KALLELSE till ledamöter
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.
Kommunstyrelsen

Tid och plats:

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2020-11-25 kl. 08.30 Koordinaten,
rum Eventsalen

Catharina Fredriksson
Ordförande

Information om utvärdering målstyrning och roller
Information om kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021
Information om arbetet med det brottsförebyggande arbetet
Tema personal
Information från räddningstjänsten

Thomas Hermansson
Sekreterare

Mats Drysélius
Niklas/Mats
Niklas Telin
Henny Larsson
Patrik Kullman

08.30 – 09.00
09.00 – 09.30
09.45 – 10.30
10.30 – 11.30
11.30 – 12.00

Nr 1 KS.2020.3

Information och föredragningar

Thomas
Hermansson

Nr 2 KS.2020.33

Ekonomisk uppföljning för
kommunstyrelsen per oktober

Margrita Sjöqvist
13:15
10 min

5

Niklas Thelin

8

Sarah Heltborg
Ronelius

10

Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Handlingar kommer till kommunstyrelsen
Nr 3 KS.2020.93

Internkontrollplan 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Beslut fattas på Kommunstyrelsens
sammanträde

Nr 4 KS.2020.113 Planerat underhåll för fastigheter 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag

KALLELSE till ledamöter
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.
Kommunstyrelsen

Nr 5 MEX.2019.12 Återtagande av markanvisning
Sjögatan

Kjell Andersson

12

Niklas Thelin

14

Sarah Heltborg
Ronelius

21

Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag
Nr 6 KS.2020.66

Åtgärder för att förebygga
översvämning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag

Nr 7 KS.2020.94

Finansiering av överskridande av
investering servicehus vid Jogersö
camping
Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag

Nr 8 KS.2020.4

Information från kommunalrådet och
kommunchefen

Thomas
Hermansson

Nr 9 KS.2020.5

Delgivningar

Thomas
Hermansson

23

Nr 10 KS.2020.6

Redovisning av delegationsbeslut

Thomas
Hermansson

163

Nr 11 KS.2020.32

Ekonomisk uppföljning för hela
kommunen per oktober

Margrita Sjöqvist
10 min

164

Pär Alm
14.30
15 min

169

Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Handlingar kommer till kommunstyrelsen
Nr 12 KS.2020.122 Investering Prisman 6
Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag

KALLELSE till ledamöter
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.
Kommunstyrelsen

Nr 13 KS.2020.91

Renhållningstaxa 2021

Pär Alm
15 min

175

Magnus Petersson
15.00
15 min

180

Magnus Petersson
15 min

182

Thomas
Hermansson

186

Niklas Thelin

218

Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag
Nr 14 KS.2020.53

Förlängning avtal med Kommuninvest
Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag

Nr 15 KS.2020.119 Kapitalisering av Kommuninvest
Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag
Nr 16 KS.2020.43

Redovisning av partistöd 2019 och
utbetalning 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag

Nr 17 KS.2019.131 Handlingsprogram för en säkrare och
tryggare kommun 2021-2023
Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag

Nr 18 KS.2020.104 Revidering av biblioteksplan 2021-2023 Thomas

Hermansson

Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag

251

KALLELSE till ledamöter
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.
Kommunstyrelsen

Nr 19 KS.2019.141 Svar på motion om att utöka
utbildningen och förståelsen för
entreprenörskap och entreprenöriellt
lärande inom grundskolan - från de
låga åldrarna till högstadiet.

Johan Scherlin

266

Mats Dryselius

271

Magnus Petersson

324

Magnus Petersson

332

Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag
Nr 20 KS.2020.118 Medlemskap i Energikontoret
Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag
Nr 21 KS.2020.120 Resurstilldelning förskola och skola barn- och elevpeng
Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag
Nr 22 KS.2020.123 Försäljning av aktier i Bixia AB
Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag
Nr 23 KS.2020.129 Revidering av arbetsordningar med
anledning av digitala möten

Thomas
Hermansson
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Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Datum

Dnr

2020-11-06

KS.2020.33

Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 2020
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens egen ekonomiska uppföljning per oktober godkänns.

2. Sammanfattning
Kommunstyrelsen har ett anslag på 73 737 tkr som består av en grundbudget, 72 461 tkr
och ett tilläggsanslag, 1 276 tkr.
Kommunstyrelsen förutser i nuläget ett överskott på 2 409 tkr för helåret 2020. Orsaken till
det positiva utfallet är lägre personalkostnader på grund av vakanser. Andra orsaker är det
positiva utfallet för arrendeintäkter och bostadsanpassning. I prognosen ligger också ett
negativt utfall gentemot budget avseende saneringskostnader, kostnader för tillfällig
etablering för Stjärnholms stall och hyreskostnader för företagshuset Gnistan.

3. Ärendet
I mål och budget 2020 fick kommunstyrelsen ett anslag på 72 461 tkr. Genom tilläggsbeslut
har budgeten justerats för höjda hyror och ökade kapitalkostnader, 643 tkr. Anslaget har
också justerats med 383 tkr som avser en omfördelning av budgetram från Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen för delfinansiering av en projektledare
som anställs av Kommunstyrelsen. Tilldelningsbeslut har också skett för finansiering av
sommarcheckar till anställda, 183 tkr. Totalt uppgår anslaget nu till
73 737 tkr och omslutningen till 177 451 tkr.
Kommunstyrelsen förutser i nuläget ett överskott på 2 409 tkr för helåret 2020. Orsakerna
till det positiva utfallet är bland annat högre intäkter på lönebidrag (695 tkr), bidrag för
feriearbete (150 tkr) och högre hyres- och arrendeintäkter (888 tkr). Lägre
personalkostnader på grund av flera vakanta tjänster bland annat kommunstrateg och
projektledare bidrar till det positiva utfallet med 639 tkr. Andra orsaker är positiva
slutavräkningar för 2019 för kollektivtrafiken (95 tkr) och räddningstjänsten (188 tkr).
Däremot prognosticeras högre Corona-relaterade kostnader för företagshälsovård (180 tkr)
och högre kostnader för fastigheter (2 310 tkr), bland annat för en omfattande PCB
sanering, en tillfällig etablering för Stjärnholms stall och hyreskostnader för företagshuset.
Resultatrapporten per oktober visar ett budgetöverskott på 5 368 tkr. Större delen av
kommunstyrelsens verksamhet är övergripande och kostnadsbudgeten finansieras av
interna hyror av fastigheter, IT-tjänster, kostleveranser med mera.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-11-06

KS.2020.33

Intäkterna visar ett budgetutfall på 947 tkr efter oktober månad, vilket framförallt beror på
högre bidrag- och arrendeintäkter. Kostnaderna har ett budgetutfall på 4 420 tkr efter
oktober månad. Personalkostnader är 1 444 tkr lägre på grund av vakanser och ej
utbetalda löneökningar. Kostnader för lokaler är 1 147 tkr högre än budget som kan
hänvisas till hyran av företagshuset och hyran av tältstall, vilka var inte budgeterade.
Kostnader för köp av verksamhet är 1 031 tkr högre en budget vilket främst beror på högre
kostnader inom fastighetsverksamhet. Övriga kostnader visar en positiv avvikelse på
5 155 tkr bland annat för lägre kostnader för bostadsanpassning, utbildningar, dataprogram
och reklam.
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-11-06

KS.2020.33

Investeringar
Kommunstyrelsen disponerar 305 608 tkr för investeringsändamål.
Grundanslaget var 131 943 tkr och därefter tilläggsbudgeterades 170 155 tkr av ej
förbrukade medel från 2019. Kommunstyrelsen har fått tilldelning från investeringsreserven
på 7 287 tkr för bland annat konstnärlig utsmyckning av Oxelöskolan (2 000 tkr) och
återköp av tomt Stjärnholm 5:211 (1 200 tkr) och reservkraft för Björntorp (3 570 tkr).
Kommunstyrelsen har också gjort en omfördelning på 19,4 mkr från
verksamhetsanpassning Peterslundsskolan (9,4 mkr) och Ramdalens kök (10 mkr) till
Oxelöskolan för flexibel planlösning.
Hittills under 2020 är utgifterna 100 802 tkr. Största utgifterna är Oxelöskolan, upprustning
av Ramdalsskolan, Jogersö servicehus, ny- och tillbyggnation äldreboende, planerat
underhåll och markinköp. Utgifterna för helåret 2020 bedöms till 161 003 tkr, motsvarande
52 % av budgeten. En budgetavvikelse på 148 382 tkr.
En av stora orsaken Oxelöskolan där 103 776 tkr av planerade 155 830 tkr förväntas att
förbrukas under 2020. Den andra avvikelsen av betydelse är senareläggandet av ny-till
byggnation av äldreboende där 12 971 tkr av 60 789 tkr förväntas användas under året.
Restaurang Läget, 10 000, tkr och Ramdalsskolans ombyggnation av kök, 23 997 tkr,
bidrar också till budgetavvikelsen.
Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Tjänsteskrivelsen daterad 2020-11-06
Beslut till:
CON (fk)
Ekonomichef (fk)

Margrita Sjöqvist
Controller
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Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin
0155- 381 38
072- 212 78 20
niklas.telin@oxelosund.se

Datum

Dnr

2020-11-04

KS.2020.93

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Följande kontrollmoment utgör kommunstyrelsens internkontrollplan för 2021:
…
o …
o

2. Sammanfattning
Kommunstyrelsen process för att fastställa en årlig internkontrollplan innebär att kommunstyrelseförvaltningen gör en risk- och väsentlighetsanalys över ett antal rutiner som är
möjliga att granska vid internkontroll.
Därefter väljer kommunstyrelsen de rutiner som ska ingå i den kommande internkontrollplanen. Kommunstyrelsen har också möjlighet att själv initiera och fastställa kontroll av
andra rutiner.
Syftet med processen är att den som utför verksamheten inte ska välja och föra fram
förslag till rutiner och kontrollmoment.
Kommunstyrelseförvaltningen har, i en bruttolista, sammanställt och riskbedömt ett antal
rutiner som kan utgör underlag till internkontrollplan 2021. Bruttolistan redovisas nedan.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ser över och bedömer vilka rutiner och
kontrollmoment som är relevanta att ta med i internkontrollplanen för 2021.

Johan Persson
Kommunchef

Niklas Thelin
Säkerhetsstrateg/utredare

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2020-11-04
Beslut till:
Niklas Thelin (FÅ)

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Datum

2020-11-04

KS.2020.93

Bruttolista 2021
Risk1

Rutin och kontrollmoment

Rapportering

1

Rutin för rehabilitering
Att en rehabprocess startas vid medarbetares frånvaro

KS oktober

12

2

Röda tråden
Att enheten har en handlingsplan utifrån M&B och nämndens VP

KS maj

12

3

Underlag till LSS-utjämning
Redovisning av LSS i räkenskapssammandrag (RS) till SCB

KS oktober

9

4

Rekryteringsrutin
Att sökanden via offentliga jobb får en återkoppling efter avslutad
rekrytering

KS oktober

9

5

Arvodesreglementet
Att arvode för förlorad arbetsinkomst inte utbetalas för löneersatt tid

KS oktober

9

6

Investeringar
Rätt gränsdragning mellan drift och investeringar inom KS och
MSN

KS oktober

8

7

Leverantörer
Granskning om vi har rätt uppgifter i leverantörsregistret

KS oktober

8

8

Betalning för fastighet vid försäljning
Att kvittens finns från bank och/eller kommun/ekonomi

KS oktober

8

9

Köp av huvudverksamhet från privata utförare inom VON
Få fram rätt uppgifter ur Viva och Raindance så att RS och
Utförarregistret stämmer överens vid rapportering till SCB

KS oktober

8

10

Löneriktlinjer
Avstämning av lön med HR vid ny lönesättning

KS oktober

8

11

Arbetsmiljöpolicy
Att varje enhet har en SSAM-plan

KS oktober

6

12

Rutin för tillbudsanmälan
Att åtgärd är utförd efter att tillbudsanmälan är gjord

KS oktober

6

13

Rutin för introduktion
Att medarbetaren får en skriftlig introduktionsplan.

KS oktober

6

14

Rutin för introduktion
Att checklistan för introduktion användes vid introduktionen

KS oktober

6

15

Telefoni och mobiltelefon
Att nya personbundna mobiltelefoner är kvitterade

KS oktober

6

16

E-post signatur
Korrekt utformad e-postsignatur

KS oktober

6

1 Riskvärdet

bedöms med utgångspunkt i sannolikheten för att fel ska uppstå i förhållande till
konsekvenserna av felet.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

Datum

Dnr

2020-10-20

KS.2020.113

Kommunstyrelsen

Planerat underhåll för fastigheter 2021
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut.


Investering i planerat underhåll med budgeterat belopp 7 650 tkr, får startas. Medel
tas ur investeringsramen för fastighetsinvesteringar i investeringsbudget 2021 med
samma belopp.



Uppdelning av investeringsutgifter ska ske i bokslutet och aktiveras på berörda
fastighetsobjekt och i tillämpliga komponenter.



Fastighetsekonomen utses till attestant för investeringarna.



Beslut gäller under förutsättning att kommunens budget vunnit laga kraft.

2. Sammanfattning
Regler för redovisning av underhåll, reparationer och investeringar i fastigheter gäller för
både kommuner och bolag, s.k. komponentredovisning. I korthet betyder detta att
investeringar ska delas upp i de olika delar på en fastighet som arbete och kostnad gäller.
Samtidigt ska äldre investeringar elimineras när de ersätts av nyare.
Kommunen har hanterat komponentredovisning fr.o.m. 2015 och bokfört utgifter för dessa
ändamål som investeringar, med början av en mindre del 2016 och fullt ut fr.o.m. 2017.
Effekten på kommunens redovisning blir att från att tidigare ha redovisats som driftkostnad i
resultaträkningen blir det numera en investering som kommer att ge en ökad
balansomslutning och avskrivningar framåt i tiden.
I ett kort perspektiv kommer kommunens resultat att till synes förbättras, men det kommer
att bli ökad belastning i framtiden genom ökade avskrivningar.
I Oxelösunds kommun kommer vi att rent praktiskt hantera reparationer eller
underhållsåtgärder under 50 tkr såsom driftkostnad, vilket ingår i det uppdrag som
Kustbostäder utför och som bolaget får en överenskommen uppdragsersättning för.
Underhåll över 50 tkr kommer att behandlas som investeringar. I bokslutet kommer exakta
utgifter att läsas av och bokföring kommer att delas på olika fastighetsobjekt och i specifika
komponenter. Samtidigt kommer också äldre, ersatta investeringar att elimineras ur
balansräkningen för att få ett korrekt och aktuellt värde på varje fastighet.
I investeringsbudgeten 2021 finns en sammanslagen post på 10 400 tkr. Den består dels
av fastighetsinvesteringar 2 750 tkr, dels av investeringar avsedda för planerat underhåll
om 7 650 tkr
Innan investeringsåtgärder påbörjas ska Kommunstyrelsen godkänna att
investeringsprojekt får starta och att investeringsmedel får tas i anspråk. Det är inte möjligt
att i förväg peka ut exakt i vilka fastigheter och till vilka belopp som åtgärder kommer att
behöva utföras som planerat underhåll. Hanteringen av underhåll bör kunna ske skyndsamt
om behov uppkommer. Därför föreslås att ett gemensamt investeringsprojekt läggs upp
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Datum
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med en budget enligt investeringsplanen 2021 som är 7 650 tkr. Varje åtgärd särredovisas
och totalbeloppen måste rymmas inom denna ram.
Uppföljning sker månadsvis av ekonomin med ekonomichef och kommunchef.
Kommunstyrelsen får en rapport över ekonomin dels per ackumulerad månad och en
prognos för utfallet vid årets slut, vid tillfälle för sammanträde i april och oktober,
delårsrapport per augusti samt bokslut i december.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-20

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Fastighetsekonom (FÅ)
Controller (FK)
Kustbostäder (FÅ)

Sarah Heltborg Ronelius
Fastighetsekonom
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Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Datum

Dnr

2020-09-29

MEX.2019.12

Kommunstyrelsen

Återtagande beslut om etappförsäljning Sjögatan
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Beslut om att godkänna etappindelad försäljning av området återtas och försäljning enligt
tidigare upprättat och beslutat köpeavtal genomförs ej.
Wadköpingshus AB:s förfrågan om ny markanvisning för området Sjögatan accepteras inte.

