
 
Kanslienheten 
Helena Edenborg 
Kanslichef 
0156-520 06 
helena.edenborg@trosa.se 

Kallelse 
Datum 
2018-05-23 
 

Tid: Onsdagen den 30 maj 2018, kl. 18:00  
Plats: Skärborgarnas hus     

 
Gruppmöten: Majoritet: kl. 17:30  

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl. 17:00  
Sverigedemokraterna: kl. 17:30  
 
Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena  
 

 

Kallelse till kommunstyrelsen  

Till kommunstyrelsen Dnr 

1.  Information om Kråmö naturreservat  
(Muntlig information från kommunekolog Elin van Dooren) 

 

2.  Budget för kommunstyrelsen 2019 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 

Deltar inte i beslutet: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) deltar inte i beslutet till 

förmån för eget budgetförslag. 

KS 2018/94   

3.  Exploateringsavtal för Hammaren 5 i Trosa 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 

KS 2018/97   

4.  Exploateringsavtal för del av Södra Husby 5:36 i Vagnhärad 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 

KS 2018/98   

5.  Exploateringsavtal för del av Trosa 11:1 m.fl. i Trosa 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 

KS 2018/99   

6.  Treårsplan för investeringar i infrastruktur och 
kollektivtrafikåtgärder 2018-2020 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 

KS 2018/91   

Till kommunfullmäktige 

7.  Budget 2018 för Trosa kommun 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 

Deltar inte i beslutet: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) deltar inte i beslutet till 

förmån för eget budgetförslag. 

KS 2018/95   

8.  Avtal med Trafikverket om Infart västra Trosa KS 2018/79   

9.  Energi- och klimatplan för Trosa kommun 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt ekoutskottets förslag. 

KS 2017/108   
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10.  Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa 

kommun 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt teknik- och servicenämndens 

förslag. 

KS 2018/100   

11.  Revidering av renhållningstaxan 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt teknik- och servicenämndens 

förslag. 

KS 2018/101   

12.  Revidering av PBL-taxa för delar av samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhet 
(Beslutsunderlag till samhällsbyggnadsnämnden finns med i kommunstyrelsens 

kallelse, samhällsbyggnadsnämnden hanterar ärendet den 29 maj) 

KS 2018/111   

13.  Detaljplan för Hammaren 5 m.fl. 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt samhällsbyggnadsnämndens 

förslag. 

KS 2018/102   

14.  Detaljplan för Liturgen 1 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt samhällsbyggnadsnämndens 

förslag. 

KS 2018/103   

15.  Detaljplan för Teologen 2 
(Antagandehandlingar lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde, 

samhällsbyggnadsnämnden hanterar ärendet den 29 maj) 

KS 2018/104   

16.  Överklagan av Länsstyrelsens beslut om upphävande av detaljplan 
för del av Tureholm 2:24 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 

KS 2017/132   

17.  Reglemente för kommungemensamma behandlingar av 
personuppgifter 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 

KS 2018/66   

18.  Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2 KS 2018/105   

19.  Beslut om Sörmlandstaxan KS 2018/110   

20.  Prövning av frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen – 
Regionförbundet Sörmland 2017 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 

KS 2018/92   

21.  Prövning av frågan om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR 
i Sörmland 2017 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 

KS 2018/107   

22.  Budget 2019 för samordningsförbundet RAR 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 

KS 2018/108   

23.  Verksamhetsplan och budget 2019 för Kollektivtrafikmyndigheten KS 2018/109   
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24.  Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunfullmäktige och  

Kommunstyrelsen 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. 

KS 2018/106   

Övrigt 

25.  Övriga anmälningsärenden KS 2018/2 

 
 
 
Daniel Portnoff   Helena Edenborg 
Ordförande    Sekreterare  
  





 
Kommunkontoret 
Kanslienheten 
Helena Edenborg 
Kanslichef 
0156-520 06 
helena.edenborg@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2018-05-15 
Diarienummer 
KS 2017/132 

  

Överklagan av beslut om upphävande av detaljplan för del 
av Tureholm 2:24 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens överklagande den  
8 mars 2018 gällande Länsstyrelsens beslut om att upphäva kommunfullmäktiges 
beslut den 25 oktober 2017, § 86, om att anta detaljplan för del av Tureholm 2:24 i 
Trosa.  
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2017, § 86, att anta förslag till 
detaljplan för del av Tureholm 2:24 i Trosa. Beslutet har prövats av Länsstyrelsen 
som beslutat att upphäva, med stöd av 11 kap. 10 och 11 § plan- och bygglagen 
(2010:900) PBL, kommunfullmäktiges beslut. 
 
Den 8 mars 2018 fattade samhällsbyggnadsnämndens ordförande ett 
delegationsbeslut om att överklaga Länsstyrelsens beslut om att upphäva 
detaljplanen. Anledningen att det togs som delegationsbeslut (enligt punkt 1.1 i 
nämndens delegeringsordning, Beslut i brådskande nämndärenden) var att det inte 
hann hanteras på nästa nämndsammanträde eftersom överklagan av 
Länsstyrelsens beslut skulle ske inom tre veckor från att kommunen tagit del av 
beslutet.  
 
Den 7 maj 2018 fick Trosa kommun en skrivelse från Regeringskansliet där det 
framgår att om regeringen ska kunna ta upp ärendet för prövning så krävs det ett 
beslut av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut skulle inkomma senaste 
den 23 maj 2018 för att få överklagandet prövat. Trosa kommun har begärt och 
beviljats anstånd till att inkomma med beslutet efter kommunfullmäktiges 
sammanträde den 13 juni.  
 
 
Johan Sandlund   Helena Edenborg 
Kommunchef   Kanslichef 
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Bilagor 
1. Samhällsbyggnadsnämndens överklagande av beslut om upphävande av 
detaljplan för del av Tureholm 2:24, 2018-03-08. 
2. Skrivelse från Regeringskansliet, 2018-05-02. 
3. Länsstyrelsens beslut om upphävande av detaljplan för del av Tureholm 2:24, 
2018-03-01. 
4. Kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplan för del av Tureholm 2:24, 
2017-10-25, § 86. 
 
 
 
Beslut till 
Regeringskansliet, Näringsdepartementet  
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 86 Dnr KS 2017/132 
 

Detaljplan för del av Tureholm 2:24 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Tureholm 2:24. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Trosa Golfklubb äger fastigheten Tureholm 2:24. De senaste åren har 
fastighetsinnehavet setts över och delar har styckats av och sålts. I syfte att 
möjligöra byggnation av bostäder i anslutning till golfbanan har ett förslag till ny 
detaljplan arbetats fram. Detaljplanen möjliggör avstyckning och bebyggelse i 
parhus. Planen har handlagts som ett standardförfarande. 
 
 
Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen 2017-10-11, § 109. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-26, § 68. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2017-09-12. 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda 
Axelsson 2017-07-06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till:  
Administratör samhällsbyggnadskontoret 
Samhällsbyggnadsnämnden  





 
Kommunkontoret 
Nadja Furuberget Skog 
Nämndsekreterare 
0156-520 82 
nadja.skog@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2018-03-20 
Diarienummer 
KS 2018/66 

  

Reglemente för kommungemensamma behandlingar av 
personuppgifter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar Reglemente för kommungemensamma behandlingar av 
personuppgifter 
 
Bakgrund 
Den snabba tekniska utvecklingen och globaliseringen gör att privatpersoner i en 
allt högre grad lämnar ifrån sig personuppgifter och att uppgifterna även förs 
mellan länder. EU har sett ett behov av att harmonisera lagstiftningen för 
medlemsländerna och samtidigt anpassa den till de förutsättningar som finns idag.  
 
Dataskyddsförordningen träder i kraft 25 maj 2018 och ersätter då 
personuppgiftslagen. Förordningens syfte är att skydda människor mot att deras 
personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.   
 
Ärendet 
Enligt artikel 28.3 dataskyddsförordningen ska personuppgiftsbiträdets behandling 
av personuppgifter regleras i avtal eller annan rättsakt (såsom i ett reglemente). 
SKL anser att en kommun inte kan ingå avtal med sig själv och förespråkar att 
annan rättsakt används. 
 
När personuppgiftsbiträdet finns utanför organisationen ska 
personuppgiftsbiträdesavtal tecknas. När både personuppgiftsansvarig och 
personuppgiftsbiträdet finns inom organisationen (Trosa kommun exklusive 
bolagen) ska behandlingen av personuppgifter ske i enlighet med Reglemente för 
kommungemensamma behandlingar av personuppgifter.  
 
I reglementet framgår det som gäller för all kommungemensam behandling av 
personuppgifter. Utöver reglementet ska den personuppgiftsansvarige skriva en 
instruktion till personuppgiftsbiträdet där behandlingen regleras ytterligare. 
 
Johan Sandlund   Nadja Furuberget Skog 
Kommunchef   Nämndsekreterare 
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Bilagor 
Reglemente för kommungemensamma behandlingar av personuppgifter. 
 
 
Beslut till 
Kommunfullmäktige 



 

 

Reglemente för kommungemensamma 
behandlingar av personuppgifter 

Antagen av:  

Dokumentkategori:  

Dokumenttyp:  
 

 



 
Kommunkontoret 
 

Reglemente 
Datum 
2018-03-15 
Diarienummer 
KS 2018/66 

  

 
Innehållsförteckning 
Bakgrund och syfte ..................................................................................... 2 

Personuppgiftsbiträde inom organisationen ................................................... 2 

Definitioner ................................................................................................ 3 

Behandling av personuppgifter ................................................................... 4 
Behandlingen av personuppgifterna enligt instruktion ..................................... 4 
Personuppgiftsansvariges ansvar ................................................................. 4 
Personuppgiftsbiträdets ansvar .................................................................... 4 

Säkerhetsåtgärder ................................................................................. 5 
Sekretess ............................................................................................. 5 
Personuppgiftsincident ........................................................................... 6 
Tredje land ........................................................................................... 6 

Gemensamt personuppgiftsansvariga ......................................................... 6 
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Bakgrund och syfte 

 
Enligt artikel 28.3 dataskyddsförordningen ska personuppgiftsbiträdets hantering av 
personuppgifter regleras i avtal eller annan rättsakt (såsom i ett reglemente). 
Syftet är att säkerställa de registrerades fri- och rättigheter och att uppfylla artikel 
28.3 Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679, i det följande kallad 
dataskyddsförordningen. När personuppgiftsbiträdet finns utanför organisationen 
ska biträdesavtal tecknas och när personuppgiftsbiträdet finns inom organisationen 
ska hanteringen ske i enlighet med detta reglemente. Utöver reglementet ska den 
personuppgiftsansvarige lämna en instruktion till personuppgiftsbiträdet.  
 
All behandling av personuppgifter inom Trosa kommun ska ske i enlighet med Policy 
och riktlinje för behandling av personuppgifter i Trosa kommun. 
  
Personuppgiftsbiträde inom organisationen 
När två eller flera nämnder i Trosa kommun hanterar personuppgifter gemensamt 
ska det anges vilken/vilka nämnder som är personuppgiftssansvariga för respektive 
behandling i Förteckning över kommungemensam personuppgiftsbehandling. 
Kommunkontoret ansvarar för att sammanställa förteckningen och den 
personuppgiftssansvarige ansvarar för att lämna information om nya behandlingar 
uppstår.   
 
Den personuppgiftsansvarige ska lämna en instruktion till personuppgiftsbiträdet 
(den nämnd som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges 
räkning) för varje enskild kommungemensam behandling. I instruktionen ska det 
tydliggöras vem/vilka som är personuppgiftsansvariga, vem/vilka som är 
personuppgiftsbiträden och hur personuppgiftsbiträdet får behandla 
personuppgifterna för den personuppgiftsansvariges räkning. Det ska även 
klargöras vilken integritetsnivå som ska uppnås vid respektive 
personuppgiftsbehandling. 
 
Flera nämnder kan också vara gemensamt personuppgiftsansvariga det ska då 
tydliggöras vilket respektive ansvar nämnderna har för att fullgöra skyldigheterna 
enligt dataskyddsförordningen. 
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Definitioner 

 
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. 
 

Dataskyddslag 
 
 
 
 
 
 
 
Personuppgiftsansvarig 

Avser sådan integritets- och 
personuppgiftslagstiftning samt all annan eventuell 
lagstiftning (inklusive förordningar och föreskrifter) 
som är tillämplig på den personuppgiftsbehandling 
som sker, inklusive nationell sådan lagstiftning och 
EU Lagstiftning, såsom denna kan komma att 
förändras över tid. 
 
Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, 
institution eller annat organ som ensamt eller 
tillsammans med andra bestämmer ändamålen och 
medlen för behandlingen av personuppgifter. 
 

Gemensamt personuppgifts- 
ansvariga 
 
 
 
Personuppgiftsbiträde 
 
 
 
 
 
Personuppgifter 
 
 
 
 
 
 
 

När två eller fler personuppgiftsansvariga 
gemensamt fastställer ändamålen med och medlen 
för behandlingen ska de vara gemensamt 
personuppgiftsansvariga.  
 
Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, 
institution eller annat organ som behandlar 
personuppgifter för den personuppgiftsansvariges 
räkning. 
 
 
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, 
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Personuppgiftsincident 
 
 
 
 
 
 
Registrerad 

fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, 
kulturella eller sociala identitet. 
 
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. 
 
 
Den som personuppgiften avser. 
 

Tredje land En stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är 
ansluten till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. 

 

Behandling av personuppgifter 

Behandlingen av personuppgifterna enligt instruktion 
Personuppgiftsbiträdet får endast behandla den personuppgiftsansvariges 
personuppgifter i enlighet med den personuppgiftsansvariges skriftliga instruktioner 
för att fullgöra sitt uppdrag åt den personuppgiftsansvarige. 
 
Personuppgiftsansvariges ansvar 
Den personuppgiftsansvarige åtar sig att säkerställa att det finns en laglig grund för 
aktuella behandlingar och för att utforma skriftliga instruktioner till 
personuppgiftsbiträdet. Det krävs för att biträdet ska kunna fullgöra sitt uppdrag 
enligt detta reglemente. 
 
Den personuppgiftsansvarige ska utan dröjsmål informera personuppgiftsbiträdet 
om förändringar i behandlingen vilka påverkar personuppgiftsbiträdets skyldigheter 
enligt gällande Dataskyddslag eller annan relevant lagstiftning. 
 
Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att informera registrerade om 
behandlingarna och för att, i de fall det krävs, inhämta samtycke från den 
registrerade samt tillvarata de registrerades rätt till insyn och radering m.m. 
 
Personuppgiftsbiträdets ansvar 
Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att endast behandla personuppgifterna för de 
syften som anges i instruktionen och följa gällande Dataskyddslag eller annan 
relevant lagstiftning med avseende på behandling av personuppgifter och att hålla 
sig informerad om gällande rätt på området.  
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Personuppgiftsbiträdet ska vidta åtgärder för att skydda personuppgifterna mot 
förstörning, ändring, otillåten spridning och obehörig tillgång samt mot varje annat 
slag av otillåten behandling.  
 
Personuppgiftsbiträdet åtar sig att säkerställa att samtliga personer som arbetar 
under dennes ledning följer vad som framgår av detta reglemente och gällande 
instruktion från personuppgiftsansvarig, samt informeras om relevant lagstiftning. 
 
Personuppgiftsbiträdet ska vid behov assistera personuppgiftsansvarig med att ta 
fram information som begärts av tredje man.  
 
Om personuppgiftsbiträdet anser att personuppgiftsansvarigas instruktioner är 
otydliga, olagliga eller saknas och personuppgiftsbiträdet bedömer dem som 
nödvändiga för att genomföra sina åtaganden ska personuppgiftsbiträdet utan 
dröjsmål informera personuppgiftsansvarig om detta och invänta nya instruktioner. 
 
Säkerhetsåtgärder 
Personuppgiftsbiträdet åtar sig att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska 
säkerhetsåtgärder i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning samt de 
eventuella åtgärder som framgår av instruktionerna för att skydda 
personuppgifterna.  
 
I det fall personuppgiftsbiträdet behandlar känsliga personuppgifter vilka omfattas 
av sekretess, ställs särskilt höga säkerhetskrav. Personuppgiftsansvarig får då 
lämna ytterligare instruktioner om säkerhetsåtgärder.  
Personuppgiftsbiträdet ska ha ett behörighetskontrollsystem som förhindrar 
obehörig behandling av personuppgifter eller obehörig åtkomst till personuppgifter. 
Personuppgiftsbiträdet ska använda ett loggsystem som möjliggör att behandling 
av personuppgifter kan spåras och ska även se till att loggarna har ett adekvat 
säkerhetsskydd. 
 
Personuppgiftsbiträdet ska genom behörighetskontrollsystemet aktivt begränsa 
åtkomsten till personuppgifterna till sådana personer som arbetar under dennes 
ledning och som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter.  
 
Personuppgiftsbiträdet ska utan dröjsmål underrätta personuppgiftsansvarig om 
eventuella kontakter med tillsynsmyndighet som rör eller kan vara av betydelse för 
behandling av personuppgifterna.  
 
Sekretess 
Personuppgiftsbiträdet ska vid behandling av personuppgifter säkerställa att 
personer med behörighet att behandla personuppgifterna har åtagit sig att iaktta 
konfidentialitet eller omfattas av en lämplig lagstadgad tystnadsplikt. 
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Personuppgiftsincident 
Upptäcks en personuppgiftsincident ska den som upptäcker incidenten 
(personuppgiftsansvarig/personuppgiftsbiträde) handla efter gällande rutin för 
personuppgiftsincidenter. 
 
Tredje land 
Personuppgiftsbiträdet får endast överföra personuppgifter till tredje land, för 
exempelvis service, support, underhåll, utveckling, drift eller liknande hantering, 
om den personuppgiftsansvarige skriftligt godkänt sådan överföring och utfärdat 
särskilda instruktioner. 
 

Gemensamt personuppgiftsansvariga 

Gemensamt personuppgiftsansvariga ska skriftligen fastställa sitt respektive ansvar 
för att fullgöra skyldigheterna enligt dataskyddsförordningen. Särskilt ska det 
tydliggöras vad som gäller vid utövandet av den registrerades rättigheter och de 
ansvarigas respektive skyldigheter att tillhandahålla information till den 
registrerade när personuppgifter samlas in.    
 

 





 
Trosa kommun 
Ingemar Bergström 
Kollektivtrafiksamordnare 
0156-522 02 
ingemar.bergstrom@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2018-05-21 
Diarienummer 
KS 2018/105 
 

  
 
 
 
 

Fastställande av Inriktningsbeslut inför upphandling av 
regionaltågstrafiken Etapp 2  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighets beslut att fastställa MÄLABs Inriktningsbeslut inför 
upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2.  
 
 
Sammanfattning 
Direktion för Sörmlandstrafiken har beslutat att föreslå respektive fullmäktige i 
Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, 
Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs 
kommun, Trosa kommun och Vingåkers kommun att godkänna Kommunalförbundet 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut att fastställa MÄLABs Inriktningsbeslut 
inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2.  
 
Direktionen uppmärksammar härutöver medlemmarna att detta Inriktningsbeslut 
under vintern 2018/2019 kommer att följas av ett genomförandebeslut som 
innehåller beslut om allmän trafikplikt, uppdatering av samverkansavtal och 
uppdrag åt MÄLAB att ingå avtal om allmän trafik samt åt Transitio att anskaffa 
kompletterande fordon. 
 
Ärendet 

Ärendet ”Fastställande av Inriktningsbeslut inför upphandling av 
regionaltågstrafiken Etapp 2” avser att konfirmera hur MÄLAB ska utveckla den 
storregionala tågtrafiken bortom Övergångsavtalet och Etapp 1, preliminärt från 
och med december 2021. Bakgrund till beslutet är att de kollektivtrafikansvariga i 
Stockholm – Mälarregionen hösten 2012 ingick en avsiktsförklaring att etablera ny 
regionaltågstrafik med ett storregionalt stomnät för arbets och vardagsresande. 
Syftet var att dra nytta av den regionala medfinansieringen av Citybanan och bidra 
till att uppnå de regionala mål för transportsystemet, de så kallade EBS-målen, som 
de länsplane och kollektivtrafikansvariga kommit överens om. Utifrån 
avsiktsförklaringen ingick de sex parterna sedan och inom ramen för MÄLAB-
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samarbetet under 2014 ett samverkansavtal, fattade beslut om allmän trafikplikt 
samt uppdrog åt MÄLAB att teckna avtal om allmän trafik och åt Transitio att 
anskaffa nya regionaltåg. Den trafik som genomförs i Etapp 1 (december 2016 till 
preliminärt december 2021) följer till stora delar avsiktsförklaringen och dess 
”Trafikplan 2017”. 

 
För att möta frågan om hur trafiken ska se ut bortom övergångsavtalet, preliminärt 
från december 2021 och när regionen har egna tåg, har MÄLAB och dess ägare 
under 2016 och 2017 utrett olika alternativ för kommande utveckling av 
regionaltågstrafiken såväl vad avser själva utbudet som passande affärsmodeller 
dels för balans mellan kommersiell och upphandlad trafik och dels för själva 
upphandlingen. Även behov av bl.a. fordon och depåkapacitet har varit och är 
fortsatt uppe för övervägande. Detta utredningsarbete hur regionaltågstrafiken ska 
utvecklas för perioden bortom övergångsavtalet - har kommit att kallas Etapp 2. 
 
I enlighet med Samverkansavtalets ramverk och efter utredning av MÄLAB och dess 
ägare under 2016 och 2017 har nu MÄLAB:s styrelse vid sitt sammanträde den 14 
mars 2018 fattat ett inriktningsbeslut som pekar ut de strategiska ramarna 
avseende trafikutbud, fordonsskaffning, affärsmodell och ekonomi för tiden bortom 
övergångsavtalet. Inriktningsbeslutet måste nu bekräftas av MÄLAB:s ägare. För 
Sörmlands vidkommande innebär detta i likhet med beslutsprocessen inför Etapp 1 
såväl ett beslut i myndighetens direktion som politisk behandling i samtliga 
fullmäktige, vilket för övrigt också kommer att gälla för genomförandebeslutet som 
MÄLAB förväntas ta i december i år som förväntas komma till fullmäktige för 
behandling under vintern 2018/2019. Besluten om Etapp 2 är i högsta grad 
strategiska och kommer styra utformningen av kollektivtrafiken i Mälardalen för 
lång tid framöver. För att säkerställa en god förankring har beslutsprocessen delats 
upp i ett inriktningsbeslut (detta ärende) och ett genomförandebeslut. 
 
    
 
 
Ingemar Bergström 
Kollektivtrafiksamordnare  
 
 
 
Beslut till 

Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.  
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Beslut om Sörmlandstaxan  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighets beslut om dels att avgiften för Sörmlandstaxans 
periodbiljett 30-dagar län höjs till 860 kronor för vuxna och 570 kronor för barn och 
ungdomar 7 till och med 19 år samt studenter till 26 år med start den 1 januari 
2019, och dels att befintligt studenterbjudande i Sörmlandstaxan från höstterminen 
2019 ersätts med samma affärsvillkor som för Movingo och hos SL. 
 
 
Ärendet 
För nu gällande prisjustering och i enlighet med tidigare fastställd inriktning ska 
Sörmlands län i stor utsträckning följa SL:s sortiment med avseende på 
produkttyper och priser. Därför föreslås det att Sörmlandstaxans periodbiljett 30-
dagar län höjs till 860 kronor för vuxna och 570 kronor för barn och ungdomar 7 till 
och med 19 år samt studenter till 26 år med start den 1 januari 2019. 
 
Nuvarande studenterbjudande i Sörmlandstaxan riktar sig till studenter upp till 26 
år utan krav på studietakt och har visat sig avvika mot SL:s och Movingos 
affärsvillkor för studenter. Efter översyn föreslås, och främst i syfte att harmonisera 
affärsvillkor i Mälardalen, att befintligt studenterbjudande i Sörmlandstaxan ersätts 
med samma villkor som för Movingo och SL.  
 
Översynen kopplat till ett ytterligare antal frågeställningar i Sörmlandstaxan, om 
zonstrukturen, produkter samt om prisnivåer på övriga produkter i Sörmlandstaxan 
fortgår.  
 
 
Ingemar Bergström 
Kollektivtrafiksamordnare  
 
 
Beslut till 

Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.  
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Prövning av frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen – 
Regionförbundet Sörmland 2017  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar Regionförbundet Sörmlands styrelse ansvarsfrihet för 
år 2017.  
 
 
Sammanfattning 
Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets verksamhet 
och bokslut för 2017. Revisorerna förslår att årsredovisningen ska godkännas och 
tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen samt de 
enskilda ledamöterna. 
 
Regionförbudets resultat för 2017 var 0,6 Mkr. Det egna kapitalet var vid årets slut 
16,0 Mkr.  Målet är 12 Mkr. 
 
 
Marlene Bernfalk 
Ekonomichef 
 
 
Bilagor 
Revisionsberättelse 
Årsredovisning från Regionförbundet 
 
 
Beslut till 
Regionförbundet  
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Regionförbundets förvaltningsberättelse 

Inledning 
Verksamhetsåret 2017 präglas av insatser som kraftsamlar Sörmland. Organisatoriskt 
sker detta genom att förbereda regionbildning 2019 tillsammans med landstinget och 
kollektivtrafikmyndigheten (SKTM). Ett omfattande arbete bedrivs i samverkan med 
de tre organisationerna och länets kommuner. Även länsstyrelsen berörs då en del av 
länsstyrelsens uppdrag och medel kopplade till dessa uppdrag överförs till den nya 
regionen. Med regionbildningen förväntas en effektivare hantering av det regionala 
utvecklingsarbetet och en tydligare och starkare organisation.  
 
Kraftsamlingen av Sörmland sker även genom att länets regionala 
utvecklingsstrategi, Sörmlandsstrategin 2020, revideras. Detta är en långsiktig, 
strategisk plan för Sörmland in i framtiden där möjligheter och utmaningar 
identifieras och beskrivs. En särskild politisk beredning kopplad till regionstyrelsen 
har inrättats för att styra detta arbete.  
  
Förankringsprocessen kring Sörmlandsstrategin är omfattande och dialogmöten 
genomförs med alla kommuner, landstinget, kollektivtrafikmyndigheten, 
länsstyrelsen med flera. Funktionella samband, tvärsektoriell samordning och 
storregionala kontexter är särskilt viktiga att värna för länets tillväxt. Det gäller 
särskilt kopplingen till Stockholm och andra närliggande län. 
  
En ny, flerårig länstransportplan utarbetas under året. Den beskriver och prioriterar 
hur de statliga medel som tillförs Sörmland under den kommande perioden ska 
användas. Även denna process är omfattande och förankras med länets kommuner. 
Transportsystemet är avgörande för en god tillgänglighet inom länet och till andra 
län och måste samplaneras med byggandet av bostäder m m, som pågår i alla länets 
kommuner.  
  
I juli invigdes Citybanan i Stockholm, vilken har byggts under flera år och 
finanseriats bland annat med medel från Sörmlands kommuner och landsting. 
Citybanan avlastar regionaltågstrafiken, vilket är positivt för Sörmlands resenärer. 
  
Inför 2017 permanentades de tre miljoner som Näringsdepartementet tidigare tilldelat 
regionförbundet som extra medel. De nya budgetmedlen används till att skapa 
tillväxt och konkurrenskraft i det sörmländska näringslivet, vilket stämmer överens 
med den nationella satsningen på nyindustrialisering.  
 
