättsliga 
grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast 
de som anges i samtyckesmeningen. 
 
Utöver vad som framgår av samtyckesmeningen så kan vi komma att dela dina personuppgifter 
med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
 
Kommunstyrelsen i kommunens namn är personuppgiftsansvarig för behandling av 
personuppgifter enligt ovan. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de 
uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar 
behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på adress.  
 
Vi har ett gemensamt dataskyddsombud med flera kommuner som är placerad i Flen, henne når du 
på adress svitlana.jelisic@flen.se 
 
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
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Återkallelse av samtycke 

 

Jag vill återkalla samtycke. 

 

Vilket samtycke vill du återkalla ______________________________________ 

 

När lämnades samtycke, ange datum __________________________________ 

 

Till vilken personuppgiftsansvarig lämnades samtycke ______________________ 

 

Vem eller vilka samtycke gäller_______________________________________ 

 

Vad är orsaken till att du vill återkalla samtycke ____________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Namn: …………………………………………………………………….. 
 
Personnummer:     ................................................................................ 

Gatuadress:            ...............................................................................  

Postnummer:         ................................................................................  

Ort:                        ................................................................................  

Telefonnummer:    ................................................................................  

Ort och datum        ................................................................................ 

Underskrift             …………………………………………………… 

Ifylles av tjänsteman: 

 Giltig legitimation 

 Giltig fullmakt  

 

Underskrift: ..................................................... 
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Bilaga 3 – Personuppgiftsbiträdesavtal 

Denna förlaga till personuppgiftsbiträdesavtal är direkt hämtat från från SKL:s 
webbplats/hemsida, Adress: 
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/offentlighetsekretessarkiv/dataskyddsforordninge
ngdpr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen/personuppgiftsbitrade.16046.html  
 
På hemsidan finns också ytterligare information om avtalet. 
 
Om personuppgiftsbiträdesavtalet på SKL:s hemsida uppdateras, ska den uppdaterade 
versionen från hemsidan användas. 
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PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 
Avtal enligt Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679, art. 28.31 

 

1. PARTER, PARTERNAS STÄLLNING, KONTAKTUPPGIFTER OCH KONTAKTPERSONER   

 
Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsbiträde 

[Organisationens fullständiga namn] [Organisationens fullständiga namn] 

Organisationsnummer Organisationsnummer 

[Organisationens organisationsnummer] [Organisationens organisationsnummer] 

Postadress Postadress 

[Organisationens postadress] [Organisationens postadress] 

Kontaktperson för administration av detta 

personuppgiftsbiträdesavtal  

Kontaktperson för administration av detta 

personuppgiftsbiträdesavtal 

Namn: [Kontaktpersonens Förnamn och 

Efternamn] 

E-post: [Kontaktpersonens e-postadress] 

Tfn: [Kontaktpersonens telefonnummer] 

 

Namn: [Kontaktpersonens Förnamn och 

Efternamn] 

E-post: [Kontaktpersonens e-postadress] 

Tfn: [Kontaktpersonens telefonnummer] 

 

Kontaktperson för parternas samarbete 

om dataskydd  

Kontaktpersoner för parternas samarbete 

om dataskydd 

Namn: [Kontaktpersonens Förnamn och 

Efternamn] 

E-post: [Kontaktpersonens e-postadress] 

Tfn: [Kontaktpersonens telefonnummer] 

 

Namn: [Kontaktpersonens Förnamn och 

Efternamn] 

E-post: [Kontaktpersonens e-postadress] 

Tfn: [Kontaktpersonens telefonnummer] 

 

 
 

2. DEFINITIONER 

Utöver de begrepp som definieras i löptext, i detta personuppgiftsbiträdesavtal, ska dessa 
definitioner oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form, ha 
nedanstående innebörd när de anges med versal som begynnelsebokstav. 
Behandling  En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande 

Personuppgifter eller uppsättningar av Personuppgifter, 
oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom 
insamling, registrering, organisering, strukturering, 

                                                 
1
 Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 föreskriver att det ska finnas ett skriftligt avtal om Personuppgiftsbiträdets Behandling av 

Personuppgifter för Den personuppgiftsansvariges räkning. 
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lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, 
användning, utlämning genom överföring, spridning eller 
tillhandahållande på annat sätt, justering eller 
sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. 

Dataskyddslagstiftning Avser all integritets- och personuppgiftslagstiftning, samt all 
annan eventuell lagstiftning (inklusive förordningar och 
föreskrifter), som är tillämplig på den 
personuppgiftsbehandling som sker enligt detta PUB-avtal, 
inklusive nationell sådan lagstiftning och EU-lagstiftning. 

Personuppgiftsansvarig Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution 
eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra 
bestämmer ändamål och medlen för Behandlingen av 
Personuppgifter. 

Instruktion 
 

De skriftliga instruktioner som närmare anger föremål, 
varaktighet, art och ändamål, typ av Personuppgifter samt 
kategorier av Registrerade och särskilda behov som 
omfattas av Behandlingen. 

Logg Logg är resultatet av Loggning. 
Loggning Loggning är ett kontinuerligt insamlande av uppgifter om den 

Behandling av Personuppgifter som utförs enligt detta PUB-
avtal och som kan knytas till en enskild fysisk person.  

Personuppgiftsbiträde 
 

Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution 
eller annat organ som Behandlar Personuppgifter för den 
Personuppgiftsansvariges räkning. 

Personuppgift 
 
 
 
 

Varje upplysning som avser en identifierad eller 
identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk 
person är en person som direkt eller indirekt kan 
identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare 
som ett namn, ett identifikationsnummer, en 
lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en 
eller flera faktorer som är specifika för den fysiska 
personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. 

Personuppgiftsincident 
 

En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig 
förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande 
av eller obehörig åtkomst till de Personuppgifter som 
överförts, lagrats eller på annat sätt Behandlats. 

Registrerad Fysisk person vars Personuppgifter Behandlas. 
Tredje land 
 

En stat som inte ingår i Europeiska unionen (EU) eller 
inte är ansluten till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES). 
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Underbiträde Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution 
eller annat organ som i egenskap av underleverantör till 
Personuppgiftsbiträdet Behandlar Personuppgifter för   
Personuppgiftsansvariges räkning.  

 
 

3. BAKGRUND OCH SYFTE 

 
3.1 Med detta Personuppgiftsbiträdesavtal (”PUB-avtalet”) reglerar den 
Personuppgiftsansvarige Personuppgiftsbiträdets Behandling av Personuppgifter åt den 
Personuppgiftsansvarige. PUB-avtalets syfte är att säkerställa den Registrerades fri- och 
rättigheter vid Behandlingen, i enlighet med vad stadgas i Allmänna dataskyddsförordningen 
EU 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”), art. 28.3.  
 
3.2 PUB-avtalet utgör ett självständigt avtal om Behandlingen. När PUB-avtalet utgör ett av 
flera avtalsdokument inom ramen för ett annat avtal benämns det andra avtalet 
”Huvudavtalet” i PUB-avtalet.  
 
3.3 För det fall något av det som stadgas i kap. 1, 16, 17, 18.2, 19 – 22 i PUB-avtalet regleras 
på annat sätt i Huvudavtalet ska Huvudavtalets reglering ha företräde. 
 
3.4 PUB-avtalets information, i form av bestämmelser och andra uppgifter som påverkar 
PUB-avtalets tillämpning, samt PUB-avtalets hänvisningar till sådan information, t.ex. 
lagstiftning (inklusive förordningar och föreskrifter), avser vid var tid gällande sådan 
information. 
 
 

4. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH SPECIFIKATION 

 
4.1 Den Personuppgiftsansvarige utser härmed Personuppgiftsbiträdet att utföra Behandlingen 
för den Personuppgiftsansvariges räkning enligt vad som stadgas i detta PUB-avtal.  
 
4.2 Den Personuppgiftsansvarige ska ge Instruktioner till Personuppgiftsbiträdet om hur det 
ska utföra Behandlingen.  
 
4.3. Personuppgiftsbiträdet får endast utföra Behandlingen i enlighet med PUB-avtalet och vid 
var tid gällande Instruktioner.  
 