2. Ärendet
Under våren 2019 fick Kommunstyrelseförvaltningen en förfrågan från byggföretaget
Byggtitanerna AB om direktanvisning för radhusområde längs Sjögatan. I bolagsstrukturen
finns även Wadköpingshus AB som är den byggblocks producerande delen av
verksamheten.
Kommunstyrelsen beslutade den 24:e april 2019 (KS 2019-04-24 § 59) att tilldela
Wadköpingshus AB markanvisning för området Sjögatan efter vilket de 8 månaderna i
markanvisningen började löpa. Under senhösten 2019 inkom Wadköpingshus AB med
ansökan om förlängning av markanvisningen. Kommunstyrelsen beslutade vid
sammanträdet den 27:e november 2019 (KS 1029-11-27 § 182) att bevilja förlängning av
markanvisningen till och med 2020-05-25.
Efter flera diskussioner mellan Kommunstyrelseförvaltningen och Wadköpingshus AB
inkom exploatören i maj 2020 med begäran om att få köpa exploateringsområdet i 2
etapper. Detta för att sänka investeringsbehovet vid igångsättandet av projektet. Som krav
för att gå med på detta önskemål angav kommunen att byggnation skulle påbörjas senast 4
månader efter kontraktsskrivande. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 27:e
maj (KS 2020-05-27 § 84) bifalla förfrågan om att köpa fastigheten i 2 skiften, att fastställa
upprättat förslag till köpekontrakt samt att genomföra affären enligt framtagna köpekontrakt
och köpebrev.
Direkt efter sommaren 2020 hade kommunstyrelseförvaltningen kontakt med upphandlad
mäklare. I dessa diskussioner framkom att de inte kunde teckna erforderliga bindande
kontrakt med köparna. Följden av detta blir att beslutet och försäljningen av etapp 1
området aldrig skulle kunna bli aktuellt.
Efter genomgång med exploatör bekräftar denna att den formella bildningen av BRF
föreningen hos Bolagsverket aldrig har skickats in. Därmed har mäklarna inte haft legal
möjlighet till att skriva bindande avtal. Det omöjliggör verkställandet av kommunstyrelsens
beslut att sälja området i etapper. Exploatören har också i dessa diskussioner begärt en ny
markanvisning för samma område.
Kommunstyrelseförvaltningens föreslår därför Kommunstyrelsen att besluta att återta
beslutet att godkänna etappindelad försäljning, att inte genomföra försäljning enligt tidigare
beslutat köpeavtal samt att inte acceptera förfrågan om fortsatt markanvisning.
Johan Persson
Kommunchef
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Kjell Andersson
Mark- och exploateringsstrateg
Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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KS.2020.66

Kommunstyrelsen

Åtgärder för att förebygga översvämning
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunchefen får i uppdrag att utreda och beräkna kostnader för nödvändiga åtgärder för att motverka konsekvenser, vid Sjöängen, av en förhöjd havsvattennivå upp
till 1.5 meter.

2. Sammanfattning
Mot bakgrund av en förhöjd havsvattennivå i februari 2020 har kommunstyrelsen gett
kommunchefen i uppdrag att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys kopplad till
förändringar i havsvattennivån.
Kommunstyrelseförvaltningen identifierar fyra områden som särskilt påverkas vid en
förhöjd havsvattennivå. Såväl boendemiljöer och transportmöjligheter som samhällsviktig, kommunalteknisk, verksamhet påverkas.
När boendemiljöer och antal boende beaktas är det tydligt att konsekvenserna blir
som mest påtagliga vid Sjöängen längst kuststräckan Danvikshagen – Stenvik.
Förvaltningen föreslår därför att kommunchefen ges i uppdrag att utreda, och beräkna kostnader för, åtgärder som är nödvändiga för att motverka konsekvenserna
av en förhöjd havsvattennivå upp till 1.5 meter vid Sjöängen.
Uppdraget beräknas kunna återrapporteras till kommunstyrelsen i maj 2021.

3. Bakgrund
Det svenska vädret under vintermånaderna 2019-2020 kännetecknades av flera lågtryckspassager med sydvästliga vindar, vilket medförde hög vattennivå på farvattnen
runt Sverige.
För norra Östersjön utfärdade SMHI 25 februari en klass 2 varning för förhöjd vattennivå. Vid mätstationen i Oxelösund uppmättes vattennivån till 100 cm över nollnivån i
RH 2000 1.
Konsekvenserna av den höga vattennivån var tydliga i flera områden i Oxelösund.
Framför allt kring Sjöängen, där strandnära delar översvämmades. Även delar av Vallsund och Danvik med flera strandnära områden påverkades.

1

Rikets höjdsystem 2000 (RH 2000) är Sveriges nationella referenssystem för höjder och djup, både på
land och till havs. I RH 2000 är nollnivån fast knuten till land och förändras inte över tid.
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4. Utredningsuppdrag

Mot bakgrund av den förhöjda havsvattennivån i februari 2020, och med kännedom om
förväntade variationer i klimatet, har kommunstyrelsen gett kommunchefen i uppdrag
att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys kopplad till förändringar av havsvattennivån 2.
Analysen ska klarlägga;
o

Vilka risker för översvämning som finns i Oxelösund

o
o

Vilka områden som blir särskilt utsatta vid olika höjda havsvattennivåer
Vilka konsekvenser för samhällsviktig verksamhet, boendemiljöer och infrastruktur
som översvämningar kan medföra

o

Kommunens förmåga att hantera översvämningar, t ex gällande dagvattensystem,
tillgång till pumputrustning etc

o

Behovet av åtgärder för att förebygga och hantera översvämningar

o

Kostnader för, och förslag till finansiering av, åtgärder

Analysen ska enligt utredningsuppdraget uppdraget genomförs i två etapper, där etapp
1 genomförs ur kortsiktigt perspektiv för att redan under hösten 2020 kunna föreslå åtgärder för vissa utsatta områden i Oxelösund.

4.1 Tidigare utredningar

I samband med arbetet med kommunens översiktsplan Oxelösund 2030 3 genomfördes
en utredning över risker och sårbarheter kopplade till klimatförändringar 4. Utredningen
beaktar kommunens främsta klimatutmaningar; havsnivåhöjning, skyfall samt översvämningar. Utredningen berör även prioriterade åtgärder för klimatanpassning på
verksamhetsnivå.
Länsstyrelsen i Södermanland har i rapporten Riskbild 2 Södermanland 5 hanterat skyfall, lokala avrinningsförhållanden och extrema havsvattennivåer. Vad gäller utveckling
inom förändringsutsatta markområden har Länsstyrelsen tagit fram rekommendationer
för fysisk planering.

4.2 Föreliggande utredning

Föreliggande utredning avser att identifiera risker och sårbarheter kopplad till förändringar i havsvattennivån.
Mot bakgrund av att det redan finns ett omfattande material, där utredningsuppdraget
finns behandlat, har föreliggande utredning begränsats. Utredningen identifierar ett antal områden, som särskilt påverkas vid förhöjd vattennivå.

KS 2020, § 98
Kommunfullmäktige 2018, § 83
4 Risker och sårbarheter kopplade till ett förändrat klimat, Oxelösund. 2017-05-23
5 Länsstyrelsen Södermanlands län, Rapport 2013:24
2
3
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5. Identifierade områden
5.1 Påverkade områden vid 1 meter förhöjd vattennivå

Stora delar av Oxelösunds kustområden påverkas redan vid en havsvattennivå som är
1 meter förhöjd i förhållande till nollnivån i RH 2000. Tydligast är påverkan vid och runt;
o Danvikshagen - Stenvik
o Jogersö
o Femöre
o Vivesta - Brannäs
De generella konsekvenserna av en förhöjd havsvattennivå till denna nivå utgörs
främst av att tillgängligheten till vattennära miljöer påverkas då översvämmade ytor och
bryggor ställs under vatten. Vidare påverkas ett stort antal strandnära uthus.
Påverkan på boendemiljöer är begränsade vid denna nivå; ett femtontal bostadshus
riskerar vatteninträngning och flera fastigheter får sin tomtyta översvämmad.
Framkomligheten för transporter begränsas i vissa områden. Det handlar främst om
översvämmade vägar i anslutning till fritidshusområden i Vivesta, Aspa, Jogersö och
Femöre, men även om permanentbostäder på västra Femöre; Tallholmen och Göholmen.

5.2 Påverkan vid 1.5 meter förhöjd vattennivå
5.2.1 Danvikshagen - Stenvik

De strandnära miljöerna längs sträckan Danvikshagen – Stenvik är delvis låglänta och
påverkas tidigt vid höjd vattennivå. Redan vid 1 meter sker vatteninträngning på tomtmark.
Bild 1. Danvikshagen – Stenvik, 1.5 m

Vid en förhöjd vattennivå på 1.5 meter är konsekvenserna påtagliga. Längs hela
sträckan tränger vatten in långt på tomtmark. Bostadsmiljön påverkas; 35 bostadshus
längs Sjöängsvägen översvämmas helt eller delvis och blir troligen obeboeliga. Sannolikt påverkas ytterligare ett tiotal bostadshus av vatteninträngningen i området.
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Området blir till stora delar svårtillgängligt och transporter försvåras till viss del på
grund av översvämmade parkeringsplatser och gång-/cykelvägar.
Inga samhällsviktiga funktioner, påverkas direkt av en höjning till denna nivå. Däremot
kan den begränsade tillgängligheten försvåra för transporter och utryckningsverksamhet -som polis, räddningstjänst och ambulansvård. Vidare kan vård och omsorg av personer med stödinsatser från kommunen försvåras.

5.2.2 Jogersö

Vid Jogersö påverkas vissa områden av höjd vattennivå upp till 1 meter. Stränder,
bryggor och ett fåtal uthus på östra Jogersö och även badplatsområdet påverkas.
Bild 2. Jogersö, 1.5 m

Vid en förhöjd vattennivå på 1.5 meter ställs flera bryggor och uthus under vatten.
Störst påverkan sker på koloniområdet där ett 50-tal kolonilotter med bebyggelse (stugor) översvämmas. Endast ett (1) känt bostadshus påverkas vid denna nivå.
Transporter till och från området begränsas troligen av översvämmade låglänta ytor i
anslutning till Jogersöbron. Även Jogersövägen och Nötuddsvägen ställs delvis under
vatten.
Inom de översvämmade arealerna finns verksamhet; transformatorer/mätstationer och
pumpstationer, som stöder samhällsviktig, kommunalteknisk, verksamhet. Några av
dessa har konstaterats som verksamhet med uppenbar översvämningsrisk 6.
Den begränsade tillgängligheten försvårar för utryckningsverksamhet, som polis, räddningstjänst och ambulansvård, samt för kommunal vård och omsorg av personer med
stödinsatser.

6

Risker och sårbarheter kopplat till ett förändrat klimat
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5.2.3 Femöre

Femöre påverkas av en höjd vattennivå upp till 1 meter. Omkring fem bostadshus får
vatteninträngning och ett antal strandnära uthus påverkas.
Bild 3. Femöre, 1.5 m

Bild 4. Västra Femöre, Tallholmen 1.5 m

Vid en förhöjd vattennivå på 1.5 meter blir konsekvenserna tydligare. Vissa strandområden blir än mer svårtillgängliga. Ytterligare nio bostadshus påverkas av vatteninträngning. Tydligast blir konsekvenserna på västra Femöre, där Tallholmen och Göholmen
blir otillgängligt och flera bostadshus på påverkas.
Lågt liggande ytor i anslutning till bron över femöresundskanalen ställs under vatten
och fler vägar blir helt eller delvis översvämmade. Varvsvägen och flera kommersiella
verksamheter i fiskehamnen påverkas, bland annat Hamnkrogen.
På fastlandssidan ställs stora delar av området mellan femöresundskanalen och
strandvägen under vatten. Femöresundsgränd, Femöresundsvägen och en betydande
del av Strandvägen blir oframkomliga. Minst ett bostadshus på strandvägen får vatteninträngning.
Inom de översvämmade arealerna finns verksamhet -transformatorer/mätstationer och
pumpstationer- som stöder samhällsviktig, kommunalteknisk, verksamhet. Några av
dessa har konstaterats som verksamhet med uppenbar översvämningsrisk 7.
Den begränsade tillgängligheten försvårar för transporter och utryckningsverksamhet som polis, räddningstjänst och ambulansvård- samt för kommunal vård och omsorg av
personer med stödinsatser.

7
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5.2.4 Vivesta - Brannäs
Kuststräckan Vivesta Brannäs påverkans redan vid en höjd vattennivå upp till 1 meter
då 6 bostadshus drabbas av vatteninträngning.

Ytterligare tre bostadshus påverkas vid en förhöjd vattennivå till 1.5 meter och flera av
de mindre vägarna från Vivestavägen ut mot kusten översvämmas,
Inom de översvämmade arealerna finns verksamhet -transformatorer/mätstationer och
pumpstationer- som stöder samhällsviktig, kommunalteknisk, verksamhet.

6. Genomförda och planerade åtgärder
6.1 Kartläggning av utsatta adresser

Mot bakgrund av situationen i februari har en feriearbetare, på uppdrag och handledning av kommunens säkerhetsstrateg och HR-chef, arbetat med att kartlägga och precisera områden, vägar och fastigheter som är i riskzon för att drabbas av översvämning
vid olika grader av förhöjd havsvattennivå.
Arbetet har resulterat i en sammanställning av gatuadresser i riskzon. Sammanställningen kan användas som underlag för utrymning av områden samt för att identifiera
adresser och säkerställa att människor som är i behov av kommunens insatser får det
stöd eller den service de behöver.

6.2 Trygghetspunkter och utrymning

Inom ramen för samverkansavtal, med Nyköpings kommun, gällande kommunens skyldigheter om åtgärder inför och vid extraordinära händelser 8 har Sörmlandskustens
räddningstjänst fått i uppdrag att utreda lokalisering och övriga förutsättningar för etablering trygghetspunkter i kommunen.
Syftet är att ge stöd till invånare och de som vistas i kommunen vid en kris genom att
tillhandahålla lokaler (trygghetspunkter) där människor kan få information, lättare förtäring, hygienmöjligheter, värme och logi. Arbetet är pågående, men dessvärre försenat
på grund av den pågående pandemin, och beräknas vara färdigt under våren 2021.

8

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap.
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Arbetet med trygghetspunkter avses att samordnas med det uppdrag som kommunen
har förbundit sig till enligt den länsgemensamma strategin för samordning av krishantering med mera 9. Enligt den fastställda målbilden ska kommunen (enskilt och gemensamt med andra) planera och skapa utrymningsplaner.

6.3 Akuta åtgärder

I situationer när en förhöjd havsvattennivå aviseras med kort varsel, eller där en pågående översvämning inte har kunnat förutses, har kommunen möjlighet att genomföra
akuta fysiska åtgärder.
Det kan t ex handla om att rekvirera extern eller intern personal för att bygga eller montera skydd mot vatteninträngning.
En förutsättning för sådana akuta åtgärder är de planeras i förväg och att konsekvenserna av åtgärderna är kända. Vidare behöver planeringen kompletteras med planering
för återställning av marken.

7. Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det finns fyra områden inom kommunen
som i första hand påverkas av en förhöjd havsvattennivå.
När boendemiljöer och antal boende beaktas är det tydligast att konsekvenserna blir
som mest påtagliga vid Sjöängen längst kuststräckan Danvikshagen – Stenvik.
Förvaltningen föreslår därför att kommunchefen får i uppdrag att utreda, och beräkna
kostnader för, åtgärder som är nödvändiga för att motverka konsekvenserna av en förhöjd havsvattennivå upp till 1.5 meter vid Sjöängen.

Johan Persson
Kommunchef

Niklas Thelin
säkerhetsstrateg/utredare

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2020-11-03
Beslut till:
Kommunchef (FÅ)
Utredare (FK)
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Kommunstyrelsen

Finansiering av överskridande av investering servicehus vid
Jogersö camping
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut


Investering Nybyggnation av servicehus vid Jogersö camping tilldelas ytterligare
investeringsmedel om 770 tkr.