Sörmland har under många år haft bland de lägsta statliga anslagen i landet för 
regional utveckling (s k 1:1-medel).  Tilldelningen är fortfarande låg och detta är inte 
logiskt, eftersom Sörmland har hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå jämfört med 
andra län och därför skulle behöva ett relativt högt anslag. Detta påtalas löpande av 
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såväl regionförbund som länsstyrelse och en särskild skrivelse, ”Läget i länet med 
läget”, har tillställts Sörmlands riksdagspolitiker och utmynnat i två motioner.  
  
Arbetet med smart specialisering fortsätter och den beslutade strategin omsätts nu i 
en handlingsplan för att utveckla tillväxt och innovation, främst inom 
styrkeområdena: 

• Avancerad tillverkning för krävande miljöer 
• Biobaserade näringar, hållbar produktion och effektiv distribution 
• Verksamhetsnära, digitala tjänster  

  
Regionförbundet har också, på regeringens uppdrag, utarbetat handlingsplaner för 
klimat, miljö, jämställdhet och även jämlikhet, vilket ska genomsyra det regionala 
tillväxtarbetet. 
  
Under året har arbetet med att mobilisera utvecklingsinsatser med finansiering från 
EU:s strukturfonder pågått. Regionalfonden medfinansierar ett flertal insatser inom 
områdena forskning, innovation och entreprenörskap. Inom området för att minska 
belastningen på miljön, bland annat CO2-utsläpp, finns utrymme för fler finansierade 
insatser. Inom Socialfonden, som ska undanröja hinder för personer att hamna 
utanför arbetsmarknaden finns outnyttjat ekonomiskt utrymme. Tillsammans med 
länen i Östra Mellansverige sker en kraftsamling för att mobilisera 
utvecklingsprojekt i de delar av fonderna där medel finns kvar. 
  
En stor utmaning för hela länet är att förverkliga den bredbandsstrategi som är 
antagen och Post- och telestyrelsen har bidragit till utbyggnaden av bredbandsnätet i 
Sörmland. Regionförbundets medlemmar har alla stora utmaningar där 
välfungerande bredband kan bidra till effektivare arbetssätt. Digitalisering är ett 
område som regionförbundet fördjupat sig i, bland annat i projektet ”Säker 
utskrivning”, som skapar förutsättningar för informationsöverföring mellan 
landstingets hälso- och sjukvård och kommunernas vård och omsorg.  
  
En tematisk utvärdering av bredbandskoordinatorsfunktionen och fiberutbyggnaden i 
Sörmland har genomförts. Resultatet av 2016 års utvärdering av arbetet med 
destinationsutveckling i länet visar att det finns förtroende för arbetet men uppdrag, 
roller och uppföljning kan utvecklas. 
  
Särskilt roligt är resultatet av regionförbundets varumärkesundersökning, som visar 
att kännedomen om verksamheten har ökat, att det allmänna intrycket har ökat i 
positiv riktning samt att personalen uppfattas som professionell. 

Regionförbundets ändamål enligt förbundsordningen 
Förbundet ska vara ett organ för kommunerna och landstinget i Sörmland för att ta 
vara på länets möjligheter och främja dess utveckling. I detta ska 
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medborgarnas/länsbefolkningens möjligheter till delaktighet och insyn i 
verksamheten beaktas liksom subsidiaritet, strävan efter en uthållig utveckling, 
jämställdhet samt de mervärden som verksamheten inom förbundet ger upphov till.  
  
Förbundet ska vara medlemmarnas gemensamma organ för regional utveckling,  
samordna insatser inom området och vara medlemmarnas gemensamma företrädare 
i följande frågor:  
  

• Särskilt främja inomregional samverkan beträffande trafik och infrastruktur, 
näringsliv och entreprenörskap samt kompetensutveckling och 
arbetskraftstillgång. Internationalisering, hållbar utveckling och ungdomars 
värderingar är perspektiv som ska genomsyra verksamheten. 
  

• Verkställa regionala uppdrag från staten. 
  

• Utse eller nominera representanter i regionala samverkansorgan inom 
förbundets uppgiftsområde. 
  

• Ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten samt 
uppgifter som medlemmarna väljer att tillföra förbundet.  

 

Förbundets uppgifter enligt förordningen om regionalt 
tillväxtarbete 
Regeringen har under 2017 fattat beslut om en ny förordning för att stärka det 
regionala tillväxtarbetet (2017:583). Förordningen kopplar an till regeringens 
nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.  
 
Förordningen innehåller bestämmelser om det regionala tillväxtarbetet och statliga 
myndigheters medverkan samt tydliggör de olika aktörernas ansvar och roller. Den 
klargör att regionernas utvecklingsstrategier ska utarbetas och genomföras i 
samverkan med berörda kommuner, landsting, länsstyrelser och andra berörda 
statliga myndigheter. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer ska 
erbjudas möjligheter till samverkan. 
Förordningen pekar bland annat på att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet 
ska vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser i det regionala 
tillväxtarbetet. Detta har vi tagit fasta på i arbetet med att revidera 
Sörmlandsstrategin.  
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Förbundets uppgifter enligt lagen (2002:34) om 
samverkansorgan i länen 
Regionförbundet omfattas av lagen om samverkansorgan och ska enligt denna utföra 
följande uppgifter: 

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

• Samordna insatser för genomförandet av strategin. 
 

• Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete. 
 

• Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur. 
 

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

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

 

Redovisning av måluppfyllelse 
Regionförbundets uppgift är att samordna Sörmlandsstrategin 2020 samt följa upp 
dess inriktning och mål. Förbundet har det övergripande ansvaret, men om tydliga 
resultat ska kunna nås behövs en långtgående samverkan med andra aktörer. Ett 
viktigt led i uppföljningen är att stämma av utvecklingen i länet med hjälp av 
Sörmlandsstrategins indikatorer.  
 
Förbundet verkställer målen och strategierna i Sörmlandsstrategin genom projekt och 
aktiviteter (löpande verksamhet). Med utgångspunkt från Sörmlandsstrategins mål 
har i verksamhetsplanen för 2017 olika projekt och aktiviteter angivits, som 
regionstyrelsen beslutat att regionförbundet ska arbeta med under året. För dessa 
projekt och aktiviteter angavs mål som ska uppnås under året.  
 
Resultatet (måluppfyllelsen) ska leda till effekter i ett längre perspektiv 
(Sörmlandsstrategins mål). Den långsiktiga utvecklingen kan följas genom 
Sörmlandsstrategins indikatorer, vilket ger en bild över hur regionförbundets 
verksamhet bidrar till den hållbara tillväxt och utveckling som beskrivs i 
Sörmlandsstrategin 2020.  
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Verksamheten och de mål som beskrevs i verksamhetsplanen följs nu upp på projekt- 
och aktivitetsnivå och redovisas i årsredovisningen. Under 2018 fattas beslut om 
antagande av en reviderad regional utvecklingsstrategi, Sörmlandsstrategin. 
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Huvudverksamhet 
Nedan redovisas måluppfyllelse per mål och projekt. Eventuella ekonomiska 
avvikelser kommenteras under stycket ”Ekonomisk sammanställning av 
huvudverksamheten – Kommentar till utfall, prognos och budgetavvikelser” längre 
fram i dokumentet. 
 

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

Strategi: Vi anpassar utbildningar bättre till rekryteringsbehoven genom 
att utbildningsanordnare och arbetsgivare tydligt och tillsammans 
formulerar vilka behov av kompetens som finns.  
  
Projekt  Regional kompetensplattform   

  
Projektmål  Regeringsuppdrag med syfte att verka för en utvecklad samverkan 

inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och 
lång sikt.  
  
Fortsatt kartläggning av kompetensbehov och fördjupade studier 
inom utbildning och arbetsmarknad ingår. I övrigt finansiering av 
ett antal aktiviteter som återfinns i kompetensberedningens 
handlingsplan. Aktiviteterna omfattar samtliga tre strategier inom 
mål 1.   

Uppföljning av 
mål  

Aktiviteter är påbörjade enligt plan, däribland 14 av 17 insatser 
som ingår i kompetensberedningens handlingsplan. Den regionala 
kompetensplattformens funktion har utvecklats i dialog med 
aktörer, bland annat angående samarbete med 
kompetensbehovsanalyser.  Årets Kompetensforum hade temat 
utbildningssamverkan.  

Budget   425 000 kronor  
Utfall  408 600 kronor  
Projektslut  2017-12-31  
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Projekt  Förstärkt regional kompetensplattform i Sörmland  

  
Projektmål  Förstärkning av projekt Regional kompetensplattform, via medel 

från Tillväxtverket, med syfte att fastställa kompetensplattformens 
arbetssätt och struktur i Sörmland. Aktiviteterna omfattar samtliga 
tre strategier inom mål 1.   

Uppföljning av 
mål  

Projektet förlängdes med tre månader innan projektslut, med 
resultatet att kompetensplattformens funktion utretts och 
förankrats med aktörer i länet.     

Budget   225 000 kronor (Delvis projektfinansierat: intäkter 225 000 kronor 
från Tillväxtverket och kostnader 450 000 kronor.)  

Utfall  104 400 kronor  
Projektslut  2017-10-31  
  
Aktivitet  Politisk kompetensberedning  

  
Aktivitetsmål  Styrgrupp för implementering av handlingsplanen och initiering av 

nya insatser i linje med det regionala 
kompetensplattformsuppdraget. De insatser som finns i 
handlingsplanen återfinns under regional kompetensplattform eller 
som egna poster.  
  

Uppföljning av 
mål  

Beredningen sammanträdde vid sex tillfällen och genomförde en 
studieresa till Västra Götaland för att lära om goda exempel på 
regionalt kompetensförsörjningsarbete inför regionbildningen. I 
övrigt har beredningen gett inspel på de nya nationella riktlinjerna 
för regionalt kompetensförsörjningsarbete som kommer att 
påverka regionförbundets regeringsuppdrag kommande år. 
Ordföranden har deltagit vid förbundets kommunchefsträff och 
informerat om beredningens arbete. 

Budget   100 000 kronor  
Utfall  99 200 kronor  
  
Projekt  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.   
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Samverkan med universitet och högskolor är viktigt för att 
säkerställa länets behov av kompetens på många områden, särskilt 
de offentliga myndigheternas.   

Uppföljning av 
mål  

Spridning av forskning till länets kommuner är en viktig del och 
tillsammans med Mälardalens kompetenscentrum för lärande 
(MKL) har samproducerade forskningsprojekt medfinansierats. 
MKL arrangerar också SYV-nätverkets träffar och är 
processledare för skolchefsnätverkets testverksamhet för innovativ 
kompetensförsörjning i skolan. Ett fortsatt bidrag till uppstart av 
ett forskningsprojekt om vinster med införande av hälsoteknik i 
offentlig verksamhet har lämnats.   

Budget   700 000 kronor  
Utfall  700 000 kronor  
Projektslut  2017-12-31  
  

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

  
Projektmål  Medverkan i det storregionala socialfondsprojektet #jagmed, som 

syftar till att fler unga i Östra Mellansverige ska slutföra sina 
gymnasiestudier alternativt hitta andra vägar till en varaktig 
etablering på arbetsmarknaden.   
  

Uppföljning av 
mål  

Sörmland har två #jagmed delprojekt, i Katrineholm respektive 
Nyköping/Oxelösund. Under 2017 har fler elever med stöd av 
projektet slutfört sin gymnasieutbildning. Metoder som prövas 
inkluderar samverkan kring elever med extra stödbehov, tjänsten 
som elevstödjare, samt rutiner och arbetsmetoder för övergångar 
mellan stadier, kommuner och typ av huvudmän (offentlig/privat).  
Under året har projekten uppmärksammats lokalt och nationellt i 
media, vid konferenser och studiebesök. Inför sista 
verksamhetsåret har planering för implementering av 
arbetsmetoder i ordinarie verksamhet och spridning av resultat 
påbörjats.   

Budget   350 000 kronor  
Utfall  -239 000 kronor (intäkterna överstiger kostnaderna)  
Projektslut  2018-12-31  
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Strategi: Vi genomför behovsanpassade insatser för grupper som har 
svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.  
  
Projekt  Arbetsplatsintegrerat lärande  

  
Projektmål  Pilotprojekt för att utveckla arbetsplatsbaserad vuxenutbildning i 

länet, med vård och omsorg som bransch och nyanlända kvinnor 
och män som deltagare. Regionförbundet Sörmland är 
projektägare och pilotverksamheter genomförs i Eskilstuna, Trosa 
och Oxelösunds kommuner. Finansieras av Europeiska 
socialfonden.  
   

Uppföljning av 
mål  

Utbildning pågår i enlighet med projektmål. Kommunerna följer 
det löpande arbetet i de lokala styrgrupperna. Den regionala 
styrgruppen träffas regelbundet, projektet följs av externa 
utvärderare. Två workshops har genomförts med språkombud och 
reflektionsledare tillsammans med de lokala styrgrupperna och den 
regionala styrgruppen. Ett antal informationsinsatser för 
marknadsföring av projektet har genomförts.   

Budget   0 kronor (Helt projektfinansierat: intäkter 800 000 kronor från 
socialfonden och kostnader 800 000 kronor.)  

Utfall  104 300 kronor  
Projektslut  2019-07-31  
  
Aktivitet  ESF-projekt  

  
Aktivitetsmål  I regionförbundets ambition att bistå medlemmarna med stöd i 

EU-arbetet har ett behov av förstudiemedel och medfinansiering 
av projekt identifierats.  
   
Målet är att mobilisera aktörer i Sörmland - myndigheter, 
näringsliv, kommuner, ideella organisationer med flera, för att 
genomföra utvecklingsprojekt som leder till ökad tillväxt och 
minskat utanförskap på den sörmländska arbetsmarknaden.  
  

Uppföljning av 
mål  

Två projekt som mobiliserats med dessa medel har beviljats från 
ESF-rådet. De två är "Integrationslyftet" och "Byggchansen".    
Under perioden har nya mobiliserings- och stödinsatser 
genomförts riktat till olika länsaktörer med egna intressen att 
ansöka inom pågående utlysningar.   



 

 

 
  

   

   
   

 Sid 12(55) 

”Smart kompetens för industrin i Östra Mellansverige" är 
mobilisering för en kompetensomställning av anställda i 
industriföretag. ”Kompetensutveckling inom hemtjänsten” handlar 
om arbetsplatsförlagd kompetensutveckling och anpassade 
kompetensutvecklingsmetoder, för utrikesfödd personal med 
brister i svenska språket. ”Unga utrikes födda” är en ansökan som 
bygger vidare på framgångsrika metoder inom projektet #jagmed.  

Budget   500 000 kronor  
Utfall  630 300 kronor  
Projektslut  2017-12-31  
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Mål 2: Sörmland har starka samband med omvärlden  
  

Strategi: Vi utvecklar ett hållbart transportsystem  
  
Aktivitet  Utvecklingsprocesser och löpande arbete  

  
Aktivitetsmål  Regionförbundet driver, deltar och stödjer olika 

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

Uppföljning av 
mål  

Inom det storregionala samarbetet "En bättre sits" har under året 
pågått storregional samverkan och påverkansarbete kopplat till 
den framtagna systemanalysen och förslaget till nationell plan. 
Bidrag och stöd till de olika organisationer regionförbundet 
stödjer och medverkar i har delvis betalats ut. Arbetet i Nyköping 
Östgötalänken AB bevakas löpande.  
Arbetet i Biogas Öst har en stark koppling till att skapa 
nödvändiga förutsättningar och kunskap om olika områden för att 
kunna skapa regionala bidrag för att uppnå klimat- och miljömålen 
i allmänhet och i förslaget till ny nationell plan.  

Budget   520 000 kronor  
Utfall  403 000 kronor 
  
Aktivitet   Genomförande av länsplanen för regional 

transportinfrastruktur  
  

Aktivitetsmål  Målet är att, utifrån den årliga beslutade processen, genomföra och 
följa upp den regionala planen i samverkan med Trafikverket, 
kommunerna, kollektivtrafikmyndigheten, länsstyrelsen och 
landstinget.   

Uppföljning av 
mål  

Länstransportplanen genomförs enligt årlig processmodell i vilken 
berörda aktörer ingår. Löpande möten har genomförts under året 
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med den regionala transportgruppen med representanter från 
SKTM och Trafikverket. Kommunernas reviderade treårsplaner 
har inkommit till regionförbundet och en del av materialet ligger 
till grund för att prioritera statlig medfinansiering av olika 
kommunala objekt. Objekten syftar till att öka trafiksäkerheten, 
stärka gång- och cykelvägar samt åtgärder för att stödja 
kollektivtrafiken.  

Budget   50 000 kronor  
Utfall  6 000 kronor  
  
Projekt   Digitalisering av arbetssättet med länstransportplanen  

  
Projektmål  Målet är att skapa överblick, tydlighet och förenklad hantering 

genom att utveckla ett digitalt verktyg som stöd i kommunernas 
och regionförbundets löpande arbete i processen. Verktyget 
omfattar planering och ansökan om statlig medfinansiering till 
uppföljning av själva genomförandet på objektsnivå.   
  

Uppföljning av 
mål  

Första modulen med statlig medfinansiering på kommunalt vägnät 
är klar. Arbetet har tagits väl emot av både kommunerna och 
SKTM. Man ser helt klart nyttan med att samla all information om 
treårsplanerna på ett ställe. Alla kommuner och SKTM har beslutat 
sig för att använda modulen för ansökningsomgången 2019. Även 
Trafikverket har visat positivt intresse för resultatet av arbetet. 
Nästa steg är att kartlägga och digitalisera resterande tre 
delprocesser vilket planeras ske under 2018. Då detta arbete 
avslutats kan helt digitala treårsplaner upprättas och hållas aktuella 
samt att arbetet med nästa länstransportplan underlättas. 

Budget  300 000 kronor  
Utfall  522 600 kronor  
Projektslut  2017-12-31  
  
Projekt  Framtagande av ny länsplan för regional 

transportinfrastruktur i Södermanlands län 2018–2029    
  

Projektmål  Regionförbundet Sörmland har i egenskap av formell 
planupprättare det statliga uppdraget att ta fram länsplanen för den 
regionala transportinfrastrukturen i Sörmland. Målet är att enligt 
det statliga uppdraget, upprätta och fastställa en ny länsplan med 
fördelning av medel för investeringar och förbättringsåtgärder i 
transportinfrastrukturen.  
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Uppföljning av 
mål  

Processarbetet med länstransportplanen (LTP) har pågått sedan 
2016. Under 2017 låg fokus på åtgärdsplaneringen och att arbeta 
fram ett förslag till länsplan. Dialog och förankring med olika 
intressenter har fortsatt i åtgärdsplaneringen under året. Under 
våren 2017 hölls tre workshops och en konferens. Parallellt med 
framtagandet har också en hållbarhetsbedömning utarbetats som 
beskriver konsekvenser av planen för miljö, ekonomisk och social 
hållbarhet.  Prioriteringsdiskussioner med länets politiker pågick 
fram till september då remissen skickades ut på remiss. 

Budget   650 000 kronor   
Utfall  548 400 kronor  
Projektslut  2018-12-31   
  
Aktivitet   Genomförande av regional cykelstrategi för Sörmland  

  
Aktivitetsmål  Målet är att aktivt arbeta med processer och projekt i 

genomförandet kopplat till strategiområdena i cykelstrategin. 
Under 2017 har arbetet med vägplaner för regionala cykelstråk 
samt utveckling och förvaltning av Näckrosleden fortsatt.     

Uppföljning av 
mål  

Arbetet med den regionala cykelstrategin har varit en integrerad 
del av framtagandet av en ny länstransportplan under året. 
Medfinansiering och planarbete har säkrats och stråk har blivit 
prioriterade i nya länstransportplanen. Planering har också 
påbörjats för en framtida revidering av strategin. På 
turismcyklingsområdet har arbetet med Näckrosleden fortsatt. 
Avtalsskrivningar med enskilda väghållare har fortsatt. Ett 
förankringsarbete hos trafikverket har pågått under året för att 
säkerställa ett skyltprojekt när Näckrosleden blir en nationell 
turistcykelled. GIS-underlag om leden har tagits fram.  

Budget   100 000 kronor   
Utfall  49 500 kronor  
  
Aktivitet  Utredningar och övrig verksamhet  

  
Aktivitetsmål  Målet är att inom ramen för deltagandet i EU-projektet ”Going 

local 2020” undersöka förutsättningarna och villkoren för 
Sörmland inom området cirkulär ekonomi. I arbetet ingår att verka 
för Sörmlands förutsättningar att utnyttja tidigare beviljade bidrag 
från Naturvårdsverket. Bidraget ska hjälpa till att skapa 
nödvändiga förutsättningar för produktionen av lokalproducerat 
förnyelsebar energi vilken kan användas i det sörmländska 
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transportarbetet och på så sätt lämna bidrag till de nationella 
klimatmålen.  

Uppföljning av 
mål  

Regionförbundet har deltagit i projektet ”Laddinfra Öst” som leds 
av länsstyrelsen i Uppsala där huvudmålet har varit att ta fram en 
storregional strategi för laddinfrastruktur för elbilar. Inom området 
cirkulär ekonomi undersöks möjligheterna att genomföra en 
utredning för att bedöma vilka förutsättningar som finns för att på 
kommersiella grunder utveckla aquaponisk odling i länet.  

Budget   300 000 kronor  
Utfall  242 900 kronor  
  
Aktivitet  Utveckling av Skavsta som internationell transportnod   

  
Aktivitetsmål  Målet är att aktivt stödja arbetet med Skavstaområdets 

tillväxtpotential och hur flygplatsen kan utvecklas till en 
internationell nod för flyg, tåg och vägtransporter med koppling 
till Ostlänken. I arbetet ingår medverkan i EU-projektet ”Skavsta 
Access 2.0” och att arbeta utifrån avsiktsförklaringen mellan 
Nyköpings kommun, Skavsta och regionförbundet.   

Uppföljning av 
mål  

Regionförbundet har deltagit i utvecklingsgruppen och samverkat 
med kommunen och Stockholm-Skavsta flygplats för planering av 
ett långsiktigt kommunikations- och påverkansarbete kring 
flygplatsen. Det har också påbörjats diskussioner med flygplatsen 
om en ny projektansökan från europeiska CEF-fonderna kring ett 
nytt projekt för byggande av resecentrum Skavsta.  

Budget   300 000 kronor  
Utfall  229 300 kronor  
  

Strategi: Vi skapar en modern IT-infrastruktur i Sörmland  
  
Projekt  Digitalisering av informationsöverföring mellan vård- och 

omsorgsaktörer  
  

Projektmål  Målet är att stödja kommunerna i deras digitaliseringsarbete genom 
att i samverkan utveckla digitala verksamhetsnära tjänster. Under 
verksamhetsåret kommer arbetet att inriktas på 
informationsöverföring mellan kommuner och landsting. 
Förbättrad informationsöverföring mellan huvudmännen bidrar till 
effektivare omhändertagande, förbättrad patientsäkerhet, sänkta 
kostnader och bättre resursutnyttjande av vårdplatser.  
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Uppföljning av 
mål  

Projektet som engagerat samtliga Sörmlandskommuner och 
Landstinget har trots den ansträngda tidplanen genomförts och till 
övervägande del fullföljt målsättningarna i projektplanen. Projektet 
har formellt avslutats inom projekttiden. Beroende på faktorer 
utanför länets kontroll saknas vissa tekniska moduler. Ansvaret för 
att bevaka kvarvarande moduler har lämnats över till 
Länsstyrgruppen. En slutrapport överlämnas till beställaren under 
januari månad 2018.  

Budget   1 000 000 kronor  
Utfall  970 300 kronor  
Projektslut  2017-12-31  
  
Aktivitet  
  

Bredband/e-förvaltning  

Aktivitetsmål  
  

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

Uppföljning av 
mål  

Under året har Sörmland bl.a. varit arrangör för en nationell 
bredbandskonferens och tagit fram "Nej-tack" undersökning som 
beskriver varför vissa hushåll tackar nej till fibererbjudanden.  
Förbundskontoret har deltagit i den framtidsgrupp som drivs av 
Post- och telestyrelsen (PTS), och lämnat kommentarer till den 
marknadsreglering som bereds på nationell nivå. Kontoret har 
dessutom ett antal samarbetsprojekt med PTS. Regelbundna möten 
genomförs i det regionala nätverket "Top Gear" där kommunernas 
bredbandssamordnare finns representerade. Regelbundna träffar 
genomförs också tillsammans med marknadens aktörer.  
Under året initierades ett nytt arbete med att förankra och starta ett 
center för digital transformation. Centret skall vara ett nav för 
länets kommuner och landstinget för digital utveckling 
(transformation). 

Budget  500 000 kronor (Delvis externfinansiering: intäkter 857 000 
kronor från Post- och telestyrelsen, kostnader 2 299 900 kronor).  

Utfall  1 442 900 kronor  
  
Aktivitet  Politisk beredning för infrastruktur- och bostadsfrågor  
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Aktivitetsmål  Målet med beredningen är att knyta ihop infrastrukturfrågor, 
långsiktiga bostadsstrategiska frågor och regional fysisk 
planering.  

Uppföljning av 
mål  

Beredningen har hållit sex möten under året. Fokus har legat på ny 
länstransportplan samt olika remissvar som berör ämnesområdet. 
Vidare har frågor som berör länets befintliga och planerade 
förutsättningar för tillgänglighet redovisats och diskuterats. 
Tillgänglighet är en mycket viktig komponent för den fysiska 
planeringen vilken i sin tur utgör en viktig grund för 
bostadsbyggande och tillväxt. En helhetssyn på området medför att 
risken för suboptimering minskas. Sambanden har diskuterats i 
beredningen utifrån förutsättningar för ett regionalt 
bostadsbyggande.    

Budget   120 000 kronor  
Utfall  24 700 kronor  
  

Mål 3: Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv  
  

 Strategi: Vi påverkar attityder till entreprenörskap  
  
Aktivitet  
  

Ung företagsamhet (UF)  

Aktivitetsmål  
  

Målet är att medfinansiera Ung Företagsamhets verksamhet kring 
UF-företagande i länets gymnasieskolor.  
  
Visionen för Ung Företagsamhet är att alla elever i Sörmland som 
vill ska ha möjlighet att driva ett UF-företag under sin 
gymnasietid. Ett viktigt arbete för UF är att inspirera fler lärare till 
att handleda ungdomar i företagande.   
  

Uppföljning av 
mål  

UF arbetar med att öka intresset för entreprenörskap och 
företagande bland ungdomar och har framgångsrikt det senaste 
året fått en kraftig ökning av antalet deltagande elever.  

Budget   285 000 kronor  
Utfall  285 000 kronor  
  
Aktivitet   Samarbete med Nyföretagarcentrum  

  
Aktivitetsmål  Samverkan kring insatser för ökat nyföretagande i Sörmland.  
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Uppföljning av 
mål  

Uppföljning sker genom avstämningar. Nyföretagarcentrum finns 
till stöd för nya och blivande företagare och en rad olika 
aktiviteter genomförs för att nå målet att fler nya företag skall 
startas och leva vidare. 

Budget   50 000 kronor  
Utfall  46 100 kronor  
  
Aktivitet  
  

Almi Internationella invandrarförening (IFS)  

Aktivitetsmål  
  

Via IFS-verksamhet ska ett flertal företagare med utländsk 
bakgrund få rådgivning så att de kan starta företag. Även 
nystartade företag av denna typ ska få rådgivning. En speciell 
satsning på kvinnor med utländsk bakgrund ingår också.  
  
IFS ingår i Almis verksamhet och har till uppgift att främja 
företagandet för personer med utländsk bakgrund. Insatserna ska 
vara långsiktigt hållbara, både för ekonomi, jämställdhet och 
kulturell integration.  
  