 

5. DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGES ANSVAR 

 
5.1 Den Personuppgiftsansvarige ansvarar för att det vid var tid finns laglig grund för 
Behandlingen och för att utforma korrekta Instruktioner så att Personuppgiftsbiträdet och 
Underbiträdet kan fullgöra sitt eller sina uppdrag enligt detta PUB-avtal och Huvudavtal i 
förekommande fall.  

485



Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen, bilaga 3 
 
 

                                                                                        6  

 

 
5.2 Den Personuppgiftsansvarige ska utan onödigt dröjsmål informera Personuppgiftsbiträdet 
om förändringar i Behandlingen vilka påverkar Personuppgiftsbiträdets skyldigheter enligt 
Dataskyddslagstiftningen. 
 
5.3 Den Personuppgiftsansvarige ansvarar för att informera Registrerade om Behandlingen 
och för att tillvarata Registrerades rättigheter enligt Dataskyddslagstiftningen samt vidta varje 
annan åtgärd som åligger den Personuppgiftsansvarige enligt Dataskyddslagstiftningen. 
 
 

6. PERSONUPPGIFTSBITRÄDETS ÅTAGANDEN 

 
6.1 Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att endast utföra Behandlingen i enlighet med PUB-
avtalet och Instruktioner samt att följa Dataskyddslagstiftningen. Personuppgiftsbiträdet 
förbinder sig även att fortlöpande hålla sig informerad om gällande rätt på området.  
 
6.2 Personuppgiftsbiträdet ska vidta åtgärder för att skydda Personuppgifterna mot alla slag av 
Behandlingar som inte är förenliga med PUB-avtalet, Instruktioner och 
Dataskyddslagstiftningen.  
 
6.3 Personuppgiftsbiträdet åtar sig säkerställa att samtliga fysiska personer som arbetar under 
dess ledning följer PUB-avtalet och Instruktioner samt att de fysiska personerna informeras 
om relevant lagstiftning. 
 
6.4 Personuppgiftsbiträdet ska på begäran från den Personuppgiftsansvarige bistå denne med 
att säkerställa att skyldigheterna enligt Dataskyddsförordningen, art. 32-36, fullgörs och svara 
på begäran om utövande av den Registrerades rättigheter i enlighet med 
Dataskyddsförordningen, kap. III, med beaktande av typen av Behandling och den 
information som Personuppgiftsbiträdet har att tillgå.  
 
6.5 För det fall att Personuppgiftsbiträdet finner att Instruktioner är otydliga, i strid med 
Dataskyddslagstiftningen eller saknas och Personuppgiftsbiträdet bedömer att nya eller 
kompletterande Instruktioner är nödvändiga för att genomföra sina åtaganden ska 
Personuppgiftsbiträdet utan dröjsmål informera den Personuppgiftsansvarige, tillfälligt 
upphöra med Behandlingen och invänta nya Instruktioner.  
 
6.6 För det fall att den Personuppgiftsansvarige förser Personuppgiftsbiträdet med nya eller 
ändrade Instruktioner ska Personuppgiftsbiträdet, utan onödigt dröjsmål från mottagandet, 
meddela den Personuppgiftsansvarige huruvida genomförandet av de nya Instruktionerna 
föranleder förändrade kostnader för Personuppgiftsbiträdet.  
 
 

7. SÄKERHETSÅTGÄRDER 

 
7.1 Personuppgiftsbiträdet ska vidta alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som 
krävs för att förhindra Personuppgiftsincidenter, genom att säkerställa att Behandlingen 
uppfyller kraven i Dataskyddsförordningen och att den Registrerades rättigheter skyddas.  
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7.2 Personuppgiftsbiträdet ska fortlöpande säkerställa att den tekniska och organisatoriska 
säkerheten i samband med Behandlingen medför en lämplig nivå av konfidentialitet, 
integritet, tillgänglighet och motståndskraft.  
 
7.3 Eventuella tillkommande eller ändrade krav på skyddsåtgärder från den 
Personuppgiftsansvarige, efter parternas tecknande av PUB-avtalet, ska betraktas som nya 
Instruktioner enligt PUB-avtalet. 
 
7.4 Personuppgiftbiträdet ska genom behörighetskontrollsystem endast ge åtkomst till 
Personuppgifterna för sådana fysiska personer som arbetar under Personuppgiftsbiträdets 
ledning och som behöver åtkomsten för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.   
 
7.5 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att kontinuerligt Logga åtkomst till Personuppgifterna 
enligt PUB-avtalet i den utsträckning det krävs enligt Instruktionen. Loggar får gallras först 
fem (5) år efter Loggningstillfället om inte annat anges i Instruktionen. Loggar ska omfattas 
av erforderliga skyddsåtgärder, i enlighet med Dataskyddslagstiftningen.   
 
7.6 Personuppgiftsbiträdet ska systematiskt testa, undersöka och utvärdera effektiviteten hos 
de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa Behandlingens säkerhet.  
 
 

 

8. SEKRETESS/TYSTNADSPLIKT 

 
8.1 Personuppgiftsbiträdet och samtliga fysiska personer som arbetar under dess ledning ska 
vid Behandlingen iaktta såväl sekretess som tystnadsplikt. Personuppgifterna får inte nyttjas 
eller spridas för andra ändamål, vare sig direkt eller indirekt, såvida inte annat avtalats.   
 
8.2. Personuppgiftsbiträdet ska tillse att samtliga fysiska personer som arbetar under dess 
ledning, vilka deltar i Behandlingen, är bundna av sekretessförbindelse avseende 
Behandlingen. Detta krävs dock inte om dessa redan omfattas av en straffsanktionerad 
tystnadsplikt som följer av lag. Personuppgiftsbiträdet åtar sig även att tillse att det finns 
sekretessavtal med Underbiträdet samt sekretessförbindelser mellan Underbiträdet och 
samtliga fysiska personer som arbetar under dess ledning, vilka deltar i Behandlingen. 
 
8.3 Personuppgiftsbiträdet ska skyndsamt underrätta den Personuppgiftsansvarige om 
eventuella kontakter med tillsynsmyndighet avseende Behandlingen. Personuppgiftsbiträdet 
har inte rätt att företräda den Personuppgiftsansvarige eller agera för den 
Personuppgiftsansvariges räkning gentemot tillsynsmyndigheter i frågor avseende 
Behandlingen. 
 
8.4 Om den Registrerade, tillsynsmyndighet eller tredje man begär information från 
Personuppgiftsbiträdet vilken rör Behandlingen, ska Personuppgiftsbiträdet informera den 
Personuppgiftsansvarige om saken. Information om Behandlingen får inte lämnas till den 
Registrerade, tillsynsmyndighet eller tredje man utan skriftligt medgivande från den 
Personuppgiftsansvarige, såvida det inte framgår av tvingande lag att information ska lämnas. 
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Personuppgiftsbiträdet ska bistå med förmedling av den informationen som omfattas av ett 
medgivande eller lagkrav.  
 
 

9. GRANSKNING, TILLSYN OCH REVISION 

 
9.1 Personuppgiftsbiträdet ska utan onödigt dröjsmål, på den Personuppgiftsansvariges 
begäran, tillhandahålla den information om tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder 
som den Personuppgiftsansvarige behöver för att kunna fastställa att Personuppgiftsbiträdet 
uppfyller sina åtaganden enligt PUB-avtalet och Dataskyddsförordningen, art. 28.3 h.  
 
9.2 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att minst en (1) gång om året granska säkerheten avseende 
Behandlingen genom en egenkontroll för att säkerställa att Behandlingen följer PUB-avtalet. 
Resultatet av sådan egenkontroll ska på begäran delges den Personuppgiftsansvarige. 
 