Finansiering av 770 tkr sker genom omfördelning från
Medel från ej påbörjat projekt

Förstärkning bryggor o kajer, fiskhamn & skärgård

50 tkr

Kvarvarande medel i ram Jogersö Servicehus

120 tkr

Överskott från färdigställd investering

Ramdalsanläggning, solceller

157 tkr

Ramdalsskolan upprustning etapp 4-7

339 tkr

Stjärnholm täckdikning

104 tkr

2. Sammanfattning
Under 2018 har kommunchef infört uppföljning av investeringsprojekt för
Kommunstyrelseförvaltning Ekonomi/Fastighet och Mark och exploatering samt Miljö och
samhällsbyggnadsförvaltning. Syftet med dessa investeringsuppföljningar är att förbättra
uppföljningar och kontroll av de större investeringarna samt ge möjlighet till
Kommunstyrelsen och i förekommande fall Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att fatta
beslut om tilldelning av ytterligare medel till enskilt investeringsprojekt om detta
prognostiseras kosta mer än budgeterat.
Att ett överskridande av en enskild investering prognostiseras är inte ovanligt, särskilt inte
avseende fastighetsinvesteringar. Vid genomförande av investeringar kan oförutsedda
händelser uppkomma som leder till fördyringar av projektet. Hanteringen av ett
prognostiserat överskridande ska dock följa de budgetregler som fastställts för innevarande
budget.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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På grund av långdragen bygglovsprocess kom startbeskeded först i februari, vilket
generade i tight tidplan då byggnaden behövde vara färdigställd till midsommarafton när
campingens högsäsong inleds.
Under våren har finprojektering och byggnation skett parallellt i projektet servicehus vid
Jogersö camping för att klara den tighta tidplanen.
Projektet är byggt med ramavtalade entreprenörer som redovisat på löpande räkning mot
ett budgetpris satt utefter en grovprojektering. Kommunens ramavtal för markentreprenad
avslutades i samband med projektstart och ny entreprenör tog över markentreprenaden i
projektet med kort varsel.
Överdraget i projektet beror på merkostnader i markberedning och grundläggning,
kostnader som tidigare markentreprenör inte beräknat i sitt budgetpris. Kostnader hade
uppkommit oavsett, men på grund av snabb byggnation upptäcktes detta under
produktionens gång i samband med ny markentreprenörs finprojektering och pågående
markarbeten.
Ökad kostnad hade delvis kunnat förutspås om fin-projekteringen kunnat ske innan
byggstart av ny markentreprenör. Vilket kunnat resultera i att projektet startat med en högre
budget från början.
Men allt går inte att förutse, vid genomförande av investeringar kan oförutsedda händelser
uppkomma som leder till fördyringar av projekt, där är markkostnader överrepresenterat i
byggprocessen och ibland svåra att ta tillräcklig höjd för i medel för oförutsett.
På grund av utredningsarbete i markfrågan under projektets gång har konsulttimmarna ökat
och även dessa generat i en högre kostnad än beräknat budgetpris.
Under projektets gång har fastighetsekonom flaggat för ett överdrag vid tillfällen för
investeringsuppföljning. Samt meddelat att budgetöverdraget kan täckas med fastighets
innevarande budget och att ärende till KSAU kommer att ske när projektet är avslutat och
samtliga fakturor nogsamt gåtts igenom.
Servicehuset stod klart enligt tidplan och slutprodukten blev över förväntan och generade i
att Campingen kunde nå kvalitetsmåttet en fyrstjärnig camping.
Kommunstyrelseförvaltningen har nu summerat projektet och klarlagt överdraget om 770tkr
gällande tillkommande kostnader och föreslår täcka överdraget genom omfördelning från
projekt som avslutats med positivt utfall.
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Sammanfattande bedömning och rekommendationer
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun granskat
kommunens målstyrning, med syfte att ge revisorerna underlag att bedöma om styrelse och
nämnder arbetar ändamålsenligt med målstyrningen för uppnåendet av fullmäktiges mål.
Vi har som en del i granskningen försökt att sätta oss in i hur kommunmål, fullmäktiges mål,
nämndmål och mått förhåller sig till varandra, men bedömer att tillgängliga beskrivningar är
spretiga och opedagogiska då begreppen blandas och i vissa fall inte beskriver det som
avses beskrivas. Det försvårar möjligheten för läsaren att följa styrkedjan och utgör även en
utmaning i att göra styrningen begriplig internt i organisationen.
Vår sammantagna bedömning är att styrelse och nämnder till stor del säkerställer att
verksamhetens prioriteringar ligger i linje med fullmäktiges vision och de sex övergripande
kommunmålen. För dessa finns det en röd tråd i styrkedjan. Motsvarande styrkedja är dock
inte lika tydlig i relation till fullmäktiges mål (vilka i rapporten benämns som indikatorer). Det
är främst i verksamheternas handlingsplaner som koppling till indikatorerna finns.
Vi ser positivt på att respektive nämnd har utrymme för att forma målstyrningen efter
verksamheten. Denna frihet medför emellertid ett behov av att klargöra om de valda målen
ska ses som strävandemål eller realistiska mål.
Samtliga granskade nämnder följer upp såväl fullmäktige som nämndernas indikatorer vid
delårsbokslutet, men dessa presenteras separat från varandra i analyserna. Vi bedömer
därför att kommunstyrelsen inte har tydliggjort hur fullmäktiges indikatorer ska användas i
målstyrningen. Gemensamt för granskade nämnder är att det är svårt att följa vad som utgör
grund för målbedömning. Där underlag inte finns tillgängliga vid delårsbokslutet noterar vi att
det saknas beskrivningar och värderingar av det arbete som pågår inom ramen för målet.
Det är därför en brist att flera av målen får en mycket begränsad styrkraft då det är först när
året är slut som insikter i måluppfyllelsen kan nås.
Slutligen bedömer vi att riskanalysarbetet kan utvecklas i relation till målarbetet. För att få
avsedd effekt bör riskanalysarbetet integreras i verksamhetsplaneringen och tydligt
omfatta/beskriva väsentliga verksamhetsrisker, omvärldsanalys och de påverkansfaktorer
som är av vikt för att förstå styrelse och nämnders möjligheter att nå målen. Om kommunen
väljer att benämna det som riskanalyser eller inte är av mindre vikt. Det väsentliga är att
interna och externa läsare kan få en bild av vilken bedömning som görs av möjligheterna att
nå målen. Vi noterar att utbildningsnämnden påbörjat en riskanalys med inverkan på
nämndens verksamhet och därigenom möjlighet att nå målen för 2020.
Med ovanstående i beaktning rekommenderas kommunstyrelsen att:
► skapa en tydlighet och enhetlighet i de styrande principer och mallar som används för
arbetet. Det avser begreppsanvändning och hur måluppfyllelsen ska användas och
bedömas.
► se över fullmäktiges mål (indikatorer) för att möjliggöra en tätare uppföljning. Särskild
hänsyn kan tas för att balansera uppföljningsbehovet med den administrativa
kostnaden för arbetet. Mål och indikatorer kan med fördel vara färre men istället följas
upp oftare.
Samtliga granskade nämnder rekommenderas att:
► komplettera uppsatta mål med en analys för att synliggöra påverkansfaktorer för
uppfyllnad av målen. En tydlig analys möjliggör en tidig omprioritering av resurser
inom nämnden och kommunen.
► aktivt delta i budgetprocessen och vid behov föreslå kommunfullmäktige att revidera
eller fastställa nya mål (fullmäktiges indikatorer) för kommunmålen. Processen kring
målformulering och kommunikation till verksamheten är avgörande för hur målen
förankras i verksamheten. Målen behöver vara relevanta, implementerade och
accepterade av medarbetare och chefer på olika nivåer.
2

1. Inledning
1.1. Bakgrund
Målstyrningen är den grundläggande styrmodellen inom i stort sett all offentlig verksamhet,
såväl nationellt som internationellt. I Sverige har målstyrningen diskuterats och införts som
styrmodell sedan mitten av 1980-talet. Idag är det vanligt att fullmäktige har antagit mål som
är mer att betrakta som visioner eller viljeyttringar. Gemensamt för dessa är att de behöver
åtföljas av mätbara indikatorer för att ha en styrande effekt.
SKR lyfter fram att målstyrningens grundläggande idé på övergripande nivå är en
fokusering på väsentliga områden. En viktig utgångspunkt är att vid prioriteringen av mål
diskutera och utgå från vad som är de strategiskt viktiga problemen/frågeställningarna inom
verksamheten/målområdet. Till dessa prioriterade områden sätts mål som utgår från en
faktabaserad kunskap om nuläget i kommunen. Mål och indikatorer gemensamt bör syfta till
att visa vad som kan förbättras, men även att få kännedom om när utvecklingen inte gått i
avsedd riktning. Detta förutsätter att målen sätts med rimlig och tydlig ambitionsnivå.
De resultatindikatorer som ska kopplas till målen bör vara stabila och ha en solid grund
byggd på fakta samt kunna följas över tid. Utan denna koppling blir målstyrningen uddlös.
Eftersträvansvärt är att kunna bryta ned målen och följa resultaten på enhets- och
individnivå. Först då skapas en röd tråd i styrningen, ledningen och utvecklingen.
Mål och budget 2020–2022 i Oxelösunds kommun innehåller 6 övergripande kommunmål
och 31 fullmäktigemål inom ramen för de 6 övergripande målen. Härutöver kan nämnderna
lägga till egna mål.
Revisorerna har utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys 2020 beslutat att rikta en fördjupad
granskning mot kommunens målstyrning.
1.2. Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för att bedöma om styrelse och nämnder
arbetar ändamålsenligt med målstyrningen för uppnåendet av fullmäktiges mål.
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:
 Säkerställer nämnden att verksamhetens prioriteringar ligger i linje med fullmäktiges

mål?
 Är de valda indikatorerna utformade på ett sätt så att de mäter det som de är avsedda

att mäta?
o Fungerar satta målvärden/nivåer (kriterier för måluppfyllelse) styrande?
 Har styrelse/nämnd gjort riskbedömning med avseende på vilka mål och uppdrag
som kan vara svåra att uppnå och genomföra?
 Fungerar systemet (de administrativa arrangemangen) för målstyrning på ett sätt som
stödjer styrning och ledning på operativ nivå?
 Sker en tydlig uppföljning och bedömning av måluppfyllelse?
1.3. Ansvariga nämnder och avgränsning
Granskningen avgränsas till hur nämnderna omsätter fullmäktiges mål, hur resultaten tolkas
och hur resultaten används i styrningen.
Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden omfattas
av granskningen, där analys av hela styrkedjan görs från fullmäktiges mål till operativ
verksamhet.
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1.4. Genomförande
Granskningen har genomförts som en intervju- och dokumentstudie. Intervjuer har
genomförts med representanter för granskade nämnders presidier, förvaltningschefer,
utvecklingsledare, strateg, gatuchef och rektor för att följa arbetet från den politiska
styrningen ner till den operativa verksamheten. En fullständig lista på intervjupersoner
framgår av bilaga 1.
Samtliga intervjupersoner har fått möjlighet att sakgranska rapporten, för att säkerställa att
den bygger på korrekta uppgifter och uttalanden. Slutsatserna och bedömningarna ansvarar
EY för.
1.5. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen för
analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna för denna granskning
introduceras i korthet nedan och beskrivs löpande i rapporten.
►

Kommunallagen (2017:725)

Av kommunallagens 6 kap. 6 § framgår att nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller
för verksamheten. Nämnden ska även tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
►

Mål och budget 2020–2021

Fullmäktige styr kommunkoncernens verksamheter genom Mål och budget där vision,
kommunmål och ekonomiska ramar fastställs.1 Kommunens styrsystem infördes 2006 och
styrande principer framgår under rubriken ”Budgetregler” i kommunens Mål och budget.
►

Kort bakgrund kring målstyrning i organisationer

Målstyrningen bör utgå ifrån vad som är syftet med verksamheten enligt gällande lagar,
föreskrifter och politiskt formulerade målsättningar.
Processen kring målformulering och kommunikation till verksamheten är avgörande för hur
målen förankras i verksamheten. Målen behöver vara relevanta, implementerade och
accepterade av medarbetare och chefer på olika nivåer. Formuleringen av mål bygger på
förhoppningen om att förenkla styrningen av verksamheter med komplexa uppdrag. Om
målstyrningen är väl utformad kan den bidra till att skapa motivation att utveckla
verksamheten samt ge en grund för att kunna prioritera tillgängliga resurser. Genom att
styrningen sker utifrån mål istället för uppdrag eller annan detaljstyrning kan beslutsfattandet
om hur verksamheten ska bedrivas decentraliseras till en nivå med djupare
verksamhetsexpertis.
För att målstyrningsarbetet ska bedrivas effektivt behöver viktiga arbetssätt och aktiviteter
som ska bidra till måluppfyllelse vara definierade och kommunicerade. När målen fastställts i
verksamheten är det viktigt att de fortlöpande följs upp genom målkedjan för att det ska bli
möjligt att identifiera hur målen implementerats och i vilken grad de uppnås. Eventuella
avvikelser ska identifieras, analyseras och hanteras för att uppnå förbättringar.
EY:s erfarenhet är också att målstyrningen bör utformas så att den blir ett verktyg för
operativa chefer i ledningen av den specifika verksamheten och inte bara något som ska
rapporteras uppåt i organisationen.

1

Mål kan även förekomma i andra dokument som fastställs av fullmäktige.
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2. Granskningsresultat
2.1. ”Oxelösund – här börjar världen”… och kommunens styrkedja
Vision 2025 ”Oxelösund – här börjar världen” anger den övergripande politiska
viljeinriktningen för hur kommunen ska utvecklas i ett längre perspektiv. Utöver visionen
anges sex långsiktiga kommunmål, med tillhörande målbeskrivning och specificerade
fullmäktigemål. Likt framgår av tabellen nedan finns det 1-10 fullmäktigemål för varje
kommunmål. Kommunstyrelsen, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och
utbildningsnämnden har därutöver angett 64 egna mätbara mål, enligt fördelningen nedan.
Tabell 1: EYs sammanställning från Mål- och budget samt styrelse och nämnders verksamhetsplaner
Kommunmål
1. Mod och framtidstro
2. Trygg och säker uppväxt
3. God folkhälsa
4. Trygg och värdig ålderdom
5. Attraktiv bostadsort
6. Hållbar utveckling
Totalt

Fullmäktiges mål

Styrelse och nämndmål

1
10
3
3
5
9
31

11
11
11
7
16
8
64

Samtliga fullmäktigemål är formulerade som indikatorer för de sex kommunmålen, för
majoriteten (25 av 31) anges att ingångsvärdet ska öka, bibehållas eller ligga i linje med
riksgenomsnittet. Exempel på detta är att ”andelen elever som når minst godkända betyg i
alla ämnen ska öka”. För 6 av 31 fullmäktigemål anges istället specifika mätvärden, 4 av
dessa 6 är ekonomiska målsättningar. Ett sådant exempel är att antalet invånare ska öka
med minst 70 personer under 2020.
I kommunens mallar och de avsnitt som berör mål och styrande principer (budgetregler) i mål
och budget blandas begreppen kommunfullmäktiges mål, kommunövergripande mål,
kommunmål och mätbara mål vilket försvårar förståelsen för hur de förhåller sig till varandra
och vilken betydelse de har i styrningen. För att tydligare skilja mellan de sex kommunmålen
och fullmäktiges mål (31) kommer fullmäktiges mål hädanefter att benämnas som
fullmäktiges indikatorer i rapporten. Då hänvisning sker till fullmäktiges målsättningar avses
både kommunmålen och fullmäktiges mål (indikatorer).
Utifrån genomförd intervju- och dokumentstudie är det tydliggjort att det är kommunmålen
som omfattas och bryts ner av nämnderna. Fullmäktiges indikatorer konkretiseras inte av
nämnderna men tillknyts aktiviteter i förvaltningarnas handlingsplaner för arbetet. Se bilaga
två för en fullständig sammanställning av fullmäktiges indikatorer för de sex kommunmålen.
Indikatorerna följs dock upp vid nämndernas delårsuppföljning. Vi återkommer till detta i flera
avsnitt i rapporten. Processkartan nedan är EYs tolkning av kommunens målstyrning.

Bild 1: Processkarta utifrån EYs tolkning av målstyrningsarbetet
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Planering, rapportering och uppföljning sker i Word- och Excelfiler som tas fram centralt och
anpassas inom respektive förvaltning. Kommunstrateg och ekonomiavdelningen vid
kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för att ta fram mallar för arbetet. Det finns inte något
administrativt stöd för arbetet. Intervjuade uppger att det krävs mycket handpåläggning för
planering och sammanställning.
Enligt uppgift ser kommunen över möjliga digitala verksamhetsstöd för arbetet. Inom ramen
för detta förekommer diskussioner för hur ett administrativt stöd ska erbjuda chefer i linjen
mest stöd i deras arbete. Enligt strateg är en initial målsättning att i högre grad få med
verksamhetens behov utifrån aktuell analys. Arbetet har precis påbörjats.
En analysgrupp bestående av medarbetarbetare vid kommunstyrelseförvaltningens
strateggrupp och ekonomiavdelning samt representanter från förvaltningarna (däribland
utvecklingsledare vid utbildningsförvaltningen) sammanställer underlag till måluppföljningen.
2.2. Nämndernas deltagande i verksamhetsplaneringen varierar
Granskade nämnder genomför hel- eller halvdagar för strategi- och verksamhetsplanering
inför kommande budgetår. Materialet utgör underlag för verksamhetsplaner där
kommunmålen bryts ner och kompletteras med lämplig styrning i syfte att uppnå resultat.
Samtliga följer samma mall och rubriksättning.