Uppföljning av 
mål  

Flödet av nya kunder bedöms som högt. Kundtillströmningen är 
extra stor i Eskilstuna, Katrineholm, Vingåker och Flen. 
Majoriteten av kunderna är arabisktalande från Syrien och Irak. 
Nyföretagarrådgivning är dominerande.  

Budget  900 000 kronor  
Utfall  900 000 kronor  
 

Strategi: Vi utvecklar det regionala innovationssystemet med individen i 
fokus  
 
Projekt  Robotdalen  

(externt projekt, medfinansieras av regionförbundet)  
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.  
  

Uppföljning av 
mål  

Vinnova beslutade under året om fortsatt stöd även under perioden 
2018-2019. Robotdalen har under året visat ett ökat engagemang i 
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Sörmland. Samarbetet med MITC och projektet FriS (Framtidens 
Industri i Sörmland) gör projektet mera synligt i länet. Förstudier 
för robotisering pågår i ett mindre antal industriföretag och olika 
robotlösningar prövas inom den kommunala vård- och 
omsorgsverksamheten i Eskilstuna.   
Robotdalen deltar även i industrisamarbeten inom Smart 
Specialisering i Östra Mellansverige.   

Budget   1 000 000 kronor   
Utfall  1 000 000 kronor  
Projektslut  2017-12-31  
  
Projekt  Mälardalen Industrial Technology Center (MITC)  

(externt projekt, medfinansieras av regionförbundet)  
Projektmål  Syftet är att utveckla samverkan mellan företag, akademi och 

samhälle inom området industriell teknisk utveckling och 
transformation, produktutveckling, digitalisering  och innovation. I 
samarbetet ingår industriföretag i Mälardalen, från olika delar av 
Sörmland, samt Mälardalens högskola. Målet är att MITC, i 
samarbete med andra regionala och nationella aktörer, ska bidra till 
att stärka industriföretagens utveckling och konkurrenskraft. 

Uppföljning av 
mål  

MITC verkar nu inom hela länet, bl a genom FriS-projektet, där 
man tillsammans med Almi och Östsvenska Handelskammaren 
genomför behovsinventeringar och olika utvecklingsinsatser i 
industriföretag. I projekten Kickstart, Digilyftet och Digifuture 
bidrar man med kompetens för näringslivets digitalisering. 
Regionalfondsprojektet Transmission syftar till snabbare 
teknikomställning inom tung fordonsindustri. 
Inom industrisamarbetet i Östra Mellansverige är MITC en aktiv 
part.  

Budget   500 000 kronor  
Utfall  500 000 kronor  
Projektslut  2017-12-31  
  
Aktivitet  
  

 Utveckling av det regionala innovationssystemet  

Aktivitetsmål  
  

Syftet är att samordna ett väl fungerande innovationsstödsystem, 
som genom ett kundorienterat arbetssätt bidrar till att människor, 
organisationer och företag arbetar mera innovationsinriktat, för 
bättre konkurrenskraft och ökad tillväxt samt för att lösa 
angelägna samhällsutmaningar. Målet är att systemets aktörer, 
med länets fyra innovationsnoder som motor, ska samverka aktivt 
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med varandra och med olika innovativa och akademiska miljöer, 
för att tillsammans ge ett så heltäckande stöd som möjligt.   
  
I posten ingår Innovationsnoderna, Almi innovationsrådgivning, 
Munktell Science Park, Create Business Incubator och Mötesplats 
Innovation.  

Uppföljning av 
mål  

Samverkansplattformarna FriS och Team Tillväxt (se nedan under 
rubriken Strong) har bidragit till ökad kännedom, tydligare roller 
aktörerna emellan och bättre samordning av det samlade 
företagsstödet. 
Samverkan företag-stödaktörer-akademi är fortfarande svag och 
behöver stärkas och utvecklas under de kommande åren.  
Munktell Science Parks regionala uppdrag innefattar driften av 
den digitala portalen för företagsstöd, verksamt.se/sormland. 
Inkubatorn Create har ökat sitt inflöde av företag från Sörmland, 
tack vare extra satsningar i länet.  
"Mötesplats för innovationssystemet" har genomförts två gånger 
under året.  

Budget  2 600 000 kronor   
Utfall  2 196 600 kronor  
  
  
Aktivitet    Insatser inom styrkeområden – ”Smart specialisering”  

  
Aktivitetsmål  En strategi för ”Smart specialisering” i Sörmland förväntas antas 

av regionstyrelsen i början av 2017. Därefter påbörjas riktade 
insatser för utveckling av de styrkeområden som definierats i 
strategin. Målet är att de utpekade områdena utvecklas och ökar 
sin konkurrenskraft såväl nationellt som internationellt.  

Uppföljning av 
mål  

Strategin för Smart specialisering i Sörmland antogs av 
regionstyrelsen 2017-02-02.   
Riktade insatser har påbörjats inom alla de tre utpekade 
styrkeområdena. Inom området ”Avancerad industri” har 
aktörssamarbetet FriS (ALMI, MITC och Östsvenska 
Handelskammaren) startats för att stötta industriföretagens 
utveckling.  
Inom biobaserade näringar har mötes- och utvecklingsplattformen 
Agro Sörmland bildats, som påbörjat ett omfattande arbete med 
seminarier, möten, innovationssamarbeten och projekt för 
utveckling av de gröna näringarna.  
Inom verksamhetsnära digitala tjänster pågår skapandet av ett IT-
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kluster för utbyte och gemensam utveckling mellan företag och 
offentlig verksamhet.  

Budget   1 100 000 kronor  
Utfall  1 826 100 kronor  
  
Projekt  ÖMS (Östra Mellansverige) Smart specialisering 1 och 2  

  
Projektmål  Projekt under EU:s regionalfond för att ta fram gemensamma 

styrkeområden för fem län i Östra Mellansverige. Mål i projekt 1 
är att identifiera och beskriva länsövergripande styrkeområden för 
ÖMS samt att etablera samverkansformer och processer mellan 
länens utvecklingsorganisationer, företagsnätverk och olika 
stödaktörer.  
Projekt 2 söks under året som ett fortsättningsprojekt kring fortsatt 
samarbete och insatser för gemensam utveckling inom de 
definierade styrkeområdena.  

Uppföljning av 
mål  

ÖMS-samarbetet kring smart specialisering utvecklas snabbt, ger 
större kraft åt de insatser som görs och bidrar även positivt till 
respektive regions egen verksamhet.  
Ett nytt regionalfondsprojekt, ECS Innovative Smart Region har 
nu beviljats för fortsatt samarbete 2018-2020.  
Fyra gemensamma samverkansområden har tagits fram och 
insatser påbörjats inom samtliga.  
Inom områdena ”Smart Industri” och ”Framtidens 
Energilösningar” pågår nu större projekt med aktörer från de olika 
regionerna. På området ”Hållbar livsmedelsförsörjning” 
genomförs flera förstudier och inom ”Life Science -Vård&Hälsa” 
diskuteras möjliga prioriteringar. 
Inom flera av områdena har samarbeten påbörjats med andra 
europeiska regioner och med Europakommissionens 
samverkansplattformar för smart specialisering(S3). 

Budget   600 000 kronor  
Utfall  156 900 kronor  
Projektslut  2017-12-31  
  
Projekt   Strong (Sörmland, tillväxtregion på gång)  

  
Projektmål  Att skapa en ”Sörmlandsmodell” för länsövergripande 

innovationsarbete i länets alla delar samt en aktörsplattform för 
gemensam hantering och stöd till företag som vill växa.   
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Att skapa och vidareutveckla en länsgemensam innovationsdag för 
Sörmland.  

Uppföljning av 
mål  

Arbetet med att skapa en länstäckande Sörmlandsmodell för 
innovationsstöd fortsätter. Erfarenhetsutbyten med andra regioner 
sker löpande och flera pilotprojekt har genomförts. Ett forum 
"Team Tillväxt" har skapats, där tillväxtföretag några gånger 
årligen kan presentera sina behov och få stöd av en samlad panel 
ur innovationssystemet. Sörmlandsdagen, en entreprenörs- och 
innovationsdag för Sörmland genomförs årligen, i samarbete med 
länsstyrelsen och andra aktörer. 
Projektet har av Tillväxtverket beviljats förlängning t o m 31 
augusti 2018. 

Budget   0 kronor (Helt projektfinansierat: intäkter 1 400 000 kronor från 
Tillväxtverket och kostnader 1 400 000 kronor.)  

Utfall  568 600 kronor  
Projektslut  2018-08-31 
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Strategi: Vi bidrar till att utveckla strategiskt viktiga branscher  
  
Aktivitet  Handlingsprogram för näringslivsutveckling  

  
Aktivitetsmål  Målet är att utifrån handlingsprogrammet genomföra 

utvecklingsinsatser i samråd med länets kommuner och deras 
näringslivsfunktioner.  
  

Uppföljning av 
mål  

Regionförbundet samordnar gemensamma kommunala aktiviteter,  
främst är det inom nätverket för kommunala näringslivschefer. 
Denna samordning handlar om att hitta gemensamma mål, 
möjligheter, behov och problemställningar. Vi lyfter även aktuella 
frågeställningar och hittar lösningar gemensamt. Vi har ett brett 
engagemang från näringslivscheferna, vilket visar på ett stort 
intresse från kommunerna.  

Utfall   132 000 kronor  
Budget   100 000 kronor  
  
Projekt  Det regionala turismutvecklingsuppdraget  

  
Projektmål  Målet är att följa upp att det regionala uppdraget utförs enligt 

upphandling. I uppdraget ingår fortsatt arbete med 
destinationsutveckling, där en viktig del är att professionalisera 
näringen och att öka lönsamheten i företagen.  
  

Uppföljning av 
mål  

Uppdraget för regional turism är upphandlat och utförs av Stua. 
Liksom tidigare ligger fokus på destinationsutveckling med 
inriktning på den internationella marknaden. Arbetet sker i nära 
samarbete med kommunerna. Stua har lyckats få Sörmland att bli 
pilotlän bland annat i utformningen av nya digitala plattformar för 
besöksnäringen och har via medfinansiering från EU:s 
regionalfond startat projektet  ”Digital destinationsutveckling”. 
Genom STUA finns Sörmland med i olika sammanhang utanför 
länet och på den internationella arenan och inom statistikområdet 
samverkar man med grannlänen.  

Budget   4 000 000 kronor  
Projektslut  2017-12-31  
Utfall  4 000 000 kronor  
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Projekt  Utökat arbete med destinationsutveckling  
  

Projektmål  Att genomföra en studie kring inkommande besökare till Sörmland 
som kan ligga till grund för kommande insatser. Stärka 
produktområdet kultur och historia. En kommunikations- och 
profileringsguide för ”Sveriges slottsdestination” ska utarbetas med 
enhetligt Sörmlandsbudskap.  

Uppföljning av 
mål  

En studie kring inkommande besökare har genomförts kopplad till 
tillgänglighet. En del i detta har varit att knyta ihop det med den 
studie som Skavsta flygplats har gjort. Samarbete pågår med 
kulturaktörer för att skapa nya produkter. Fortsatt 
profileringsarbete utifrån "Sveriges slottsdestination" har bland 
annat utmynnat i filmer på Youtube kring turistisk fysisk planering 
samt digital destinationsutveckling. En profilerings- och 
kommunikationsguide förbereds och presenteras senvintern 2018. 

Budget   800 000 kronor  
Utfall  800 000 kronor  
Projektslut  2017-12-31  
  
Aktivitet  

  
Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, basuppdrag  

Aktivitetsmål  Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga 
små och medelstora företag samt stimulera nyföretagande i syfte 
att skapa tillväxt och förnyelse. Verksamheten ska vara inriktad på 
företagsutveckling genom rådgivning och finansiering med 
utlåning till små och medelstora företag. Här ingår också 
tillväxtrådgivning och samverkan i Östra Mellansverige. I 
aktiviteten ingår att följa upp genomförandet av de politiskt 
beslutade ägardirektiven.  
  

Uppföljning av 
mål  

I Almis basuppdrag har ingått en kombination av lån och 
rådgivning till företag med tillväxtambitioner. Under året har ett 
nytt samverkansavtal som ska gälla de kommande fyra åren 
arbetats fram. Avtalet reglerar verksamheten och har tecknats 
mellan de tre ägarna, Almi Företagspartner AB, Stockholms läns 
landsting och Regionförbundet Sörmland. Almi har också under 
året arbetat vidare med sitt basuppdrag och tagit fram ett förslag 
på effektivisering av sitt arbete och sina insatser mot specifika 
kundsegment.  

Budget   5 800 000 kronor  
Utfall  5 744 700 kronor  
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Aktivitet   Almi, regionspecifikt uppdrag  

  
Aktivitetsmål  Utforma ett regionspecifikt uppdrag kring företagsrådgivning för 

tillväxtföretag samt företag som står inför ett generationsskifte.    
  

Uppföljning av 
mål  

I det regionspecifika uppdraget har företagsrådgivning till 
tillväxtföretag genomförts i samverkan med länen i Östra 
Mellansverige. Arbetet medfinansieras av EU:s regionalfond 
under projektnamnet ”Tillväxtlyftet”. Inom projektet har man 
hittills levererat insatser till 63 unika kunder i Sörmland.   

Budget   500 000 kronor  
Utfall  500 000 kronor  
  
Projekt  Almi invest  

  
Projektmål  Medfinansiering av en gemensam investeringsfond i Östra 

Mellansverige. Fonden riktar sig till företag med tillväxtplaner och 
som är villiga att släppa in främmande kapital och externt ägande i 
verksamheten. Fonden medfinansieras av EU:s regionalfond.  
  

Uppföljning av 
mål  

Investeringsfonden omsluter 150 miljoner och är finansierad från 
EU:s regionalfond, Almi moderbolag samt regionerna i Östra 
Mellansverige. En viss del kommer även från återbetalningar från 
den tidigare Fond I. Sörmländska företag är fortfarande 
underrepresenterade när det gäller antal möjliga 
investeringsobjekt. Almi Invest arbetar aktivt med det sörmländska 
innovationssystemet i syfte att komma i kontakt med företag med 
behov av riskkapital. I det sörmländska näringslivet är andelen 
bolag som är lämpade för riskkapitalinvesteringar lägre än till 
exempel i Östergötland och Uppsala.  

Budget   950 000 kronor  
Utfall  920 000 kronor  
Projektslut  2019-12-31  
  
Projekt  Insatser för att främja övergången till en koldioxidsnål 

ekonomi  
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Projektmål  Medfinansiering av pågående insatser inom området koldioxidsnål 
ekonomi som också får finansiering från EU:s regionalfond.  
  

Uppföljning av 
mål  

Regionförbundet är fortsatt medfinansiär i två 
regionalfondsprojekt inom området koldioxidsnål miljö. De 
handlar om energieffektivisering inom företag samt solel. Vi är 
med i samtal kring nya gemensamma projekt med våra grannlän.  

Budget   300 000 kronor  
Utfall  338 500 kronor  
Projektslut  2018-12-31  
  
  

Mål 4: Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer  
  

 Strategi: Vi prioriterar en hållbar och attraktiv boendemiljö  
  
Aktivitet  Regional fysisk planering  

  
Aktivitetsmål  Med utgångspunkt från bland annat de storregionala 

planeringsunderlagen fortsätta arbetet med att ge 
Sörmlandsstrategin 2020 ett rumsligt perspektiv. En regional fysisk 
planering som kan sammanväga våra regionala planeringar som 
tillväxtplanering, infrastrukturplanering och kollektivtrafik. Detta 
ska ske genom en utvecklad inom- och mellanregional samverkan 
och dialog. Arbetet kommer i hög grad att bygga på en fortsatt 
utveckling av det gemensamma analysarbetet i länet och regionen.  
  

Uppföljning av 
mål  

I mars genomfördes ett uppskattat lärpass med fokus på fysisk 
planering och näringslivsfrågor/smart specialisering med 
tjänstepersoner från kommun och region.   
I uppdraget med att revidera Sörmlandsstrategin ingår framtagandet 
av en strukturbild. Diskussion och arbete har genomförts inom 
processen för revidering av Sörmlandsstrategin och resulterat i att 
två nivåer (av tre) i strukturbilden presenteras i remissversionen av 
strategin. 
Planeringsnätverket har under året haft fem träffar.  

Budget   400 000 kronor  
Utfall  230 000 kronor  
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Aktivitet   Storregionalt planeringssamarbete   
  

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

Uppföljning av 
mål  

Befolkningsframskrivning och efterföljande strukturanalys har 
bearbetats och det storregionala planeringsunderlaget genomgått 
en slutredigering. 
En gemensam ÖMS-konferens för berörda regioner och 
kommuner genomfördes i december med utgångpunkt i det 
gemensamma storregionala planeringsunderlaget. 

Budget   100 000 kronor   
Utfall  17 000 kronor  
  
Projekt  Landsbygdsutveckling, inklusive ”Stolt mat i Sörmland”  

  
Projektmål  Att tillsammans med andra regionala parter som exempelvis 

länsstyrelsen, göra insatser för tillväxt på landsbygden. Ett projekt 
inom detta är ”Stolt mat i Sörmland”.  
  

Uppföljning av 
mål  

Vi fortsätter att samarbeta med länsstyrelsen inom 
landsbygdsutveckling. I projektet Stolt mat i Sörmland är även två 
regionala banker medfinansiärer. Vi har inlett arbetet tillsammans 
med länsstyrelsen att under år 2018 ta fram en ny regional 
livsmedelsstrategi samt att stärka de aktiviteter vi redan är aktiva 
inom. 

Budget   475 000 kronor  
Utfall  495 000 kronor  
Projektslut  2017-12-31  
  

Strategi: Vi skapar förutsättningarna för en god och jämlik hälsa hos 
sörmlänningarna  
  
Projekt  Stöd till integrationsinsatser i länet  

  
Projektmål  Målet är att stimulera till och medverka i insatser som lyfter fram 

integrationen som en tillväxtfaktor. Fokus ligger på 
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medlemmarnas behov och att hitta möjligheter till samverkan i 
regionen kring frågan.  
  

Uppföljning av 
mål  

Kartläggning av nuläge och behov färdigställdes i början av året 
samt spreds i samband med färdigställandet. I samarbete med 
länsstyrelsens integrationsteam och några av regionförbundets 
nätverk genomfördes en konferens i oktober. Konferensens syfte 
var att sprida budskapet om att se integration som en tillväxtfaktor. 
Den baserades bland annat på den genomförda kartläggningen och 
utformades i samarbete med länsstyrelsen och Sörmlands 
Integrationsstrategnätverk. 
Regionförbundet har under hela året aktivt deltagit i 
Integrationsstrategnätverket och även upprätthållit ett tätt 
samarbete med länsstyrelsen. 

Budget   175 000 kronor  
Utfall  192 700 kronor  
Projektslut  2017-12-31  
  
Projekt  Jämställd regional tillväxt  

  
Projektmål  Målet är att inom regeringsuppdraget för jämställd regional tillväxt 

verka för att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå 
inflytande i det regionala tillväxtarbetet och på likvärdiga villkor 
få tillgång till de resurser som finns för regionala satsningar på 
hållbar tillväxt.  
  

Uppföljning av 
mål  

Under perioden har två prioriterade områden utvecklats: 
Prio1, kommunikationsinsatsen. Under året har ett 
kommunikationsmaterial tagits fram i samarbete med 
jämställdhetsnätverket JÄMKOM. En första 
spridningspresentation har genomförts som bildat en bas för vidare 
utveckling av spridningen. Vidare har spridning och utvidgning av 
kommunikationsmaterial planerats under perioden. 
Prio 2, Jämställdhetsintegrering av regionalfondsprocesser i 
samarbete med de andra ÖMS-länen. Inom detta projekt har en 
kartläggning gjorts samt en modell tagits fram och testats under 
året. Förutom det har en arbetskonferens planerats att äga rum i 
början av 2018. 
Förutom regeringsuppdraget har även beslut i regionstyrelsen 
tagits om en handlingsplan för jämställd och jämlik regional 
tillväxt. Några första insatser enligt planen har genomförts. 
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Budget   0 kronor (Helt projektfinansierat: intäkter 600 000 kronor från 
Tillväxtverket, kostnader 600 000 kronor).  

Utfall  800 kronor  
Projektslut  2018-12-31  
  
  Aktivitet  Politisk beredning för jämlik hälsa   

  
Aktivitetsmål  Målet med beredningen är att öka kunskapen om hälsosituationen 

i Sörmland och driva frågan om ett minskat gap i fråga om hälsa 
kontra ohälsa.  
  

Uppföljning av 
mål  

Beredningen har under perioden sammanträtt tre gånger. 
Beredningen har beslutat att delta med två representanter vid 
European Public Health Conference i Danmark i augusti. 
Beredningen och SKL har bjudit in politiker och tjänstemän i 
länet till en workshop för att arbeta med underlag till en nationell 
strategi för hälsa. Beredningen har också deltagit i dialogmöte 
inför framtagandet av den nya Sörmlandsstrategin. Beredningen 
har påbörjat ett analysarbete för att följa upp arbetet med hälsans 
bestämningsfaktorer och koppla det till det tvärsektoriella 
perspektivet. 
En av de mest avgörande faktorerna för jämlik hälsa är att man 
har ett arbete som försörjning och ingår i ett sammanhang med 
den tillhörighet det innebär.  

Budget   100 000 kronor  
Utfall  20 700 kronor  
  
  

Regionförbundets insatser utöver mål och strategier i Sörmlands-
strategin 2020  
  
Projekt  Morgonsoffor  

  
Projektmål  Målet är att öka kännedomen om Regionförbundet Sörmland i ett 

positivt sammanhang när det gäller företagande, marknadsföring 
och regional utveckling i Nyköping/Oxelösund, KFV-regionen 
(Katrineholm, Flen och Vingåker) och Gnesta samt stärka vårt 
varumärke.  
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Uppföljning av 
mål  

Regionförbundet har varit med och finansierat, planerat och 
genomfört totalt 16 Morgonsoffor i länet under det gångna året. 
Åtta i Nyköping/Oxelösund, fyra i KFV-området och fyra i Gnesta 
varav en av Gnestas soffor var en så kallad ”Sörmlandssoffa” som 
genomfördes den 1 september med drygt 200 deltagare och där 
regionförbundet stod som värd tillsammans med Gnesta kommun. 
Under året har regionförbundet även varit värd för en av sofforna i 
KFV-området och en av sofforna i Nyköping/Oxelösund. I den 
sistnämnda delade även samtliga arrangörer av soffan på ett 
gemensamt värdskap i slutet av året. 
Länets tre olika soffor har under det gångna året lockat cirka 1 650 
deltagare. 

Budget  100 000 kronor (Delvis externfinansierat: intäkter 150 000 kronor 
och kostnader 250 000 kronor)  

Utfall  131 300 kronor  
Projektslut  2017-12-31  
  
Aktivitet  Kraftsamling Sörmland  

  
Aktivitetsmål  Målet är att stärka länet genom en översyn av Sörmlands regionala 

samverkansbehov. Revidering av Sörmlandsstrategin planeras, 
inkluderande utredningar och fördjupade analyser. 
Regionförbundet ska även delta i Reglabs framsynsprocess 2017-
2018.  
  

Uppföljning av 
mål  

Dialogfasen i processen för revidering av Sörmlandsstrategin 
påbörjades 31 mars, därefter har länets kommuner, landsting, 
kollektivtrafikmyndigheten samt länsstyrelsen delgett 
projektgruppen sina synpunkter kring länets utmaningar och 
möjligheter. En remissversion av den reviderade strategin antogs 
av regionstyrelsen den 6 december.   
Under året har två (av projektets sammanlagt fyra) workshops 
genomförts med framsynsgruppen i Reglabs framsynsprocess 
2017-2018. Även chefs- och politikerseminarier har genomförts. 
Regionförbundet har deltagit i den gemensamma processen för att 
skapa en kommande region Sörmland. Arbetet har drivits i 
projektform där regionförbundets, landstingets och 
kollektivtrafikmyndighetens ledande politiker och tjänstemän varit 
styrande. 

Budget   1 820 000 kronor  
Utfall  1 164 800 kronor  
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Aktivitet   Stödstruktur för ett effektivt nyttjande av EU:s 
strukturfonder  
  

Aktivitetsmål  Målet är att stödja och underlätta för medlemmarna och andra 
aktörer att utnyttja befintliga EU-medel på ett effektivt sätt. En 
stödstruktur med både personella och ekonomiska resurser under 
hela programperioden ska fortsätta att byggas upp inom 
förbundskontoret.   
Mobilisering av både regionalfondsprojekt och socialfondsprojekt 
ska genomföras i länet och i Östra Mellansverige. Kunskap om 
EU:s möjliga finansieringsformer ska finnas på regionförbundet.  
  

Uppföljning av 
mål  

Regionförbundet medfinansierar en koordinator för det 
gemensamma strukturfondsarbetet i Östra Mellansverige (ÖMS). 
Inom länet tillhandahåller förbundet också hjälp och stöd till 
mobilisering av socialfondsprojekt. Under året har det inom ÖMS-
området uppstått ett extraordinärt behov av att mobilisera inom 
området CO2 och för gemensamma insatser inom 
socialfondsområdet. Dessa har regionförbundet valt att 
medfinansiera.  

Budget   2 000 000 kronor  
Utfall  1 083 800 kronor  
  
Aktivitet  Tematisk utvärdering  

  
Aktivitetsmål  I uppdraget att följa upp Sörmlandsstrategin 2020 ingår att årligen 

göra en tematisk utvärdering av insatser som gjorts över tid inom 
något av strategins målområden.    
  
Under 2017 är målet att utvärdera bredbandsutbyggnaden i länet.  
  

Uppföljning av 
mål  

Regionförbundet har genomfört en tematisk utvärdering av arbetet 
med bredbandsutbyggnad. Rapporten kommer att redovisas i 
början av 2018. Utvärdering 2016 kring besöksnäringen blev 
något senarelagd, varför delar av kostnaderna belastar 2017 års 
budget. 

Budget   300 000 kronor  
Utfall  429 800 kronor  
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Aktivitet   Sörmlandsdatabasen  
  

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

Uppföljning av 
mål  

Den årliga uppdateringen av databasen med uppgifter för 2015/ 
2016 genomfördes under våren. Enligt regionförbundets 
avtal med SCB ansvarar förbundet för utbildning och rådgivning 
i databashantering och sekretessregler för länets användare. 
Utbildningstillfällen anordnades i linje härmed under våren och 
hösten. Inför uppdateringen har offertunderlagen koordinerats med 
övriga län. SCB:s krav på sekretesshanteringen skärps också 
ytterligare.  Användare av databasen är, förutom Regionförbundet, 
Sörmlands samtliga kommuner och landstinget. 

Budget   125 000 kr (Delvis externfinansierad: intäkter 200 000 kronor och 
kostnader 325 000 kronor)  

Utfall  100 000 kronor  
  
Aktivitet   Nätverk för EU-samordnare  

  
Aktivitetsmål  Målet är att driva och utveckla nätverket för länets EU-

samordnare så att de kan stödja medlemmarnas politiker vid 
internationella kontakter på regional nivå och i 
strukturfondsarbetet.  
  

Uppföljning av 
mål  

Under året har inga nätverksträffar genomförts på grund av byte 
av administrativ handläggare. Mötena planeras återupptas under 
2018. 

Budget   50 000 kronor  
Utfall  0 kronor  
  
Aktivitet   Medlemskap i Stockholmregionens Europaförening (SEF) 

samt Nordiska skärgårdssamarbetet.  
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Aktivitetsmål  Utveckla regionförbundets engagemang och medlemskap i 
nämnda organisationer.   