9.3 Den Personuppgiftsansvarige äger rätt att, själv eller genom annan av denne utsedd tredje 
part (som inte får vara en konkurrent till Personuppgiftsbiträdet), följa upp att 
Personuppgiftsbiträdet uppfyller PUB-avtalets, Instruktionernas och 
Dataskyddslagstiftningens krav. Personuppgiftsbiträdet ska vid sådan granskning bistå den 
Personuppgiftsansvarige, eller den som utför granskningen i den Personuppgiftsansvariges 
ställe, med dokumentation, tillgång till lokaler, IT-system och andra tillgångar som behövs för 
att kunna granska Personuppgiftsbiträdets efterlevnad av PUB-avtalet, Instruktioner och 
Dataskyddslagstiftningen. Den Personuppgiftsansvarige ska säkerställa att personal som 
genomför granskningen är underkastade sekretess eller tystnadsplikt enligt lag eller avtal.  
 
9.4 Personuppgiftsbiträdet äger alternativt till vad som stadgas i punkterna 9.2-9.3, rätt att 
erbjuda andra tillvägagångssätt för granskning av Behandlingen, exempelvis granskning 
genomförd av oberoende tredje part. Den Personuppgiftsansvarige ska i sådant fall äga rätt, 
men inte skyldighet, att tillämpa detta alternativa tillvägagångssätt för granskning. Vid sådan 
granskning ska Personuppgiftsbiträdet ge den Personuppgiftsansvarige eller en tredje part den 
assistans som behövs för utförandet av granskningen. 
 
9.5 Personuppgiftbiträdet ska bereda tillsynsmyndighet, eller annan myndighet som har laglig 
rätt till det, möjlighet att göra tillsyn enligt myndighetens begäran i enlighet med vid var tid 
gällande lagstiftning, även om sådan tillsyn annars skulle stå i strid med bestämmelserna i 
PUB-avtalet.   
 
9.6 Personuppgiftsbiträdet ska tillförsäkra den Personuppgiftsansvarige rättigheter gentemot 
Underbiträdet vilka motsvarar den Personuppgiftsansvariges samtliga rättigheter gentemot 
Personuppgiftsbiträdet enligt kap. 9 i PUB-avtalet.   
 
 

10. HANTERING AV RÄTTELSER OCH RADERING M.M.   

 
10.1 För det fall den Personuppgiftsansvarige begärt rättelse eller radering på grund av 
Personuppgiftsbiträdets felaktiga Behandling ska Personuppgiftsbiträdet vidta lämplig åtgärd 
utan onödigt dröjsmål, senast inom trettio (30) dagar, från det att Personuppgiftsbiträdet 
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mottagit erforderlig information från den Personuppgiftsansvarige. När den 
Personuppgiftsansvarige begärt radering får Personuppgiftsbiträdet endast utföra Behandling 
av den aktuella personuppgiften som ett led i processen för radering. 
  
10.2 Om tekniska och organisatoriska åtgärder (t.ex. uppgraderingar eller felsökningar) vidtas 
av Personuppgiftsbiträdet i Behandlingen, vilka kan väntas påverka Behandlingen, ska 
Personuppgiftsbiträdet informera den Personuppgiftsansvarige skriftligt om detta i enlighet 
med vad stadgas om meddelanden i 19 kap. i PUB-avtalet. Informationen ska lämnas i god tid 
innan åtgärderna vidtas.   
 
 

11. PERSONUPPGIFTSINCIDENTER 

 
11.1 Personuppgiftsbiträdet ska ha förmåga att återställa tillgängligheten och tillgången till 
Personuppgifterna i rimlig tid vid en fysisk eller teknisk incident enligt 
Dataskyddsförordningen, art. 32.1 c. 
 
11.2 Personuppgiftbiträdet åtar sig att med beaktande av Behandlingens art, och den 
information som Personuppgiftsbiträdet har att tillgå, bistå den Personuppgiftsansvarige med 
att fullgöra dennes skyldigheter vid en Personuppgiftsincident beträffande Behandlingen. 
Personuppgiftbiträdet ska på den Personuppgiftsansvariges begäran även bistå med att utreda 
misstankar om eventuell obehörigs Behandling och/eller åtkomst till Personuppgifterna.  
 
11.3 Vid Personuppgiftsincidenter, vilka Personuppgiftbiträdet fått vetskap om, ska 
Personuppgiftsbiträdet utan onödigt dröjsmål skriftligen underrätta den 
Personuppgiftsansvarige om händelsen. Personuppgiftsbiträdet ska med beaktande av typen 
av Behandling och den information som Personuppgiftsbiträdet har att tillgå tillhandahålla 
den Personuppgiftsansvarige en skriftlig beskrivning av Personuppgiftsincidenten.  
 
Beskrivningen ska redogöra för: 

1. Personuppgiftsincidentens art och, om möjligt, de kategorier och antalet Registrerade som 
berörs samt kategorier och antalet personuppgiftsposter som berörs, 

2. de sannolika konsekvenserna av Personuppgiftsincidenten, och 
3. åtgärder som har vidtagits eller föreslagits samt åtgärder för att mildra 

Personuppgiftincidentens potentiella negativa effekter. 

 
11.4 Om det inte är möjligt för Personuppgiftsbiträdet att tillhandahålla hela beskrivningen 
samtidigt, enligt punkt 11.3 i PUB-avtalet, får beskrivningen tillhandahållas i omgångar utan 
onödigt ytterligare dröjsmål. 
 
 

12. UNDERBITRÄDE 

 
12.1 Personuppgiftsbiträdet ansvarar fullt ut för Underbiträdets Behandling gentemot den 
Personuppgiftsansvarige.  
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12.2 Personuppgiftsbiträdet äger rätt att anlita ett nytt underbiträde. När 
Personuppgiftsbiträdet avser att anlita ett nytt underbiträde ska Personuppgiftsbiträdet 
säkerställa underbiträdets kapacitet och förmåga att uppfylla sina skyldigheter enligt 
Dataskyddslagstiftningen. Personuppgiftsbiträdet ska skriftligen meddela den 
Personuppgiftsansvarige om  

1. underbiträdets namn, organisationsnummer och säte (adress och land), 
2. vilken typ av uppgifter och kategorier av Registrerade som behandlas, och 
3. var Personuppgifterna ska behandlas. 

 
12.3 Personuppgiftsbiträdet äger rätt att upphöra med att anlita Underbiträdet. När 
Personuppgiftsbiträdet upphör med att anlita Underbiträdet ska Personuppgiftsbiträdet 
skriftligen meddela den Personuppgiftsansvarige om att det upphör med att anlita 
Underbiträdet.  
 
12.4 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att teckna ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal med 
det nya underbiträdet och säkerställa att det nya underbiträdet åläggs samma skyldigheter som 
Personuppgiftsbiträdet åläggs enligt detta PUB-avtal.  
 
12.5 Personuppgiftsbiträdet ska på den Personuppgiftsansvariges begäran översända en kopia 
av det personuppgiftsbiträdesavtal som Personuppgiftsbiträdet tecknat med Underbiträdet.   
 
12.6 Den Personuppgiftsansvarige äger inom 30 dagar rätt att invända mot 
Personuppgiftsbiträdets anlitande av ett nytt underbiträde och att, med anledning av sådan 
invändning, säga upp detta PUB-avtal att upphöra i enlighet med vad stadgas i PUB-avtalet, 
punkt 17.4.   
 
 

13. LOKALISERING OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND   

 
13.1 Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att Personuppgifterna hanteras och lagras inom 
EU/EES av en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom EU/EES, om inte PUB-
avtalets parter kommer överens om något annat.   
 
13.2 Personuppgiftsbiträdet äger endast rätt att överföra Personuppgifter till Tredje land för 
Behandling (t.ex. service, support, underhåll, utveckling, drift eller liknande hantering) om 
den Personuppgiftsansvarige på förhand skriftligen godkänt sådan överföring och utfärdat 
Instruktioner för detta ändamål.  
 
13.3 Överföring till Tredje land för Behandling enligt PUB-avtalet, punkt 13.2, får endast ske 
om den är förenlig med Dataskyddslagstiftningen och uppfyller de krav på Behandlingen 
vilka ställs i PUB-avtalet och Instruktioner. 
 