Bild 2: Processkarta utifrån EYs tolkning av målstyrningsarbetet

I januari 2020 beslutade kommunstyrelsen att ändra målvärdet för sju av sina mått i
verksamhetsplanen.2 Av protokoll framgår inte om det avser en höjning eller sänkning i
relation till det ursprungliga målvärdet. Enligt kommunstyrelsens ordförande grundades
beslutet på att målvärden ska vara realistiska i relation till styrelsens prioriteringar, årets
budget och personella resurser.
Utbildningsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppger att det främst är
förvaltningsorganisationen som tar fram mål och mått för dess uppföljning. En gemensam
genomgång sker utifrån förvaltningens underlag. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
ordförande uppger att nämnden deltar i diskussioner om målvärden och att omprioritering av
resurser sker vid behov. Omprioriteringar har särskilt diskuterats under 2020 då vissa
avdelningar haft personella förändringar med anledning av rådande pandemi, däribland
tillsynsavdelningen.
Utbildningsnämndens presidium har i dialog med representanter från förvaltningen skapat en
arbetsgrupp i syfte att ta fram nyckeltal för områdena ekonomi, resultat, arbetsmiljö och
kvalitet. Den 23 november ska förslaget presenteras i en workshop inför nämndens
verksamhetsplanering. Nyckeltalen ska möjliggöra realistiska mål och en tydligare styrning
från nämnden. Med vilken frekvens nyckeltalen ska följas upp diskuteras fortsatt. Tanken är
att uppföljning ska kunna ske tidigt på året för att nämnd och verksamhetschef ska kunna
prioritera och omfördela resurser vid behov. Tidigare uppges nämndens styrning ha skett via
budget, men inte tydligt utifrån målen. Majoriteten av målen har inte förändrats sedan 2014.

2

Styrelse och nämnder ska fastställa en verksamhetsplan för kommande budgetperiod senast den sista
december. Kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antog sina verksamhetsplaner i
november/december 2019. Utbildningsnämnden antog sin verksamhetsplan i mars 2020.
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2.2.1. Nämndernas mål och angivna mått utgår från kommunmålen
Det finns olika tillvägagångssätt för att målvärden ska anses vara styrande för verksamheten
och även för att säkerställa att de ”mäter det man avser mäta”. Till exempel kan realistiska
mätvärden användas, alltså att målvärden bedöms kunna uppnås inom en angiven tid. Ett
alternativ till realistiska målvärden är ”strävansmål” som löper över en längre tid.
Fullmäktige har inte beslutat vilken typ av målvärden som ska tillämpas, men av
kommunstyrelsens protokoll (2020-01-29, § 11) framgår att målvärden ska vara realistiska.
Intervjuade uppger att såväl realistiska som strävansmål tillämpas. Det är kommunstyrelsen
och respektive nämnd som avgör hur målen formuleras och tillämpas i styrningen.
I enlighet med gällande styrprinciper ska kommunmålen3 följas upp med mått. Utöver dessa
mått kan nämnderna välja att följa utvecklingen av sina verksamheter genom indikatorer.
Dessa behöver ”inte nödvändigtvis svara mot de kommunövergripande målen”. De
”kommunövergripande målen” i detta sammanhanget är enligt vår tolkning fullmäktiges
indikatorer. Att det är kommunmålen som ska omsättas med mått på nämndsnivå och inte
fullmäktiges indikatorer styrks av mottagna mallar för arbetet och intervjuade. Härutöver kan
nämnder och styrelsen med restriktivitet lägga till egna verksamhetsmål och uppdrag.
Utöver mål som specificeras utifrån kommunmålen har utbildningsnämnden angett ett
långsiktigt mål (verksamhetsmål): ”Oxelösund ska år 2025 ha Sveriges mest likvärdiga
förskolor och skolor där barn och elever når hög måluppfyllelse utifrån sina förutsättningar.”
För att nå målet har nämnden formulerat tre övergripande mål:
1. Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor.
2. Ge alla elever förutsättningar att uppnå yrkesexamen eller högskoleförberedande
examen på utsatt tid.
3. Ge alla vuxna förutsättningar att höja sin kunskap och sin kompetens i syfte att stärka
sin ställning i arbets- och samhällslivet.
Utbildningsnämnden lämnar inte någon definition eller beskrivning för målet. Representanter
för nämnden hänvisar till skollagens bestämmelser och grunduppdraget, att förskolan och
skolan ska vara likvärdig. Att arbetet ska vara kompensatoriskt utifrån barn och elevers olika
bakgrund och förutsättningar tydliggörs även i nämndens reglemente. Vi noterar att
utbildningsnämndens långsiktiga mål kan anses spegla kommunmålet och fullmäktiges
indikatorer för ”Trygg och säker uppväxt”.
Inom ramen för budgetprocessen kan nämnderna föreslå kommunfullmäktige att revidera
eller fastställa nya mål (fullmäktiges indikatorer) för kommunmålen. I vilken utsträckning detta
sker beskrivs variera, men särskilt utbildningsnämnden avser som ett led i framtagande av
nyckeltal att se över och eventuellt föreslå nya indikatorer. Granskade nämnder listar
fullmäktiges indikatorer i respektive verksamhetsplan, men nämnderna konkretiserar inte
vilka av indikatorerna som ska följas upp. Det sker däremot i verksamheternas
handlingsplaner. I bilaga 2 framgår vilka av de granskade nämndernas verksamheter som
anger aktiviteter utifrån fullmäktiges indikatorer.
Samtliga nämnder anger egna mätbara mål utifrån kommunmålen och dess beskrivningar.
Gemensamt för granskade nämnder är att det inte framgår hur arbetet ska ske eller om
särskilda medel avsätts för arbetet. För flera av de granskade nämndernas mål används mer
än ett mått för uppföljning. Åtta av nämndernas mått följs upp vartannat år men för
majoriteten sker uppföljning vid delår/helår.
För samtliga nämndmål framgår någon form av målvärde/mått, även om dessa varierar i sin
utformning. I kommunstyrelsens verksamhetsplan, till skillnad från nämndernas, uppges
källan för uppföljning, exempelvis Kolada, medarbetarundersökning eller egna mätningar för
respektive mål och vilken funktion som ansvarar för uppföljningen. Utbildningsförvaltningen
och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tydliggör det i sina handlingsplaner. Likaså
specificeras aktiviteter och arbetssätt för respektive mål.
3

Utifrån skrivning i budgetregler är det för ”kommunfullmäktiges mål (kommunmålen)” som mått ska anges.

7

I tabellerna som följer använder EY ett signalsystem där grönt signalerar att granskade
nämnders mål till stor del ligger i linje med fullmäktiges målsättningar, om de gör det till viss
del används en gul markering och då de inte bedöms följa fullmäktiges målsättningar eller
om det kan finnas svårigheter med att uppnå målet används en röd markering.
Tabell 2: EY:s kommentarer rörande granskade nämnders nedbrytning av kommunmål 1.
Kommunmål: Mod och framtidstro
Kommunstyrelsens mål/mått
1. Antal lokala aktörer (föreningar och företag) som använder Oxelösunds
platsvarumärke ”OXLS” i egen marknadsföring
2. Kommunen medverkar i regionala utvecklingsprojekt, mäts i antal
3. Kommunens enhetschefer som genomför minst ett utvecklingsprojekt under året
ska öka, mäts i andel
4. Kommunstyrelseförvaltningens enheter utvecklar eller ersätter rutiner och
arbetsprocesser, mäts i antal enheter
5. Kommunens medarbetare upplever att idéer tas emot och hanteras bra
6. Övergripande processer digitaliseras så att handläggningstiden gentemot
kommuninvånarna förkortas, mäts i antal
7. Kommunens medarbetare rekommenderar Oxelösunds kommun som
arbetsgivare
Nämndernas mål
Nämndernas mått
UTB 1. Digitalisering inom nämndens
1. Upplevelse hos barn och
verksamheter ska öka.
elever
2. Antalet innovationsprojekt kopplat till 2. Antal projekt
verksamhetsutveckling inom
förvaltningen ska öka.
MSN 1. Aktiv samhällsplanering.
1. Våga göra nytt, utveckla
2. Information till, och dialog med,
befintliga områden. Mäts i
allmänheten om MSN:s arbete.
antal åtgärder per år. 4
2. Mäts i antal tillfällen/år.

EY
bedömning

Kommunmålet ”innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för
kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda
exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet.”
Utifrån målbeskrivningen bedöms samtliga ha konkretiserat mål i linje med kommunmålet.
För kommunstyrelsen noterar vi att kommunens övergripande processer ska digitaliseras så
att handläggningstiden gentemot kommuninvånarna förkortas, detta mäts i antal processer.
Här menar vi att en förkortad handläggningstid är ett mål, men att digitalisering snarare är ett
verktyg för att nå målet.
För motsvarande mål i utbildningsnämndens verksamhetsplan hade ett mål rörande
innovationsprojekt varit tillräckligt då det i sig kan inkluderar en ökad digitalisering.
Digitaliseringsarbetet hade då kunnat kompletteras med exempelvis en satsning på arbetet
för att kunna möjliggöra en ökning i upplevelsen hos barn och elever. Vi ser en risk i att
måttet är att antalet innovationsprojekt ska öka, då det är av vikt att rätt innovationsprojekt
prioriteras. Här hade ett kvalitetsmått för arbetet varit att föredra.
För miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar vi att resultaten under 2019 är högre än
måttet för 2020. Det gäller båda målen.5 Enligt uppgift diskuterades och justerades måtten i
nämnden inför framtagande av verksamhetsplan. Då nämnden fick en lägre budget 2020 än
2019 justerades måtten ner för att motsvara tillgängliga resurser.

4
5

Exempelvis åtgärder på torget, förändringar i gästhamnsområdet, en ny infartsväg till centrum.
För nämndmålet ”Aktiv samhällsplanering” är resultatet 2019, 7 åtgärder. Angivet mål för 2020 är 3 st.
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Tabell 3: EY:s kommentarer rörande granskade nämnders nedbrytning av kommunmål 2.
Kommunmål: Trygg och säker uppväxt
Kommunstyrelsens mål/mått
1. Kommunen har en aktuell lägesbild av förekomsten av – och risken för
våldsbejakande extremism. Ingångsvärdet är ”Nej” och målvärdet är ”Ja”. 6
2. Barn och unga känner sig trygga om de är ensamma ute en sen kväll
3. Barn och unga blir inte utsatta för brott
4. Ungdomar erbjuds ferieplats i kommunal verksamhet
5. Oxelösunds elever i årskurs 9 trivs bra med livet
6. Oxelösunds elever i årskurs 9 ser ljust på framtiden
Nämndernas mål
Nämndernas mått
UTB
1. Andelen barn som känner sig
Samtliga mål mäts i upplevd trygghet i
trygga i förskolan ska öka
%. Mätning sker genom förvaltnings2. Andelen elever som känner sig
gemensam enkät där vårdnadshavare
trygga i grundskolan ska öka
och elever svarat ”stämmer helt och
3. Andelen elever som känner sig
hållet” och ”stämmer ganska bra” på
trygga på Campus ska öka
en fyrgradig skala.
MSN

1. Skapa tryggare miljöer
2. Tillsyn av förskolor och skolor

EY
bedömning

1. a) Underhåll och nyanläggning av
gång- och cykelvägar (antal m2)
b) Förbättra belysning/siktröjning
c) Se över och åtgärda
platser/sträckor
med dålig belysning, t.ex. längs
gång- och cykelbanor.7
2. Antal inspektioner, livsmedel och
hälsoskydd

En trygg och säker uppväxt innebär att ”Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i
samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och
ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar
aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga
hemförhållanden och i en trygg och säker miljö.” Av fullmäktiges tio indikatorer avser
samtliga, undantaget en indikator, måluppfyllelse i skolan. Den sista indikatorn avser en
ökning av upplevd trygghet bland barn och unga.
Samtliga granskade nämnder har angett mål och mått i linje med kommunmålet.
Tabell 4: EY:s kommentarer rörande granskade nämnders nedbrytning av kommunmål 3.
Kommunmål: God folkhälsa
Kommunstyrelsens mål/mått
1. Sverigefinnarnas och övriga fyra nationella minoriteters rättigheter avseende
språk, kultur, information och delaktighet i kommunen tillgodoses
2. Kommunens medarbetare upplever att det finns en positiv syn på föräldraskap
3. Föräldrar med barn på högstadiet deltar i föräldraceféer med fokus på ANDTS.
4. Andelen elever i årskurs 7 och 9 som röker, minskar över tid
5. Andelen elever i årskurs 7 och 9 som har druckit alkohol, minskar över tid
Nämndernas mål
UTB 1. Antalet elever som känner sig
delaktiga i sin studiegång i
grundskolan ska öka
2. Antalet elever i grundskolan
som känner lust att lära ska
öka

EY
bedömning

Nämndernas mått
Samtliga mål mäts i upplevd
delaktighet/lust att lära i %. Mätning
sker genom förvaltningsgemensam
enkät där elever svarat ”stämmer helt
och hållet” och ”stämmer ganska bra”
på en fyrgradig skala.

6

Enligt förvaltningens handlingsplan ska strateggrupp anordna utbildning i metodik för kartläggning av företeelser
rörande våldsbejakande extremism, det är dock säkerhetschefen som är ansvarig för uppföljningen, som ska ske
genom observation och avrapportering.
7 Belysning vid skolor och förskolor ska prioriteras.
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UTB

MSN

3. Antalet elever på Campus
som känner att de har en
möjlighet att lyckas i sin
skolgång ska öka
1. Utföra tillsyn
2. Främja cyklandet i Oxelösund
3. Befolkningen i Oxelösunds
kommun ska ha nära till natur
och rekreation. Kommunen
ska gynna utnyttjande av
befintliga strövområden, bl.a.
genom samverkan med andra
aktörer

1. a) Antal kontrollbesök, miljöskydd
b) Antal kontrollbesök, hälsoskydd
c) Antal kontrollbesök, livsmedel
d) Antal avslutade tillsynsärenden
bygglov
2. Antal åtgärder (cykelparkering,
skyltning, ny beläggning,
nyanläggning, ta fram kartor).
3. Revidera befintlig inventering över
strövområden från 2006

Av kommunmålets beskrivning framgår att ”Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda
livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna
delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård
samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk.”
Samtliga granskade nämnder har angett mål och mått i linje med kommunmålet.
Tabell 5: EY:s kommentarer rörande granskade nämnders nedbrytning av kommunmål 4.
Kommunmål: Trygg och värdig ålderdom
Kommunstyrelsens mål/mått
1. Äldre på särskilt boende är nöjda med den mat som serveras (andel)
2. Äldre med hemtjänst är nöjda med den mat som levereras (andel)
3. Äldre människor (+65) känner sig trygga om de är ensamma ute en sen kväll
(andel)
4. Äldre människor (+65) blir inte utsatta för brott (andel)
5. Sverigefinska äldre inom äldreomsorgen erbjuds möjlighet att använda sitt språk
och upprätthålla sin kulturella identitet. (samlingar på SÄBO 2 gr/månad)
Nämndernas mål
Nämndernas mått
UTB Nämnden omsätter ej detta mål
MSN 1. Förbättra tillgängligheten i
1. Tillgänglighetsanpassningar, mäts i
den yttre miljön i Oxelösund i
antal (en plan för arbetet ska tas
dialog med medborgarna
fram)
2. Tillsyn av äldreboenden
2. Antal inspektioner, livsmedel/
hälsoskydd

EY
bedömning

En trygg och värdig ålderdom i Oxelösund innebär ”att äldre med behov av stöd erbjuds
möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser
utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott
bemötande.”
Såväl kommunstyrelsen som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har angett mål och mått
i linje med kommunmålet.
Utbildningsnämnden har inte omsatt kommunmålet då nämndens verksamhetsområden inte
bedöms omfattas av målet. Enligt styrprinciperna ska dock samtliga nämnder komplettera
kommunmålen med lämplig styrning i syfte att uppnå resultat.
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Tabell 6: EY:s kommentarer rörande granskade nämnders nedbrytning av kommunmål 5.
Kommunmål: Attraktiv bostadsort
Kommunstyrelsens mål/mått
1. Kontakter och förfrågningar till kommunen via telefon besvaras direkt, ökad andel
2. Företagare i Oxelösund är nöjda med näringslivsklimatet i kommunen, betyg av
totalt 6 ska öka
3. Företagare i Oxelösund är nöjda med kommunens hantering av
4. upphandling, betyg av totalt 6, ska öka
5. Kommunens politiker uppfattas som positivt inställda till företagande, betyg av
totalt 6, ska öka
6. Nya företag startas i kommunen, antal nystartade företag ska öka
7. Kommunen anvisar mark för bostadsändamål, antal anvisningar ska vara minst 1
(ingångsvärdet i december är 2)
Nämndernas mål
Nämndernas mått
UTB
1. Antalet spelningar och
1. Antal spelningar
framträdanden som genomförs av
2. Andel av förstahandsval
Musikskolan ska bibehållas
3. Andel av
2. Antalet vårdnadshavare som får sitt
förstahandsplaceringar
förstahandsval av förskola ska öka
4. Upplevd nöjdhet i % .
3. Antalet vårdnadshavare som lämnat 5. Mål nummer 5-7 mäts i andel
in en komplett ansökan och som får
behöriga.
plats på önskad skola till
förskoleklass ska bibehållas
4. Antalet vårdnadshavare som
upplever att Oxelösunds kommun
erbjuder en attraktiv förskola ska
öka
5. Antalet behöriga förskolelärare ska
bibehållas
6. Andel behöriga lärare ska bibehållas
7. Antalet behöriga lärare ska
bibehållas Andel behöriga i %
MSN
1. God planberedskap för
1. Antal antagna detaljplaner för
bostadsbyggnation och
bostadsbyggande och
företagsmark eftersträvas
företagsmark
2. Att med stöd av rätt information, gott 2. Kommunens NKI* i
bemötande och tydlighet förenkla för
Stockholm Business Alliance
företagande
servicemätning. Skicka enkät
3. Aktivt deltagande vid
även till privatpersoner.
näringslivsträffar
3. Antal möten/
informationsinsatser med
företag

EY
bedömning

Av kommunmålets beskrivning framgår att ”Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en
hög kommunal servicenivå. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg,
skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar.
Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och
utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande”.
Samtliga granskade nämnder har angett mål och mått i linje med fullmäktiges målsättningar.
Vi noterar att det för fem av utbildningsnämndens sju mål anges att målvärdet ska
bibehållas. Enligt representanter för nämnden avser målen områden där kommunen ligger i
linje med riksgenomsnittet, men där det är av vikt att kompetenser bibehålls, varför dessa
följs upp. Formuleringarna ska dock ses över då de kvarstått under flera år. Nyckeltalen är
fortsatt viktiga att följa, men det kommer eventuellt ske under andra former.