Uppföljning av 
mål  

Regionförbundet har deltagit på styrelsemöten och 
informationstillfällen i SEF. Föreningen har tagit fram ett 
positionspapper kring nya sammanhållningspolitiken. 
Medlemskap i Nordiska skärgårdssamarbetet ingicks våren 2017.   

Budget   150 000 kronor  
Utfall  211 100 kronor  
  
  
Aktivitet   Reglab  

  
Aktivitetsmål  Medlemskap och deltagande i det nationella forumet för lärande 

om regional utveckling. I forumet möts bland annat regioner, 
myndigheter och forskare för att lära sig mer. Reglab driver 
gemensamma utvecklingsprojekt och fördjupar de regionala 
analyserna.  
  

Uppföljning av 
mål  

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

Budget    100 000 kronor  
Utfall  100 200 kronor  
  
Aktivitet   Övergripande extern kommunikation  

  
Aktivitetsmål  Målet med förbundets kommunikation är att stärka varumärket 

Regionförbundet Sörmland samt bidra till att nå regionförbundets 
mål i Sörmlandsstrategin 2020.  
  
I samband med en eventuell regionbildning ska berörda 
målgrupper veta att vi kan regional utveckling; vi kan Sörmland, 
vi har kompetensen och vi vet hur det går till. Detta sker ur tre 
perspektiv, för regionförbundet, för Sörmland och för den 
regionala utvecklingen i länet.  
  
Den externa kommunikationen sker bland annat genom våra 
främsta kanaler såsom nyhetsbrev och hemsida och inte minst 
genom alla de möten och nätverk som vi aktivt medverkar i.  
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Uppföljning av 
mål  

Under året har vi publicerat elva fullmatade nyhetsbrev. Hemsidan 
har uppdaterats kontinuerligt och veckans nyhet publiceras 
vanligtvis i slutet av veckan. Under året har vi även publicerat, i 
genomsnitt, minst tre inlägg på vår Facebooksida som nu har 
nästan 500 följare. Här har vi ökat antalet följare med drygt 100 
under det gångna året. 
 
2017 års varumärkesenkät visar att kännedomen om 
regionförbundet har ökat sedan den senaste mätningen och även 
förtroendet för våra medarbetare har ökat. 

Budget    1 250 000 kronor  
Utfall  772 000 kronor  
  

  
Aktivitet   Den gemensamma nämnden för samverkan inom socialtjänst 

och vård  
  

Aktivitetsmål  Nämnden är gemensam för landstinget och länets nio kommuner, 
med landstinget som värdkommun. Syftet är att tillvarata 
samverkanssynergier, öka effektivitet, förbättra kvalitet och skapa 
en så likvärdig service som möjligt inom regionen. Verksamheten 
delfinansieras av Regionförbundet Sörmland, vilket regleras i 
överenskommelse med nämnden.  

Uppföljning av 
mål  

NSV har haft sex sammanträden under året. Förutom beslut om 
verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan 2018 har 
nämnden fattat beslut om handlingsplaner, riktlinjer, yttranden och 
andra samverkansfrågor kring samtliga av nämndens målgrupper. 
På nämndens dagordning finns även informationspunkter som 
under 2017 handlat om patientnämndens arbete, 
hjälpmedelsfrågor, arbetet med vård- och omsorgcollege mm.  
 

Budget    2 700 000 kronor   
Utfall   2 700 000 kronor 
 
Projekt Ledningskonferens 2017 

 
Projektmål Syftet är att öka kunskapen om omvärlden och om hur Sörmland 

påverkas av de globala förändringarna. Ledningskonferensen 
ska även inspirera till nytänkande för Sörmland i ett 
storregionalt perspektiv samt utveckla relationerna mellan 
regionförbundet och dess medlemmar. 
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Målet är att genomföra en Ledningskonferens i enlighet med de 
riktlinjer regionstyrelsen beslutade om 2007. Ambitionen är att 
öka deltagarnas kunskaper om framgångsrika strategier, vilka 
resultat man har nått, vilka processer som har lett framåt och 
vilka erfarenheter man har fått.  
Ledningskonferensen kommer att genomföras den 3–5 oktober. 

Uppföljning 
av mål 

Ledningskonferensens inriktning var att studera modern 
samhällsplanering i framkant, särskilt gällande besöksnäring, 
näringslivsutveckling, infrastruktur och hållbarhet och med 
behållning för såväl kommuner, landsting som regionala organ. 
Konferensen förlades till Manchester i England. Kommunernas 
och landstingets styrelsepresidier deltog. Deltagarantalet 
uppgick till 49 personer, inklusive två inbjudna personer från 
STUA. Skriftlig dokumentation sammanställdes efter 
konferensen och en utvärdering genomfördes bland deltagarna. 

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

Utfall 108 200 kronor 
Projektslut 2017-11-28 

 

Politisk styrning 
Regionstyrelsen, det politiska organet för regional utveckling i Sörmland, består av 
33 ledamöter och lika många ersättare. Av de 33 kommer 22 från länets nio 
kommuner och 11 från landstinget. Regionstyrelsen har under 2017, det tredje året 
under innevarande mandatperiod, haft sex sammanträden, vid vilka följande externa 
aktörer har medverkat:  
 
• Sörmlands Turismutveckling AB, STUA: Lägesrapport, utökat arbete med 

destinationsutveckling 
• Progress Group: Tematisk utvärdering av det regionala turismuppdraget 
• Doff & co: Omvärldsspaning – fordonsindustrins nuläge och globala, nationella och 

regionala omvärldstryck 
• Almi företagspartner Stockholm Sörmland AB: Om Almi företagspartners 

verksamheter 
• MITC, Mälardalen Industrial Technology Center tillsammans med Almi 

företagspartner Stockholm Sörmland AB: FRiS-projektet, Framtidens industri i 
Sörmland 

• Energisk AB: Energiförsörjning – etablering i Sörmland 
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Regionstyrelsens arbetsutskott, vilket bereder styrelsens ärenden, har haft sex 
sammanträden under året. 
 
Styrelsens tidigare beredningar; kompetensberedningen, beredningen för 
infrastruktur- och bostadsfrågor samt beredningen för jämlik hälsa, har under året 
haft sex, sex respektive tre sammanträden. En fjärde beredning, styrgruppen för 
Sörmlandsstrategin, har startats under 2017 och haft fem sammanträden. Ett 
gemensamt sammanträde med samtliga beredningar hölls därutöver i oktober. 
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Förbundskontoret och det interna utvecklingsarbetet 
Förbundskontoret är regionförbundets tjänstemannaorganisation som leds av 
regiondirektören. Kontoret består av två enheter; enheten för regional utveckling med 
strateger och projektledare inom olika kompetensområden samt administrativa 
enheten, som ansvarar för förbundskontorets administration, strategisk 
kommunikation, stöd till den politiska ledningen och utveckling av interna rutiner. 
Därtill finns en funktion för regional analys. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hösten 2017 anpassades organisationen till behovet av HR-kompetens och 
ekonomistöd, varvid den administrativa enhetens chef även är HR-chef och en 
särskild ekonomfunktion rekryteras. Samtidigt flyttades tjänsten som 
kommunikationsansvarig till den administrativa enheten med titeln 
kommunikationschef. 
 
Arbete pågår med att utveckla de interna arbetsprocesserna tvärsektoriellt och 
därmed bättre ta tillvara kontorets kompetenser i ett helhetsperspektiv. 
 
Under året har utvecklingen av förbundskontorets IT-miljö fortsatt. Syftet är att med 
IT som verktyg stödja regionförbundets arbetsprocesser utifrån tillgänglighet, 
mobilitet och säkerhet och därmed medföra effektivitet. Kontorets personal är mobila 
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och arbetar även på andra ställen än på kontoret. Samarbetet med regionförbundets 
medlemmar och andra organisationer i och utanför länet har ökat. Regionförbundets 
IT-miljö behöver därför stödja det arbetssättet bättre. 
 
Sedan 2015 driver förbundskontoret ett löpande miljöarbete i syfte att tydliggöra och 
successivt minska kontorets miljöpåverkan. Miljöarbetet ska löpande följas upp 
internt i verksamheten och även rapporteras i delårs- och årsbokslut. Uppföljning 
görs genom mätning av nedanstående miljönyckeltal. 
 
Under 2017 har utfallet för nedanstående miljönyckeltal varit: 
 

• Elförbrukning på kontoret: 11 291 kWh 2017 (11 494 kWh, 2016) 
 

• Tjänsteresor med bil, kilometerantal:  
- Hyrbilar: 16 844 km 2017 (18 198 km, 2016).  
- Privata bilar, politiker och tjänstemän: 83 023 km 2017 (89 491 km, 

2016). 
 

• Kopiering och pappersförbrukning på kontoret:  
- Kopiering och utskrift: 126 355 ex 2017 (106 363 stycken, 2016, 

innehåller även skannade dokument).  
- Pappersförbrukning: 55 500 ex 2017 (75 000 stycken, 2016). 
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Regionförbundets resultat och finansiella mål 
Enligt kommunallagen 8 kap 5 § ska en kommun, varmed jämställs kommunal-
förbund, för sin verksamhet ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning. 
 
Regionförbundets finansiella mål: 
 

• Budget i balans (om inte synnerliga skäl finns). 
• Eget kapital på en nivå som ger finansiell handlingsberedskap, det vill säga  

12 miljoner kronor. 
• Nivån för kassalikviditet (betalningsförmåga på kort sikt) ska överstiga  

100 procent. Avser kvoten kortfristiga fordringar + kassa + bank och 
kortfristiga skulder.  

 
För regionförbundet gäller som finansiellt mål att i enlighet med kommunallagen (8 
kap 4 §) ha en budget i balans och intäkterna ska därmed överstiga kostnaderna. 
 
Undantag från kommunallagens krav att ha en budget i balans och att intäkterna 
därmed ska överstiga kostnaderna, får göras restriktivt om synnerliga skäl finns 
(Kommunallagen 8 kap 5 b §). Synnerliga skäl kan vara ett eget kapital med 
realiserbara tillgångar som överstiger vad som bedöms utgöra rimliga krav på 
finansiell handlingsberedskap.  
 
Sedan 2015 har den verksamhet inom socialtjänst och delar av hälso- och sjukvården 
i Sörmland som tidigare år ingått i regionförbundets verksamhet, övergått till en 
gemensam nämnd där landstinget är värdkommun. Regionstyrelsen har beslutat att 
regionförbundet under 2016 och 2017 ska lämna ett ekonomiskt stöd på 2,7 miljoner 
till nämnden, vilket för 2017 inryms inom förbundets driftbudgetram. 
 
Regionförbundets uppvisar ett överskott 2017 om 565 000 kronor, vilket ska 
jämföras med delårsbokslutets resultat om 340 000 kronor.    
 
Det egna kapitalet vid årets slut är 16,03 miljoner och överstiger därmed det 
fastställda målet på 12 miljoner. Kapitalet för 2016 var i årsredovisningen 15,46 
miljoner kronor. Kassalikviditeten för perioden är 235,7 procent och överstiger 
därmed målet på 100 procent. I budgetavstämningen nedan framgår avvikelser mot 
budget samt jämförelse med utfallet för 2016 för de olika områdena. 
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Budgetavstämning i mkr 
 

Utfall 2017 Budget 2017 
 

Budget- 
avvikelse  

Utfall 2016  

Intäkter      
Medlemsavgifter 40,79 40,79 0,00 38,62  
Ersättning personal Länsstyrelsen 2,03 2,00 0,03 2,00  
Externa intäkter projekt och 
aktiviteter huvudverksamhet 6,91 4,68 2,80 5,77  
Övrigt1 0,47 0,30 0,17 0,17  
Summa 50,20 47,77 2,43 46,56  
      
Projektfinansiering statliga 
regionala medel 1:1 
Tillväxtverket2 15,51 15,51 0 15,11  
Summa 15,51 15,51 0 15,11  
      
Summa intäkter 65,71 63,28 2,43 61,67  
      

Kostnader  
 

   
Huvudverksamhet -42,41 -41,46 -0,95 -37,96  
Politisk styrning  -2,23  -2,30  0,07 -2,25  
Förbundskontoret -19,86 -18,70 -1,16 -19,07  
Övrigt3  -0,65 -0,78  0,13 -1,06  
Summa kostnader -65,15 

 
-63,24 -1.91 

 
-63,04  

      
Resultat 0,56 0,04 0,52 -1,37  

 
  

                                                 
1 Bland annat ränteintäkter, ersättning för strukturfondspartnerskapet, externa föreläsningar och 
försäljning inventarier.   
2 Särskild projektbudget. De statliga regionala medlen ingår inte i regionförbundets  
budgetomslutning.  
3 Bland annat medlemsavgift för Mälardalsrådet, kommunchefsträffar, regionfrågan och utredning av 
FoU. 
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Huvudverksamhetens ekonomi 
Huvudverksamhetens kostnader har varit något högre än budget, men samtidigt har 
intäkterna varit högre än budgeten.  
 
Förbundets totala nettokostnader för huvudverksamheten uppgick till 33,9 miljoner 
kronor, vilket är en ökning med 3,2 miljoner kronor jämfört med föregående år.  
 
Finansieringen har skett främst med det statliga så kallade 1:1-anslaget som utbetalas 
via Tillväxtverket samt med regionförbundets egna budgeterade medel.  
 
Huvudverksamhetens nettokostnader var i regionförbundets budget fastställda till 
19,29 miljoner kronor för hela året (23,97 miljoner kronor i kostnader och 4,68 
miljoner kronor i externa intäkter). Till detta i budgeten kom de statliga, regionala 
utvecklingsmedlen på 15,51 miljoner kronor som regionförbundet disponerar för 
projektverksamhet (1:1-anslaget). Dessa medel ingår inte i förbundets 
budgetomslutning utan är en särskild projektbudget där regionförbundet har 
beslutanderätt över anslaget samt administrerar och redovisar utfallet till 
Tillväxtverket.  
 
Under 2016 beslutade regeringen att öka 1:1 anslaget för Sörmland från 12,48 
miljoner (2015) till 15,51 miljoner för 2016. Projekten som fått stöd från anslaget 
finns med i verksamhetsplanen för 2017. 
 
Inrapportering av genomförda, förbrukade projektmedel har skett till Tillväxtverket 
och regionförbundet har fått del av det anvisade regionala, statliga utvecklings-
anslaget med 15,29 miljoner kronor. 
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Ekonomisk sammanställning av huvudverksamheten 
 

Mål Budget 
helår 

Utfall  
Helår 

Prognos i 
delårsbokslut 

Avvikelse 
budget-  
utfall 

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

2 300 000 1 807 800 2 100 000 492 200 

Mål 2 - Sörmland har 
starka samband med 
omvärlden 
 

3 840 000 4 439 600 3 790 000 -599 600 

Mål 3 - Sörmland har 
ett konkurrenskraftigt 
näringsliv 
 

19 485 000 19 914 500 19 285 000 -429 500 

Mål 4 - Sörmland har 
hållbara och 
attraktiva livsmiljöer 
 

1 250 000 958 000 750 000 292 000 

Övriga insatser 
 

8 695 000 6 801 200  8 835 000 1 893 800 

TOTAL   
NETTOKOSTNAD 
 

35 570 000 33 921 100 34 760 000 1 648 900 

 

Kommentar till utfall, prognos och budgetavvikelser  

Huvudverksamheten når inte budgeterat resultat utan uppvisar ett överskott. Detta 
beror delvis på att avsatta medel för Sörmlandsstrategin inte  har förbrukats. 
Härutöver har några projekt med extern finansiering högre intäkter än kostnader. 

Mål 1 
De två ESF-projekten "Arbetsplatsintegrerat lärande" och "#Jagmed" har finansiering 
från ESF-rådet. Det ena redovisar vid bokslutstillfället ett positivt resultat och det 
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andra ett negativt resultat. Båda projekten bedöms dock vara i balans vid 
projekttidens slut. Mobilisering av ESF-projekt har under året intensifierats då 
Socialfondens medel inte använts enligt plan. Regionförbundet har därför lagt ner 
mer arbete för att få till projekt än vad som var budgeterat.  

Mål 2  
Flera av målområdets aktiviteter kom inte att påbörjas förrän under senare delen av 
året då framtagandet av en ny länstransportplan tagit mycket personella resurser i 
anspråk. Några aktiviteter uteblev också helt. Det storregionala samarbetet i 
Mälardalsrådets "En bättre sits" genererade inga kostnader under året. Beredningen 
för infrastruktur och bostadsfrågor träffades ett flertal gånger men hade inga 
aktiviteter som belastade budgeterade medel. Satsningen på digitalisering av 
länstransportplanens treårsplaner har fortskridit betydligt snabbare än förväntat och 
har också kostat mer än budget. Under slutet av året påbörjades ett nytt 
digitaliseringsinitiativ som beräknas löpa 2018 - 2020. Uppstartskostnader om en 
miljon kronor belastar årets resultat. 

Mål 3  

Inom ramen för innovationsarbetet har inriktningen mot styrkeområdena från 
strategin för smart specialisering fått genomslag. Tydligast är styrkeområdet industri 
där flera initiativ har startats både inom länet och gemensamt i Östra Mellansverige. 
Här har medel både från nationellt håll och EU:s strukturfonder beviljats och bidragit 
till finansieringen av aktiviteterna. Dessa kommer att utbetalas i efterhand mot 
redovisade kostnader. Det har medfört att kostnaderna i vissa fall har överskridit 
budget och i andra fall har aktiviteterna kommit i gång sent och inte genererat de 
kostnader som budgeterats i år. I övrigt följer insatserna inom målområdet den 
budget som lagts.   

Mål 4  

Arbetet med regional fysisk planering har samordnats med projektet kring 
framtagandet av en ny Sörmlandsstrategi och delar av kostnaderna redovisas där. Det 
gäller bland annat visualisering av data. De insatser som gjorts inom området 
storregionalt samarbete har inte genererat de kostnader som 
budgeterats.  Beredningen för jämlik hälsa har träffats under året men hade inga 
aktiviteter som belastade budgeterade medel.  

Insatser utöver Sörmlandsstrategins mål  
I posten Kraftsamla Sörmland ingick både aktiviteter för regionbildningen och 
revidering av Sörmlandsstrategin. Vad gäller Sörmlandsstrategin har inte alla 
aktiviteter för detta som planerats genomförts under året då projektet löper till juni 
2018. Några större kostnader för regionbildningen har inte uppstått under året. De 
avsatta medlen för EU:s stödstruktur har bl a nyttjats för att samordna det ÖMS-
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övergripande arbetet samt för att mobilisera fler projekt under socialfonden samt 
regionalfondens område för CO2-snål ekonomi. Det upplevs fortfarande som svårt 
att hitta lämpliga projektägare bland våra medlemmar och övriga aktörer i länet. Här 
har inte hela budgetposten nyttjats. Ett initiativ har tagits inom ÖMS-länen för att 
engagera större städer som projektägare. Den tematiska utvärderingen 2016 kom 
igång sent, varför även dessa kostnader belastar 2017 års resultat. Uteblivna 
kommunikationsaktiviteter medför ett visst överskott.  

Politiska styrningens ekonomi 
Kostnaderna för den politiska styrningen avser sammanträdesarvoden till 
regionförbundets förtroendevalda, fasta arvoden till styrelsens presidium och 
arbetsutskott samt övriga kostnader relaterade till det politiska uppdraget. Kostnader 
för regionförbundets revisorer, arvoden till politiker i kompetensberedningen, 
beredningen för infrastruktur- och bostadsfrågor, beredningen för jämlik hälsa och 
beredningen som styrgrupp för Sörmlandsstrategin samt representation i Nordiska 
Skärgårdsstiftelsen ingår också.  
 
För år 2017 var 2,30 miljoner kronor budgeterade för den politiska styrningen och 
utfallet blev knappt 2,27 miljoner kronor.  
 

Förbundskontorets ekonomi och personalredovisning 
Årsbudgeten för förbundskontorets kostnader uppgår till 19,78 miljoner kronor. 
Kostnaden för förbundskontoret blev 20,97 miljoner kronor. I prognosen vid 
delårsbokslutet beräknades ett utfall vid årets slut på 18,55 miljoner. Kostnaderna 
blev cirka 1,19 miljoner kronor högre i jämförelse med budget. Det förklaras främst 
av en extra avsättning till pensionsstiftelsen (se vidare om pensionsskuld).  

Personal 
Den huvudsakliga kostnaden för förbundskontoret är personalkostnader. Personal-
kostnaderna för förbundskontoret var 2017 budgeterade till 15 miljoner kronor och 
resultatet blev 18,38 miljoner kronor. Det beror på beslutade nyrekryteringar i 
samband med kraftsamlingsarbetet samt en extra avsättning till pensionsstiftelsen.  
 
Antalet tillsvidareanställda vid kontoret var vid årets slut 20 personer, varav fjorton 
kvinnor och sex män. Regionförbundet har också kompletterat sin fasta bemanning 
med tidsbegränsade anställningar för olika projekt.  
 
Sjukfrånvaron har varit 4,79 procent, vilket är lägre jämfört med föregående år (5,10 
procent, 2016).  Regionförbundet är anslutet till företagshälsovården och 
subventionerar kostnaden för olika friskvårdsaktiviteter. Det finns också en process 
för hur rehabilitering ska ske.  
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Statlig ersättning för personal 
Länsstyrelsen överförde även under 2017 statliga medel till regionförbundet på 2,03 
miljoner kronor, vilket är beräknat utifrån kostnaden för tre handläggartjänster. 
 

Pensionsskuld  
Den framräknade pensionsskulden för regionförbundet uppgick vid 2017 års slut till 
cirka 15,01 miljoner kronor samt 0,51 miljoner för den avgiftsbestämda delen. 
 
Behållningen i SKL:s pensionsstiftelse, där regionförbundets pensionsreserv är 
placerad, har under året ökat med cirka 854 000 kronor och uppgick vid årsskiftet till 
15,04 miljoner kronor. I och med att räntorna spås ligga kvar på låga nivåer, är 
förväntningarna blyga för 2018 års avkastning från stiftelsens ränteportfölj. En 
avsättning med 2,1 miljoner kronor föreslås. 
 

Övriga kostnader 
Övriga kostnader för förbundskontoret som till exempel kostnader för lokaler, 
kontorsmaterial och tjänster var budgeterade till 3,7 miljoner. Utfallet är 2,59 
miljoner.  
 
Förbundet har under året köpt tjänster för bland annat löne- och ekonomi-
administration samt för drift och underhåll av datasystem och datakommunikation. 
Även kontorstjänster i form av bland annat post- och kopieringsservice har köpts 
externt. Regionförbundet hyrde under året lokaler av Klövern Magasinet AB. 
 

Allmänna redovisningsprinciper 
Regionförbundet Sörmland tillämpar Kommunal Redovisningslag (KRL) och följer 
de förslag och rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning (RKR) 
lämnar liksom övrig redovisningspraxis. 
 

Årsredovisningen 
Årsredovisningen är uppställd enligt KRL, men uppställningen på resultaträkningen 
är annorlunda eftersom verksamheten finansieras med medlemsavgifter och olika 
former av uppdragsintäkter. Den använda uppställningsformen bedöms ge en mer 
rättvisande bild av verksamhetens utfall. 
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Värderingsprinciper 
Tillgångar, avsättningar och skulder tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärdet 
med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för gjorda avskrivningar 
samt eventuella nedskrivningar. Erhållna investeringsbidrag reducerar 
anskaffningsvärdet. 
 

Avskrivningar 
Som anläggningstillgångar avses investeringar med en ekonomisk livslängd på minst 
tre år. 
 
Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider: 
Datorer och inventarier - fem år. 
 

Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier och räntebärande värdepappersinnehav tas upp till anskaffningsvärde eller till 
beräknat marknadsvärde om detta är lägre. 
 

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

Pensionsförpliktelser 
KLR anger att det endast är nyintjänade pensionsförmåner från och med 1998 som 
ska redovisas som avsättning i balansräkningen (blandmodellen).  
 
Regionförbundets samtliga pensionsförpliktelser är intjänade efter 1998. 
Regionförbundet har avsatt medel i SKL:s pensionsstiftelse och tillgångarna där 
överstiger beräknad skuld i bokslutet 2017. 
 

Ansvarsförbindelser 
Leasingavgifter enligt befintliga kontrakt redovisas som åtagande och ska betalas 
inom ett till fem år. 
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Leasingavtalen betraktas som operationella, och redovisas under övriga ansvarsför-
bindelser. Inget av leasingavtalens längd överstiger tre år. En tilläggsupplysning om 
leasingavtal och deras giltighetstid redovisas enligt rekommendationen från RKR. 
 