 

14. ANSVAR FÖR SKADA I SAMBAND MED BEHANDLING 

 
14.1 Vid ersättning för skada i samband med Behandling som, genom fastställd dom eller 
förlikning, ska utgå till den Registrerade på grund av överträdelse av bestämmelse i PUB-
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avtalet, Instruktioner och/eller tillämplig bestämmelse i Dataskyddslagstiftningen ska art. 82 i 
Dataskyddsförordningen tillämpas. 
 
14.2 Sanktionsavgifter enligt Dataskyddsförordningen, art. 83, eller Lag (2018:218) med 
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 6 kap. 2 § ska bäras av den av 
PUB-avtalets parter som påförts en sådan avgift.  
 
14.3 Om endera part får kännedom om omständighet som kan leda till skada för motparten 
ska parten omedelbart informera motparten om förhållandet och aktivt arbeta tillsammans 
med motparten för att förhindra och minimera sådan skada.   
 
14.4 Oaktat vad sägs i Huvudavtalet gäller detta PUB-avtal, punkter 14.1 och 14.2, före andra 
regler om fördelning mellan Parterna av krav sinsemellan såvitt avser Behandlingen. 
 
 

15. LAGVAL OCH TVISTLÖSNING 

För detta avtal gäller svensk rätt. Eventuell tolkning eller tvist i anledning av PUB-avtalet, 
som parterna inte kan lösa på egen hand, ska avgöras av svensk allmän domstol. 
 
 

16. PUB-AVTALETS TECKNANDE, AVTALSTID OCH UPPSÄGNING   

 
16.1 PUB-avtalet gäller från och med den tidpunkt PUB-avtalet undertecknats av båda parter 
och tillsvidare. Parterna äger ömsesidig rätt att säga upp PUB-avtalet att upphöra med trettio 
(30) dagars varsel.  
 
 
17. ÄNDRINGAR OCH UPPSÄGNING MED OMEDELBAR VERKAN M.M. 

 
17.1 Endera part i PUB-avtalet äger rätt att påkalla omförhandling av PUB-avtalet om 
motpartens ägarförhållanden ändras väsentligt eller om tillämplig lagstiftning, eller tolkningen 
av den, ändras på ett för Behandlingen avgörande sätt. Påkallande av omförhandling enligt 
första meningen innebär inte att PUB-avtalet till någon del upphör att gälla utan endast att en 
omförhandling om PUB-avtalet ska påbörjas. 
 
17.2 Tillägg till, och ändringar i, PUB-avtalet ska vara skriftliga och undertecknade av båda 
parter.   
 
17.3 När någon av parterna får kännedom om att motparten agerar i strid med PUB-avtalet, 
Instruktioner och/eller Dataskyddslagstiftningen, ska parten utan dröjsmål meddela motparten 
om agerandet. Därefter äger parten rätt att med omedelbar verkan upphöra att utföra sina 
förpliktelser enligt PUB-avtalet till den tidpunkt motparten förklarat att agerandet upphört och 
förklaringen accepterats av den part som påtalat agerandet.   
 
17.4 Om den Personuppgiftsansvarige invänder mot Personuppgiftsbiträdets anlitande av ett 
nytt underbiträde, enligt detta PUB-avtal, punkt 12.6, har den Personuppgiftsansvarige rätt att 
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säga upp PUB-avtalet att upphöra med omedelbar verkan. Om Personuppgiftsbiträdet 
Behandlar Personuppgifterna efter den tidpunkt som anges i punkt 18.2 gäller vad stadgas i 
punkter 18.3-18.4. 
 
 

18. ÅTGÄRDER VID PUB-AVTALETS UPPHÖRANDE   

 
18.1 Vid uppsägning av PUB-avtalet ska den Personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål 
begära att Personuppgiftsbiträdet överlämnar samtliga Personuppgifter till den 
Personuppgiftsansvarige eller raderar dem, enligt dennes önskemål. Om Personuppgifterna 
överlämnas ska det ske i ett öppet och standardiserat format. Med samtliga Personuppgifter 
avses alla Personuppgifter vilka har omfattats av Behandlingen samt annan tillhörande 
information såsom Loggar, Instruktioner, systemlösningar, beskrivningar och andra 
handlingar som Personuppgiftsbiträdet erhållit genom informationsutbyte enligt PUB-avtalet. 
18.2 Överlämning och radering enligt PUB-avtalet, punkt 18.1, ska vara utförda senast trettio 
(30) dagar räknat från den tidpunkt uppsägning gjorts enligt detta PUB-avtal, punkt 16.1 
 
18.3 Behandling som utförs av Personuppgiftsbiträdet efter den tidpunkt som stadgas i punkt 
18.2 är att betrakta som en otillåten Behandling. 
 
18.4 Bestämmelser om sekretess/tystnadsplikt i 8 kap. PUB-avtalet ska fortsätta gälla även 
om PUB-avtalet i övrigt upphör av gälla. 
 
 

19. MEDDELANDEN INOM RAMEN FÖR DETTA PUB-AVTAL OCH INSTRUKTIONER 

 
19.1 Meddelanden om PUB-avtalet och dess administration inklusive uppsägning ska skickas 
till respektive parts kontaktperson för PUB-avtalet.   
 
19.2 Meddelanden om parternas samarbete om dataskydd, gällande Behandlingen, ska skickas 
till respektive parts kontaktperson för parternas samarbete om dataskydd.   
 
19.3 Meddelanden inom ramen för PUB-avtalet och Instruktioner ska skickas skriftligt. Ett 
meddelande ska anses ha kommit fram till mottagaren senast en (1) arbetsdag efter att 
meddelandet har skickats.  
 
 

20. KONTAKTPERSONER    

 
20.1 Parterna ska utse var sin kontaktperson för PUB-avtalet.  
 
20.2 Parterna ska utse var sin kontaktperson för parternas samarbete om dataskydd.  
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21. ANSVAR FÖR UPPGIFTER OM PARTERNA OCH KONTAKTPERSONER SAMT 

KONTAKTUPPGIFTER  

 
21.1 Varje part ansvarar för att de uppgifter som anges i 1 kap. i PUB-avtalet alltid är 
aktuella. Ändring av uppgifter i 1 kap. ska meddelas skriftligt enligt punkt 19.1 i PUB-avtalet.   
 
 

22. PARTERNAS UNDERTECKNANDEN AV PUB-AVTALET   

 
22.1 Detta PUB-avtal tillhandahålls antingen i digitalt format för elektroniskt tecknande eller i 
pappersformat för tecknande med penna. Om PUB-avtalet tillhandahålls i digitalt format utgår 
punkter 22.2-22.3. 
 
22.2 Den Personuppgiftsansvariges undertecknande av PUB-avtalet 
 
Ort  Datum 
 
 
…………………………………………………………………………………………………
……. 
Undertecknande 

 
 
…………………………………………………………………………………………………
……. 
Namnförtydligande 

 
22.3 Personuppgiftsbiträdets undertecknande av PUB-avtalet 
 
Ort  Datum 
 
 
…………………………………………………………………………………………………
……. 
Undertecknande 

 
 
…………………………………………………………………………………………………
……. 
Namnförtydligande 
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Versionshantering 
 
Version Datum Förändringar Ansvarig 

1.1 2018-12-19 10.1, 14.1, 18.2, PR 
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Bilaga 2 - Registerförfattningar och 
speciallagstiftning 

För behandling av känsliga personuppgifter krävs lagstöd. Sådant stöd och andra regler om 
hur personuppgifter ska behandlas på respektive område finns i registerförfattningar och 
speciallagstiftning. Ett urval av sådan lagstiftning presenteras här. 
 