11

Tabell 6: EY:s kommentarer rörande granskade nämnders nedbrytning av kommunmål 5.
Kommunmål: Hållbar utveckling
Kommunstyrelsens mål/mått
1. Kommunens medarbetare känner sig engagerade i sina arbetsuppgifter
2. Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare minskar över tid
3. Vegetarisk och klimatanpassad kost serveras på kommunens skolor, förskolor
och äldreboenden, mäts i andel vegetarisk kost och antal klimatanpassade rätter
4. Matsvinnet på kommunens skolor, förskolor och äldreboenden minskar över tid,
mäts i antal kg/månad
5. Kommunen har en fastställd policy/inriktning för hållbara och effektiva
tjänsteresor och persontransporter
Nämndernas mål
Nämndernas mått
UTB
1. Sjukfrånvaron inom
1. Andel medarbetare i procent.
utbildningsförvaltningen 2. Upplevd nöjdhet i procent.
ska minska
2. Antalet elever som
upplever att
utbildningarna på
Campus tillgodoser
deras behov ska öka
MSN
1. Minska antalet bristfälliga 1. Antal inspektioner
avlopp

EY
bedömning

Av kommunmålets beskrivning framgår att ” Oxelösunds kommun tar ansvar för att
långsiktigt säkra resurser för framtiden och kommande generationer. I Oxelösund innebär det
att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att
kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också
att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.
Granskade nämnder har till viss del angett mål och mått i linje med fullmäktiges
målsättningar. För utbildningsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedöms
inte målen fullt ut motsvara kommunmålet som till stor del fokuserar på miljö och ekonomisk
stabilitet. Utbildningsnämnden följer dock sjukfrånvaron, som även är en av fullmäktiges
indikatorer för kommunmålet.
Vi noterar att flera av nämndernas mål med fördel kan planeras och genomföras
gemensamt. Exempelvis har både miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och
kommunstyrelsens målsättningar inom kommunmålet ”Attraktiv bostadsort” med fokus på att
markanvisningar för bostadsändamål (KS) och god planberedskap för bostadsbyggnation
och företagsmark (MSB). Respektive nämnd har sett över hur de kan bidra till det
övergripande kommunmålet i enlighet med styrprinciper men det är vid tidpunkten för
granskningen inte tydliggjort hur samverkan sker. Vid sakgranskning framkommer att det är
vid exploaterings- och projektuppföljning mellan kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen som samverkan sker.
2.2.2. Arbetet på förvaltnings- och enhetsnivå

Bild 1: Processkarta utifrån EYs tolkning av målstyrningsarbetet
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I tidigare avsnitt har nämndernas omsättning av kommunmålen och de mål och mått som
används för arbetet berörts. Vår erfarenhet av målstyrning visar att målen behöver vara
relevanta, implementerade och accepterade av medarbetare och chefer på olika nivåer.
I förvaltningarnas handlingsplaner framgår vilken funktion som ansvarar för respektive
aktivitet, ytterligare planer för arbetet tas inte fram, undantaget inom utbildningsförvaltningen
där skolledare anger aktiviteter och egna mål i planer för det systematiska kvalitetsarbetet. I
texten nedan lämnas exempel på hur fullmäktiges målsättningar omsätts i verksamheterna.
För att nå målen anges aktiviteter, arbetssätt eller lösningar som är formulerade i såväl
övergripande satsningar som att ”utveckla lärmiljöer ute och inne” till mer konkreta aktiviteter
i form av upprättande av särskilda rutiner och program, genomlysningar, kartläggningar och
genomförande av dialogmöten.
I enlighet med styrande principer ska det finnas en koppling till handlingsplanen i varje
enskild medarbetares uppdragsbeskrivning. Det ska vara tydligt för alla hur det egna arbetet
bidrar till helheten och det som kommunen vill åstadkomma. Intervjuade uppger att forum för
detta är medarbetarsamtal, lönesamtal och på arbetsplatsträffar. Information lämnas även
som en del av nyanställdas introduktion.
Som underlag för kommunstyrelseförvaltningens handlingsplan deltar enheterna8 med
aktiviteter och arbetssätt som bidrar till uppfyllelse av kommunstyrelsens och fullmäktiges
mål och indikatorer för kommunmålen. Samtliga enheter, undantaget fastighetsenheten och
inköpsavdelningen, har utpekade aktiviteter och arbetssätt. Vid sakgranskningen
framkommer att det finns skilda handlingsplaner för dessa enheter. Det finns två aktiviteter
som samtliga enheter ansvarar för att genomföra, dessa avser kommunikation med
medborgare, då alla ska ”använda kontaktuppgifter i svarsmail via telefon och dator” samt
”hänvisa telefonsvararen vid bokat möte”.
Vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen sker en genomgång av fullmäktige och
nämndens prioriteringar vid en gemensam APT där medarbetarna går igenom underlaget
tillsammans och lämnar förslag på aktiviteter. Då de är en mindre förvaltning deltar alla i
diskussionerna. Verksamhetens olika ansvarsområden inkluderas och samtliga
organisatoriska enheter9 har minst en aktivitet att följa. Intervjuade uppger dock att det är
svårt att härleda stora delar av verksamhetens arbete till kommunmålen.
Även utbildningsförvaltningens handlingsplan inkluderar aktiviteter med bäring på samtliga
enheter. Under senare år uppger intervjuade att målstyrningen har fått ett mindre fokus, då
mycket tid har gått åt att få en ekonomi i balans. Flera intervjuade uppger även att en hög
personalomsättning på förvaltningschefer har påverkat arbetet.
På skolenhetsnivå används planer för det systematiska kvalitetsarbetet där även
kommunmål och nämndens mål framgår. Det är utvecklingsledare vid förvaltningen som tar
fram mallar med instruktioner och bistår skolledare i arbetet. Alla nämndmål framgår inte av
alla skolenheters planer, men majoriteten av kommunmålen framgår. Enligt framtagen
instruktion för de planer som tas fram ska måluppfyllelse och de resurser10 som
verksamheten har att utgå ifrån och hur de ska arbeta utifrån detta under läsåret framgå.
Respektive enhet anger egna mål och prioriterade utvecklingsområden på den lokala
enheten, där aktiviteter anges för egna utvecklingsmål. Vem som ansvarar för dess
genomförande, vilka förutsättningar och resurser som behövs, hur och när utvärdering och
uppföljning ska ske framgår också.

8

Kommunstyrelseförvaltningen består av en ekonomienhet, inköpsavdelning, fastighetsenhet, strateggrupp,
mark- och exploatering, kostenhet, kanslienhet, kommunikation och serviceenhet samt personalenhet.
9
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen leds av en samhällsbyggnadschef som direkt leder kommunens
bygg/plan- och miljöavdelningar. Det finns en administrationsavdelning samt en gatuchef som ansvarar för
avdelningarna Gata/Park samt Kart/Mär/GIS.
10
Med resurser avses såväl ekonomiska, materiella, personella och organisatoriska resurser.
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Intervjuad skolledare uppger att det tillsammans med elevrådet har genomförts projekt i syfte
att minska matsvinnet. Skolledare, personal vid kostenheten och elever deltog i en satsning
för att följa hur mycket mat det rörde sig om, vilket föranledde att kostenheten fått se över hur
maten ska planeras, vilket rapporterats till kommunledningen.11
2.2.3. Bedömning
Vi noterar att det i styrprinciper enligt budgetregler, målavsnitt i mål och budget, de mallar
som används och de intervjuades beskrivningar finns olikheter rörande om det är
kommunmålen eller kommunfullmäktiges mål (indikatorer) som ska konkretiseras med
nämndernas styrning. Vi har försökt att sätta oss in i hur kommunmål, fullmäktiges mål,
nämndmål och mått förhåller sig till varandra, men bedömer att tillgängliga beskrivningar är
spretiga och opedagogiska då begreppen blandas. Det försvårar möjligheten för läsaren att
följa styrkedjan och utgör även en utmaning i att göra styrningen begriplig internt i
organisationen.
Vår tolkning är att fullmäktiges mål egentligen är indikatorer som ska möjliggöras av samtliga
nämnders bidrag till de sex övergripande kommunmålen. Vi ställer oss därför tveksamma till
att exempelvis kommunstyrelseförvaltningens lista innehåller fullmäktiges indikatorer och att
aktiviteter kopplas direkt till dessa. För att lämna ett exempel använder vi fullmäktiges
indikator: ”Antalet invånare ska öka med minst 70 personer 2020, 80 personer 2021 och 90
personer 2022”. Styrelsens mål och mått bedöms utgå från kommunmålet, som fullmäktige
följer upp genom vald indikator. Uppföljningen av kommunstyrelsens mål för arbetet borde
därför leda till en möjlig bedömning av indikatorn, istället för att indikatorn i sig används
enkom av förvaltningsnivån. Annars menar vi att kommunstyrelsen bör se över indikatorns
validitet, alltså att den ”mäter vad den avser mäta”. Vi ser inte hur indikatorn speglar huruvida
förvaltningen har lyckats svara upp mot kommunmålet eller inte då det är flera faktorer som
kommunen inte råder över som påverkar utfallet.
Variation i styrprinciper och mallar påverkar även de administrativa arrangemangen för
arbetet. I det fortsatta arbetet är det centralt att det tydliggörs hur arbetet ska ske på ett
enhetligt och resurseffektivt sätt. Det är positivt att det pågår ett arbete för att utveckla
målstyrningen, oavsett om det blir i form av ett digitalt system eller ej.
Utifrån vår tolkning bedöms styrelsen och nämnder till stor del säkerställa att verksamhetens
prioriteringar ligger i linje med fullmäktiges målsättningar. Vi grundar vår bedömning på att
det för kommunmålen finns en röd tråd i styrkedjan där nämnderna tydliggör arbetet utifrån
målen, även om resurser för arbetet kan tydliggöras. Nämndmålen har bedömts och
kommenterats särskilt under avsnitt 2.2.1 och upprepas inte här.
2.3. Riskanalyser sker inom ramen för internkontrollarbetet
Enligt gällande styrprinciper ska en risk- och väsentlighetsanalys finnas med som underlag
inför beslut om internkontrollplan. Förvaltningarna ska genomföra risk- och
väsentlighetsanalysen och nämnderna ska välja kontrollmoment och besluta om planen.
Mallen för hur internkontrollplanen ska vara utformad innefattar: rutin/system,
kontrollmoment, kontrollansvarig, omfattning, frekvens, metod och vid avvikelse omgående
rapportering (d.v.s. vem som ska erhålla rapporteringen). Det ska finns en ”bruttolista” som
ska bedömas utifrån risker och som ska resultera i nya kontrollområden för det kommande
året. Dessa finns för granskade nämnder och kontrollmomenten omfattar såväl ekonomiska
som verksamhetsrisker. Identifierade verksamhetsrisker är främst kopplade till
säkerställande att rutiner efterföljs, exempelvis att ”rutin kring anmälan av frånvaro lämnas till
huvudman” och ”kontroll av bisyssla vid nyanställning”. Av protokollgenomgång, januariseptember 2020, framgår att dessa följs upp löpande under året.
11

Se kommunstyrelsens mål rörande matsvinn på kommunens skolor, förskolor och äldreboenden minska över tid, vilket mäts i
antal kg/månad. Av kommunstyrelseförvaltningens handlingsplan framgår att ”kostenheten ska fortsätta med arbetet inom
skolorna och implementera systemet inom äldreomsorgen”
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Kommunstyrelsens verksamhetsplan innehåller inte någon bedömning utifrån vilka
utmaningar som finns för att nå målen. Vid styrelsens revidering av målvärden uppger dock
representanter för såväl förvaltning som presidiet att dessa diskuterades utifrån möjligheter
att nå målen.
Av utbildningsnämndens verksamhetsplan framgår att nämnden står inför en utmaning att
med begränsade resurser utveckla befintlig verksamhet. En verksamhetsutveckling behöver
ske för att skapa en mer effektiv organisation. Exempel som lämnas för att möta detta är att
undervisningslokaler ska nyttjas mer effektivt, att resurser tydligare ska riktas mot de
lagförda verksamheterna samt att en omfattande verksamhetsutveckling behöver ske i de
pedagogiska processerna.
Exempel på utveckling i de pedagogiska processerna är enligt uppgift bättre bemötande,
extra anpassningar, särskilt stöd samt bedömning och betygsättning. På sikt ska det syfta till
att skapa tryggare förskolor och skolor samt ökad måluppfyllelse, vilket påverkar utfallet av
fullmäktiges indikatorer.
I miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan presenteras pågående
utvecklingsarbete med fokus på vad som sker i förvaltningen. Det framgår inte någon analys
eller kommentar i relation till möjligheter att uppnå målen, hur eller vad som påverkar
verksamheten för att beskriva hur detta kan mötas. Det framgår att Gata/park-uppdraget till
Kustbostäder ska tydliggöras genom en bättre uppdragsbeskrivning i beställningen från
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Vi noterar att det av flera meningar sker hänvisning
till att ”arbetet fortgår under 2019”, vilket troligtvis är en felskrivning, men som även tyder på
att analysen inte har uppdaterats mellan åren.
2.3.1. Bedömning
Vi bedömer att riskanalysarbetet kan utvecklas i relation till målarbetet. Vi noterar att
utbildningsnämnden påbörjat en riskanalys med inverkan på nämndens verksamhet och
därigenom möjlighet att nå målen för 2020.
I tidigare avsnitt har vi noterat att särskilt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och
kommunstyrelsen inför 2020 har gjort avvägningar utifrån personella resurser och ekonomin i
relation till målvärden, vilket vi bedömer vara positivt. För att få avsedd effekt bör dock
riskanalysarbetet integreras i verksamhetsplaneringen och tydligt omfatta/beskriva väsentliga
verksamhetsrisker, omvärldsanalys och de påverkansfaktorer som är av vikt för att förstå
styrelse och nämnders möjligheter att nå målen. Om kommunen väljer att benämna det som
riskanalyser eller inte är av mindre vikt. Det väsentliga är att interna och externa läsare kan
få en bild av vilken bedömning som görs av möjligheterna att nå målen.
2.4. Vid måluppföljningen är den röda tråden svårare att följa
Enligt budgetregler ska nämnderna lämna budgetuppföljning med prognos för helåret per
mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. Det är dock först vid delår- och
årsredovisningen som kommunmålen ska följas upp. Då det finns en risk för bristande
måluppfyllelse är det obligatoriskt att initiera åtgärder under året för att nå målet.
Av protokollgenomgång, januari-september 2020, framgår att uppföljningen med bäring på
målen sker med högre frekvens än enbart vid delår- och årsbokslut, då främst som
informationsärenden.
För exempelvis miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sker uppföljning av sjukfrånvaro
och personalsituationen vid sammanträden i januari, februari, mars, maj, juni. Vid
sammanträdet i april, juni och augusti presenteras sjukfrånvaron12. I juni lämnas även
information om pågående arbete med cykelväg samt handläggningstider för bygglov.