Bidrag 
Regionförbundet beviljar bidrag för projekt i samband med att verksamhetsplanen 
beslutas och även löpande under året. Kostnaden för bidraget bokförs när utbetalning 
sker i samband med att regionförbundet har fakturerats eller bidrag har rekvirerats 
från projektet. Det innebär att regionförbundet kan ha åtagande för beviljade medel 
som inte utbetalats. 
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Resultaträkning  (tkr) Not 2017 2016 
    

Rörelsens intäkter mm     
Nettointäkter 1 65 647 61 519  
Övriga rörelseintäkter 2 59  155  

     
Summa intäkter mm  65 705  61 674  

     
Rörelsens kostnader     
Övriga externa kostnader 3 -42 406  -41 905  
Personalkostnader 4 -22 577  -21 015  
Avskrivningar 5 -128  -110  

     
Summa rörelsens kostnader  -65 111  -63 030  

     
Rörelseresultat  594  -1 355  

     
Resultat från finansiella poster     
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  -3 10  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -25  -19  

     
Summa resultat från finansiella poster  -29  -10  

     
Resultat efter finansiella poster  565  -1 365  

     
Periodens resultat   565  -1 365  

     
     
     

Balanskravsutredning     
     

Redovisat resultat enligt resultaträkning  565 -1 365 
Avgår realisationsvinster, mm     

     

Justerat resultat enligt balanskrav KRL 4 § 4  565  -1 365  
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Balansräkning (tkr) Not 2017-12-31 2016-12-31 
    

TILLGÅNGAR    
    

Anläggningstillgångar     
Inventarier, datorer och installationer 6 407  431  
Finansiella anläggningstillgångar 7 519  519  
Summa anläggningstillgångar  926  950  

     
Omsättningstillgångar     
Kundfordringar 8 2 895  2 935  
Övriga fordringar 9 970  886  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 3 247  3 180  
Likvida medel 11 14 747  11 988  
Kortfristiga placeringar 12 6 112  6 126  
Summa omsättningstillgångar  27 971  25 116  

     
SUMMA TILLGÅNGAR   28 897  26 066  

     
     

SKULDER OCH EGET KAPITAL       
     

Eget kapital 13 16 029  15 465  
- därav periodens resultat  565  -1 365  

     
Avsättningar    14 1 000  0  

     
Långfristiga skulder  0  0  

     
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder 15 5 143  5 601  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 6 725  5 000  
Summa kortfristiga skulder  11 867  10 601  

     
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL   28 897  26 066  

     
Ställda panter     

     
Ansvarsförbindelser 31 dec     

Pensionsförpliktelser enl Skandia  17 18 656  
 

16 958  
Tillgångar i pensionsstiftelse    17 140  14 186 
Regionförbundets leasingavtal är operationella    18 2 393 939 
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Kassaflödesanalys  (tkr)   2017 2016 
    
Likvida medel vid periodens början 1 jan  18 114  11 093 
     
Periodens resultat  565 -1 365 
Avskrivningar som belastar detta resultat  128  110  
Summa tillförda medel  693  -1 255  
     
Förändring av rörelsekapital exkl likvida medel     
Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga 
fordringar  -110  11 825 
Minskning (-) eller ökning (+) av kortfristiga 
skulder  1 266  -3 193 
Summa förändring av rörelsekapital  1 156 8 632  
     
Medel från den löpande verksamheten  1 849  7 377  
     
     
Nettoinvesteringar     
Investeringar i aktier och andelar  0  0  
Investeringar i övriga anläggningstillgångar  -104  -355  
Summa nettoinvesteringar  -104  -355 
     
FINANSIERING     
Ökning (-) eller minskning (+) av långfristiga 
fordringar  0  0  
Minskning (-) eller ökning (+) av långfristiga 
skulder  1 000  0  
Summa finansiering  1 000  0  
     
Förändring av likvida medel  2 745  7 022  
     
     
Likvida medel inkl kortfristiga placeringar vid 
årets slut  20 859 18 114 
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Noter 
  

  2017 2016 
Not 1 Nettointäkter    
 Medlemsavgifter4 40 786  38 618 

 Regionala medel länsstyrelsen 2 028  1 997 
 Uppdragsintäkter och regionala medel 22 779  20 892 
 Övriga bidrag 53  13 
 Summa nettointäkter 65 647     61 519 
     

Not 2 Övriga rörelseintäkter    
 Konferensintäkter 0 18 

 Övriga intäkter 59 137 
 Summa övriga rörelseintäkter 59 155 
     

Not 3 Övriga externa kostnader    
 Bidrag och medfinansiering -19 715  -17 230  

 Konsultkostnader för projekt -15 057  -16 984  
 Gemensamma konsultkostnader -329  -285  
 Lokalkostnader -945  -888  
 Kontors och förbrukningsmaterial -522  -533  
 Reparation och underhåll -71  -112  
 Datakommunikation, telefon, porto och kopiering  -266  -256  
 Redovisning-, löne- och revisionstjänster -681  -494  
 Konferenser och sammanträden som arrangerats -1 741  -1 902  

 Resekostnader -767  -1 184  
 Information -910  -816  
 Övriga kostnader -1 402  -1 222  
 Summa övriga externa kostnader -42 406  -41 905  

     
    

                                                 
4  

Medlem Avgift för 2017 
helår (kr) 

Medlem Avgift för 2017 
helår (kr) 

Landstinget Sörmland 32 378 848  Flens kommun 496 842 
Eskilstuna kommun 3 078 614 Trosa kommun 338 094 
Nyköpings kommun 1 589 884 Oxelösunds kommun 322 553 
Katrineholms kommun 1 010 059 Gnesta kommun 305 923 
Strängnäs kommun 998 016 Vingåkers kommun 267 358 
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Not 4 Personalkostnader    
 Löner och ersättningar till anställda -12 364  -11 766  

 Arvoden, uppdragstagare -1 229  -1 210  
 Bilersättningar, traktamenten -330  -433  
 Delsumma löner och ersättningar -13 923  -13 409  
     

 Sociala avgifter enligt lag och avtal -5 015  -4 465  
 Pensionskostnader -2 956  -2 230  
 Övriga personalkostnader -684  -910  
 Summa soc. Avgifter och pensioner -8 654  -7 606  
     

 Summa personalkostnader -22 577  -21 015 
     

 Medelantalet anställda, sjukfrånvaro m m    
     
 Antal tillsvidareanställd Antal Antal 

 Män 6 5  
 Kvinnor 14 13  
 Totalt 20 18  
     

 Sjukfrånvaro i %    
 Ålder    
 0-29 0,00% 0,00% 

 30-49 3,24% 4,75% 
 50 1,55% 0,36% 
 Totalt 4,79% 5,10% 
     

 Män 0,20% 0,20% 
 Kvinnor 4,59% 4,90% 
 Totalt 4,79% 5,10% 
  

 
 

 Varav sjukfrånvaro > 60 dagar av total sjukfrånvaro 73,04% 87,80% 
     

Not 5 Avskrivningar    
 Årets avskrivningar -128  -110  

 Nedskrivningar 0  0  
 Summa avskrivningar -128  -110  
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Not 6 Materiella anläggningstillgångar     
 Ingående ack. anskaffningsvärde 1 161  806  

 Årets anskaffningar 104  355  
 Utrangeringar, försäljningar m m -456  0   
 Utgående ack. anskaffningsvärden 809  1 161   
      

 Ingående ack. avskrivningar -730  -620  
 Årets avskrivningar -128  -110  
 Utrangeringar, försäljningar m m             456                  0   

 Utgående ack. avskrivningar -402  -730  
      

 Utgående planenligt restvärde 407  431  
      

Not 7 Finansiella anläggningstillgångar, aktier     
 Nyköping-Östgötalänken Aktiebolag org nr  20  20   

 556612-6636 ägarandel 18,6%     
 ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB     
 Org.nr 556141-8392 ägarandel 8,5% 499  499   

  519  519   
      

Not 8 Kundfordringar 2 895 2 935 
     
Not 9 Övriga fordringar     
 Redovisad moms 966  882  

 Övriga fordringar 4  4   
  970  886  

     
Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter     

 Förutbetalda kostnader övrigt 900  900  
 Upplupna intäkter projekt 1 796  2 054  
 Upplupna intäkter övrigt 0  24  
 Periodiserade leverantörsfakturor 551  202   
  3 247  3 179   

     
Not 11 Likvida medel     
 Bankmedel likvidkonto 14 746  11 988   

 Handkassa 1  0  

 Summa 14 747  11 988  
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Not 12 Kortfristiga placeringar    
 Penningmarknadsfond Mega 6 112  6 126  

     
Not 13 Eget Kapital    
 Ingående eget kapital 15 465  16 830 

 Periodens resultat 565  -1 365  
 Utgående eget kapital 16 029  15 465 
    

Not 14 Avsättningar   
 Andra avsättningar       -1 000               0                                 

Not 15 Leverantörsskulder   
 Enligt leverantörsreskontrajournal 31 dec          5 143          -5 601 
     

Not 16 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter    
 Personalens källskatt -386  -379 

 Upplupna sociala avgifter och pensioner -2 965 -2 122 
 Semesterlöneskuld och upplupna löner -814  -989  
 Upplupna kostnader -1 725  -910  
 Förutbetalda intäkter -835  -600  
 Summa -6 725  -5 000  
        

Not 17 Pensionsförpliktelser    
 Avsatt till pensioner 15 014  13 647 

 Löneskatt 24,26 % 3 642  3 311 
 Summa 18 656 16 958 
     

 Pensionsreserv i SKL:s pensionsstiftelse 15 040 12 920 
 Avsättning i bokslut 2 100  1 266  
 Summa 17 140  14 186 
     

Not 18 Leasingavtal mm    

 

Regionförbundets samtliga leasingavtal är 
operationella. Inget av leasingavtalen överstiger  
3 år. 2 393  939  
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Regionförbundet Sörmland 
 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2017-12-31 
KPMG AB 
 2018-03-26 

1 Inledning och syfte 
Vi har på uppdrag av revisorerna i Regionförbundet Sörmland granskat intern kontroll, 
bokföring och förvaltning i förbundet för räkenskapsåret 2017. Rapporten innehåller 
iakttagelser från bokslutsgranskningen med avseende på väsentliga poster, och för 
övriga poster endast om det ansetts nödvändigt mot bakgrund av utförda noteringar i 
samband med granskningsarbetet.  

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

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

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

Med rättvisande avses: 
 att tillgångar och skulder existerar och avser förbundet, 
 att tillgångar och skulder värderats och klassificerats korrekt, 
 att förbundets samtliga tillgångar och skulder medtagits, 
 att inkomster och utgifter i allt väsentligt periodiserats korrekt, d v s avser verksam-

hetsåret. 
 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. 
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 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2017-12-31 
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2 Förvaltningsberättelsen 
Förvaltningsberättelsen ska enligt den kommunala redovisningslagen (kap 4) ge en 
samlad bild över förbundets utveckling under året samt framtida utveckling. Vidare ska 
förvaltningsberättelsen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den 
budget som fastställts för verksamheten samt ange på vilket sätt ett eventuellt 
underskott ska regleras. Uppgift om personalförhållanden och sjukfrånvaro skall 
lämnas.  
 
Förvaltningsberättelsen ska även innehålla en samlad redovisning av förbundets 
investeringsverksamhet samt en utvärdering av målen för god ekonomisk hushållning.   

2.1 Finansiella mål 
Förbundets finansiella mål är följande: 
 
 Budget i balans 
 Eget kapital på minst 12 mnkr 
 Kassalikviditet överstigande 100 % 

Årets resultat uppgår till 565 tkr och balanskravet är uppfyllt.  
 
Eget kapital uppgår till 16 mnkr och målet är uppfyllt. Även målet för kassa likviditet är 
uppfyllt (236 %).  
 
För övrigt bedöms förvaltningsberättelsen ge en tydlig bild av de verksamheter som 
förbundet bedriver. 

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

3 Resultat- och balansräkning 
3.1 Resultaträkning 
Förbundet redovisar ett positivt resultat på 565 tkr jämfört med -1 365 tkr för år 2016. I 
delårsbokslutet per 31 augusti prognostiserades ett resultat på 340 tkr vid årets slut.  
 
Årets intäkter uppgår till 65 705 tkr (föregående år 61 674 tkr) att jämföra med 
budgeterade intäkter på 63 280 tkr. Avvikelsen mot budget förklaras främst med högre 
intäkter avseende projektfinansierade statliga regionala medel och externa intäkter för 
projekt och aktiviteter för huvudverksamhet. 
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Verksamhetens kostnader uppgår till 65 150 tkr (föregående år 63 030 tkr) att jämföra 
med budgeterade kostnader på 63 270 tkr. Kostnadsökningen jämfört mot budget är 
framför allt hänförlig till huvudverksamheten samt Förbundskontoret. 

3.2 Balansräkningen 
Nedan kommenteras iakttagelser från granskning av balansposter. 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till ett bokfört värde av 407 tkr (föregående 
år 431 tkr). Årets investeringar uppgår till 104 tkr. 
 
Vår bedömning är att avskrivningstiderna följer gällande redovisningsprinciper. En 
analys har gjorts av resultatkontona för bokföring av förbrukningsinventarier. Det finns 
inga väsentliga anmärkningar.  

Kundfordringar 

Årets kundfordringar uppgår till 2 895 tkr (föregående år 2 935 tkr). Kundfordringarna 
har stämts av mot reskontran utan väsentlig anmärkning. Vi har även granskat 
eventuellt behov av reserveringar och bedömt att det inte finns något behov.  

Övriga fordringar 

Kortfristiga fordringar uppgår till 4 217 tkr (föregående år 4 066 tkr). De största 
förändringen jämfört med föregående år beror på högre förutbetalda intäkter för projekt 
som kommer att avslutas under 2018. 

Kassa, bank och kortfristiga placeringar 

Likvida medel 14 747 tkr (11 988 tkr) är högre än föregående år och förklaras med 
lägre upplupna kostnader föregående år jämfört med i år då motsvarande var 
inbetalade. Posten har stämts av mot engagemangsbesked. Kortfristiga placeringar 
6 112 tkr (6 126 tkr) ligger i nivå med föregående år och har stämts av mot underlag 
från bank.  

Leverantörskulder 

Vi har granskat posten mot reskontran och även utfört en åldersanalys på 
leverantörsskulderna i syfte att säkerställa att förbundet inte har gamla oreglerade 
skulder som uppgår till väsentliga belopp. Inga belopp har noterats i åldersanalysen.  
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Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Posten består av personalrelaterade kostnader på 4 165 tkr (föregående år 3 490 tkr) 
samt övriga poster 2 560 tkr (1 510 tkr). Vi har utfört periodiseringskontroll för att 
säkerställa att kostnaderna och intäkterna hänför sig till rätt år och har noterat att en 
faktura som inkom under januari 2018 från Nyköpings kommun om 179 tkr som avser 
lönekostnader för mars-april 2017 inte blivit periodiserad. Böckerna var stängda vid 
ankomsten av faktura och därav är ingen reservering gjord.  

Eget kapital 

Balanserade vinstmedel från tidigare år uppgår till 15 465 tkr (59 % soliditet). Årets 
resultat visar ett överskott på 565 tkr och balanserade vinstmedel uppgår till 
16 029 tkr per balansdagen vilket innebär en soliditet på 55 %. I budgeten för 
2017 har styrelsen beslutat om ett kapital på minst 12 000 tkr och målet är härmed 
uppfyllt.  

Allmänt 

Årets överskott har beslutats hanteras så att 2,1 mnkr sätts av till extra 
pensionsavsättning och 1 mnkr överförs till 2018 och ska användas för ett 
digitaliseringsprojekt.  

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

 Bokslutsprocessen 
 Intäktsprocessen 

Vi har även tagit del av och läst samtliga protokoll, granskat moms och andra skatter 
och avgifter på helårsbasis.  
 
Inga brister noterats och den interna kontrollen bedöms på en övergripande nivå som 
tillfredsställande 

 

KPMG, den 26 mars 2018 

 

 

 

 

Susann Eriksson       

Auktoriserad revisor        
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Prövning av frågan om ansvarsfrihet för 
samordningsförbundet RAR 2017 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beviljar Samordningsförbundet RAR ansvarsfrihet för år 2017.  
 
 
Sammanfattning 

Trosa kommun är medlem i samordningsförbundet RAR vars syfte är att verka för 
att främja samverkan mellan myndigheter och organisationer i länet inom området 
arbetsinriktad rehabilitering. Förbundet finansieras med 25 procent av länets 
kommuner, 25 procent av Landstinget och 50 procent av Försäkringskassan. 

Årsredovisning för samordningsförbundet har upprättats och granskats av 
förbundets revisorer. Revisorerna tillstyrker i upprättad revisionsberättelse att 
förbundets ledamöter bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
Förbundet redovisar ett positivt resultat med 0,7 Mkr 2017.  

Trosa kommun har delgivits samordningsförbundets årsredovisning och 
revisorernas revisionsberättelse och föreslår att ledamöterna i förbundet beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

 
 
 
Marlene Bernfalk 
Ekonomichef 
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Budget 2019 för samordningsförbundet RAR i Sörmland 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundet RAR:s budget för 2019.  
 
________ 
 
 
Sammanfattning 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har 2018-04-12 kommit in med en 
hemställan till förbundets medlemmar om att fastställa 2019 års budget för 
förbundet. Vid samordningsförbundets medlemsmöte föreslås budgeten vara 
oförändrad med totalt 16 Mkr.  
 
Sörmlands kommuner svarar för 25 procent av medlemsinsatserna, totalt 4 000 tkr. 
Varje kommuns medlemsinsatser baseras på antal invånare 16-64 år 1 november 
2017. För Trosas del innebär det en kostnad på 170 871 kr, vilket är en ökning med 
knappt 4 tkr jämfört med budget 2018. Landstinget svarar för 25 procent av 
medlemsinsatserna och staten för 50 procent. 
 
 
Marlene Bernfalk 
Ekonomichef 
 
 
Bilagor 
Fastställande av 2019 års budget för samordningsförbundet RAR i Sörmland. 
 
Beslut till 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland 
Ekonomienheten  
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www.trosa.se 















 
Kommunkontoret 
Marlene Bernfalk 
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Verksamhetsplan med budget 2019 för 
Kollektivtrafikmyndigheten 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner Kollektivtrafikmyndighetens fastställda budget 
2019 med flerårsplan 2020-2021 avseende länsgemensamma kostnader.  
 
2. Kommunfullmäktige godkänner att Kollektivtrafikmyndigheten fastställer budget 
avseende trafikkostnader och biljettintäkter i november 2018 med Trosa kommuns 
trafikbeställning som grund. 
 
________ 
 
Sammanfattning 
Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-2021) behandlas hos myndigheten vid 
två tillfällen. Verksamhet och budget för länsgemensamma aktiviteter och 
kostnader behandlades 3 maj.  I november kompletteras budgeten med de 
trafikbeställningar som medlemmarna ingivit.  
 
Kollektivtrafikmyndigheten hade samråd med Trosa kommun 21 mars inför 
kommunens trafikbeställning för 2019. Kommunerna ansvarar för lokal 
landsbygdstrafik med buss samt särskild kollektivtrafik.  
 

Bilagor 

Kollektivtrafikmyndighetens budget 2019 med flerårsplan 2020-2021 inklusive 
protokoll från direktionsmöte 2018-05-03. 

 

 
Johan Sandlund    Marlene Bernfalk  
Kommunchef    Ekonomichef 
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Sammanfattning  
Perioden kommer att präglas av att det 2019 med största sannolikhet konstitueras en nybildad 
Region Sörmland, vilken har hög påverkan på myndighetens organisation men lägre påverkan på 
verksamheten i sig. Under planperioden är det därför aktuellt med ett omfattande och detaljerat 
förberedelsearbete i syfte dels att skapa någonting nytt, dels att ge bästa möjligheter till fortsatt 
medborgar- och samhällsnyttofokus genom förändringsprocessen. 

Bilateralt behöver starka band fortsätta knytas, utöver Stockholm och Södertälje, mellan attraktiva 
noder såsom Eskilstuna-Västerås/Örebro, Nyköping-Norrköping/Linköping, 
Flen/Katrineholm/Norrköping och Strängnäs-Enköping/Uppsala. 

Inom medborgarperspektivet ska Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet skaffa bättre kunskap om vad 
kunderna efterfrågar för att sedan bättre matcha detta mot tjänsteerbjudanden. Under perioden 
kommer ett uppsökande arbete att bedrivas gentemot företag, organisationer och invånare för att i 
dialog skaffa kunskap om de olika målgrupperna med målet att hitta erbjudanden och tjänster som 
är relevanta och attraktiva. De bästa ambassadörerna är våra befintliga resenärer som 
rekommenderar vår tjänst till andra och insatser för att stärka ambassadörskapet kan behöva göras 
under perioden. Myndigheten kommer dessutom att fortsätta förbättra tjänsten genom att använda 
och utveckla befintliga tekniska system, både vad gäller trafikinformation och köp av produkt. 
Genom att fortsätta kommunicera, och utöka, möjligheten att köpa biljett digitalt kan ombordköp 
minimeras och ge förutsättningar för trafiken att flyta tidtabellssäkert. Enkelhet och tillgänglighet är 
två centrala begrepp för myndighetens kommunikations- och försäljningsarbete de kommande åren.  

Servicecenter Sörmlands målsättning är att kunden upplever ett Servicecenter som karaktäriseras av 
hög servicekänsla, tillgänglighet och ett professionellt bemötande. Dessa egenskaper anser 
verksamheten är framgångsfaktorer som främjar kundnöjdheten och följs upp genom dagliga 
kundundersökningar samt genom statistik från inkommande kundsynpunkter avseende bemötande. 
Servicecenter Sörmland kommer fortsatt under perioden att fokusera på intern kvalitetskontroll, 
coachande ledarskap och måluppfyllelse av servicenivåerna för att i nästa led möta kundernas behov. 
Även Movingo kundservice kommer under perioden fortsatt att följas upp för att säkerställa att 
fastställda servicenivåer hålls.  

Myndigheten kommer vidare att arbeta med smarta och effektiva resor genom en ökad samordning 
av resor, där vi får med fler resenärer på samma väg och slinga, och i samma fordon. Vi kommer de 
närmaste åren också skapa och behålla goda relationer till både resenärer, trafikföretag och förare. 

Inom perspektivet trafikförsörjning präglas perioden fortsatt av tidigare fattade beslut, i och utanför 
länet. Det gäller exempelvis beslut om etablering av Ostlänken, infasningen av nya tåg inklusive 
ytterligare utbudsförbättringar, förberedelser inför ett nytt tågtrafikavtal samt arbetet inom ramen 
för En Bättre Sits.  

Även effekterna av dubbelspårsutbyggnaden på Svealandsbanan kommer under perioden 
medborgare till nytta, inte bara genom att fler tågavgångar börjar trafikera spåren utan att hela 
systemet ges redundans. Reinvesteringar på järnvägen medför dock även fortsättningsvis störningar i 
trafiken, under perioden främst p.g.a. banarbeten på Getingmidjan strax söder om Stockholm C med 
totalavstängningar sommartid som följd.   
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Samtliga busstrafikavtal som myndigheten har i 
Sörmland löper ut inom en treårsperiod mellan 
augusti 2019 och december 2021. Under 
samma period kommer även avtal gällande 
serviceresor i Sörmland, skärgårdstrafik i 
Nyköping kommun samt skolskjutstrafik i flera 
kommuner att behöva upphandlas.  

Arbetet med detta bedrivs inom program Trafik 
2019-2021 som syfte att säkerställa den 
fortsatta trafiken med önskad måluppfyllelse. 
Programmet ska leda till att Sörmlands 
medborgare kan leva, växa och verka genom 
goda resmöjligheter med resor i ett modernt 
kollektivtrafiksystem. Ett urval av övriga 
aktiviteter under perioden är utveckling av den 
regionala tågtrafiken, ökad tillgänglighet till 
kollektivtrafiken genom förstärkt samverkan, 
stärkt koppling mellan kollektivtrafiken och de 
regionala och lokala utvecklingsmålen, 
samordning av allmän och särskild 
kollektivtrafik och utvecklad trafikinformation. 

En annan förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och 
kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. 
Noggrann följsamhet avseende kostnadsutveckling och lagstiftning exempelvis avseende lönenivåer 
och priser för drivmedel är en viktig förutsättning för budget i balans.  

Trafikkostnader är för åren 2019 och framåt indexuppräknade med 3 procent och från och med 2019, 
då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena 
uppräknade med 10 procent.  

Intäkterna förväntas vara i linje med budget 2018. Sörmlandstaxan har inte gett den 
resenärsutvecklingen som myndigheten hoppades på. Den resandeutveckling som länet har drivs i 
stort sätt enkom av rabatterade produkter samt ett ökat användande av periodkort och ger i stort 
ingen ökning av intäkterna. Bedömningen är att denna trend håller i sig under planperioden. 

2019 går vi in i Region Sörmland med oförändrad verksamhet men med ny organisation. Inriktningen 
är att fortsätta arbeta med de värden som gör oss till en attraktiv arbetsgivare då vi tror på att det 
ger de bästa förutsättningarna att hålla medborgar- och samhällsnyttofokus. 
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Inledning  
Sörmlands läns kommuner och 
medborgare finns som en del i en 
växande Mälardalsregion, med ett 
gynnsamt läge, omgiven av andra 
attraktiva län och kommuner som vi 
knyter funktionella band till men som 
också driver kostnaden för 
kollektivtrafik. Sörmlands gynnsamma 
läge innebär även fortsatt utmaning 
och den förväntade utvecklingen 
handlar om regionbildning.  

Planperioden inleds med att en nybildad 
Region Sörmland konstitueras vilken har 
hög påverkan på myndighetens 
organisation, men lägre påverkan på 
verksamheten i sig.  

Trafiksystemet kommer fortsätta att utvecklas, främst i relationer till och från Stockholm och 
Södertälje, men även mellan attraktiva noder såsom Eskilstuna-Västerås/Örebro, Nyköping-
Norrköping/Linköping, Flen/Katrineholm/ Norrköping och Strängnäs-Enköping/Uppsala. 

Under 2017 gjordes 11,6 miljoner påstigningar i den busstrafik som upphandlats av myndigheten. Till 
detta kommer drygt 2,9 miljoner påstigande i den regionala och lokala tågtrafiken i Sörmland och 
mer än 400 000 resor i den särskilda kollektivtrafiken. Många perspektiv måste tillgodoses med fyra 
järnvägar som trafikerar länet, busstrafik som varje dag kör knappt 6 000 mil på länets vägar och 
dagligen även drygt 1 000 serviceresor. 

I omvärlden märks en fortsatt medvetenhet kopplat till hållbarhet och klimatpåverkan utan större 
avkall på snabbhet och bekvämlighet. I kommunerna runt om i landet och länet ser myndigheten en 
ökad medvetenhet om biltrafikens påverkan på stadsmiljöerna. Som en konsekvens av detta kan vi se 
en förändrad riktning där kollektivtrafik tillsammans med gång och cykel även fortsatt får en ökad 
prioritet. Kompletterande strategier som justerad reseförmån, parkeringspolicy, busskörfält och 
vägtullar är exempel på styrmedel till förmån för hållbara transportslag. Den mycket höga 
användningen av förnybara drivmedel i myndighetens verksamhet kommer under planperioden att 
fortsätta öka med avsikt att nå 100 procent förnybara drivmedel 2021.  

Under perioden 2019-2021 kommer även resandet i den allmänna kollektivtrafiken sannolikt att 
fortsätta öka. Om än inte ett mål i sig, så kommer sannolikt resandet även i den särskilda 
kollektivtrafiken att öka. Detta inte minst på grund av länets fortsatta befolkningsökning och 
befolkningens allt längre livsålder. 

Under perioden kommer effekterna av den förändrade affärsmodellen kopplat till Mälardalens 
regionaltågstrafik att bli påtaglig för medborgare. Movingo, namnet på de nya pendlarbiljetterna, är 
sedan 2017 lanserade och i drift och nya tågfordon kommer successivt att införas från och med 2019, 
och trafikera delar av systemet. 

Även effekterna av dubbelspårsutbyggnaden på Svealandsbanan kommer under perioden 
medborgare till nytta, inte bara genom att fler tågavgångar börjar trafikera spåren utan att hela 
systemet ges redundans. Reinvesteringar på järnvägen medför dock även fortsättningsvis störningar i 
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trafiken, under perioden främst på grund av banarbeten på Getingmidjan strax söder om Stockholm 
C med totalavstängningar sommartid som följd.   

Än mer oanade effekter står nationens och regionens kommande stora infrastrukturprojekt 
Ostlänken för och med en planerad invigning långt bortom denna planperiod.  Regionaltågstrafikens 
intressen behöver bevakas så att den nya Ostlänken också får ges nyttor i regionen – och inte bara 
för höghastighetstågen mellan ändpunkterna. En översyn av prioriteringskriterierna och hela 
kapacitetstilldelningen är för övrigt också angeläget för det konventionella järnvägsnätet och en av 
de viktigaste strategiska frågorna under perioden. 

Mer internt på myndigheten kommer ett fortsatt omfattande arbete med upphandlingar att fortgå, 
och under planperioden kommer busstrafik och andra tjänster inom ramen för nya avtal att träda i 
kraft. Även skärgårdstrafiken och serviceresor är åter igen aktuella för upphandling under perioden.   

Andra prioriterade satsningar handlar om att fortsätta arbetet för att säkerställa bland annat 
kundnöjdhet och digitalisering.  Inom ramen för effektiv organisation kommer samordningen av 
trafiken och kringtjänster att utvecklas och så även automatisering av delar inom 
kundinformationssystem. Tankarna om att utreda möjligheterna för, och i mindre skala, testa helt 
nya trafiklösningar och intelligenta trafiksystemlösningar bör kunna genomföras såväl med 
autonoma fordon i sikte bortom planperioden, som med förarledda sådana under densamma.   

Inom det ekonomiska perspektivet kommer myndigheten även inom denna planperiod att ha 
kostnadskontroll och bedriva verksamheten inom den senare beslutade budgeten inklusive eventuell 
annan finansierad verksamhet. 

 

 

Under planperioden kommer regionens beställda tåg att börja levereras och driftsättas. 
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Uppdrag och styrsystem   
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. Härutöver har medlemmarna under 2014 och 
fortsatt överlåtit vissa uppgifter inom den särskilda kollektivtrafiken till myndigheten.  

Till sin hjälp har myndigheten bland annat lagen (2010:1065) om kollektivtrafik samt 
Förbundsordning med bilagor såsom Avtal om fördelning av ansvar och kostnader för 
kollektivtrafiken i Sörmland samt Planeringsprocess och beslutsordning för Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet. I enlighet med lagstiftningen ska myndigheten bland annat regelbundet i 
ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken, verka för att den 
regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgrupper, verka för en tillfredsställande 
taxiförsörjning i länet samt fatta beslut om allmän trafikplikt.  