Registerförfattningar mm 

Socialtjänst, vård och omsorg 

 Lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPuL). 
 Förordning (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. 
 Patientdatalagen (2008:355) 
 Patientdataförordning (2008:360) 

 

Observera att dataskyddsförordningen och tillhörande författningar inte är tillämpliga på hela 
socialtjänstens område.  Dataskyddsdirektivet och brottsdatalagen (2018:1177) är istället 

tillämpliga vid arbete i syfte att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller 
verkställa straffrättsliga påföljder, i vilket även ingår att skydda mot samt förebygga och 
förhindra hot mot den allmänna säkerheten.1 Av propositionerna 2017/18 s 183-184 och 
2017/18:232 s 431 framgår att dataskyddsdirektivet och brottsdatalagen gäller när statens 
institutionsstyrelse verkställer sluten ungdomsvård och när socialnämnder verkställer 
straffrättsliga påföljder samt vård enligt lag (1998:870) om vård av missbrukare i vissa fall, 
LVM. 
 

Utbildning 

 Skollagen (2010:800). 
 Förordning (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av 

kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar  
Val 

 Lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och 
folkomröstningar samt förordning (2002:61) om behandling av personuppgifter i 
verksamhet med val (Länsstyrelsen registeransvarig) 

Andra lagar som anpassats till dataskyddsförordningen 

En rad lagar har anpassats till dataskyddsförordningen och relaterar direkt till den. Det gäller 
till exempel olika civilrättsliga lagar på bl.a. fastighetsrättens område har anpassats, 

                                                 
1 Av 1 kap. 3 § SoLPuL framgår att den lagen (och GDPR, samt dataskyddslagen) inte tillämpas vid behandling 
av personuppgifter som avses i artikel 2.2 d GDPR, se också skäl 19, samma förordning.  
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registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet har anpassats, lagar inom miljö- och 
energidepartementets område har anpassats. Detsamma gäller lagar inom skatt, tull och 
exekution samt på finansmarknadsområdet. Det har också kommit en ny 
kamerabevakningslag.  
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                       Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen, bilaga 1 
 

Sida 1 av 1 

 

Bilaga 1 - Länder som omfattas av GDPR 

                                                                                  
Det är viktigt att komma ihåg att institutionens, organisationens eller näringslivets fysiska 
läge är inte lika viktigt för att fastställa behovet av att följa GDPR som den fysiska platsen där 
den registrerade befinner sig - den person vars uppgifter samlas in, bearbetas eller lagras.  
 
Lagstiftningen gäller i EU medlemsstater och EES länder, men den kommer att få en global 
inverkan då organisationer i andra länder kommer att ha tillgång till och behandla 
personuppgifter som tillhör registrerade som är medborgare i EU och EES länder.  
 

EU, Europeiska unionens 28 medlemsländer:  

 

Bulgarien Grekland Malta 
 

Spanien  

Belgien  Irland 
 

Nederländerna 
 

Storbritannien 

Cypern Italien 
 

Polen 
 

Sverige 

Danmark Kroatien  
 

Portugal 
 

Tjeckien 

Estland Lettland 
 

Rumänien 
 

Tyskland 

Finland Litauen 
 

Slovakien 
 

Ungern  

Frankrike 
 

Luxemburg Slovenien Österrike 

 

EES, Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdets tre medlemsländer: 

 
Island 

 
Liechtenstein 

 
Norge 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2019-05-13 KS/2019:182]
Staben 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Mats.Lundevaller@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Mats Lundevaller 

Kommunstyrelsen

Markanvisning av etableringsmark från fastigheten 
Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogad markanvisning samt delegerar till mark- och 
exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i exploateringens fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
Företaget Proveloper AB, ombud för affärskedjan Waxy carwash, har framfört 
önskemål om att förvärva mark beläget i Lövåsens etableringsområde.

Företaget har behov av nya lokaler för att utveckla sina butiker. Byggnaden planeras 
bli cirka 2 800 kvm och inrymma biltvätt, bilservice, butik och lagerutrymmen.

Företaget har varit precis i sina önskemål om läget för byggnaden och parterna har 
enats om att lämplig placering är intill Dollarestore och bakom MIO - möbler, längst 
med Uppsalavägen.

Mark- och exploateringschefen har med Proveloper AB upprättat ett markanvisnings-
avtal där kommunen anvisar ett cirka 7 000 kvm stort område där köpeskillingen är 
satt till 400:-/kvm råmark.

Markanvisningsavtalet är villkorat av kommunstyrelsens godkännande.

Ärendets handlingar
 Markanvisningsavtal, 2019-05-06

Mats Lundevaller
Mark- och exploateringschef

Beslutet skickas till:
Proveloper AB
Akten
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-10 KS/2019:160 - 044 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Elvira Fritzell 

Kommunstyrelsen 

Yttrande gällande begäran från Sörmland Vatten om 
delfinansiering av en gemensam resurs 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till den kommande budgetberedningen för år 
2020. 

Sammanfattning av ärendet
Sörmland vatten har den 14 maj inkommit med ärendet ”Begäran om delfinansiering 
av en gemensam resurs, producentansvar.” Katrineholms kommun har givits möjlighet 
att yttra sig gällande ärendet. 

I och med nya förordningar gällande producentansvar för förpackningar och 
returpapper har kommuner ett antal åtagande. För att hantera dessa krav inom Flens, 
Katrineholms och Vingåkers kommuner begär Sörmland vatten delfinansiering av en 
gemensam resurs. Kostanden för Katrineholms kommun skulle bli 375 000 kronor/ år.  

Bedömningen är att Katrineholms kommun avstår att inkomma med ett svar på 
begäran i dagsläget och att ärendet istället överlämnas till budgetberedningen för år 
2020. Detta i avvaktan av Naturvårdsverkets riktlinjer vilka enligt uppgift planeras att 
utges i juni. Vidare att avvakta den förväntande utvärderingen av de kommuner som 
ingår i ett pilotprojekt inom området producentansvar. Hantering som föreslås har 
diskuterats med kommuncheferna i Flen och Vingåker samt med Vd:n på Sörmland 
vatten, vilka alla är överens om föreslagen hantering för ärendet.

Ärendets handlingar
 Begäran om delfinansering av gemensam resurs 2019-04-10

Elvira Fritzell
Utredare

Beslutet skickas till:
Akten 
Sörmland vatten  

LIX: 52 
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Handläggare:  
 
Katrineholm 10 april 2019 Respektive Kommunstyrelse i Flen, 

Katrineholm och Vingåkers kommuner 

Begäran om delfinansiering av en gemensam resurs  
I nya förordningar gällande producentansvar för förpackningar och returpapper har 
kommunerna ett antal åtaganden som Sörmland Vatten önskar vara behjälpliga i att 
hantera.  

 
Sörmland Vatten har intresse av att producenternas insamlingssystem blir likartade i 
de tre kommunerna för att upprätthålla effektivitet, kundnöjdhet och hållbara insam-
lingssystem.  
 
Informationen gällande de nya förordningarna nedan har lämnats i ett ägarmöte i 
december 2018 varvid Sörmland Vatten erhöll ett uppdrag att iordningsställa denna 
skrivelse. 

För att hantera krav på Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner begär Sörm-
land Vatten härmed delfinansiering av en gemensam resurs.  

 

Beskrivning och bakgrund 

Nya förordningar om producentansvar från juni 2018 
• Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar 
• Förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper 

Lagen i korthet 
• Från 2021 till 2024 ska minst 60 procent av alla bostadsfastigheter erbjudas trans-

port av förpackningar och returpapper.  
• Från 2025 (huvudregel) ska alla bostadsfastigheter som inte avböjt erbjudas trans-

port av förpackningar och returpapper. 
• Avböja endast under vissa angivna omständigheter 
• Separata tillståndsgrunder för förpackningsavfall resp. returpapper (hanteras av Na-

turvårdsverket) 
• Om lämpligt med hänsyn till omständigheterna kan kvartersnära insamling ske. 
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Vem är producent? 
• Alla företag som säljer förpackade produkter eller förpackningar på den svenska 

marknaden är i lagens mening ”producenter av avfall”. 
• En ”producent” har det fysiska och ekonomiska ansvaret för att fullgöra lagstiftning-

ens krav. 
• ”Producenten” ska tillhandahålla lämpliga insamlingssystem och underlätta för hus-

håll och andra att sortera ut förpackningar från hushållsavfall och annat avfall. 
• Efter utsorteringen ska ”producenten” se till att de utsorterade förpackningarna i in-

samlingssystemen transporteras bort samt återanvänds, återvinns eller tas hand om 
på ett annat miljömässigt godtagbart sätt. Mål finns angivna i de nya förordningarna. 