12

Sjukfrånvaron presenteras muntligt vid varje sammanträde

15

Vid sammanträdet i mars uppdras miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram mätbara
nyckeltal och resursåtgång. Ärendet ska återrapporteras vid sammanträdet i augusti. Av
mottaget underlag inför nämndens ekonomiska uppföljning i april framgår att förvaltningen
har tagit fram aktiviteter utifrån verksamhetsplanen och att arbetet fortgår, men att det
kommer bli en viss förskjutning av vissa planerade aktiviteter, exempelvis kontroller inom
livsmedel och hälsoskydd, på grund av den pågående pandemin.
För kommunstyrelsen sker revidering av näringslivsprogram vid sammanträde i januari,
som sedan fastställs i mars. Programmet har en påverkan på styrelsens mål inom ramen för
kommunmålet ”Attraktiv bostadsort”, även om det inte framgår av protokollet.
Styrelsen mottar även information rörande personalfrågor vid sammanträden i januari, mars
och september. I april får styrelsen information om resultatet från NKI-mätning.
För utbildningsnämnden avser informationsärenden i protokoll till stor den en uppföljning
för att få en ekonomi i balans. Vid sammanträdet i januari uppdras förvaltningen skyndsamt
utreda hur skollokalerna kan renoveras och omorganiseras till en F-9 organisation (2 §). Till
grund för beslutet ligger en omvärldsbevakning som genomförts för en ökad likvärdighet i
skolan (i relation till nämndens långsiktiga mål och uppdrag). Av beslutsunderlaget framgår
en analys för hur en sådan omorganisering kan främja måluppfyllelsen för tre av de sex
kommunmålen (”attraktiv bostadsort”, ”mod och framtidstro” samt en ”trygg och säker
uppväxt”). En uppföljning av uppdraget sker även vid sammanträdet i mars och april.
I april följer utbildningsnämnden upp kvalitetsuppföljningen som bland annat inkluderar
förvaltningens analyser av måluppfyllelse, enkätresultat och arbete med kompensatoriska
åtgärder i enlighet med nämndens uppdrag enligt skollag och reglemente. I maj sker
uppföljning av identifierade utvecklingsområden. Av 13 åtgärder har cirka hälften slutförts,
övriga är pågående och ett är ej påbörjat. Information lämnas även om att förvaltningen har
upprättat en handlingsplan utifrån nämndens verksamhetsplan. Vid sammanträdet i augusti
informeras nämnden om genomförda kvalitetsredovisningar som till större del än
uppföljningen i april utgår från enheternas egna analyser av resultat och måluppfyllelse.
Gemensam uppföljning med bäring på målstyrningsarbetet avser årlig uppföljning av
policydokument för målstyrning och roller. Policydokumentet redogör för förtroendevaldas
och tjänstemäns roller i kommunen och uppföljningen avser enligt uppgift en avstämning
utifrån definierade ansvarsroller.
Enligt beslut (KF 2012 § 23) ska dessutom kommunstyrelsen årligen redovisa aktuella
styrdokument till kommunfullmäktige. En inventering har genomförts och presenterats vid
sammanträdet i januari. Dessa uppgår till totalt 142. För flera saknas uppgifter om
dokumentens relevans varför kommunchef får i uppdrag att se över styrdokumenten. Datum
för återrapportering framgår ej men enligt uppgift pågår fortsatt inventering av
styrdokumenten. En del i det arbetet är även att tydliggöra målstyrningsarbetet utifrån
visionen och kommunmålen i syfte att undvika dubbla styrsignaler som kan försvåra
prioriteringar i arbetet.
2.4.1. Måluppföljning i kommunens delårsbokslut
Av läsanvisningar inför delår- och årsbokslut framgår att nämnderna ska ange JA om
målvärdet sannolikt kommer att uppnås, NEJ om värdet troligen inte kommer att kunna
uppnås och OSÄKERT om det inte går att bedöma den möjliga måluppfyllelsen.
Inför delårs- och årsbokslut mottar kommunstrateg alla förvaltningars kommentarer och går
igenom dessa för att se om särskilda tillägg bör göras. En avstämning sker i den tidigare
nämnda analysgruppen där representanter för förvaltningarna deltar. Strateg vid
kommunstyrelseförvaltningens gör en ny analys och sammanställning för den
kommungemensamma rapporten utifrån nämndernas delårsbokslut.
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Bild 4: Uppföljningsprocessen inför delårsbokslutet, EYs tolkning

Nedan presenteras inledningsvis de granskade nämndernas måluppföljning i respektive
delårsbokslut, därefter kommunens samlade måluppföljning.
Vid den redovisning som görs i delårsrapporten finns det tillgängliga värden för 27 av
kommunstyrelsens 34 mål. Av tjänsteskrivelsen framgår att för 27 mål bedöms 11 uppnås
under året, 11 mål bedöms sannolikt inte uppnås. För övriga är måluppfyllelsen osäker. Vid
EY:s genomgång noteras att 15 av målen inte bedöms uppnås. Skillnaden i antal kan
förklaras av att styrelsen följer upp 15 av fullmäktiges indikatorer. Fyra av dessa bedöms inte
uppnås, fyra följs ej upp och för fyra bedöms det vara osäkert. Övriga tre bedöms uppnås.
För de 11 mål som inte uppnås framgår bakgrund samt förslag på åtgärd undantaget för
”andelen elever som röker ska minska över tid” och ”andelen elever som druckit alkohol ska
minska över tid”. För ett av målen anges inte någon åtgärd då målvärdet inte kan mätas på
grund av rådande pandemi.
Vid den redovisning som görs i delårsrapporten uppges 60 procent av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens mål uppfyllas. För 30 procent av dessa är det osäkert om
målen uppnås då delresultat saknas. För 10 procent bedöms målvärdet inte uppnås. Vi
noterar att det för 9 av nämndens 18 mål anges ett lägre målvärde för 2020 än ingånget
resultatvärde för 2019. Vid uppföljning i delårsbokslutet har målvärdet för 2020 uppnåtts för
de aktuella målen, men utfallet är i flera fall lägre än resultatvärdet 2019. Justering har skett
vid diskussion inför framtagande av verksamhetsplan, men beskrivning eller redogörelse av
bakgrund framgår inte av verksamhetsplan eller delårsbokslut.
För de två målen som inte uppnås framgår beskrivning och åtgärd. Det är en personalfråga
som beskrivs vara orsaken till att målet inte uppnås, bland annat har antalet tillsynsärenden
inte genomförts på grund av personalbrist samt att Covid-19 har begränsat åtkomst. För
detta lämnas köp av tjänster från andra kommuner eller konsulter som åtgärdersförslag,
samt att bygglovshandläggare ska kunna kliva in och hjälpa till.13
I delårsrapporten följs en av fullmäktiges indikatorer upp. Det avser indikatorn ”Resande med
kollektivtrafik ska öka”. Något uppmätt värde framgår inte men under nämndens åtgärder
framgår att det jämfört med delårsresultatet 2019 har minskat med 31 procent. Under
pågående pandemi har det inte skett någon stämpling av busskort.
Uppföljningen i utbildningsnämndens delårsbokslut försvåras av att officiell statistik inte
finns tillgänglig när delårsrapporten ska tas fram. Med anledning av Skolverkets beslut om att
de nationella proven inte skulle genomföras kommer aktuell statistik inte redovisas för varken
delår- eller årsbokslut 2020. Utöver detta kommer inte statistik gällande de elevgrupper som
går i skola i annan kommun att kunna redovisas med anledning av Statistiska Centralbyråns
reviderade sekretesspolicy.14 Då det är möjligt har utbildningsförvaltningens egen statistik
använts.
Nämnden följer inte upp sina övergripande mål för det långsiktiga målet om en likvärdig
skola. Samtliga 17 nämndmål utifrån kommunmålen kommenteras. Målvärdet anges uppnås
för fyra av dessa. För elva är det osäkert om målvärdet kommer uppnås.
För nämndens indikator ”minska antalet bristfälliga avlopp” är 40 st inspektioner målvärdet. Resultatet från
2019 är dock 26. Målet bedöms uppnås då måttet är felaktigt, det är svårt att i förväg veta antalet ärenden/år.
14 Skolverket har sedan den 1 september 2020 enbart publicerat statistik på riksnivå. Detta som en konsekvens
SCB har beslutat om en reviderad sekretesspolicy som innebär att uppgifter om fristående skolor omfattas av
sekretess. Frågan har behandlats av Kammarrätten och domen har därefter vunnit laga kraft. Skolverket har fått i
uppdrag av regeringen att bland annat ge förslag på författningsändringar för att lösa den uppkomna situationen.
13
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Två av nämndens egna mål kommer inte uppnås, ett av dem avser antalet
innovationsprojekt som inte kommer kunna genomföras enligt plan. Inga åtgärder
presenteras med hänsyn till att det ekonomiska läget inte möjliggör innovationsprojekt. Vi
noterar att nämndens verksamhetsplan återremitterades och omarbetades i januari inför
beslut i mars för att ta hänsyn till det ekonomiska läget. Revideringar avsåg enligt uppgift
enbart den ekonomiska budgeten.
Det andra målet som inte bedöms uppnås är bibehållandet av andelen behöriga lärare.
Nämnden konstaterar att konkurrensen har ökat och att det är viktigt att kommunen jobbar
för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det framgår inte hur nämnden ska bidra till arbetet. Av
nämndens protokoll framgår dock förslag på detta i relation till det beslut som fattats rörande
översyn av skolorganisationen. Liknande analys görs inte i delårsbokslutet.
Nämnden följer även upp elva av fullmäktiges indikatorer, varav två bedöms uppnås. För åtta
bedöms utfallet vara osäkert och för fyra kommer utfall inte att redovisas då det saknas
nationell statistik.
Gemensamt för utbildningsnämndens uppföljning av såväl egna mål som fullmäktiges
indikatorer är att det för de mål där det är osäkert om målvärdet kommer att uppnås inte
lämnas någon beskrivning av arbetet. För majoriteten av dessa beskriver istället nämnden att
utfallet är osäkert då enkät- eller statistikunderlag inte finns tillgängligt. Undantag från detta
avser en analys av sjukfrånvaron, i analysen anges pågående insatser och vilken påverkan
Covid-19 har haft på verksamheten.
Av kommunens samlade delårsrapport framgår att av de 47 procent av fullmäktiges
indikatorer som följs upp i delårsrapporten bedöms 30 procent uppnås vid årets slut. 15

Diagram 1: Kommunens egen bedömning av måluppfyllelsen i delårsrapporten
I rapporten konstaterar kommunen att det vid delåret råder en obalans mellan delår och
bokslut vad gäller möjligheten till uppföljning av indikatorer för kommunmålen. Det rör särskilt
fullmäktiges indikatorer då knappt hälften kan följas upp vid delåret. Intervjuade uppger att de
bör ses över för att kunna möjliggöra en tätare uppföljning.
För bedömning av nämndernas måluppfyllelse visar motsvarande cirkeldiagram att 51 % av
de 98 % av målen som följs upp vid delåret kommer uppnås. Senare i rapporten presenteras
ett annat cirkeldiagram där det framgår att 85 % av nämndernas mått kan följas upp i
delårsbokslutet. Någon reflektion kring bakgrund för variationen framgår inte. Det kan dock
förklaras av att det finns en skillnad i antalet mått som följs upp per nämndmål, vilket kan ge
ett högre utslag. Mer än ett mått per mål tillämpas av samtliga granskade nämnder.
I kommunens delårsrapport kommenteras utfallet i relation till fullmäktiges indikatorer, till
skillnad från nämndernas delårsbokslut där beskrivningar och analyser görs utifrån såväl
fullmäktiges indikatorer som de egna nämndmålen.
I delårsbokslutet kommenteras även ”andelen elever åk 3 som klarar de nationella proven i svenska och
svenska som andraspråk ska öka”. Indikatorn finns inte med i kommunens mål- och budget 2020–2022.
15
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Tabell 7: EYs sammanställning, uppföljning till grund för bedömning i kommunens delårsrapport
Uppföljning utifrån
Uppföljning utifrån
Kommunmål
kommunstyrelsens
nämndernas arbete?
arbete?
1. Mod och framtidstro
Ja
Nej
2. Trygg och säker uppväxt
Nej
Ja
3. God folkhälsa
Ja
Nej
4. Trygg och värdig ålderdom
Nej
Nej
5. Attraktiv bostadsort
Ja
Nej
6. Hållbar utveckling
Ja
Nej

En beskrivning av arbetet, analys samt åtgärder framgår för de kommunmål där en eller flera
av fullmäktiges indikatorer följs upp. I de fall ingen av fullmäktiges indikatorer följs upp för ett
kommunmål lämnas inte heller en beskrivning av det pågående arbetet.
Kommunmålet ”Attraktiv bostadsort” utgör till viss del ett undantag från detta. Utfallet för en
av fullmäktiges fem indikatorer presenteras, ett mål som enligt delårsbokslutet inte längre
ska mätas. Indikatorn avser företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens
näringslivsklimat. Presenterad indikator uppnås ej och angivna åtgärder för arbete beskrivs
utifrån kommunstyrelsens perspektiv. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har också följt
upp fullmäktiges indikator samt redovisat flera egna mål och mått med bäring på området.
I kommentarerna för målet beskrivs vilka delar som kan anses vara av vikt för att vara en
”Attraktiv bostadsort”, däribland utbudet av aktiviteter inom kultur- och fritid, kommunens
grönområden och invånarnas upplevelser. Företagarnas omdöme i Svenskt Näringslivs
mätning utgör enbart en liten del av målet. Övriga områden kommenteras inte ytterligare
utifrån nämndernas arbete med bäring på kommunmålet.
Vi noterar en skillnad i hur mål och mått som av utbildningsnämnden har identifierats som
osäkra i relation till helåret i den kommungemensamma delårsrapporten inte följs upp förrän
vid årsbokslutet. Båda beskrivningarna stämmer förvisso, då statistiken publiceras v. 50,
dock finns det en variation i hur nämnd och styrelse väljer att presentera utfallet. Båda bör
dock ange en beskrivning av det arbete som pågår inom ramen för målet.16
2.4.2. Bedömning
Samtliga nämnder följer upp såväl egna mål som fullmäktiges indikatorer för kommunmålen,
men dessa presenteras separat från varandra i analyserna. Här menar vi att det blir tydligt att
kommunstyrelsen inte har tydliggjort hur fullmäktiges indikatorer ska användas i
målstyrningen. Där underlag inte finns tillgängligt noterar vi att det genomgående saknas
beskrivningar av det arbete som pågår, det gäller särskilt för utbildningsnämnden och för
kommunstyrelsens samlade bedömningar.
Det är svårt att följa vad som utgör grund för den samlade målbedömningen då granskade
nämnder presenterar sin uppföljning och målbedömning på olika vis. Den
kommungemensamma uppföljningen till kommunmålen utgår i princip enbart utifrån
fullmäktiges indikatorer, nämnderna å andra sidan styr inte efter fullmäktiges indikatorer.
Vi instämmer i kommunens iakttagelser rörande möjligheten att följa upp arbete mer
frekvent. Vi menar även att inte bara frekvensen är av betydelse utan även hur tidigt på året
nämnderna kan följa upp hur de ligger till. Får nämnden en delvis uppdaterad bild först i
början på oktober (delårsrapport) är den återstående tiden knapp för att initiera åtgärder
inom innevarande år.

Vi noterar att utbildningsnämndens ingångsvärde för ”andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat
placeringsdatum ska öka” är betydligt högre (52%) än det som framgår som ingångsvärde för kommunens
delårsbokslut (39%).
16
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3. Svar på revisionsfrågorna
Revisionsfråga

Svar

Säkerställer nämnden
att verksamhetens
prioriteringar ligger i linje
med fullmäktiges mål?

Till stor del. Vår tolkning är att fullmäktiges mål egentligen är indikatorer
som ska möjliggöras av samtliga nämnders bidrag till de sex övergripande
kommunmålen. Utifrån den tolkningen bedöms granskade nämnder
säkerställa hur arbetet ska ske i respektive verksamhetsplaner. Styrelse
och nämnder anger dock inte någon beskrivning för om särskilda medel ska
tillsättas för arbetet vilket gör det svårt att avgöra om prioritering kan ske.
Till stor del. Nämndernas mål och mått följer kommunmålen och är valida,
det vill säga att de mäter vad de avser mäta. Samtliga kommenteras särskilt
under avsnitt 2.2.1.

Är de valda
indikatorerna utformade
på ett sätt så att de
mäter det som de är
avsedda att mäta?
•

Fungerar satta
målvärden/nivåer
(kriterier för
måluppfyllelse)
styrande?

Har styrelse/nämnd gjort
riskbedömning med
avseende på vilka mål
och uppdrag som kan
vara svåra att uppnå
och genomföra?