Myndigheten har tidigare, och pågående, utvecklat ”Kartan” där myndighetens processer har 
identifierats och adresserats. Till stöd finns även myndighetens fastställda policys med tillhörande 
styrande dokument. 

Ekonomisk styrning  
Frågor om budget och ekonomisk styrning avhandlas i förbundsordningens 15 § där bland annat 
framgår att direktionen varje år ska fastställa budget för förbundets verksamhet, inom den ram som 
medlemmarna beslutat om. Till budgeten ska en plan för verksamheten medfölja. Direktionen ska 
samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast under april månad. Direktionen ska 
vidare fastställa budgeten senast den 15 maj årligen. 

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets medlemmar, Landstinget Sörmland och de nio kommunerna, 
har sedan den 1 januari 2013 ett nytt sätt att fördela ansvar, kostnader och intäkter för 
kollektivtrafiken i Sörmland. Den nya modellen ger medlemmarna en högre grad av inflytande och 
varje medlem påverkar verksamhetens ekonomiska utfall 
genom sin trafikbeställning.  

Syfte och årlig process 
Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) är ett 
styrande dokument för att fokusera och följa upp 
myndighetens åtagande och uppgifter.  

En tidig version av Verksamhetsplan och budget 2019 
(2020-21)  upprättas och hanteras vid myndighetens 
första direktionssammanträde årligen. I år skedde det den 1 mars 2018. Denna finns sedan med till 
samråden med medlemmarna, vilka har genomförts under mars och april 2018.  

Den 3 maj 2018 planeras sedan Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) för den 
länsgemensamma verksamheten att fastställas.   

Den 21 november 2018 hanteras sedan den slutliga versionen av Verksamhetsplan och budget 2019 
(2020-21) utifrån de av medlemmarna ingivna trafikbeställningarna.  
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Mål för perioden 2019 (2020-21) 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets vision - LEVA, VÄXA, VERKA - utgår från Sörmlandsstrategins 
övergripande vision. Utifrån visionen återfinns sedan därtill hörande mål för verksamheten i såväl 
myndighetens trafikförsörjningsprogram som i beslutade kvalitetsmål och finansiella mål vilka 
samtliga tre målområden redovisas för närmare i detta avsnitt.  

Måluppfyllelsen följs upp och värderas vid bokslut utifrån en samlad bedömning innehållande, dels 
en kvalitativ beskrivning av måluppfyllelse inom respektive målområde och totalt, dels följande 
redovisade indikatorer och mått för måluppfyllelse per område. En närmare redovisning av 
funktionsmålen återfinns i Trafikförsörjningsprogrammet under Bilaga 1 ”Uppföljning av mål för 
kollektivtrafiken i Sörmland”. 

Som följd av den initierade regionbildningen kommer verksamheten med all sannolikhet planeras 
och följas upp utifrån en annan målstyrningsmodell verksamhetsåret 2019. 

 

Bildtext: Sammanfattande bild av myndighetens bedömda måluppfyllelse för verksamhetsåret 2019 illustreras 
här i form av Huset. Här visas indikatorerna för de fyra funktionsmålen; Funktionell kollektivtrafik, Attraktiv 
kollektivtrafik, Effektiv kollektivtrafik och Tillgänglig kollektivtrafik samt indikatorer för finansiella mål, 
kvalitetsmål och medarbetarmål. Sammantaget är de bedömningsgrund för myndighetens måluppfyllelse. 

Målområde; Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram 
Myndighetens övergripande mål och nyckeltal för kollektivtrafiken återfinns i den målmodell, som 
framgår av trafikförsörjningsprogrammet och som beslutades av direktionen den 12 maj 2017. Det 
övergripande målet formuleras är Kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling. Utifrån detta har 
fyra funktionsmål identifierats, inom vilken kollektivtrafiken ska utvecklas fram till år 2030. 

 Funktionell kollektivtrafik – stödjer regional och lokal utveckling 
 Attraktiv kollektivtrafik – är användarvänlig med hög kvalitet 
 Effektiv kollektivtrafik – är hållbar och samordnad 
 Tillgänglig kollektivtrafik - erbjuder goda resmöjligheter 
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Nedan kan du se mål och mått för måluppfyllelse för verksamhetsåret för respektive funktionsmål. 

 
 

Attraktiv kollektivtrafik - 
En kollektivtrafik som är användarvänlig med hög kvalitet  
Mål 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 

Indikatorer 

(kursiverade 
indikatorer för 
samråd och ett 
antal under 
utveckling) 

Antal påstigande Allmän kollektivtrafik (tåg plus buss) 
Nuläge: kompletteras när tågstatistiken kommer 
Önskat läge 2019: kompletteras 
Önskat läge 2020: 15 000 000  
Önskat läge 2021:kompletteras 
 
Antal resor per invånare (tåg plus buss) 
Nuläge: kompletteras 
Önskat läge 2019: kompletteras 
Önskat läge 2020: 50,3 
Önskat läge 2021: kompletteras 
 
Kundupplevd kvalitet, nöjdhet - se kvalitetsmål 1-4 nedan. 
 
Punktlighet – för tåg- och busstrafiken används olika mätmetoder, siffrorna är 
därmed inte jämförbara.  
 
Tåg (Källa: SJ) (+5 min) 
Punktlighet nuläge: 87% (Svealandsbanan), 89% (Sörmlandspilen)  och 93% och 
(Nyköpingsbanan) 94% (UVEN) 
Önskat läge 2019: 92% 
Önskat läge 2020: 95% 
Önskat läge 2021: 95% 
 
Buss (-1/+3 min) 
Punktlighet nuläge: 78.5 % (2017) 
Önskat läge 2019: 80% 
Önskat läge 2020: 82% 
Önskat läge 2021: 85% 
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Effektiv kollektivtrafik - 
En kollektivtrafik som är hållbar och samordnad 
Mål 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. 

Indikatorer 

(kursiverade 
indikatorer för 
samråd och ett 
antal under 
utveckling) 

Beläggning tåg (mäts senare) 
 
Beläggning Buss 
Nuläge: 8.1 
Önskat läge 2019: 8.2 
Önskat läge 2020: 8.4 
Önskat läge 2021: 8.6 
 
Samordningsvinst i procent(Servicetrafik) 
Nuläge: 21.8 
Önskat läge 2019: 23 
Önskat läge 2020: 25 
Önskat läge 2021:26 
 
Nettokostnad per invånare (enbart busstrafik - upphandlingseffekt påverkar) 
Nuläge: 1135 kr  
Önskat läge 2019: 1240 kr 
Önskat läge 2020: 1360 kr 
Önskat läge 2021: 1400 kr 
 
Nettokostnad per personkilometer (enbart busstrafik - upphandlingseffekt 
påverkar) 
Nuläge: 2.54 kr  
Önskat läge 2019: 2.70 kr 
Önskat läge 2020: 2.90 kr 
Önskat läge 2021: 2.95 kr 
 
Kostnadstäckning (enbart busstrafik - upphandlingseffekt påverkar) 
Nuläge: 32 %  
Önskat läge 2019: 30 % 
Önskat läge 2020: 30 % 
Önskat läge 2021: 30 % 
 
Förnybara bränslen, km (enbart busstrafik) 
Nuläge: 99.1 %  
Önskat läge 2019: 99.2% 
Önskat läge 2020: 99.5%  
Önskat läge 2021: 100% 
 
Förnybara bränslen, km (Särskild Kollektivtrafik) 
Nuläge: 88 % 
Önskat läge 2019: 90 %  
Önskat läge 2020: 95 % 
Önskat läge 2021: 100 % 
 
Energianvändning (enbart busstrafik) 
Nuläge: 3.6 kwh/fordonskm 
Önskat läge 2019: 3.4  kwh/fordonskm 
Önskat läge 2020: 3.0  kwh/fordonskm 
Önskat läge 2021: 2.8  kwh/fordonskm 
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Funktionell kollektivtrafik - 
En kollektivtrafik som stödjer regional och lokal utveckling  
Mål  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. 

Indikatorer 

(kursiverade 
indikatorer för 
samråd och ett 
antal under 
utveckling) 

Marknadsandel i starka stråk  
Nuläge (2014): 24 % totalt i starka stråk 
Önskat läge 2020: 30 % totalt i starka stråk 
 
Ny mätning planeras att göras under 2019 
 
Resmöjligheter mellan Sörmland och regionens tillväxtområden och nodstäder 
Metod utveckling pågår, förväntas klar under 2018. 
 
Resmöjligheter till närmaste kommuncenter 
Metod utveckling pågår, förväntas klar under 2018. 
 

 
 

Tillgänglig kollektivtrafik - 
En kollektivtrafik som erbjuder goda resmöjligheter 
Mål Kollektivtrafiken ska ge alla invånare och besökande i Sörmland ökad tillgänglighet 

och rörlighet 

Indikatorer 

 

Utbudskilometer per invånare 
Nuläge: Kompletteras när tågstatistiken kommer 
Önskat läge 2019: kompletteras 
Önskat läge 2020: kompletteras 
Önskat läge 2021: kompletteras 
 
Fordon, andel tillgänglighetsanpassade ▲ 
Nuläge: 98 %  
Önskat läge 2019: 98% 
Önskat läge 2020: 99% 
Önskat läge 2021: 100% 
 
Bytespunkter, andel tillgänglighetsanpassade 
Samtliga regionala buss- och tåglinjer ska vara fullt tillgängliga vid sina stationer och 
hållplatser i Eskilstuna, Strängnäs, Läggesta, Gnesta, Flen, Katrineholm, Vingåker, 
Vagnhärad, Nyköping, Trosa, Sparreholm och Malmköping senast år 2025. 
Samtliga tätortslinjer som har ett trafikutbud motsvarande minst 10 dubbelturer per 
dag ha tillgänglighetsanpassade hållplatser senast år 2022.  
I stadstrafiken ska minst 75 % av hållplatserna på linje 1-6 i Eskilstuna, linje 1 i 
Katrineholm, linje 1-3 i Strängnäs och linje 1-3 i Nyköping vara 
tillgänglighetsanpassade senast år 2020 
 



 

Sida 11 av 39 

 

Målområde; Kvalitetsmål  
Standarden i kvalitetsmålen, inklusive det som erfordras för att uppfylla krav på produkt, upprättas 
för relevanta funktioner och nivåer inom organisationen. Kvalitetsmålen står i överensstämmelse 
med kvalitetspolicyn. 

Mål 1 
Kundnöjdheten avseende den allmänna kollektivtrafiken har ökat till 
68 procent år 2021.  

Delmål 2019: 64 procent                        2020: 66 procent                         2021: 68 procent 

Kommentar Kundernas nöjdhet med den allmänna kollektivtrafiken i Sörmland år 2017 var 60 
procent. Motsvarande mått för riket via KOLLBAR var 58 procent. 

Vision Visionen är att ha högsta nöjdhet i Sverige och att ingen ska vara missnöjd enligt 
mätningens definition. 

 

Mål 2 Allmänhetens nöjdhet avseende den allmänna kollektivtrafiken har 
ökat till 57 procent år 2021.  

Delmål 2019: 53 procent                         2020: 55 procent                         2021: 57 procent 

Kommentar Allmänhetens nöjdhet med den allmänna kollektivtrafiken i Sörmland år 2017 var 49 
procent. Motsvarande mått för riket via KOLLBAR var 51 procent. 

Vision Visionen är att ha högsta nöjdhet i Sverige och att ingen ska vara missnöjd enligt 
mätningens definition. 

 

Mål 3 Kundnöjdheten avseende Serviceresor har värdet 4,6 av högst 5 
möjliga år 2021.  

Delmål 2019: Värde 4,4                         2020: Värde 4,5                           2021: Värde 4,6                          

Kommentar Kundnöjdheten avseende Serviceresor hade värde 4,17 (83 %) år 2017. Motsvarande 
mått för riket via ANBARO uppgick till 92 procents nöjdhet med resan.   

Vision Visionen är att ha högsta nöjdhet i Sverige och att ingen ska vara missnöjd enligt 
mätningens definition. 
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Mål 4 Kundnöjdheten avseende bokning av resor har värdet 4,6 av högst 5 
möjliga år 2021.  

Delmål 2019: Värde 4,4                       2020: Värde 4,5                        2021: Värde 4,6                          

Kommentar Kundnöjdheten avseende bokning av resor hade värde 4,28 (86 %) år 2017. 
Motsvarande mått för riket via ANBARO uppgick till 86 procents nöjdhet med 
bokningen. 

Vision Visionen är att ha högsta nöjdhet i Sverige och att ingen ska vara missnöjd enligt 
mätningens definition. 

 

Mål 5 Det hållbara medarbetarengagemanget (HME) uppgår år 2021 till 85.  

Delmål 2019: HME 83                                2020: HME 84                  2021: HME 85                       

Kommentar HME 2017 var 80. HME mätningar genomförs årligen.  

Vision Visionen är att ha ett HME på 100. 

 
Målområde; Finansiella mål 
Enligt kommunallagen 8 kapitel 5 § ska en kommun, varmed jämställs kommunalförbund, för sin 
verksamhet ange ekonomiska mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. Myndighetens utgångspunkt är att säkerställa en långsiktig stabil ekonomi och en 
trygghet för medlemmarna. 

  God ekonomisk hushållning 

Mål 1 • Årets resultat ska vara positivt. 

Mål 2 • Verksamheten ska bedrivas inom den beslutade budgeten. 

Mål 3 • Kassalikviditeten ska överstiga 100 procent.  
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Verksamheten ur olika perspektiv 
under perioden 2019 (2020-2021) 
Medborgarperspektivet  
Medborgarperspektivet speglar resenärer och medborgares behov och önskemål. Myndighetens 
verktyg är bland annat information och kommunikationsinsatser, försäljningskanaler, 
informationskanaler och uppföljning av våra trafikavtal samt relationen till våra trafikbolag för att 
säkerställa att de tjänster som vi erbjuder ger högsta resenärsnytta.  

Verksamheten ska präglas av öppenhet och transparens. Invånare och resenärer ska uppleva att det 
är enkelt att ha insyn i verksamheten och förstå hur de kan påverka. Resenären ska uppleva att det är 
lätt att få information om kollektivtrafiken, att tjänsten är enkel att använda, att det är lätt att 
komma i kontakt med verksamheten och att de får ett gott bemötande. 

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla och allas lika värde ska genomsyra i mötet med samtliga 
resenärer och invånare. Ansvaret för tillgänglighetsfrågor i länet är fördelat på flera olika parter. 
Myndigheten har en roll när det gäller samordning av dessa frågor och samverkan med berörda 
aktörer. För att anpassa gångvägar, hållplatser och terminaler så sker samverkan med kommuner och 
Trafikverket.  

Verksamhetsaktiviteter under perioden 
För att kunna möta resenärers och presumtiva resenärers behov av resande behöver myndigheten 
fortsätta skaffa kunskap om vad resenärer och invånare efterfrågar. Genom olika metoder för 
undersökningar ska vi få en fördjupad kunskap om resenärers och presumtiva resenärers behov och 
drivkrafter för att sedan matcha dessa mot tjänsteerbjudanden. På detta sätt är det kunden som 
sätter agendan och en kundinsiktsbaserad tjänst skapas. Målet är att göra kunden delaktig i 
utvecklingsarbetet av kollektivtrafiken där affärsnytta skapas genom att tjänsteerbjudandet säkras.  

En metod för att göra detta på ett systematiskt sätt är att göra ett varumärkesarbete, vilket är ett 
verktyg för att göra verksamheten än mer kunddriven. Varumärket är de uppfattningar, känslor och 
tankar omvärlden får när de ser och hör en produkt eller tjänst - bilden av verksamheten, anseendet. 
Ett varumärkesarbete innebär att definiera vilka vi är och vilket behov vi ska fylla. I det arbetet görs 
undersökningar bland invånare och resenärer samt även kartläggningar och workshops internt i syfte 
att ta fram en varumärkesstrategi som definiera vår tjänst och vad vi lovar att leverera till kunden. 
Därefter behöver leveransen säkras, vilket innebär ett förankringsarbete i hela organisationen och 
med alla som möter kunden. Under 2018 görs en förstudie för att komma fram till om och i så fall när 
ett varumärkesarbete bör genomföras. 

Ett uppsökande arbete kommer att bedrivas gentemot företag, organisationer och invånare för att i 
dialog skaffa kunskap om de olika målgrupperna med målet att hitta erbjudanden och tjänster som 
är relevanta och attraktiva. 

En utmaning är att nå de resenärer som idag väljer bilen framför kollektivt resande. Myndigheten 
behöver få kunskap om vilka faktorer som påverkar målgruppens transportval. Utifrån det kan 
myndigheten arbeta med olika metoder i syfte att göra kollektivtrafiken attraktiv för denna 
målgrupp. En primär målgrupp är befintliga resenärer. Vi behöver utveckla och förfina tjänsten efter 
befintliga resenärers behov och önskemål. Nya resenärer får vi främst genom att fortsätta utveckla 
trafiken till att bli så attraktiv som möjligt. De bästa ambassadörerna är befintliga resenärer som 
rekommenderar våra tjänster till andra. Insatser för att stärka ambassadörskapet kan behöva göras 
under perioden.    
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Under perioden kommer myndigheten att fortsätta förbättra tjänsten genom att använda och 
utveckla befintliga tekniska system. Genom att fortsätta kommunicera, och utöka möjligheten att 
köpa biljett digitalt, kan köp av biljett ombord minimeras och ge förutsättningar för trafiken att flyta 
tidtabellssäkert. Enkelhet och tillgänglighet är två centrala begrepp för myndighetens 
kommunikations- och försäljningsarbete de kommande åren. Då den digitala utvecklingen går snabbt 
ser vi ett behov av att utveckla Sörmlandstrafikens webbplats till att bli än mer användarvänlig.   

Servicecenter Sörmlands mål är att verksamheten kännetecknas av hög servicekänsla, tillgänglighet 
och ett professionellt bemötande. Dessa egenskaper anser Servicecenter är viktiga för att uppnå 
nöjda kunder. Målen följs upp genom dagliga kundundersökningar samt genom statistik från 
inkommande kundsynpunkter. Servicecenter erbjuder kunder en hög servicenivå med personlig 
kontakt via telefon dygnet runt. Målet är att 80 procent av samtalen ska besvaras inom 60 sekunder 
och 99 procent av alla samtal ska besvaras inom 120 sekunder. Ytterligare servicenivå för att möta 
kundernas behov är att kundsynpunkter ska besvaras med ett första personligt svar inom två 
arbetsdagar.   

Servicecenter Sörmland kommer fortsatt under perioden att fokusera på intern kvalitetskontroll, 
coachande ledarskap och måluppfyllelse av servicenivåerna. Medarbetare i Servicecenter ska ha en 
god kompetens för att utföra verksamhetens uppdrag. Introduktion och utbildning är därför viktiga 
faktorer som ger medarbetare goda förutsättningar i sitt arbete, framförallt vid nyrekrytering. Vidare 
ska Servicecenter Sörmland sträva efter att utveckla interna användarsystem, få fler kunder att 
använda Appen Serviceresor samt se över vilka digitala kanaler som verksamheten ska finnas 
tillgänglig på.  

Movingo Kundservices verksamhet kommer under perioden fortsatt att följas upp för att säkerställa 
att fastställda servicenivåer uppfylls. Under 2018 kommer verksamheten få utökade arbetsuppgifter i 
form av teknisk support när Movingo började säljas i egna försäljningskanaler och mellan 2019-2021 
kan fler arbetsuppgifter bli aktuellt för Movingo Kundservice beroende på hur produkten utvecklas.  

Myndigheten har ett eget försäljningsställe, Station360 i Eskilstuna, som också fungerar som 
informationspunkt till resenärer i allt högre grad. Butiken är traditionellt utformad och här ser vi att 
en modernisering för att möta det allt större informationsbehovet är önskvärt. Butiken arbetar allt 
mer med hjälp till självhjälp genom att guida invånare i användning av och köp i de digitala 
kanalerna.  

Ekonomiska konsekvenser och osäkerheter jämfört med tidigare plan 
För att kunna göra ett systematiskt varumärkesarbete krävs personella och ekonomiska resurser som 
i dagläget inte till fullo är kartlagda. 

Ett behov kommer under perioden att finnas för att förbättra Sörmlandstrafikens webbplats.  

Myndighetens egna fysiska försäljningsställe har ett behov att moderniseras och anpassas mer efter 
kunders behov av information.  
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Målmodell med verksamhetens aktiviteter 2019-2021 för medborgarperspektivet. 
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Trafikförsörjningsperspektivet  
Den regionala kollektivtrafikens uppgift är att erbjuda invånarna tillgänglighet till arbete, studier 
och fritidsaktiviteter. Tågtrafik, landsbygds- och stadstrafik med buss, och anropsstyrd, allmän och 
särskild kollektivtrafik samt skärgårdstrafik utgör det samlade trafikutbudet. En viktig del är 
storregional samverkan med tåg genom Mälardalens trafik AB, MÄLAB och arbete genom 
Mälardalsrådets En Bättre Sits, med en storregional trafikutvecklingsprocess. 
 
Verksamhetsaktiviteter under perioden  
Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram pekar ut mål och inriktningar för den regionala 
kollektivtrafiken fram till år 2030. Det programmet fokuserar i stor utsträckning på kollektivtrafikens 
roll som verktyg för regional utveckling. Programmet visar på en starkare koppling mellan 
kollektivtrafiken och de till regionala och lokala utvecklingsmålen. Programmet betonar också 
behovet av förstärkt samverkan mellan myndigheten och andra aktörer i arbetet med utveckling av 
kollektivtrafiken. 
 
Utvecklingen av den regionala tågtrafiken, Ny Trafik 2017, fortsätter under planperioden med 
leverans av nya järnvägsfordon från år 2019 vilket ger möjligheter för ytterligare utbudförbättringar. 
Samtidigt utgör kapacitetsbristen på järnvägen i kombination med Trafikverkets prioriteringskriterier 
en rejäl risk för utvecklingen av en attraktiv trafik med regionaltåg. Dessa risker behöver tydligt och 
frekvent påtalas och lyftas i storregionala och nationella forum med målet att en översyn att 
tilldelningsprocessen för tåglägen initieras och ökade medel för underhåll- och investeringar. 
Förändringar är nödvändiga för att regionaltågen ska få bra förutsättningar i tilldelningen av 
kapacitet och för full nytta av Ostlänken. Den regionala busstrafiken ska utvecklas med fokus på 
snabbare förbindelser och tätare trafik i stråk med stora resbehov. En viktig del är integrera länets 
busstrafiksystem med tillväxtorter i omkringliggande län, med prioritering av Stockholmsregionen, 
Västerås/Eskilstuna och Norrköping/Linköping. De kommande åren ska arbetet med samordning av 
allmän, linjelagd trafik och särskild, anropsstyrd kollektivtrafik intensifieras. 
 
Fler resor med den allmänna kollektivtrafiken är en av nyckelfaktorerna för att öka städernas 
attraktivitet. Utifrån kommunernas ambitioner för utbyggnad av städerna ska myndigheten utreda 
förutsättningarna för att utveckla linjenätet i stadstrafiken i linje med kommunernas ambitioner. 
 
De senaste åren har en rad åtgärder genomförts för att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken för 
människor med funktionsvariation inte minst genom införandet av nya tekniska system. Under 
planperioden vill myndigheten förstärka samverkan med länets kommuner och Trafikverket i syfte 
att utveckla trafik och infrastruktur för ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken. Andra strategier för 
att nå målen är att stärka kopplingen mellan kollektivtrafik- och bebyggelseplanering, att 
differentiera trafikutbudet och prioritera resurser till stomstråk och strategiska målpunkter, att 
etablera avtalsformer som ger incitament att öka resande och marknadsandel samt att stimulera 
etablering av trafik på rent kommersiell basis. 
 
Samtidigt avslutas 2018 ett utredningsarbete för utvecklingen av tågtrafiken på medellång sikt, det 
vill säga för perioden efter övergångsavtalet. Arbetet under ledning av MÄLAB är ganska brett och 
omfattar förutom trafikfrågor även affärsmodellen. Allt arbete kopplat till den regionala tågtrafiken 
sker i samverkan mellan kollektivtrafikmyndigheter i Stockholm, Uppsala, Sörmland, Östergötland, 
Örebro och Västmanland under ledning av MÄLAB.  
 
Under planperioden 2019 (2020-2021) sker upphandling samt implementering av nya busstrafikavtal 
för hela Sörmland. Först ut är avtalen för områdena södra och västra Sörmland med trafikstart i 
augusti 2019. Därefter följer trafikstart för område norra Sörmland i december 2020 och östra 
Sörmland i december 2021. Detta arbete kommer att prägla planperioden i stor utsträckning och 
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lägga grunden för myndighetens fortsatta arbete de kommande tio åren. Med nya avtal för 
busstrafiken kommer även myndighetens organisation att behöva anpassas för att möta upp ställda 
krav i avtalen. Det kommer att krävas en stor arbetsinsats för att uppstartsarbetet och övergången 
mellan trafikavtal genomförs utan negativ påverkan på trafik och för resenärer.  

Under samma period kommer även nya avtal gällande serviceresor i Sörmland, skärgårdstrafik i 
Nyköping och Trosa kommun samt skolskjutstrafik i flera kommuner upphandlas och implementeras. 
Myndigheten har upphandlat skolskjutstrafik för Nyköping, Strängnäs, Gnesta, Katrineholm och 
Vingåker samt inom ramen för servicereseavtalet mindre delar av Eskilstunas skolskjutstrafik. 
Upphandling av skolskjuts pågår för Nyköpings kommun med trafikstart augusti 2019.  Att 
myndigheten hanterar dessa avtal ger flera möjligheter till att komma i åtnjutande av samordning. 
Det förefaller under planperioden inte aktuellt att myndigheten utökar verksamheten med frågor om 
myndighetsutövning.  
 
Det ovan beskrivna upphandlingsarbetet bedrivs inom program Trafik 2019-2021 som syfte att 
säkerställa den fortsatta trafiken med önskad måluppfyllelse. Programmet ska leda till att Sörmlands 
medborgare kan leva, växa och verka genom goda resmöjligheter med resor i ett modernt 
kollektivtrafiksystem. Januari 2022 beräknas som programmets slutdatum. Programmet ska även 
utforma en kollektivtrafik i Sörmland som upplevs som mycket väl anpassad till kunders behov samt 
samordnad och modern. Trafiken ska vara planerad och utformad så att miljöpåverkan minskar och 
energieffektiviteten ökar. Myndighetens uppdrag att samordna och upphandla trafik i länet ger 
möjlighet till fortsatt samordning mellan den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken, såväl 
avseende trafikens utformning och kringtjänster som bokning, kundtjänst, avtalsuppföljning och 
betallösningar. Utredningen av länets och kommunernas kompletteringstrafik kommer att 
kompletteras med en utredning avseende den allmänna anropstyrda kollektivtrafiken. Detta kommer 
att skapar förutsättningar för ökad beläggningsgrad ombord på fordonen genom att trafikera lågt 
belagda turer med mindre fordon och än bättre samordning. 

För att säkerställa att samtliga avtal följs och att utlovad kvalitet levereras genomförs ett strukturerat 
och adresserat arbete med avtalsuppföljning löpande och kommer så att fortsätta under perioden. 
Dessutom kommer en större utbildningsinsats att bli aktuell inom den särskilda kollektivtrafiken 
under 2020 och 2021 med anledning av att det då är fem år sedan de första förarcertifieringarna 
genomfördes och att det då är dags för en ny certifiering.  