• Vid tillverkningen skall ”producenten” eftersträva att förpackningarna utformas så att 
de kan återvinnas och att avfallet minskas. 
 

”Producenterna” hanterar och samordnar idag delar av sina ansvar genom olika samord-
ningsorganisationer såsom FTI (Förpacknings och Tidningsinsamlingen) och TMR AB 
(TMResponsibility). 

Producenterna ska innan utgången av 2020 samråda med kommunen och i det 
samrådet 
• Utförligt redogöra för hur systemet ska organiseras och drivas. 
• Utförligt redogöra för hur systemet är avsett att samordnas med andra insamlingssy-

stem som har eller har ansökt om tillstånd enligt förpackningsförordning eller förord-
ningen om producentansvar för returpapper samt med kommunernas renhållnings-
skyldighet. 

• Redogöra för vilka dispenser, tillstånd och lov som finns eller ska sökas för verk-
samheten. 

• Undersöka vilka möjligheter kommunerna har att underlätta uppbyggnaden av sy-
stemet genom att anvisa platser för insamling eller vidta andra åtgärder.   

• Kommunen ska ges tillfälle att lämna synpunkter på redogörelsen enligt första punk-
terna 1–3. 

Kommunen som uppdragstagare 
• Kommunen får inte ha egna system för insamling av förpackningar och returpapper 

men… 
• En kommun får samla in utsorterat förpackningsavfall på uppdrag av ett insamlings-

system som har tillstånd enligt lagen. 

Kommunens informationsskyldighet 
• Skyldigheten enligt 24 a och 24 b §§ avfallsförordningen (2011:927) att sortera ut 

förpackningsavfall från annat avfall. 
• Hur sorteringen ska gå till. 
• Tillgängliga insamlingssystem. 
• Hur hushållen kan bidra till ökat materialutnyttjande. 
• De återvinningsresultat som sorteringen bidrar till.  
• Kommunen ska ge den som driver ett insamlingssystem möjlighet att lämna syn-

punkter på informationens utformning. 
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Resurs för att hantera kraven 
Sörmland Vatten har i sitt uppdrag att ombesörja kommunernas renhållningsansvar 
för hushållsavfall.  
 
Producenternas utökade ansvar där förpackningar och returpapper som huvudregel 
ska hämtas vid bostadsfastigheter tangerar den hantering som Sörmland Vatten 
idag tillhandahåller vad gäller kärl- och säckavfall. Vi ser därför att Sörmland Vatten 
kan vara en lämplig part att möta producenterna i de samråd som är lagstadgade.  
 
Sörmland Vatten har också ett intresse av att producenternas insamlingssystem blir 
likartade i de tre kommunerna.  
 
Sörmland Vatten vill också se över möjligheten att för kommunerna bli uppdragsta-
gare åt producenterna och på det sättet samordna hämtningen av hushållsavfall 
med en eller flera delar av producentansvaret. 
 
I resursens roll ingår också att  

• ha kompetens för att projektleda och förhandla, 
• möta producenterna, 
• tolka förordningarna och Naturvårdsverkets vägledning,  
• omvärldsbevaka andra kommuners agerande och Avfalls Sveriges eventuella slutsat-

ser/vägledning,  
• bevaka avtalsförslag och överenskommelser,  
• avropa juridisk kompetens vid behov,  
• informera och möta respektive kommunernas utsedda part att bemyndiga och dele-

gera, 
 
I vissa frågeställningar som kan komma upp i diskussionerna med producenterna 
kan kommunerna behöva involveras och aktivt delta som exempelvis markupplå-
telse, dispenser, tillstånd eller lov som kommunen kräver. 
 
Sörmland Vattens roll är att ombesörja kommunernas renhållningsansvar gällande 
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Verksamheten är avgiftsfinansierad, ly-
der under självkostnadsprincip och likställighetsprincip och får inte finansiera in-
samling av förpackningar. Därför är det viktigt att tänkt resurs finansieras av kommu-
nerna. Förslagsvis finansieras resursen såsom att vardera parter av  
 

• Flens Kommun 
• Katrineholms Kommun 
• Vingåkers Kommun 
• Sörmland Vatten 

 
delar lika på kostnaden för resursen. Uppskattningsvis uppgår kostnaden för resur-
sen till ca 750 tkr per år. Resursen behöver finnas tillhands under två år 2019 och 
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2020 varför respektive part bidrar med 375 tkr (750 x 2 / 4). I dagsläget vet vi inte 
om resursen kommer att vara en helt eller delvis anställd person eller om en konsult 
hyrs in för uppgifterna.   
 
Sörmland Vattens förslag till beslut 
Att kommunstyrelsen beslutar att tillsätta 375 tkr för Sörmland Vatten att arbeta med 
frågorna relaterat till de nya förordningarna om förpacknings- och returpapper.  
 
Sörmland Vatten kan utföra arbetet enligt förslaget,  under förutsättning att alla kom-
muner är med. 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Sörmland Vatten 
 
 
 
Björnar Berg 

509



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2019-04-16 KS/2019:147 - 014 
Infrastruktur 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: larsit.ramstedt@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Lars I T Ramstedt 

Kommunstyrelsen

Tillköpsbeställning avseende lokal linjetrafik och 
stadstrafik för år 2020 (Trafikbeställning) 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att hos Sörmlandstrafiken beställa lokal linjetrafik och 
stadstrafik enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har haft samråd med Sörmlandstrafiken den 4 mars 2019 inför 
tillköpsbeställning för år 2020. I samband med nya bussavtal har trafikplanerings-
processen ändrats där trafikföretaget får ett incitamentsavtal och ett större ansvar för 
kundupplevelsen. Samtidigt ställs större krav på samverkan mellan Sörmlandstrafiken, 
trafikföretag och kommunerna.

Ambitionen från kommunen sida är att försöka upprätthålla nuvarande trafikutbud för 
den lokala kollektivtrafiken men med vissa justeringar, nämligen utökad sträckning för 
linje 414 till Julita Gård under sommartid samt indragning av busstrafiken på linje 490 
till Nyhemsskolan. Beställningen till Sörmlandstrafiken blir därför att i första hand 
bibehålla den trafik som för närvarande bedrivs i kommunen men med ovan nämnda 
justeringar. Inom beställningens ram blir det också nödvändigt med en tät dialog för 
smärre justeringar och trimningsåtgärder under löpande budgetår.
 
Ärendebeskrivning
Katrineholms kommun har haft samråd med Sörmlandstrafiken den 4 mars 2019 inför 
tillköpsbeställning för år 2020. I samband med nya bussavtal har även trafikplanerings-
processen ändrats där trafikföretaget får ett incitamentsavtal och ett större ansvar för 
kundupplevelsen. Trafikföretaget får ansvar för detaljplaneringen av tidtabellen utifrån 
trafikeringsföreskrifter och frihet att välja fordonsstorlek utifrån krav på trängsel. 
En förändrad ersättningsmodell införs där upp till 30 procent av ersättningen kan 
baseras på incitament utifrån NKI/Punktlighet och bara faktisk produktion ersätts. 
Samtidigt ställs större krav på samverkan mellan Sörmlandstrafiken, trafikföretag och 
kommunerna.