Nämndernas målvärden och kriterier diskuteras tillsammans med
förvaltningarna och verkar till stor del vara styrande. För exempelvis miljöoch samhällsbyggnadsnämnden kan det av verksamhetsplan förtydligas
varför målvärdet är lägre än ingångsvärdet.
Fullmäktiges indikatorer är styrande i den mån att samtliga förvaltningar
följer upp och anger aktiviteter för måluppfyllelsen. Kommunstyrelsen bör
dock se över indikatorerna i relation till dess validitet utifrån kommunmålen
och det arbete som genomförs. För exempelvis kommunmålet ”Trygg och
säker uppväxt” avser samtliga indikatorer, undantaget en, måluppfyllelse i
skolan (se bilaga 2).
Nej. Det genomförs riskanalyser inom ramen för internkontrollarbetet.
Dessa speglar dock inte ett verksamhetsperspektiv utifrån de mål som
fullmäktige fastställt. För att få avsedd effekt bör det tydligt framgå vilka
väsentliga verksamhetsrisker och påverkansfaktorer som är av vikt för att
förstå styrelse och nämnders möjligheter att nå målen. Om kommunen
väljer att benämna det som riskanalyser eller inte är av mindre vikt. Det
väsentliga är att interna och externa läsare kan få en bild av vilken
bedömning som görs av möjligheterna att nå målen.
Vi noterar att utbildningsnämnden identifierat utmaningsområden för året i
relation till det ekonomiska utgångsläget, dock har det inte skett någon
värdering i relation till mål och målvärden. En motsvarande analys lämnas
inte för kommunstyrelsen eller miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Fungerar systemet (de
administrativa
arrangemangen) för
målstyrning på ett sätt
som stödjer styrning och
ledning på operativ
nivå?

Delvis. Systemet utgår ifrån styrande principer, roller och ansvar samt
mallar för arbetet. Dessa ger förutsättningar för att skapa en överblick av
processen. Vid granskningstillfället ser kommunen över eventuella digitala
lösningar för att underlätta arbetet då arbetet sker i manuella processer som
kräver mycket handpåläggning.

Sker en tydlig
uppföljning och
bedömning av
måluppfyllelse

Delvis. Det är svårt att följa vad som utgör grund för kommunens samlade
bedömning av måluppfyllelsen då uppföljningen varierar. Där underlag inte
finns tillgängligt noterar vi att det genomgående saknas tydliga
beskrivningar av det arbete som pågår, det gäller särskilt för
utbildningsnämnden och för kommunstyrelsen.

Noterade variationer i styrprinciper och mallar påverkar även de
administrativa arrangemangen. I det fortsatta arbetet är det centralt att det
tydliggörs hur arbetet ska ske på ett enhetligt och resurseffektivt sätt. Det är
positivt att det pågår ett arbete för att utveckla arbetet, oavsett om det blir
med hjälp av ett digitalt stöd eller inte.

Oxelösund den 4 november 2020
Anders Hellqvist
Verksamhetsrevisor

Tijana Sutalo
Verksamhetsrevisor
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Bilaga 1
Källförteckning
Intervjuade funktioner
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Kommunchef, kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen
Strateg, kommunstyrelseförvaltningen
Miljö- och samhällsbyggnadschef, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Gatuchef, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
t.f. Utbildningschef, utbildningsförvaltningen
Utvecklingsledare, utbildningsförvaltningen
Rektor D-skolan, utbildningsförvaltningen
Ordförande, kommunstyrelsen
2: vice ordförande, kommunstyrelsen
Ordförande, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande, utbildningsnämnden
2: vice ordförande, utbildningsnämnden

Dokument
► Mål och budget 2020-2022
► Policy för målstyrning och roller
► Riktlinjer för kommunens styrdokument
► Anvisningar för bokslut
► Granskade nämnders reglemente
► Verksamhetsplaner för granskade nämnder
► Delårsrapporter för granskade nämnder
► Kommunens delårsrapport
► Reglemente intern kontroll
► Förvaltningarnas handlingsplaner
► Instruktioner för systematiska kvalitetsarbete (utbildningsförvaltningen)
► Skolenheternas planer för det systematiska kvalitetsarbetet
► Utbildningsnämndens årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet
► Protokoll för granskade nämnder, januari-september 2020
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Bilaga 2
Fullständig sammanställning av kommunfullmäktiges mål
Mod och framtidstro
Framgår av
I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att
verksamheternas
prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter
handlingsplaner?
marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn,
dialog och tydlighet kännetecknar arbetet.
Fullmäktigemål
KSF och MSF
•
Antalet invånare ska öka med minst 70 personer 2020, 80 personer 2021 och 90
personer 2022.
Trygg och säker uppväxt
Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund
betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och
ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga
hemförhållanden och i en trygg och säker miljö.
Fullmäktigemål
1. Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska öka.
2. Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska minst ligga i nivå
med genomsnittet för Sveriges kommuner.
3. Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska öka.
4. Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska minst ligga i nivå
med genomsnittet för Sveriges kommuner.
5. Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka.
1-10 UTF
6. Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka.
7. Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska minst ligga i nivå med
genomsnittet för Sveriges kommuner.
8. Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola
ska öka.
9. Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet ska minst
ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.
10. Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka.
God folkhälsa
Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att
invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och
friskvård samt leverett självständigt liv fritt från missbruk.
Fullmäktigemål
1. Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka.
2. Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter
1. KSF och MSF
avslutad utredning/insats ska bibehållas.
3. Andelen unga (0-12 år) med insats som inte kommit tillbaka inom ett år efter
avslutad insats ska bibehållas.
Trygg och värdig ålderdom
Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd
erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs.
Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande.
Fullmäktigemål
Framgår ej av
1. Andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende ska öka.
granskade
2. Andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst ska bibehållas.
nämnders
3. Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska
verksamhetsplaner
minst ligga i nivå med riket.
Attraktiv bostadsort
Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. I Oxelösund innebär det att
kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika
behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och
utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande.
Fullmäktigemål
1-2 UTF
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4.
5.

Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka.
2-5 KSF
Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska
förbättras/öka.
6. Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom en dag ska
bibehållas.
7. Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska
öka.
8. Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott
bemötande ska öka.
Hållbar utveckling
Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för
kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en
attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det
innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.
Fullmäktigemål
1. Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %.
2. Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara
2020 2,0 %, 2021 1,5 % och 2022 1,5%.
3. Nettokostnadsandelen skall vara max 99 %. (Skillnaden mellan kostnader och taxor
och avgifter i förhållande till skatter och statsbidrag).
4. Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %.
3-9 KSF
5. Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka.
6. UTF och MSF
6. Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska.
7. Resande med kollektivtrafik ska öka.
8. Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 40 %.
9. Andelen nyanlända som har lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller
studera, status efter 90 dagar, ska vara minst 40%. (2016 28%, 2017 22%, 2018
34%)
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Bilaga 3
EY:s illustration för nedbrytning av fullmäktiges mål
Mål och budget
Hållbar utveckling
”Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för
kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en
attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det
innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.”
Fullmäktigemål/indikatorer:
•
Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %.
•
Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 2020 2,0 %, 2021 1,5 %
och 2022 1,5 %.
•
Nettokostnadsandelen skall vara max 99 %. (Skillnaden mellan kostnader och taxor och avgifter i
förhållande till skatter och statsbidrag.)
•
Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %.
•
Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka.
•
Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska.
•
Resande med kollektivtrafik ska öka.
•
Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 40 %.
•
Andelen nyanlända som har lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera, status efter 90
dagar, ska vara minst 40%. (2016 28%, 2017 22%, 2018 34%).
Verksamhetsplaner på nämndnivå
1.

2.

3.

4.

5.

KS
MSN
Kommunens medarbetare känner sig
1. Minska antalet
engagerade i sina arbetsuppgifter. Mäts
bristfälliga avlopp.
i andel medarbetare.
Mäts i antal
inspektioner.*
Sjukfrånvaron bland kommunens
medarbetare minskar över tid. Mäts i
andel medarbetare.
Vegetarisk och klimatanpassad kost
serveras på kommunens skolor,
förskolor och äldreboenden. Mäts i
procentuell fördelning veg. kost samt
antal klimatanpassade rätter/månad.
Matsvinnet på kommunens skolor,
förskolor och äldreboenden minskar
över tid. Mäts i antal kg/månad.
Kommunen har en fastställd
policy/inriktning för hållbara och effektiva
tjänsteresor och persontransporter.
Utformad som en aktivitet, ska finnas
2020.
Handlingsplaner på förvaltningsnivå

För varje mål/mätvärde anges en eller flera
aktiviteter/arbetssätt. Av förvaltningens
handlingsplan framgår även aktiviteter
kopplade till fullmäktiges indikatorer.
Exempel på aktiviteter:
•
För mål två ska samarbetet öka med
Vårdcentral, förvaltningen ska även
utveckla och utvärdera effekter av
rehabstöd.
•
För mål fem ska kostenheten ”fortsätta
att arbeta med svinnkoncept inom skolor
samt implementera systemet inom
äldreomsorgen”.

Aktivitet: Fortsatt
inventering. Diskutera
områden med VA.
- Ansvarig och
uppföljningsdatum framgår.

1.

2.

UTB
Sjukfrånvaron inom
utbildningsförvaltningen
ska minska. Mäts i andel
medarbetare.**
Antalet elever som
upplever att utbildningarna
på Campus tillgodoser
deras behov ska öka. Mäts
i upplevd nöjdhet (%).***

Friska medarbetare anges vara
en förutsättning för att kunna
erbjuda en hög kvalitet och
service för kommunens
medborgare
Aktivitet: Medarbetarsamtal och
aktiviteter via HR
Aktivitet anges inte för
mål/mätvärde två.
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Avdelning/enhet

Avdelning/enhet

Avdelning/enhet

Samma handlingsplan används på
avdelnings/enhetsnivå.

Det finns en enhetschef i
förvaltningen, en gatuchef.
Målet omfattar inte dennes
verksamhet. Dock används
samma handlingsplan och
aktiviteter på enhetsnivå
som på förvaltningsnivå.

Det särskilda målet omsätts inte
på skolnivå. Flera andra mål
framgår dock av skolornas
planer för det systematiska
kvalitetsarbetet.

*Ingångsvärdet är 30, målvärdet 2020 är 40 stycken. Därefter justeras målvärdet.
*Ingångsvärdet är 8,91 och målvärdet för 2020 är 8,5 %. Noterbart är att målvärdet förblir detsamma år 2021–2022, även om
det är rimligt att anta att detta justeras i takt med att målet uppnås.
*Ingångsvärde är 94,5 % och målvärdet 2020 är 95 % för att därefter öka till 100 % år 2021-2022.

25

Revisorerna
Till:
Kommunstyrelsen,
Utbildningsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Granskning av kommunens målstyrning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun granskat kommunens
målstyrning, med syfte att ge revisorerna underlag att bedöma om styrelse och nämnder arbetar
ändamålsenligt med målstyrningen för uppnåendet av fullmäktiges mål.
Vi har som en del i granskningen försökt att sätta oss in i hur kommunmål, fullmäktiges mål, nämndmål och
mått förhåller sig till varandra, men bedömer att tillgängliga beskrivningar är spretiga och opedagogiska då
begreppen blandas och i vissa fall inte beskriver det som avses beskrivas. Det försvårar möjligheten för
läsaren att följa styrkedjan och utgör även en utmaning i att göra styrningen begriplig internt i
organisationen.
Vår sammantagna bedömning är att styrelse och nämnder till stor del säkerställer att verksamhetens
prioriteringar ligger i linje med fullmäktiges vision och de sex övergripande kommunmålen. För dessa finns
det en röd tråd i styrkedjan. Motsvarande styrkedja är dock inte lika tydlig i relation till fullmäktiges mål (vilka
i rapporten benämns som indikatorer). Vi ser positivt på att respektive nämnd har utrymme för att forma
målstyrningen efter verksamheten. Denna frihet medför emellertid ett behov av att klargöra om de valda
målen ska ses som strävandemål eller realistiska mål.
Samtliga granskade nämnder följer upp såväl fullmäktige som nämndernas indikatorer vid delårsbokslutet.
Dessa presenteras separat från varandra i analyserna. Vi bedömer därför att kommunstyrelsen inte har
tydliggjort hur fullmäktiges indikatorer ska användas i målstyrningen. Gemensamt för granskade nämnder är
att det är svårt att följa vad som utgör grund för målbedömning. Där underlag inte finns tillgängliga vid
delårsbokslutet noterar vi att det saknas beskrivningar och värderingar av det arbete som pågår inom ramen
för målet. Det är därför en brist att flera av målen får en mycket begränsad styrkraft då det är först när året
är slut som insikter i måluppfyllelsen kan nås.
Slutligen bedömer vi att riskanalysarbetet kan utvecklas i relation till målarbetet. För att få avsedd effekt bör
riskanalysarbetet integreras i verksamhetsplaneringen och tydligt omfatta/beskriva väsentliga
verksamhetsrisker, omvärldsanalys och de påverkansfaktorer som är av vikt för att förstå styrelse och
nämnders möjligheter att nå målen. Om kommunen väljer att benämna det som riskanalyser eller inte är av
mindre vikt. Det väsentliga är att interna och externa läsare kan få en bild av vilken bedömning som görs av
möjligheterna att nå målen. Vi noterar att utbildningsnämnden påbörjat en riskanalys med inverkan på
nämndens verksamhet och därigenom möjlighet att nå målen för 2020.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
•
•

skapa en tydlighet och enhetlighet i de styrande principer och mallar som används för arbetet.
Det avser begreppsanvändning och hur måluppfyllelsen ska användas och bedömas.
se över fullmäktiges mål (indikatorer) för att möjliggöra en tätare uppföljning. Särskild hänsyn kan
tas för att balansera uppföljningsbehovet med den administrativa kostnaden för arbetet. Mål och
indikatorer kan med fördel vara färre men istället följas upp oftare.

Samtliga granskade nämnder rekommenderas att:
•

•

komplettera uppsatta mål med en analys för att synliggöra påverkansfaktorer för uppfyllnad av
målen. En tydlig analys möjliggör en tidig omprioritering av resurser inom nämnden och
kommunen.
aktivt delta i budgetprocessen och vid behov föreslå kommunfullmäktige att revidera eller
fastställa nya mål (fullmäktiges indikatorer) för kommunmålen. Processen kring målformulering
och kommunikation till verksamheten är avgörande för hur målen förankras i verksamheten.
Målen behöver vara relevanta, implementerade och accepterade av medarbetare och chefer på
olika nivåer.

Rapporten överlämnas härmed till granskade nämnder. Revisorerna önskar svar från granskade nämnder
till den 4 mars 2021.
Oxelösund den 4 november 2020
För kommunrevisorerna
Eva Asthage
Ordförande

Mayvor Lundberg
Vice ordförande

Skrivelsen har godkänts via e-post i enlighet med SKR:s instruktioner.
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Tre rapporter om Stockholm-Mälarregionens
infrastrukturutveckling och konkurrenskraft
Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur,
kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser.
Härmed anmäls tre nya rapporter från Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En
Bättre Sits om Stockholm-Mälarregionens kollektivtrafikutveckling, internationella
tillgänglighet och konkurrenskraft samt framtida resande. Se bifogade rapporter.
Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete är det transportpolitiska samarbetet mellan de sju
länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. De tre
underlagsrapporterna utgör delar i länens arbete med uppdateringen av den gemensamma och
politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem
(“Systemanalys 2020”). Arbetet har omfattat drygt 70 politiker från StockholmMälarregionens kommuner och regioner.
Rapport om storregional kollektivtrafik
Stockholm-Mälarregionen fortsätter att växa ihop till en stark arbetsmarknad och då måste
pendlingsresorna till jobb och studier fungera. Varje dag reser 750 000 människor över en
eller flera kommungränser för att komma till jobbet. Rapporten Storregional kollektivtrafik i
Stockholm-Mälarregionen visar att pendlingsresorna på regiontågen mellan länen ökar och att
pendlarna måste prioriteras i trafiksystemet. Det finns en underhållsskuld som måste byggas
bort. Smarta lösningar, samarbete och systemperspektiv är vägen framåt.
Rapport om internationell tillgänglighet och konkurrenskraft
Arlanda är ett nationellt intresse och behöver stärkas för att utveckla Sverige. Det behövs även
bättre tågförbindelser till andra länder, utvecklade förutsättningar för långväga godstransporter
och god tillgänglighet för den internationella sjöfarten. Det är huvudpunkterna i rapporten 11
ställningstaganden för internationell tillgänglighet och konkurrenskraft.
Rapport om det framtida resandet
Coronapandemin har slagit hårt mot resandet i Stockholm-Mälarregionen. Samtidigt som
regionerna hanterar ett minskat resande planeras för trafik och tekniksprång i ett 2050perspektiv. Ett alltmer digitalt baserat och automatiserat transportsystem driver nya resandemönster. Med kollektivtrafiken som ryggrad lägger rapporten Framtidens resande i
Stockholm-Mälarregionen en grund för det fortsatta infrastrukturarbetet.
Tack för ditt engagemang för regionen! Vi fortsätter att samverka för en starkare
Stockholm-Mälarregion. Hör gärna av er för fortsatt dialog och samarbete.