Samtliga fordon i Sörmlands buss- och serviceresetrafik drivs med förnybara drivmedel. I dagsläget 
drivs inte alla fordon inom skolskjuts och skärgårdstrafiken av förnybara drivmedel. Myndigheten har 
och kommer så fortsatt att ställa krav på förnybara drivmedel i Skolskjutsavtalen. I kommande 
trafikavtal för buss har högre buller- och miljökrav ställts för stadstrafiken. Hitintills är tolv eldrivna 
bussar i drift i Sörmland och utvecklingen pekar åt ett sannolikt större antal eldrivna fordon i 
stadstrafiken.  

De senaste åren har befolkningen i Mälardalen vuxit i allt snabbare takt. Regionförbundet Sörmland 
har under vintern 2016/17 tagit fram nya beräkningar gällande den förväntade utvecklingen av 
arbetspendlingen i de starka stråken fram till 2050. Därefter har myndigheten gjort ett arbete med 
att ”översätta” dessa siffror till trafikbehoven. Resultatet utgör underlag för myndighetens och 
MÄLAB:s arbete med etapp två för tågtrafiken men även för andra långsiktiga strategier. 
Utredningsarbetet kring de framtida behoven kommer att fortsätta under planperioden.  
 
Sedan 2015 har myndigheten en fastighetsplan som skapar förutsättningar för att arbeta 
systematiskt med förvaltning av fastigheter som myndigheten är fastighetsägare till. Planen som 
beskriver behoven av åtgärder på 10 års sikt har skapat en bra bild över åtgärder som genomförs 
årligen och vissa även med allvarlighetsgrad. De största utmaningarna de närmsta åren blir 
ventilationssystemen, kompressorer samt asfalttak som behöver bytas. Flera brister, men också 
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energibesparande åtgärder har identifierats. Genom utvecklingen av kollektivtrafiken finns behov av 
att se över depåernas storlek och framtida kapacitet för att kunna tillhandahålla utrymme för en 
fortsatt utveckling av trafiken. Det första steget av utvidgning av Eskilstuna depåns yta har 
genomförts och under planperioden kommer ytterligare steg tas för att framtidssäkra depåns storlek. 
Inom de kommande åren ska energiförsörjningen ses över om möjligheten att bli självförsörjande på 
el med hjälp av solpaneler.  
 
Ekonomiska konsekvenser och osäkerheter jämfört med tidigare plan  
Det förhållandet att Sörmland, genom de olika delprojekten inom ramen för Ny Trafik 2017, under de 
kommande åren får tillgång till egna tågfordon för tågtrafiken innebär nu känd förändrad 
kostnadsbild för tågtrafiken 2018 och framåt. Däremot föreligger viss osäkerhet i kostnadsbilden som 
alltid när grundläggande förändringar genomförs. Även överflyttning av resenärer till tågen medför 
en risk för ökade kostnader i och med att myndigheten ersätter SJ för varje påstigande med 
myndighetens egna periodkort. 
 
Vidare har Trafikverket för avsikt att fortsätta anpassa banavgifterna till den nivå som järnvägslagen 
förutsätter. Inför 2018 infördes en ny passageavgift på sträckan Järna-Gnesta vilket medförde en 
betydande merkostnad för Gnestapendeln och Sörmlandspilen. Kostnadsökningen för 
Gnestapendeln blir dock enbart ettårig då passavgiften efter beslut från Trafikverket försvinner 2019. 
 
Inom planperioden kommer som tidigare beskrivits nya avtal för trafik att tecknas vilket kan komma 
att innebära en förändring av ersättningsmodell och därmed förväntad förändring av kostnadsbilden.  
Vad gäller trafikkostnaderna har dessa i budgeten justerats utifrån indexuppräkning, samt generella 
antaganden om upphandlingseffekter.  
 

 
 

 
  

Målmodell med verksamhetens aktiviteter 2019-2021 för trafikförsörjningsperspektivet. 
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Medarbetarperspektivet 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 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. 
 
Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare. Hos oss är vi måna om varandra, vi har roligt 
på arbetet och vi har en sund balans mellan arbete och privatliv. Vi är lyhörda och visar medkänsla 
med varandra inom myndigheten. Vi vill att våra medarbetare ska trivas och må bra.  

Verksamhetsaktiviteter under perioden 
2019 går vi in i Region Sörmland med oförändrad verksamhet men med ny organisation. Inriktningen 
är att fortsätta arbeta med de värden som gör oss till en attraktiv arbetsgivare då vi tror på att det 
ger de bästa förutsättningarna att hålla medborgar- och samhällsnyttofokus. 

Målarbete 
Arbete med att förtydliga och vid behov revidera varje enhets- och avdelningsmål fortsätter. 
Prioriterat fokus på uppföljning samt de individuella målen.   

Arbete mot diskriminering 
Planen för lika rättigheter och möjligheter med tillhörande aktivitetsplan följs upp och revideras varje 
år. 

Säkrad kompetensförsörjning 
Ledningen ska löpande se över det samlade kompetensförsörjningsbehovet för att kunna arbeta 
strategiskt i frågan. Målet är att verksamheten har den kompetens och den medarbetarvolym den 
behöver för att uppnå myndighetens mål. 

Hållbar arbetsmiljö 
Våra medarbetare ska trivas och må bra. Det är viktigt att hålla i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
och ha närvarande chefer som följer upp detta. Våra lokala avtal ska bidra till god hälsa och 
motiverade och engagerade medarbetare. Vi ska komma överens om vilka tillgänglighetsprinciper 
som ska gälla. Vi ska följa upp sjukfrånvaro, frisknärvaro och genomföra flextidsavstämningar.  

Gemensamma utbildningar 
Förutom återkommande lagstadgade utbildningar såsom brandkunskap och Hjärt- och lungräddning 
(HLR) prioriteras även andra gemensamma utbildningsinsatser i syfte att lära känna varandra och ge 
bra förutsättningar för samverkan och tvärfunktionella arbetssätt.  

Intern samverkan, attraktiv arbetsgivare och trygga medarbetare 
Vi kommer att fortsätta att 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 kommer fortsätta med öppna inbjudningar till frukostmöten oavsett arbetsort 
samt verksamhetsdagar i att brett samla medarbetare.  
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Att vara en attraktiv arbetsgivare kräver engagemang och förståelse i vad medarbetarna ser hos oss. 
Vad gör att medarbetarna rekommenderar oss? Vad är att vara en attraktiv arbetsgivare? Bygg 
vidare på varumärket. 

Vi tror på ett starkt medbestämmande och ett tydligt medarbetarskap där ansvaret för uppdraget 
och tryggheten i att agera är värden som ska känneteckna arbetet. 

Särskilda aktiviteter i aktuell HR-plan kommer även att genomföras inom följande områden: 

• Attraktiv arbetsgivare 
• Professionella och lyhörda ledare 
• Hållbar arbetsmiljö 
• Aktivt medarbetarskap 
• Säkrad kompetensförsörjning 

Ekonomiska konsekvenser och osäkerheter jämfört med tidigare plan  
Personalkostnaden inklusive lönekostnaden är budgeterad utifrån organisationens förväntade behov 
och omfattning.  

Förberedelser och effekt av bildandet av Region Sörmland den 1 januari 2019 medför svårighet att 
uppskatta eventuella ekonomiska konsekvenser.  

 

 

Målmodell med verksamhetens aktiviteter 2019-2021 för medarbetarperspektivet. 
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Ekonomiskt perspektiv  
Under det ekonomiska perspektivet finns information om Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets 
ekonomiska läge, förväntad utveckling under perioden 2019 (2020-21) och risker samt finansiering 
av myndighetens verksamhet. 
Under 2019 fortsätter arbetet för en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. 
Huvudverksamheten tillika huvudkostnaden vid Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är trafik som står 
för merparten av myndighetens kostnader i budget för 2019. Som stöd för denna finns infrastruktur - 
bland annat i form av depåer samt teknik, försäljningskanaler och medarbetare. 

En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och 
kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. 
Effektivt resursutnyttjande och en god ekonomistyrning ger en stabil ekonomi. 

Ekonomiskt läge 2017  
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets arbetar, med stöd av de finansiella målen, för att säkerställa en 
långsiktig stabil ekonomi och en trygghet för medlemmarna.  Det ekonomiska utfallet för 2017 visade 
på en budget i positiv balans, och där myndighetens medlemmar har betalt 637 875 tkr  
i medlemsbidrag under året vilket var 12 631 tkr lägre än budgeterat. 

Avseende verksamhetens måluppfyllelse är den samlade bedömningen att Sörmlands 
kollektivtrafikmyndighet i stora delar uppfyller densamma.  

Förväntad utveckling under perioden och risker  
Under perioden förväntas kostnadsrelationen mellan huvudverksamhet och sidoverksamhet i allt 
väsentlighet kvarstå. Samrådsversionen av budget 2019 och plan för 2020-21 avser omfatta en 
möjlighet att bedriva förvaltnings- och trafikrelaterad verksamhet motsvarande nuvarande 
ambitionsnivå och nu kända förutsättningar. I Verksamhetsplan och Budget 2019 (2020-21) har 
uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade kostnader för förvaltning och trafikrelaterade 
nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet motsvarande vad vi uppfattar är 
medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade kostnader för tekniska system och 
försäljningskostnader kopplat till digitalisering.  

Myndighetens länsgemensamma kostnader, förvaltningskostnader och trafikrelaterade 
nettokostnader för den allmänna kollektivtrafiken, samt administrativa kostnader för den särskilda 
kollektivtrafiken fastställs i maj. Kostnaderna fördelas mellan medlemmarna utifrån den andel av 
produktionen medlemmen ansvarar för enligt så kallade fördelningsnycklar. För både den allmänna 
kollektivtrafiken och den särskilda kollektivtrafiken har fördelningsnycklarna uppdaterats utifrån 
utfall 2017.  

Vad gäller trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken justeras dessa utifrån budgeterad 
indexuppräkning samt utifrån medlemmarnas senaste, och respektive, trafikbeställning. För perioden 
2019 (2020-21) görs generellt, och till dess att effekt av trafikbeställningar är kända, endast 
uppräkning utifrån förväntad indexutveckling. Inom planperioden kommer dock även nya avtal för 
trafik att tecknas vilket kan komma att innebära en förändring av ersättningsmodell och därmed 
förväntad förändring av kostnadsbilden. Detta, tillsammans med en eventuell upphandlingseffekt, 
har tagits hänsyn till i budgetarbetet. 

Trafikkostnaderna för tåg inkluderar samtliga kostnaderna relaterade till länets tågtrafik och 
innefattar kostnader till MÄLAB, kostnader till SLL för Gnestapendeln samt den kostnad som betalas 
till SJ då resande med Sörmlandstrafiken periodkort tillåts inom länet. Kostnaden är i enlighet med 
senaste information från MÄLAB samt de avtal myndigheten har med SLL samt SJ. MÄLAB:s 
trafikkostnader förväntas öka de kommande åren i enligt med beslut om utökad trafik. Viss risk för 
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ökade kostnader för periodkortsavtalet med SJ finns p.g.a. ökat resande med länskort på tågen. Från 
och med budget 2018 samlas alla kostnader relaterade till tågtrafiken under trafikkostnader Tåg och 
kostnaderna för banavgifter har flyttats från trafikrelaterade nettokostnader. 

Trafikkostnader för den särskilda kollektivtrafiken förväntas för 2019 ligga i nivå med tidigare 
kommunicerad budget. Inom planperioden kommer dock även nya avtal för trafik att tecknas vilket 
kan komma att innebära en förändring av ersättningsmodell och därmed förväntad förändring av 
kostnadsbilden. Detta, tillsammans med en eventuell upphandlingseffekt, har tagits hänsyn till i 
budgetarbetet. 

I början av 2019 kan myndighetens verksamhet komma gå in i Region Sörmland. Uppgifter i 
Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-20) kan i och med detta komma att förändras. 

Finansiering av verksamheten 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets verksamhet finansernas av intäkter hänförliga till 
medlemsavgifter allmän kollektivtrafik, medlemsavgifter särskild kollektivtrafik, biljettintäkter, 
skolkortsintäkter samt övriga intäkter såsom reklamintäkter. Från och med oktober 2017 får 
myndigheten även intäkter från Movingo. Intäkterna fördelas i så stor utsträckning som möjligt efter 
faktiskt resande i den lokala busstrafiken hos respektive kommun. 

Biljettintäkterna förväntas i övrigt vara i linje med den tidigare kommunicerade budgeten. Den 
resandeutveckling som länet har drivs i stort sett enkom av rabatterade produkter samt ett ökat 
användande av periodkort och ger i stort ingen ökning av intäkterna. Bedömningen är att denna 
trend håller i sig under planperioden. Sörmlandstaxan har ännu inte gett den resenärsutvecklingen 
som myndigheten hoppades på. Intäkterna är justerade utefter den beslutade följsamheten mot SL-
periodkort. Notera att för planåren 2020 och 2021 har ingen uppräkning skett för biljettintäkterna. 

 

Målmodell med verksamhetens aktiviteter 2019-2021 för ekonomiperspektivet. 
 



 

Sida 23 av 39 

Ekonomiska tabeller  
Budgetsammanställning - driftredovisning totalt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Driftsredovisning, exl LTS Utfall 2017 Budget 2018 Fastställd Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021
plan 2019

Intäkter (tkr)

Intäkter från medborgarna 106 794 107 418 107 878 107 878 107 878 107 878
Varav
Biljettintäkter 106 238 106 877 107 337 107 337 107 337 107 337
Biljettintäkter landsbygd 52 889 53 331 53 560 53 560 53 560 53 560
Biljettintäkter stadstrafik 53 349 53 546 53 776 53 776 53 776 53 776

Övriga intäkter 556 541 541 541 541 541
Varav
Reklamintäkter 556 531 531 531 531 531
Provisioner 10 10 10 10 10

Intäkter från medlemmarna 690 832 752 172 801 105 798 592 867 406 935 914
Varav
Medlemsavgifter 637 874 699 188 748 121 745 608 814 422 882 930
Skolkort/elevkort 52 958 52 984 52 984 52 984 52 984 52 984

Summa intäkter 797 626 859 590 908 982 906 470 975 284 1 043 791

Kostnader (tkr)

Förvaltningskostnader 52 151 61 856 62 340 61 902 63 256 63 164
Varav
Personalkostnader, intern personal 40 851 46 123 47 874 47 683 48 614 49 584
Arvoden inkl. konsulter 5 458 6 432 6 355 6 186 6 062 4 898
Övrigt kontorsrelaterat 5 842 9 301 8 111 8 034 8 581 8 682

Trafikrelaterade nettokostnader 19 340 22 437 24 961 24 876 27 902 28 560
Varav
Tekniska system 15 517 12 751 14 182 14 044 15 518 15 884
Försäljningskostnader 4 589 8 441 9 720 9 720 10 971 11 294
Infrastrukturkostnader (depåer mm) -1 690 -46 -270 -218 45 -27
Övrigt trafikrelaterat  (stationsavgifter) 924 1 290 1 329 1 329 1 368 1 409

Trafikkostnader 726 135 775 297 821 681 819 690 884 124 952 066
Varav
Landsbygd buss 316 463 328 215 349 422 347 060 373 591 388 901
Stadstrafik 172 538 182 466 189 577 189 577 198 598 214 605
Viten - busstrafik -3 856
Tåg 130 402 147 043 161 552 161 907 186 760 207 251
Viten - tågtrafik -1 686
Anropsstyrd trafik 1 201 1 272 1 341 1 357 1 450 1 512
Serviceresor 108 039 112 791 116 175 116 175 119 660 135 575
Riksfärdtjänst 3 033 3 510 3 615 3 615 4 065 4 222

Summa kostnader 797 627 859 590 908 982 906 468 975 283 1 043 790

Periodens resultat -1 0 0 1 1 1
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Driftsredovisning - allmän kollektivtrafik 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allmänna kollektivtrafiken Utfall 2017 Budget 2018 Fastställd Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021
plan 2019

Intäkter (tkr)

Intäkter från medborgarna 106 794 107 418 107 878 107 878 107 878 107 878
Varav
Biljettintäkter 106 238 106 877 107 337 107 337 107 337 107 337
Biljettintäkter landsbygd 52 889 53 331 53 560 53 560 53 560 53 560
Biljettintäkter stadstrafik 53 349 53 546 53 776 53 776 53 776 53 776

Övriga intäkter 556 541 541 541 541 541
Varav
Reklamintäkter 556 531 531 531 531 531
Provisioner 10 10 10 10 10

Intäkter från medlemmarna 559 868 614 889 658 060 657 101 720 084 772 258
Varav
Medlemsavgifter 506 910 561 905 605 076 604 117 667 100 719 274
Skolkort/elevkort 52 958 52 984 52 984 52 984 52 984 52 984

Summa intäkter 666 662 722 307 765 938 764 979 827 962 880 136

Kostnader (tkr)

Förvaltningskostnader 35 241 43 851 43 592 43 122 44 065 43 769
Varav
Personalkostnader, intern personal 26 084 29 980 31 118 30 994 31 599 32 230
Arvoden inkl. konsulter 4 290 5 531 5 465 5 320 5 214 4 212
Övrigt kontorsrelaterat 4 867 8 340 7 008 6 808 7 252 7 327

Trafikrelaterade nettokostnader 16 361 19 460 20 455 21 955 23 496 24 097
Varav
Tekniska system 12 550 9 800 9 703 11 150 11 139 11 448
Försäljningskostnader 4 577 8 415 9 694 9 694 10 944 11 267
Infrastrukturkostnader (depåer mm) -1 690 -46 -270 -218 45 -27
Övrigt trafikrelaterat (stationsavgifter) 924 1 290 1 329 1 329 1 368 1 409

Trafikkostnader 615 062 658 996 701 891 699 900 760 399 812 269
Varav
Landsbygd buss 316 463 328 215 349 422 347 060 373 591 388 901
Stadstrafik 172 538 182 466 189 577 189 577 198 598 214 605
Tåg 130 402 147 043 161 552 161 907 186 760 207 251
Anropsstyrd trafik 1 201 1 272 1 341 1 357 1 450 1 512
Viten - busstrafik -3 856
Viten - tågtrafik -1 686

Summa kostnader 666 664 722 307 765 938 764 977 827 960 880 135

Periodens resultat -2 0 0 2 1 1
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Driftsredovisning – särskild kollektivtrafik 

 

Särskilda kollektivtrafiken Utfall 2017 Budget 2018 Fastställd Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021
plan 2019

Intäkter (tkr)

Intäkter från medlemmarna 130 964 137 283 143 044 141 491 147 322 163 656
Varav
Serviceresor 128 017 133 773 139 429 137 876 143 252 159 432
Riksfärdtjänst 2 948 3 510 3 615 3 615 4 070 4 224

Summa intäkter 130 964 137 283 143 044 141 491 147 322 163 656

Kostnader (tkr)

Förvaltningskostnader 16 910 18 002 18 745 18 774 19 185 19 389
Varav
Personalkostnader, intern personal 14 767 16 143 16 756 16 689 17 015 17 354
Arvoden inkl. konsulter 1 168 900 890 1 062 1 129 966
Övrigt kontorsrelaterat 975 958 1 100 1 023 1 042 1 069

Trafikrelaterade nettokostnader 2 979 2 980 4 509 2 927 4 412 4 470
Varav
Tekniska system 2 967 2 951 4 479 2 894 4 379 4 436
Försäljningskostnader 12 29 30 33 33 33

Trafikkostnader 111 073 116 301 119 790 119 790 123 725 139 797
Varav
Serviceresor 108 039 112 791 116 175 116 175 119 660 135 575
Riksfärdtjänst 3 033 3 510 3 615 3 615 4 065 4 222

Summa kostnader 130 963 137 283 143 044 141 491 147 322 163 655

Periodens resultat 1 0 0 0 0 0
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Fördelning per medlem 
Sörmlands kommuner och Landstinget Sörmland har ett gemensamt ansvar för länets kollektivtrafik. 
Parterna har tillsammans, och genom myndigheten, åtagit sig att agera för att utveckla 
kollektivtrafiken i länet som ett sammanhållet och integrerat trafiksystem. Inom detta gemensamma 
åtagande har Landstinget ansvaret över länets regionala tågtrafik och den regionala 
stombusstrafiken medan respektive kommun har ansvaret för den lokala trafiken. Myndigheten har 
även upphandlat den särskilda kollektivtrafiken och har en samordnad bokningscentral och 
kundservice för trafiken- Servicecenter Sörmland. 

 

Myndighetens länsgemensamma kostnader, förvaltningskostnader och trafikrelaterade 
nettokostnader för den allmänna kollektivtrafiken, samt administrativa kostnader för den särskilda 
kollektivtrafiken fastställs i maj.  Kostnaderna fördelas mellan medlemmarna utifrån den andel av 
produktionen medlemmen ansvarar för enligt så kallade fördelningsnycklar. För den allmänna 
kollektivtrafiken fördelas förvaltnings- samt trafikrelaterade nettokostnader utifrån andel 
trafikarbete; en nyckel som uppdaterats sedan budget 2018. De nycklar som fördelar den 
administrativa kostnaden för den särskilda kollektivtrafiken har uppdaterats utifrån utfall under 
2017. Orsaken är en, en förändring av både resandet, såväl upp- som nedåt, hos flera av 
medlemmarna men även en förändring av trafikkostnader.   
 
I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade 
kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet 
motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade 
kostnader för tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering. 

I början av 2019 kan myndighetens verksamhet komma gå in i Region Sörmland. Uppgifter i 
Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) kan i och med detta komma att förändras. 
 
 
 
 
 

Kostnadsfördelning totalt
Fastställd 

Totalt (tkr) Utfall 2017 Budget 2018 plan 2019 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

Intäkter 159 752 160 402 160 862 160 862 160 862 160 862
Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 52 889 53 331 53 560 53 560 53 560 53 560
Biljettintäkter, Stadstrafik 53 349 53 546 53 776 53 776 53 776 53 776
Skolkort/elevkort 52 958 52 984 52 984 52 984 52 984 52 984
Övriga intäkter 556 541 541 541 541 541

Total nettokostnad 637 875 699 188 748 121 745 607 814 421 882 928

Förvaltningsavgifter 35 241 43 851 43 592 43 122 44 065 43 769
Trafikrelaterade nettokostnader allm 16 361 19 460 20 455 21 955 23 496 24 097
Trafikkostnader 615 062 658 996 701 891 699 900 760 399 812 269
Landsbygdstrafik Buss 316 463 328 215 349 422 347 060 373 591 388 901
Stadstrafik 172 538 182 466 189 577 189 577 198 598 214 605
Tåg 130 402 147 043 161 552 161 907 186 760 207 251
Övrig trafik 1 201 1 272 1 341 1 357 1 450 1 512
Viten -5 542
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 506 912 561 905 605 076 604 115 667 099 719 273

Trafikkostnad Serviceresor 108 039 112 791 116 175 116 175 119 660 135 575
Riksfärdtjänst 3 033 3 510 3 615 3 615 4 065 4 222
Särskild kollektivtrafik adm kostnader 19 890 20 982 23 254 21 701 23 597 23 859
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 130 963 137 283 143 044 141 491 147 322 163 655
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Allmän kollektivtrafik 
Trafikkostnaderna för tåg inkluderar samtliga kostnaderna relaterad till länets tågtrafik och innefattar 
kostnader till MÄLAB, kostnader till SLL för Gnestapendeln samt den kostnad som betalas till SJ då 
resande med Sörmlandstrafiken periodkort tillåts inom länet. Kostnaden är i enlighet med senaste 
information från MÄLAB samt de avtal myndigheten har med SLL samt SJ. MÄLAB:s trafikkostnader 
förväntas öka de kommande åren i enligt med beslut om utökad trafik. Det förhållandet att 
Sörmland, genom de olika delprojekten inom ramen för Ny Trafik 2017, under de kommande åren får 
tillgång till egna tågfordon för tågtrafiken innebär nu känd förändrad kostnadsbild för tågtrafiken 
2018 och framåt. Däremot föreligger viss osäkerhet i kostnadsbilden som alltid när grundläggande 
förändringar genomförs. Även överflyttning av resenärer till tågen medför en risk för ökade 
kostnader i och med att myndigheten ersätter SJ för varje påstigande med myndighetens egna 
periodkort. 

Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik och stadstrafik baseras på medlemmarnas senaste 
trafikbeställningar för 2018. Trafikkostnaderna är för åren 2019 och framåt indexuppräknade med 3 
procent. Från och med 2019, då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till 
berörda trafikområdena, uppräknade med 10 procent.  

Intäkterna förväntas vara i linje med budget 2018. Sörmlandstaxan har inte gett den 
resenärsutvecklingen som myndigheten hoppades på. Den resandeutveckling som länet har drivs i 
stort sätt enkom av rabatterade produkter samt ett ökat användande av periodkort och ger i stort 
ingen ökning av intäkterna. Bedömningen är att denna trend håller i sig under planperioden. 
Intäkterna är justerade utefter den beslutade följsamheten mot SL-periodkort. Inga andra 
prishöjningar är budgeterade.  

Övriga intäkter avser reklamintäkter. Myndigheten budgeterar inte för viten.  

Särskild kollektivtrafik 
Trafikkostnader för den särskilda kollektivtrafiken förväntas för 2019 ligga i nivå med tidigare 
kommunicerad budget. Inom planperioden kommer dock även nya avtal för trafik att tecknas vilket 
kan komma att innebära en förändring av ersättningsmodell och därmed förväntad förändring av 
kostnadsbilden. Detta, tillsammans med en eventuell upphandlingseffekt, har tagits hänsyn till i 
budgetarbetet. 
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Landstinget Sörmland 
Landstinget ansvarar för regional landsbygdstrafik med buss, tågtrafik samt för särskild 
kollektivtrafik.  

 

I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade 
kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet 
motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade 
kostnader för tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering. 

Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av budget 2019 (2020-21) har minskat med 
0,6 procent jämfört med budget 2018.  

I budgeten ingår även Landstingets överenskommelse med Gnesta kommun kring Gnestapendeln. 
Överenskommelsen hanteras som en trafikrelaterad nettokostnad och innebär för Landstinget en 
minskad kostnad med 3 400 tkr. 

Allmän kollektivtrafik 
Landstingets biljettintäkter samt intäkter för skolkort för 2019 ligger i linje med budget 2018 då inga 
beslut tagit om förändrad taxa.  
 
Trafikkostnaderna för tåg inkluderar samtliga kostnaderna relaterad till länets tågtrafik och innefattar 
kostnader till MÄLAB, kostnader till SLL för Gnestapendeln samt den kostnad som betalas till SJ då 
resande med Sörmlandstrafiken periodkort tillåts inom länet. Kostnaden är i enlighet med senaste 
information från MÄLAB samt de avtal myndigheten har med SLL samt SJ. MÄLAB:s trafikkostnader 
förväntas öka de kommande åren i enligt med beslut om utökad trafik. Det förhållandet att 
Sörmland, genom de olika delprojekten inom ramen för Ny Trafik 2017, under de kommande åren får 
tillgång till egna tågfordon för tågtrafiken innebär nu känd förändrad kostnadsbild för tågtrafiken 
2018 och framåt. Däremot föreligger viss osäkerhet i kostnadsbilden som alltid när grundläggande 
förändringar genomförs. Även överflyttning av resenärer till tågen medför en risk för ökade 
kostnader i och med att myndigheten ersätter SJ för varje påstigande med myndighetens egna 
periodkort. 