Ambitionen från kommunen sida är att försöka upprätthålla nuvarande trafikutbud för 
den lokala kollektivtrafiken men med vissa justeringar, nämligen utökad sträckning för 
linje 414 till Julita Gård under sommartid samt indragning av busstrafiken på linje 490 
till Nyhemsskolan. Skolverksamheten vid Nyhemsskolan har förändrats och behovet 
att resa till skolan från Björkvik och Forssjö har kraftigt minskat.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2019-04-16 KS/2019:147 - 014 
Infrastruktur 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: larsit.ramstedt@katrineholm.se 

Läget för Katrineholms kommun avseende Sörmlandstrafikens prognoser för utfallet 
2019 och underskottsfinansieringen för åren 2020, 2021, 2022 är följande:

Myndighetens 
prognos för 
Katrineholms 
kommun

Myndighetens 
prognos för 
Katrineholms 
kommun

Myndighetens 
prognos för 
Katrineholms 
kommun

Myndighetens 
prognos för 
Katrineholms 
kommun

Nettokostnad 
2019

Nettokostnad
2020

Nettokostnad 
2021

Nettokostnad 
2022

21,0 Mkr 22,0 Mkr 22,7 Mkr 23,4 Mkr

Katrineholms kommun har budgeterat för år 2019 enligt följande:

21,2 Mkr - - -

Beställningen till Sörmlandstrafiken blir därför att i första hand bibehålla den trafik 
som för närvarande bedrivs i kommunen kompletterat med de tidigare nämnda 
justeringarna. Inom beställningens ram blir det också nödvändigt med en tät dialog för 
smärre justeringar och trimningsåtgärder under löpande budgetår. 

Det bör också nämnas att kommunens tidigare uppdrag till dåvarande Kollektivtrafik-
myndigheten rörande dels anropsstyrd trafik, dels samordning av regelverket för 
serviceresor, för närvarande är föremål för utredning. Dessutom är uppdraget 
beträffande införande av EL-bussar i stadstrafiken genomfört i och med kommande 
trafikstart den 19 augusti 2019.

Lars Ramstedt

Beslutet skickas till: 
Sörmlandstrafiken
Akten

511



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-04-26 KS/2019:164 - 045 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Elvira Fritzell 

Kommunstyrelsen

Bidrag till Summer Camp 2019 
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 75000 kronor till den ideella föreningen 

Idrott För Alla Katrineholm (IFA Katrineholm). Finansiering sker via 
kommunstyrelsens medel till förfogande. 

2. Efter genomfört evenemang ska IFA Katrineholm inkomma med en skriftlig 
redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts. 

Sammanfattning av ärendet
Den ideella föreningen Idrott För Alla Katrineholm (IFA Katrineholm) har den 24 april 
2019 inkommit med en ansökan om 75000 kronor för att arrangera Katrineholm 
Summer Camp 2019. 

Katrineholms Summer Camp är ett samarbetsprojekt mellan Sörmlandsidrotten och 
Katrineholms kommun(Viadidakt). Vintern 2019 bildades den ideella föreningen IFA 
Katrineholm bland annat för att säkerhetsställa en stabil framtid för Katrineholm 
Summer camp. IFA Katrineholm äger verksamheten och samarbetar med 
Sörmlandsidrotten som utbildar ledare och kvalitetssäkrar ledarskapet under själva 
campen. 

År 2019 kommer bli det tionde året i följd som projektet genomförs. Det finns flera 
syften med projektet varav tre är extra tydliga:
1. Utveckla ferieungdomar till Framtidens ledare genom utbildning och ledarpraktik.
2. Erbjuda barn att, tillsammans med välutbildade ledare och lokala föreningar, prova 

på många olika idrotter till låg kostnad.
3. Skapa möjlighet för lokala idrottsföreningar till en markandsförings-och 

rekryteringsinstats som förhoppningsvis gör att barn och/eller ledare fortsätter i 
föreningarnas ordinarie verksamhet efter campen. 

Projektet stämmer väl överens med Katrineholms kommunplan Attraktion och 
livskvalitet 2019-2022 där det står att föreningslivet är ett viktigt samhällskitt. Kultur, 
idrott och fritidsaktiviteter stärker människor och samhälle och ger verktyg att utveckla 
och förändra. Kommunen ska verka för jämställda och jämlika förutsättningar för en 
aktiv fritid där barn och ungdomar ska prioriteras. 

Ärendets handlingar
 Ansökan om projektstöd till Summer Camp 2019 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-04-26 KS/2019:164 - 045 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se 

Elvira Fritzell
Utredare

Beslutet skickas till:
Idrott För Alla Katrineholm
Ekonomiavdelningen
Akt

LIX: 51
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220kr är Jordbruksverkets/Leaders värdering på en ideell timme

Ansökan projektstöd Summer Camp 2019
Bakgrund och syfte för projektet
Katrineholm Summer Camp är ett samarbetsprojekt mellan Sörmlandsidrotten och Katrineholms kommun (Viadidakt). 
2018 var nionde året i följd som projektet genomfördes och 2018 var 275 deltagare, 50 unga ledare och ungefär lika många 
föreningsledare från olika lokala föreningar. Ungdomarna som deltar i projektet Framtidens Ledare är 17 år och anställs av 
kommunen som ferieungdomar under tre veckor för att delta i projektet under ledning av Sörmlandsidrotten. De första två 
veckorna är fokus på ledarskapsutbildning, föreningskunskap och teambuilding. Ungdomarna får lära sig hur man ska möta och 
skapa trygghet i nya grupper och dessutom planerar de inför tredje veckan då de genomför Katrineholm Summer Camp 
tillsammans med lokala föreningar. Sedan starten har över 290 Framtidens Ledare utbildats och sommaren 2018 utbildades 
alltså ytterligare 50 Framtidens Ledare.
Det finns flera syften med projektet varav tre är extra tydliga: 
1. Utveckla ferieungdomarna till Framtidens Ledare genom utbildning och ledarpraktik. 
2. Erbjuda barn att, tillsammans med välutbildade ledare och lokala föreningar, prova på många olika idrotter till låg kostnad.
3. Skapa möjlighet för lokala idrottsföreningar till en marknadsförings- och rekryteringsinsats som förhoppningsvis gör att barn 

och/eller ledare fortsätter i föreningarnas ordinarie verksamhet efter campen.

Utveckling
Inom projektet har vi jobbat kontinuerligt med utveckling av verksamheten. För varje år har verksamheten blivit bättre och 
stabilare. Sedan starten för nio år sedan har bland annat nya idrotter tillkommit, dagarnas innehåll har utökats med längre tid, 
fler aktiviteter samt lunch till barnen. Trots detta har vi lyckats hålla deltagaravgiften låg vilket gör att Campen kan vara 
tillgänglig för alla vilket är en viktig värdegrund för oss. Ett stabilt stöd från kommunen är en grundförutsättning för fortsatt låga 
deltagaravgifter och därmed en mer inkluderande verksamhet där fler kan delta oavsett socioekonomisk status. Vintern 2019 
bildades den ideella föreningen ”Idrott För Alla Katrineholm” (IFA Katrineholm) bland annat för att säkerställa en stabil framtid 
för Katrineholm Summer Camp. IFA Katrineholm äger verksamheten och samarbetar med Sörmlandsidrotten som utbildar 
ledarna och kvalitetssäkrar ledarskapet under själva campen.

Kostnader till kommunens olika verksamheter
Summer Camp hyr nästan 400timmar på sportcentrum under veckan och eftersom detta räknas som ett evenemang 
så betalar Summer Camp 125kr/timme istället för 60kr/tim som är vad en ordinarie föreningsträning kostar. 
Hade vi fått samma taxa som föreningsträning hade det inneburit 400timx60kr = 24000kr istället för de nästan 
50000kr som vi betalade 2018.