Andel trafikarbete 35,9%
Fastställd

Landstinget (tkr) Utfall 2017 Budget 2018 plan 2019 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

Intäkter 45 401 46 347 46 488 46 484 46 484 46 485

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 31 485 32 610 32 750 32 750 32 750 32 750
Skolkort/elevkort 13 713 13 540 13 540 13 540 13 540 13 540
Övriga intäkter 203 197 197 194 194 194

Total nettokostnad 302 180 332 936 358 917 357 300 398 166 432 253

Förvaltningsavgifter 12 863 16 006 15 911 15 481 15 819 15 713
Trafikrelaterade nettokostnader 4 358 5 722 4 910 5 334 5 912 6 154
Trafikkostnader 267 810 291 642 316 056 315 312 352 668 378 463
Landsbygdstrafik Buss 139 614 144 587 154 492 153 392 165 894 171 198
Tåg 130 402 147 043 161 552 161 907 186 760 207 251
Övrig trafik 5 12 12 13 14 14
Viten - busstrafik -526
Viten - tågtrafik -1 686
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 239 630 267 023 290 390 289 642 327 915 353 846

Trafikkostnad serviceresor 54 497 56 792 58 496 58 496 60 251 68 264
Långa sjukresor 605 997 1 027 1 027 1 155 1 199
Särskild kollektivtrafik adm kostnader 7 448 8 124 9 004 8 135 8 845 8 943
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 62 550 65 913 68 527 67 658 70 251 78 407
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Trafikkostnaderna för den regionala landsbygdstrafiken är baserad på Landstingets senaste 
trafikbeställning för 2018. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent för åren 2019-2021. Från 
och med 2019, då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda 
trafikområdena uppräknade med 10 procent. Övriga trafikkostnader härrör anropsstyrd trafik och är 
baserade på faktiskt utfall under 2017. 

Särskild kollektivtrafik 
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med tre procent jämfört 
med budget 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att upphandlas under perioden 
är vissa kostnader uppräknade med tio procent.  

Den fördelningsnyckel som fördelar de administrativa kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken 
har uppdaterats utifrån faktiskt utfall för 2017 vilket för Landstingets del innebär en lägre andel av de 
administrativa kostnaderna jämfört med budget 2018. 
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Eskilstuna kommun 
Eskilstuna kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss inom Eskilstuna kommun, 
stadstrafik och i den särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst, vissa delar av skolresor samt 
riksfärdtjänst. 

 

I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade 
kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet 
motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade 
kostnader för tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering. 

Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av budget 2019 (2020-21) har ökat med 0,9 
procent jämfört med budget 2018.  

Allmän kollektivtrafik 
Eskilstuna kommuns biljettintäkter samt intäkter för skolkort för 2019 ligger i linje med budget 2018 
då inga beslut tagit om förändrad taxa.  

Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Eskilstuna kommuns senaste 
trafikbeställning för 2018. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Från och med 
2019, då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena 
uppräknade med 10 procent.  

Särskild kollektivtrafik 
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med tre procent jämfört 
med budget 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att upphandlas under perioden 
är vissa kostnader uppräknade med tio procent.  

Den fördelningsnyckel som fördelar de administrativa kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken 
har uppdaterats utifrån faktiskt utfall för 2017 vilket för Eskilstuna kommuns del enbart innebär en 
smärre förändring i andel av total kostnad jämfört med budget 2018.  

Andel trafikarbete 25,7%

Fastställd
Eskilstuna Kommun (tkr) Utfall 2017 Budget 2018 plan 2019 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

Intäkter 58 851 58 864 59 036 59 041 59 041 59 041

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 4 343 4 350 4 369 4 369 4 369 4 369
Biljettintäkter, Stadstrafik 35 587 35 600 35 753 35 753 35 753 35 753
Skolkort/elevkort 18 783 18 780 18 780 18 780 18 780 18 780
Övriga intäkter 138 134 134 139 139 139

Total nettokostnad 140 191 158 241 164 846 165 152 173 062 196 376

Förvaltningsavgifter 8 736 10 871 10 806 11 082 11 325 11 249
Trafikrelaterade nettokostnader 3 827 4 504 4 741 5 301 5 687 5 831
Trafikkostnader 152 118 163 827 168 742 168 742 174 376 193 238
Landsbygdstrafik Buss 32 968 34 518 35 554 35 554 36 773 41 506
Stadstrafik 121 675 129 309 133 188 133 188 137 604 151 732
Viten -2 525
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 105 830 120 338 125 254 126 084 132 347 151 276

Trafikkostnad serviceresor 27 221 30 270 31 179 31 179 32 114 36 385
Riksfärdtjänst 610 587 605 605 680 706
Särskild kollektivtrafik adm kostnader 6 530 7 046 7 809 7 284 7 921 8 008
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 34 361 37 903 39 592 39 067 40 715 45 100
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Flens kommun 
Flens kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss samt 
efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik inom Flens kommun, och i den särskilda kollektivtrafiken 
för färdtjänst. Flen införde även i december 2016 en stadslinje, men då denna linje trafikeras med en 
landsortsbuss hänförs kostnaderna till landsbygdstrafiken. 

 

I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade 
kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet 
motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade 
kostnader för tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering. 

Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av budget 2019 (2020-21) har ökat med 0,7 
procent jämfört med budget 2018.  

Allmän kollektivtrafik 
Flens kommuns biljettintäkter samt intäkter för skolkort för 2019 ligger i linje med budget 2018 då 
inga beslut tagit om förändrad taxa.  

Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Flens kommuns senaste 
trafikbeställning för 2018. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Från och med 
2019, då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena 
uppräknade med 10 procent. Övriga trafikkostnader härrör anropsstyrd trafik och är baserade på 
faktiskt utfall under 2017. 

Särskild kollektivtrafik 
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med tre procent jämfört 
med budget 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att upphandlas under perioden 
är vissa kostnader uppräknade med tio procent.  

Den fördelningsnyckel som fördelar de administrativa kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken 
har uppdaterats utifrån faktiskt utfall för 2017 vilket för Flens kommuns del enbart innebär en 
smärre förändring i andel av total kostnad jämfört med budget 2018.  

Andel trafikarbete 3,6%

Fastställd
Flens Kommun (tkr) Utfall 2017 Budget 2018 plan 2019 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

Intäkter 5 025 4 948 4 960 4 963 4 963 4 963

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 2 879 2 770 2 782 2 782 2 782 2 782
Skolkort/elevkort 2 130 2 162 2 162 2 162 2 162 2 162
Övriga intäkter 16 16 16 19 19 19

Total nettokostnad 19 101 20 915 22 447 22 816 25 033 26 310

Förvaltningsavgifter 1 029 1 280 1 273 1 552 1 586 1 576
Trafikrelaterade nettokostnader 451 531 558 743 797 817
Trafikkostnader 16 451 18 747 20 034 20 036 21 929 22 590
Landsbygdstrafik Buss 16 509 18 720 20 006 20 008 21 901 22 558
Övrig trafik 25 27 28 28 29 32
Viten -83
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 12 906 15 610 16 905 17 367 19 349 20 019

Trafikkostnad serviceresor 5 066 4 169 4 294 4 294 4 423 5 011
Riksfärdtjänst 118 150 155 155 174 181
Särskild kollektivtrafik adm kostnader 1 011 986 1 093 1 000 1 087 1 100
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 6 195 5 305 5 542 5 449 5 684 6 291
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Gnesta kommun 
Gnesta kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss samt 
efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik inom Gnesta kommun, och i den särskilda kollektivtrafiken 
för färdtjänst, skolskjuts och riksfärdtjänst. 

 

I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade 
kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet 
motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade 
kostnader för tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering. 

Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av budget 2019 (2020-21) har minskat med 
0,1 procent jämfört med budget 2018.  

Allmän kollektivtrafik 
Gnesta kommuns biljettintäkter samt intäkter för skolkort för 2019 ligger i linje med budget 2018 då 
inga beslut tagit om förändrad taxa.  

Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Gnesta kommuns senaste 
trafikbeställning för 2018. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Från och med 
2019, då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena 
uppräknade med 10 procent. Övriga trafikkostnader härrör anropsstyrd trafik och är baserade på 
faktiskt utfall under 2017. 

Särskild kollektivtrafik 
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med tre procent jämfört 
med budget 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att upphandlas under perioden 
är vissa kostnader uppräknade med tio procent.  

Den fördelningsnyckel som fördelar de administrativa kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken 
har uppdaterats utifrån faktiskt utfall för 2017 vilket för Gnesta kommuns del enbart innebär en 
smärre förändring i andel av total kostnad jämfört med budget 2018.  

Andel allmänna 3,6%

Fastställd
Gnesta Kommun (tkr) Utfall 2017 Budget 2018 plan 2019 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

Intäkter 3 243 3 118 3 126 3 125 3 125 3 125

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 1 929 1 790 1 798 1 798 1 798 1 798
Skolkort/elevkort 1 293 1 308 1 308 1 308 1 308 1 308
Övriga intäkter 21 20 20 19 19 19

Total nettokostnad 18 224 19 374 21 739 21 696 23 421 24 323

Förvaltningsavgifter 1 318 1 640 1 630 1 552 1 586 1 576
Trafikrelaterade nettokostnader 2 777 2 880 4 115 4 143 4 197 4 217
Trafikkostnader 14 511 14 746 15 757 15 758 17 245 17 762
Landsbygdstrafik Buss 14 528 14 683 15 692 15 691 17 171 17 686
Övrig trafik 67 63 65 67 73 76
Viten -84
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 15 363 16 148 18 377 18 328 19 902 20 430

Trafikkostnad serviceresor 2 194 2 551 2 628 2 628 2 707 3 067
Riksfärdtjänst 182 183 189 189 212 221
Särskild kollektivtrafik adm kostnader 485 492 545 552 600 607
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 2 861 3 226 3 362 3 368 3 519 3 894
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Katrineholms kommun 
Katrineholms kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss, 
stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik inom Katrineholms kommun, och i den 
särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst och riksfärdtjänst. 

 

I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade 
kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet 
motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade 
kostnader för tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering. 

Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av budget 2019 (2020-21) har minskat med 
0,2 procent jämfört med budget 2018.  

Allmän kollektivtrafik 
Katrineholms kommuns biljettintäkter samt intäkter för skolkort för 2019 ligger i linje med budget 
2018 då inga beslut tagit om förändrad taxa.  

Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Katrineholms kommuns 
senaste trafikbeställning för 2018. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Från och 
med 2019, då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda 
trafikområdena uppräknade med 10 procent. Övriga trafikkostnader härrör anropsstyrd trafik och är 
baserade på faktiskt utfall under 2017. 

Särskild kollektivtrafik 
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med tre procent jämfört 
med budget 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att upphandlas under perioden 
är vissa kostnader uppräknade med tio procent.  

Den fördelningsnyckel som fördelar de administrativa kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken 
har uppdaterats utifrån faktiskt utfall för 2017 vilket för Katrineholms kommuns del innebär en viss 
ökning i andel av total kostnad jämfört med budget 2018.  

Andel trafikarbete 5,3%

Fastställd
Katrineholms Kommun (tkr) Utfall 2017 Budget 2018 plan 2019 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

Intäkter 6 087 6 166 6 180 6 179 6 179 6 179

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 1 131 1 110 1 115 1 115 1 115 1 115
Biljettintäkter, Stadstrafik 2 267 2 300 2 310 2 310 2 310 2 310
Skolkort/elevkort 2 658 2 726 2 726 2 726 2 726 2 726
Övriga intäkter 31 30 30 29 29 29

Total nettokostnad 26 457 28 675 30 732 30 686 33 754 35 220

Förvaltningsavgifter 1 938 2 412 2 398 2 285 2 335 2 320
Trafikrelaterade nettokostnader 849 999 1 052 1 093 1 173 1 202
Trafikkostnader 25 909 27 055 28 903 28 911 31 639 32 589
Landsbygdstrafik Buss 19 194 19 937 21 303 21 305 23 316 24 015
Stadstrafik 6 714 6 953 7 430 7 430 8 131 8 375
Övrig trafik 151 165 170 176 192 199
Viten -151
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 22 609 24 300 26 172 26 111 28 968 29 932

Trafikkostnad serviceresor 2 841 3 393 3 494 3 494 3 599 4 078
Riksfärdtjänst 328 296 305 305 343 357
Särskild kollektivtrafik adm kostnader 679 686 760 776 844 853
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 3 848 4 375 4 560 4 575 4 786 5 287
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Nyköpings kommun 
Nyköpings kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss, 
stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik där även skärgårdstrafiken ingår och i den 
särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts. 

 

I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade 
kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet 
motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade 
kostnader för tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering. 

Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av budget 2019 (2020-21) har ökat med 0,1 
procent jämfört med budget 2018.  

Allmän kollektivtrafik 
Nyköpings kommuns biljettintäkter samt intäkter för skolkort för 2019 ligger i linje med budget 2018 
då inga beslut tagit om förändrad taxa.  

Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Nyköpings kommuns senaste 
trafikbeställning för 2018. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Från och med 
2019, då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena 
uppräknade med 10 procent. Övriga trafikkostnader härrör anropsstyrd trafik och är baserade på 
faktiskt utfall under 2017. 

Särskild kollektivtrafik 
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med tre procent jämfört 
med budget 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att upphandlas under perioden 
är vissa kostnader uppräknade med tio procent.  

Den fördelningsnyckel som fördelar de administrativa kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken 
har uppdaterats utifrån faktiskt utfall för 2017 vilket för Nyköpings kommuns del innebär en viss 
ökning i andel av total kostnad jämfört med budget 2018.  

Andel trafikarbete 14,6%

Fastställd
Nyköpings Kommun (tkr) Utfall 2017 Budget 2018 plan 2019 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

Intäkter 23 568 23 699 23 772 23 772 23 772 23 772

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 4 781 4 700 4 720 4 720 4 720 4 720
Biljettintäkter, Stadstrafik 12 095 12 096 12 148 12 148 12 148 12 148
Skolkort/elevkort 6 611 6 825 6 825 6 825 6 825 6 825
Övriga intäkter 81 78 78 79 79 79

Total nettokostnad 67 058 69 733 75 381 75 561 84 090 87 585

Förvaltningsavgifter 5 110 6 358 6 321 6 296 6 433 6 390
Trafikrelaterade nettokostnader 2 238 2 635 2 773 3 011 3 231 3 312
Trafikkostnader 75 042 77 527 82 842 82 853 90 653 93 374
Landsbygdstrafik Buss 41 066 41 318 44 149 44 154 48 321 49 770
Stadstrafik 33 650 35 522 37 955 37 955 41 529 42 775
Övrig trafik 691 687 738 745 803 829
Viten -365
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 58 822 62 821 68 164 68 388 76 545 79 305

Trafikkostnad serviceresor 6 107 4 832 4 977 4 977 5 126 5 808
Riksfärdtjänst 767 828 853 853 959 996
Särskild kollektivtrafik adm kostnader 1 362 1 252 1 387 1 343 1 460 1 476
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 8 236 6 912 7 217 7 172 7 545 8 280
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Oxelösunds kommun 
Oxelösunds kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss 
och i den särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst och riksfärdtjänst. Från 2016 är linje 815 indragen. 
Som följd av detta återstår enbart linje 615 som är anpassad till skolelevernas behov. 

 

 

I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade 
kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet 
motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade 
kostnader för tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering. 

Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av budget 2019 (2020-21) ligger på samma 
nivå som budget 2018.  

Allmän kollektivtrafik 
Oxelösunds kommuns biljettintäkter samt intäkter för skolkort för 2019 ligger i linje med budget 
2018 då inga beslut tagit om förändrad taxa.  

Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Oxelösunds kommuns senaste 
trafikbeställning för 2018. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Från och med 
2019, då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena 
uppräknade med 10 procent.  

Särskild kollektivtrafik 
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med tre procent jämfört 
med budget 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att upphandlas under perioden 
är vissa kostnader uppräknade med tio procent.  

Den fördelningsnyckel som fördelar de administrativa kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken 
har uppdaterats utifrån faktiskt utfall för 2017 vilket för Oxelösunds kommuns del enbart innebär en 
smärre minskning i andel av total kostnad jämfört med budget 2018.  

Andel trafikarbete 0,1%

Fastställd
Oxelösunds Kommun (tkr) Utfall 2017 Budget 2018 plan 2019 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

Intäkter 698 666 666 666 666 666

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 103 81 81 81 81 81
Skolkort/elevkort 594 584 584 584 584 584
Övriga intäkter 1 1 1 1 1 1

Total nettokostnad 3 634 3 822 4 089 4 037 4 400 4 675

Förvaltningsavgifter 35 44 44 43 44 44
Trafikrelaterade nettokostnader 15 18 19 21 22 23
Trafikkostnader 2 537 2 604 2 782 2 782 3 045 3 136
Landsbygdstrafik Buss 2 539 2 604 2 782 2 782 3 045 3 136
Viten -2
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 1 889 2 000 2 179 2 180 2 445 2 537

Trafikkostnad serviceresor 1 192 1 199 1 235 1 235 1 272 1 441
Riksfärdtjänst 161 191 196 196 221 229
Särskild kollektivtrafik adm kostnader 392 432 479 425 462 467
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 1 745 1 822 1 910 1 856 1 955 2 138
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Strängnäs kommun 
Strängnäs kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss, 
stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik och i den särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst och 
skolskjuts. 

 

I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade 
kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet 
motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade 
kostnader för tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering.  

Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av budget 2019 (2020-21) har minskat med 
0,1 procent jämfört med budget 2018. 

Allmän kollektivtrafik 
Strängnäs kommuns biljettintäkter samt intäkter för skolkort för 2019 ligger i linje med budget 2018 
då inga beslut tagit om förändrad taxa.  

Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Strängnäs kommuns senaste 
trafikbeställning för 2018. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Från och med 
2019, då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena 
uppräknade med 10 procent. Övriga trafikkostnader härrör anropsstyrd trafik och är baserade på 
faktiskt utfall under 2017. 

Särskild kollektivtrafik 
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med tre procent jämfört 
med budget 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att upphandlas under perioden 
är vissa kostnader uppräknade med tio procent.  

Den fördelningsnyckel som fördelar de administrativa kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken 
har uppdaterats utifrån faktiskt utfall för 2017 vilket för Strängnäs kommuns del enbart innebär en 
viss ökning i andel av total kostnad jämfört med budget 2018.  

Andel trafikarbete 8,1%
Fastställd

Strängnäs Kommun (tkr) Utfall 2017 Budget 2018 plan 2019 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

Intäkter 13 153 13 135 13 170 13 170 13 170 13 170

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 4 838 4 610 4 630 4 630 4 630 4 630
Biljettintäkter, Stadstrafik 3 400 3 550 3 565 3 565 3 565 3 565
Skolkort/elevkort 4 870 4 931 4 931 4 931 4 931 4 931
Övriga intäkter 45 44 44 44 44 44

Total nettokostnad 39 580 42 073 44 944 43 700 45 527 47 981

Förvaltningsavgifter 2 879 3 583 3 561 3 493 3 569 3 545
Trafikrelaterade nettokostnader 1 261 1 484 1 563 1 671 1 792 1 838
Trafikkostnader 41 677 42 786 45 317 44 069 45 391 46 947
Landsbygdstrafik Buss 31 035 31 911 34 115 32 868 33 854 35 015
Stadstrafik 10 498 10 683 11 004 11 004 11 334 11 722
Övrig trafik 204 192 198 198 204 210
Viten -60
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 32 664 34 718 37 271 36 063 37 583 39 160

Trafikkostnad serviceresor 5 685 6 098 6 281 6 281 6 469 7 329
Särskild kollektivtrafik adm kostnader 1 231 1 257 1 393 1 356 1 475 1 491
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 6 916 7 355 7 673 7 637 7 944 8 821
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Trosa kommun 
Trosa kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss samt 
efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik och i den särskilda för färdtjänst och riksfärdtjänst. 

 

I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade 
kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet 
motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade 
kostnader för tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering. 

Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av budget 2019 (2020-21) har minskat med 
0,7 procent jämfört med budget 2018. 

Allmän kollektivtrafik 
Trosa kommuns biljettintäkter samt intäkter för skolkort för 2019 ligger i linje med budget 2018 då 
inga beslut tagit om förändrad taxa.  

Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Trosa kommuns senaste 
trafikbeställning för 2018. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Från och med 
2019, då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena 
uppräknade med 10 procent. Övriga trafikkostnader härrör anropsstyrd trafik och är baserade på 
faktiskt utfall under 2017. 

Särskild kollektivtrafik 
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med tre procent jämfört 
med budget 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att upphandlas under perioden 
är vissa kostnader uppräknade med tio procent.  

Den fördelningsnyckel som fördelar de administrativa kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken 
har uppdaterats utifrån faktiskt utfall för 2017 vilket för Trosa kommuns del enbart innebär en viss 
ökning i andel av total kostnad jämfört med budget 2018.  

Andel trafikarbete 1,2%
Fastställd

Trosa Kommun (tkr) Utfall 2017 Budget 2018 plan 2019 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

Intäkter 1 455 1 280 1 282 1 278 1 278 1 278

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 463 440 442 442 442 442
Skolkort/elevkort 981 830 830 830 830 830
Övriga intäkter 11 10 10 6 6 6

Total nettokostnad 9 733 10 720 11 420 10 999 11 974 12 583

Förvaltningsavgifter 670 833 828 517 529 525
Trafikrelaterade nettokostnader 293 345 363 248 266 272
Trafikkostnader 7 387 7 951 8 518 8 494 9 291 9 577
Landsbygdstrafik Buss 7 349 7 885 8 450 8 426 9 221 9 498
Övrig trafik 70 66 68 68 70 79
Viten -32
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 6 895 7 849 8 427 7 980 8 807 9 096

Trafikkostnad serviceresor 2 082 2 131 2 194 2 194 2 260 2 561
Riksfärdtjänst 263 277 285 285 321 333
Särskild kollektivtrafik adm kostnader 493 463 513 539 586 592
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 2 838 2 871 2 993 3 019 3 167 3 487
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Vingåkers kommun 
Vingåkers kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss 
samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik och i den särskilda för färdtjänst. 

 

 
I denna version, inför samråden, har uppräkning gjorts gällande myndighetens uppskattade 
kostnader för förvaltning och trafikrelaterade nettokostnader för att kunna bedriva en verksamhet 
motsvarande vad vi uppfattar är medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade 
kostnader för tekniska system och försäljningskostnader kopplat till digitalisering. 

Den andel trafikarbete som ligger till grund för fördelning av budget 2019 (2020-21) ligger i nivå med 
budget 2018. 

Allmän kollektivtrafik 
Vingåkers kommuns biljettintäkter samt intäkter för skolkort för 2019 ligger i linje med budget 2018 
då inga beslut tagit om förändrad taxa.  

Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Vingåkers kommuns senaste 
trafikbeställning för 2018. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Från och med 
2019, då nya trafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena 
uppräknade med 10 procent. Övriga trafikkostnader härrör anropsstyrd trafik och är baserade på 
faktiskt utfall under 2017. 

Särskild kollektivtrafik 
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med tre procent jämfört 
med budget 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att upphandlas under perioden 
är vissa kostnader uppräknade med tio procent.  

Den fördelningsnyckel som fördelar de administrativa kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken 
har uppdaterats utifrån faktiskt utfall för 2017 vilket för Vingåkers kommuns del enbart innebär en 
viss ökning i andel av total kostnad jämfört med budget 2018.  

 

Andel trafikarbete 1,9%
Fastställd

Vingåkers Kommun (tkr) Utfall 2017 Budget 2018 plan 2019 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

Intäkter 2 273 2 178 2 182 2 182 2 182 2 182

Biljettintäkter, Landsbygdstrafik 938 870 874 874 874 874
Skolkort/elevkort 1 325 1 298 1 298 1 298 1 298 1 298
Övriga intäkter 10 10 10 10 10 10

Total nettokostnad 11 709 12 702 13 607 13 661 14 994 15 623

Förvaltningsavgifter 663 824 820 819 837 832
Trafikrelaterade nettokostnader 290 342 360 392 420 431
Trafikkostnader 11 619 12 113 12 941 12 943 14 161 14 591
Landsbygdstrafik Buss 11 587 12 053 12 879 12 880 14 096 14 519
Övrig trafik 61 60 62 62 66 72
Viten -29
Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik 10 299 11 101 11 938 11 972 13 237 13 671

Trafikkostnad serviceresor 1 155 1 357 1 398 1 398 1 440 1 631
Särskild kollektivtrafik adm kostnader 255 244 271 292 317 321
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik 1 410 1 601 1 669 1 689 1 757 1 952





 
Kanslienheten 
Helena Edenborg 
Kanslichef 
0156-520 06 
helena.edenborg@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2018-05-14 
Diarienummer 
KS 2018/106 

  

Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige: 
 
Uppdrag 3 anses genomfört. 
 
________ 
 
 
Ärendet 
Kommunkontoret har gjort en sammanställning av de uppdrag som 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutat om. Uppdrag angivna i 
sammanställningen bereds av berörd nämnd. 
 
 
 
Helena Edenborg  
Kanslichef 
 
 
 
Bilaga 
Redovisning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 
2018-05-14. 
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Redovisning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

 

 Datum för 
beslut  

Uppdrag Ansvarig 
nämnd 

Status 

1 KF 2010-06-16, 
§ 40 

Uppdrag till TSN/SBN avs. 
reningsverket: 

1. att reningsverket ska 
flyttas ifrån sin nuvarande 
lokalisering. 

TSN/SBN Beslutsats 3 är 
genomförd.  
Beslutsatserna 2 och 4 
utgick i samband med 
beslut i  
KF 2015-11-04, § 99 

2 KF 2017-04-19  
§ 33 

Kommunstyrelsen uppdras 
att se över ägardirektiv 
och bolagsordning för det 
fusionerade bolaget 
(Fusion av Trosabygdens 
Holding AB med 
Trosabygdens Bostäder 
AB). 

KS Beredning pågår 

Fusionen har verkställts 
av Bolagsverket  

 

3 KF 2017-04-05 
§ 42 

Avgift för upplåtelse av 
allmän platsmark.  

Kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsens 
arbetsutskott för vidare 
utredning. 

KS/TSN Uppdraget slutfördes 
genom beslut i 
kommunfullmäktige 
2017-11-29, § 104. 

 





 
Kommunkontoret 
Lotta Uddberg 
Nämndassistent 
0156-520 58 
lotta.uddberg@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2018-05-23 
Diarienummer 
KS 2018/2 

  

Anmälningsärenden 

Gemensam patientnämnd 
- Kallelse 2018-04-13 
- Protokoll 2018-04-23 
 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
- Protokoll 2018-04-19 
 
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 
- Kallelse 2018-05-03 
 
Regionförbundet Sörmland 
- Kallelse 2018-04-12 
- Protokoll 2018-04-12 
 
Energimyndigheten 
Statens energimyndighet beviljar Trosa kommun stöd för genomförande av 
projektet Energi- och klimatrådgivning 2018-2020, Trosa-, Gnesta-, Nyköping och 
Oxelösunds kommuner 
 
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 
- Protokoll 2018-05-03 
- Delårsrapport jan-mars 2018 
 
Kommunfullmäktige 
- Beslut 2018-04-25, § 25, Årsredovisning för Trosa kommun och koncern 
- Beslut 2018-04-25, § 26, Prövning av frågan om ansvarsfrihet för 2017 års 
  verksamhet 
- Beslut 2018-04-25, § 36, Policy och riktlinje för behandling av personuppgifter i  
  Trosa kommun med dess bolag 
 
 
Lotta Uddberg 
Nämndassistent 
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