Campen köper dessutom mat för cirka 100 000kr via kommunens kostservice i Duveholmsgymnasiet, 330 luncher om 
dagen i fem dagar, 1650st totalt. Om kommunledningen bidrog till halva kostnaden som Campen har till kommunens 
verksamheter (dvs 75000kr av 150 000kr) så skulle vi hamna på en bra nivå utifrån vad projektet är värt för 
kommunen utifrån följande aspekter:

 Attraktiva och utvecklande feriejobb
 Ferieungdomarnas ökade anställningsbarhet genom attraktivare CV
 Aktivering av 300 barn 8-12år under 40 timmar
 Inkluderingen och gemenskapen det innebär när killar och tjejer med olika bakgrund umgås under en vecka
 Marknadsföringen av de lokala föreningarna, Sportcentrum och Kostservice

Visste ni att
Summer Camp är en verksamhet som stämmer väl överens med den politiska viljan i kommunens idrottspolitiska program. 
Exempelvis kan nämnas följande:
 ett 20-tal föreningar samverkar och erbjuder tillsammans verksamhet för barn 8-12år
 av campens deltagare var 142st tjejer (51%) och grupperna på campen är mixade med både killar och tjejer som genomför 

alla aktiviteter tillsammans
 deltagarna jobbar praktiskt tillsammans med sina gruppledare med samarbetsövningar och kompisskap för att lära sig 

motverka mobbing och för att se varandras olikheter som styrkor
 de 50 ferieungdomarna är en mix av killar-tjejer samt nysvenskar-gammelsvenskar, integration i praktiken
 vi har ett samarbete med särskolan och rekryterar några av ferieungdomarna den vägen
 Summer Camp är en merit på ferieungdomarnas CV och gör dem mer anställningsbara, något som flera lokala arbetsgivare 

kan intyga
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220kr är Jordbruksverkets/Leaders värdering på en ideell timme

Flera aktörer utöver kommunen satsar resurser i projektet
 Sörmlandsidrotten satsar, förutom personella resurser, projektmedel till ferieungdomarnas utbildning
 Minst 40 000kr satsar näringslivet/sponsorer i projektet
 Cirka 150 000kr är intäkterna från deltagaravgifter
 374 000kr är värdet av ideella ledares insatser i projektet

Ideella föreningsledare lägger totalt ned drygt 1700timmar (22 aktiviteter x 2ledare/aktivitet x 40tim) i projektet
1700timmar x 220kr* = 374 000kr

IFA Katrineholm söker stöd om 75000kr ur kommunstyrelsen medel till förfogande 

Sökande organisation
Föreningen Idrott För Alla Katrineholm
Org.nr 802521-7624

Ansvarig för ansökan
Thomas Lövgren
Ordförande Föreningen Idrott För Alla Katrineholm 

Bg. 319-6003
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-14 KS/2019:198 - 112 
Nämnadministrativa avdelningen 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Marie Sandström Koski 

Kommunstyrelsen

Borgerlig begravningsförrättare 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Roland Källsten, Katrineholm, till borgerlig 
begravningsförrättare.

Sammanfattning av ärendet
Den 25 mars 1991, § 32, beslutade kommunfullmäktige att uppdra till 
kommunstyrelsen att utse fem personer att vara officiant vid borgerliga begravningar i 
Katrineholm. Idag finns tre begravningsförrättare utsedda, Kerstin Gullstrand 
Hermelin, Ywonne Sjöblom och Bengt Torsek.

En intresseanmälan från Roland Källsten, Katrineholm, har inkommit till 
kommunstyrelsen om att få bli borgerlig begravningsförrättare.
 

Marie Sandström Koski
T.f nämndadministrativ chef

Beslutet skickas till: Källsten, lön, akten

LIX: 57
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-22 KS/2019:209 - 029 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Marie Sandström Koski 

Kommunstyrelsen

Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under
sommaren 2019
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att under ordinarie ordförandens ledighet under 
nedanstående tid under sommaren 2019 förordna följande personer att fullgöra 
ordförandens uppgifter i frågor som kräver ett omedelbart agerande:

2018-06-24—2018-06-30 Johan Söderberg (S)
2018-07-01—2018-07-07 Anneli Hedberg (S)
2018-07-08—2018-07-14 Lars Härnström (M)
2018-07-15—2018-07-21 Christer Sundqvist (M)
2018-07-22—2018-08-04 Ulrica Truedsson (S)

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande, Göran Dahlström (S), har initierat behovet av att 
tillförordna ersättare att fullgöra ordförandens uppgifter under sin ledighet från och 
med den 26 juni 2019  till och med den 4 augusti 2019. Behovet av förordnande avser 
frågor som kräver ett omedelbart agerande. För övrigt har ordföranden anmält att han 
finns anträffbar både via telefon och e-post under ledigheten om så skulle behövas.

 
Marie Sandström Koski
T.f nämndadministrativ chef

Beslutet skickas till:
Johan Söderberg 
Anneli Hedberg 
Lars Härnström 
Christer Sundqvist
Ulrica Truedsson 
Akten
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1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-23 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Anmälan av delegationsbeslut 
Förordnande av t.f nämnd administrativ chef
T.f stöd och samordning och verksamhetschef, Karin Rytter, utses att utöver egen 
tjänst upprätthålla befattningen som t.f nämndadministrativ chef under tiden 
2019-05-15—2019-05-19. (KS del § 50)
Dnr KS/2019:1-029

Fullmakt för ärende i Nyköpings Tingsrätt 
Beslutas att utfärda fullmakt för Erland Fröjd, enhetschef vid avdelningen för gata och 
anläggning på service- och teknikförvaltningen i Katrineholms kommun, att föra 
Katrineholms kommuns talan i mål nr 995-19 vid Nyköpings Tingsrätt. (KS del § 45)
Dnr KS/2019:162-050

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Bidrag till invigningen 16 days of activism against genderbased violence 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag om 10 000 kronor till föreningen kvinno- och tjejjouren Miranda. 
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 46)
Dnr KS/2019:170-045

Bidrag till Mångkulturell festival 2019 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till Kulturföreningen DuD.
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 47)
Dnr KS/2019:179-045

Bidrag till sommarverksamhet/cirkusskola 2019 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 28 000 kronor till Frisksportsklubben Björken och Södermalands 
Frisksportdistrikt.
Finansering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del 49)
Dnr KS/2019:189-045 
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1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-22 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 
19:21 Budgetförutsättningar för åren 2019-2022

19:22 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 
räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 19, med Svenska 
Kommunalarbetarförbundet och Vision

19:23 AFS 2018:4 – arbetstagare ska använda kanyler med integrerad 
skyddsfunktion
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1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-21 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Meddelanden 
Protokoll och protokollsutdrag
Katrineholms Industrihus AB har översänt protokoll från styrelsemöte, 2019-03-18.
Handl. nr 2019:997

Katrineholms Fastighets AB har översänt protokoll från styrelsemöte, 2019-03-18.
Handl. nr 2019:998

Regionförbundet Sörmland har översänt protokoll från sammanträdet med 
Regionstyrelsen, 2019-04-12.
Handl. nr 2019:1061

Region Sörmland har översänt ett protokoll från sammanträde med Gemensamma 
patientnämnden, 2019-04-24.
Handl. nr 2019:1168

Protokollsutdrag från viadidaktnämndens sammanträde 2019-04-16 -§ 18 Ekonomi 
åtgärdsplan för budget i balans.
Handl. nr 2019:1051

Protokollsutdrag från bildningsnämndens sammanträde 2019-04-23 - § 20 Ekonomi i 
balans 2019. 
Handl. nr 2019:1062

Protokollsutdrag från kulturnämndens sammanträde 2019-04-23 - § 13 Ekonomi i 
balans 2019. 
Handl. nr 2019:1148

Övrigt
Samråd Björshults avfallshandläggning Nyköpings kommun
Katrineholms kommun har getts möjligheten att lämna synpunkter på ärendet gällande 
samråd om Björshults avfallshandläggning Nyköpings kommun. Ärendet har skickats 
på remiss till samhällsbyggandsförvaltningen vilka inte har inkommit med några 
synpunkter. Katrineholms kommun avstår således från att lämna några synpunkter. 
Dnr KS/2019:145-450

Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt förslag till detaljplan för Bäverstigen för 
granskning.
Dnr KS/2019:176-212
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2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-05-21 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Regeringskansliet har översänt remiss – Ett säkert statligt ID-kort med e-legitimation 
(SOU 2019:14)
Katrineholms kommun avstår från att yttra sig.
Dnr KS/2019:180-000

Länsstyrelsen Södermanland har översänt handlingsplan för grön infrastruktur.
Handl.nr 2019:1174

Sveriges kommuner och Landsting  har översänt meddelande från styrelsen nr 3/2019 - 
SKL:s sammanträdesplan för 2020
Handl.nr 2019:1211
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