Maria Nimvik Stern
Generalsekreterare
070-548 13 02
Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning,
innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser och lärande. Vi samlar Stockholm-Mälarregionens
kommuner och regioner till en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi.

Mälardalsrådet
Centralplan 3
111 20 STOCKHOLM

08-410 459 10
www.malardalsradet.se

Framtidens resande
i Stockholm-Mälarregionen
Rapport från En Bättre Sits temagrupp
Framtidens resande
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Inledning

1. Inledning
Stockholm-Mälarregionen växer och kommer att fortsätta växa. De åtta länen
Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland, Gotland och
Gävleborg utgör en i flera avseenden sammanflätad enhet, med en ledande roll i
hela Sveriges utveckling och konkurrenskraft. För att kunna matcha den fortsatta
utvecklingen av transporter, arbetsplatser och nya bostäder samarbetar länen och
kommunerna i Stockholm-Mälarregionen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-process.
I En Bättre Sits (EBS) bedrivs arbetet för att möta utvecklingen och framtidens
resande med en välfungerande transportinfrastruktur.
1.1 Bakgrund
Transportsystemet är under ständig förändring och det är svårt att
förutse hur ny teknik och förändrade beteenden kan påverka spelplanen
i ett 2030/2050-perspektiv. Det finns således ett behov av att bedriva
omvärldsbevakning för att hantera osäkerheter i framtiden och skapa
en beredskap inför framtida beslut. En ökad förståelse kring trender
och deras möjliga konsekvenser bidrar till mer robusta beslut i den
strategiska samhällsplaneringen. Genom att identifiera pågående trender
och resonera kring deras konsekvenser för Stockholm-Mälarregionen,
erhålls strategisk kunskap som kan vara vägledande i förhållande till
redan uppsatta mål.
En Bättre Sits är det transportpolitiska samarbetet mellan de åtta länen
Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland,
Gotland och Gävleborg. Arbetet koordineras av Mälardalsrådet. Inom
ramen för En Bättre Sits har länen enats om gemensamma mål om en
sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som
underlättar människors vardag samt utvecklad handel och godstransporter
i regionen.

1.2 Syfte
Sedan 2017 arbetar En Bättre Sits med uppdateringen av den storregionala
systemanalysen för transportinfrastruktursystemet i Stockholm-Mälarregionen. Arbetet leds av En Bättre Sits Lilla Gruppen med politisk
representation från Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland.
För att ta ett helhetsgrepp om förutsättningarna för framtidens resande i
Stockholm-Mälarregionen och belysa vägen mot En Bättre Sits-målen i
ett 2030/2050-perspektiv tillsattes en särskild temagrupp kallad ”Framtidens resande” hösten 2018.

1

En Bättre Sits Storregional Systemanalys, Mälardalsrådet, 2016.
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Gruppens arbete
kopplar ihop
perspektiven:
vad aktörerna vill
göra (nuvarande
En Bättre Sits-mål),
bör göra (trender)
och kan göra
(möjligheter att
påverka).

Temagruppens uppdrag har varit att utifrån EBS-målen och omvärldens
behov, förutsättningar och målsättningar analysera trenderna i
transportsystemet och hur dessa påverkar förutsättningarna för
Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktursystem i ett
2030/2050-perspektiv. Andra aspekter att beakta har varit hur ny
teknik och förändrade beteenden påverkar framtidens resande.
Temagruppen har utifrån detta och i denna rapport sammanfattat
förslag på hur utvecklingen kan mötas genom En Bättre Sits med
politisk påverkan och samarbete mellan länen och kommunerna i
Stockholm-Mälarregionen.
Temagruppens arbete kopplar ihop perspektiven: vad aktörerna vill
göra (nuvarande En Bättre Sits-mål), bör göra (trender) och kan göra
(möjligheter att påverka). Underlag från gruppen tas vidare in i En
Bättre Sits arbete med Systemanalys 2020. Till det kommer underlag
från de andra tre temagrupperna ”Storregional kollektivtrafik”,
”Internationell tillgänglighet- och konkurrenskraft” och ”Storregional
godsstrategi”.

1.3 Avgränsning
Denna rapport beaktar olika framtidsbilder gällande resande inom de
regioner som ingår i En Bättre Sits utifrån ett 2030/2050 års-perspektiv. Valet av inriktningar på trender och scenarier i denna rapport gör
inte anspråk på att vara heltäckande, men motsvarar perspektiven i
temagruppen. Rapporten bör ses som ett urval av trender och konsekvenser som temagruppen Framtidens resande har identifierat som
särskilt betydelsefulla i arbetet med Storregional Systemanalys 2020.

1.4 Metod och process
Utifrån temagruppens syfte och målet med denna rapport har en
arbetsprocess med olika delmoment genomförts. Processen har
inkluderat analys av tidigare genomförda utredningar och underlag,
men även ett antal olika workshops och dialogmöten för att utveckla
underlaget. Arbetsprocessen som genomförts kan sammanfattas i tre
olika delmoment (se även figur 1-1):
1. Utgångspunkter för framtidsanalysen och övergripande trendanalys
a. EBS-målen
b. Nuläge
c. Transporttrender
d. Övergripande analys av trender
2. Fördjupad trendanalys genom utforskande scenarier
a. Fördjupad analys av respektive trend baserat på osäkra och viktiga faktorer
b. Utvecklande av utforskande scenarier
c. Konsekvensanalys
3. Analys och strategier
a. Analys av trendernas påverkan på EBS-målen
b. Strategi och rekommendationer
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Figur 1-1. Arbetsprocess för temagruppen och olika delmoment.

I ett första delmoment har en nulägesanalys tagits fram och en övergripande trendanalys genomförts. Den övergripande trendanalysen baseras
till stor del på Trafikverkets omvärldsanalys från 20182, men för att
konkretisera viktiga transporttrender utifrån ett Stockholm-Mälarregionsperspektiv genomfördes en framåtblickande workshop under
Mälartinget 2019. Deltagarna på Mälartinget, drygt 350 representanter från Stockholm-Mälarregionens kommuner, regioner, akademi och
näringsliv, diskuterade vilka av Trafikverkets fem transporttrender (se
avsnitt 4.1) som förväntades påverka mest i Stockholm–Mälarregionen i ett 2030/2050-perspektiv. Utifrån dessa diskussioner
valde temagruppen Framtidens resande att gå vidare med tre av dessa
trender (se avsnitt 4.2): Ett alltmer digitalt baserat och automatiserat
transportsystem, Skärpta krav på fossilfrihet och minskade utsläpp,
Fortsatt tryck på hög tillgänglighet och goda transportmöjligheter.
I det andra delmomentet har en fördjupad trendanalys genomförts.
Med de tre trenderna som utgångspunkt har temagruppen utvecklat
ett antal utforskande ytterlighetsscenarier kopplat till respektive
deltrend. I detta ingick att genomföra en fördjupad trendanalys av
viktiga och osäkra faktorer för Stockholm-Mälarregionen, samt att
tematisera dessa faktorer. Syftet var att identifiera gemensamma
viktiga teman för att utforska osäkerheterna kring trendernas påverkan. Utifrån scenarierna genomfördes även konsekvensanalyser med
fokus på tre aspekter; tillgänglighet, rättvisa och miljö/hållbarhet.
I det sista delmomentet har en framtidsanalys genomförts med fokus
på hur EBS-målen påverkas av trendernas utveckling samt hur detta
påverkar förutsättningarna för Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktursystem i ett 2030/2050-perspektiv.
Avslutningsvis ges ett antal konkreta rekommendationer kring vilka
strategier som behöver utvecklas inom En Bättre Sits.
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Trender i transportsystemet, Trafikverket, 2018
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2. Mål
En viktig utgångspunkt är En Bättre Sits-målen, de nationella transportpolitiska
målen och de övergripande målen för EU:s transportpolitik.
2.1 En Bättre Sits målsättningar
Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om övergripande och
gemensamma storregionala mål för transportsystemet i Stockholm–
Mälarregionen.3 Målen är politiskt antagna i regionerna 2006, med
revidering 2012.
Målet är att skapa ett transportsystem:
• Där regionens och nationens internationella konkurrenskraft
utvecklas och bidrar till attraktivitet för de samverkande länen i
Stockholm–Mälarregionen
• Där utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och
ekologiskt
• Där samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen
leder till effektivitet
• Där flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional
utveckling

2.2 Nationella mål
En Bättre Sits-målen knyter an till de övergripande transportpolitiska
målen på nationell nivå – att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna
och näringslivet i hela landet. Målet består av två delar, ett funktionsmål och ett hänsynsmål.4 Se figur 2-1.
Funktionsmålet lyder ”Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.”
Hänsynsmålet lyder ”Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt.
Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad
hälsa uppnås.”5

3
4
5

6

EBS (2016) Storregional systemanalys.
Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt, Regeringens proposition 2008/09:35.
Ibid.
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Figur 2-1. Transportpolitisk målstruktur. Källa: Prop.2008/09:936

Funktionsmål
Tillgänglighet

Övergripande
transportpolitiskt mål

Hänsynsmål
Säkerhet, miljö
och hälsa

Därtill de av riksdagen beslutade transportpolitiska principerna:
• Kunderna ska ges stor valfrihet att bestämma hur de vill resa och hur
en transport ska utföras
• Beslut om transportproduktion bör ske i decentraliserade former
• Samverkan inom och mellan olika trafikslag ska främjas
• Konkurrensen mellan olika trafikutövare och olika transportalternativ
ska främjas
Trafikens samhällsekonomiska kostnader ska vara en utgångspunkt när
transportpolitiska styrmedel utformas. En Bättre Sits beaktar även målen
för den svenska klimat- och energipolitiken, som till år 2020 är:
• 40 procents minskning av klimatutsläppen jämfört med år 1990, för
de utsläpp som inte ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter
minst 50 procent förnybar energi
• 20 procent effektivare energianvändning jämfört med år 2008
• Minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn

Utsläppen från
inrikes transporter
ska minska med minst

70

procent senast år 2030
jämfört med 2010.

Dessa har kompletterats genom ny klimatlag baserad på Miljömålsberedningens förslag, som trädde i kraft i januari 2018.7 Denna innebär
att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser
till atmosfären. Vidare anges att utsläppen i Sverige i de sektorer som
omfattas av EU:s ansvarsfördelningsförordning senast år 2030 bör vara
minst 63 procent lägre än utsläppen 1990, och minst 75 procent lägre
år 2040. Utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70
procent senast år 2030 jämfört med 2010.

6
7

Mål för framtidens resor och transporter. Regeringens proposition 2008/09:93.
Klimatpolitiska ramverket. Regeringen 2018.
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2.3 EU:s transportpolitik
Det övergripande målet för europeisk transportpolitik är att få till stånd
ett system som stöder ekonomiska framsteg, ökar konkurrenskraften och
erbjuder transporttjänster med hög kvalitet samtidigt som resurserna
används effektivare.8 Förverkligandet av den inre marknaden är ett
prioriterat mål, vilket förutsätter fungerande transporter inom och
mellan medlemsstaterna samt EES-anslutna länder.
Visionen för det framtida transportsystemet år 2050 är:
• 60 procents utsläppsminskning från transportsektorn samtidigt som
den fria rörligheten säkerställs
• Överflyttning av vägtransporter över 300 kilometer till övriga transportmedel;
30 procent till år 2030 och 50 procent till år 2050
• Ett effektivt stomnät för transporter mellan städer och regioner,
kompletterat med ett övergripande transportnät som ansluter hela
Europa till stomnätet (TEN-T)
• Globala långdistansresor och interkontinentala transporter på lika
konkurrensvillkor
Målen för det transeuropeiska transportnätet ligger väl i linje med
de svenska transportpolitiska målen, där båda understryker den
gränsöverskridande dimensionen. För att understödja en samordnad
gränsöverskridande utveckling har så kallade stomnätskorridorer inrättats
inom EU och grannländerna.

Stockholm-Mälarregionen i världen
Stockholm-Mälarregionen är i hög grad sammanlänkad med andra länder och regioner. Den internationella
handeln och det internationella resandet ökar kontinuerligt i betydelse och förutsätter väl fungerande transporter. Framför allt i ett Östersjö- och Europaperspektiv samt med hänsyn till den växande asiatiska marknaden och
det omfattande utbytet med Nordamerika. Läs mer i En Bättre Sits i världen (2019).

8

8

EU-kommissionens vitbok för transportpolitiken, 2011
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3. Nuläge
I Stockholm-Mälarregionen bor 4,15 miljoner människor, en siffra som beräknas öka
till 5,7 miljoner år 2050. Sysselsättningen förväntas stiga från 2 miljoner till 2,75
miljoner 2050. Det motsvarar ett tillskott med nästan 1,6 miljoner invånare och
drygt 700 000 arbetstillfällen.9 Idag sker 750 000 pendlingsresor över kommungräns varje dag, varav 200 000 över länsgräns.10 Antalet pendlingsresor förväntas
öka i takt med befolkningstillväxten. Till det kommer större volymer av gods, där
godstransporterna beräknas öka med 65 procent fram till 2040.11
Figur 3-1. Stockholm-Mälarregionens andel av rikets befolkning, tillväxt och förvärvsarbetande (ÖMS 2050)

Infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen är idag delvis mycket
ansträngd, med påtagliga kapacitetsproblemen och trängseleffekter inom
regionen, framför allt i dess centrala delar men också i andra orter och
stråk. Kostnader för trängsel och förseningar har beräknats överstiga 6
miljarder kronor per år enbart i Stockholmsregionen.12 Det ställer högre
krav på tillgången till effektiva och hållbara person- och godstransporter
i Stockholm-Mälarregionen.

Storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen
Genom En Bättre Sits Storregional systemanalys 2016 har parterna i En Bättre Sits åtagit sig att utveckla
en storregional godsstrategi. Denna godsstrategi ska omfatta en utvecklad samverkan och systemsyn på
godsområdet, för att förbättra beredskapen för framtida åtgärder i transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen.
Arbetet med den storregionala godsstrategin har påbörjats och bedrivs inom ramen för En Bättre Sits temagrupp
Storregional godsstrategi.

ÖMS 2050. Samverkan kring planering i östra Mellansverige. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Region Stockholm, 2018.
En Bättre Sits Storregional Systemanalys, Mälardalsrådet, 2016
11
Storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen. Delrapport om mål, nuläge och utmaningar. Mälardalsrådet, 2018.
12
Trafikanalys Rapport 2011:3. Arbetspendling i storstadsregioner – en nulägesanalys
9
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De befolkningsmässigt större städerna och kommunerna dominerar vad
gäller utveckling av näringsliv, arbetsmarknad och en växande befolkning. Bland övriga kommuner, tätorter och på landsbygder är det främst
inom pendlingsavstånd till Stockholm respektive övriga större nodstäder
som befolkningen ökar. I många av de mindre kommunerna, orterna
och på landsbygder längre bort från Stockholm har befolkningsunderlaget stagnerat eller minskat (Figur 3-2).

Figur 3-2. Befolkningsförändringar per kommun 2000–2015 (vänster) samt framskrivning till 2050 (höger). Källa: ÖMS 2050.

För att transportsystemet ska kunna ge den förväntade samhällsnyttan
samt möta både nuvarande och kommande behov av mobilitet och
tillgänglighet för människor och näringsliv krävs stora, samordnade
satsningar i Stockholm-Mälarregionens transportsystem. Detta med
hänsyn till förhållandena såväl i växande städer som på regionens
landsbygder samt de utmaningar samhället står inför bland annat vad
gäller klimatet och integrationen av nyanlända.
En ökad integration av arbets-, studie- och bostadsmarknaderna i Stockholm-Mälarregionen förutsätter alltså ett väl fungerade och utvecklat
transportsystem, som är anpassat till många samhällsgruppers behov och
möter våra klimatmål samt de möjligheter som ges av ny teknik. Det
förutsätter även ökat fokus på en transporteffektiv bebyggelseutveckling;
bostäder, arbetsplatser och service i kollektivtrafiknära lägen med goda
möjligheter att gå eller cykla. Därtill behövs en effektiv hantering av de
ökade godsflöden som följer av den växande regionen och en utvecklad
handel med omvärlden.
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Figur 3-3. Arbetspendlingen i Stockholm-Mälarregionen (Källa: En Bättre Sits
Storregional Systemanalys 2016.)

Ett stort och växande utbyte över allt längre avstånd genom arbetspendling
och handel tenderar dock även att ge upphov till en större energiförbrukning
och större miljö- och klimatpåverkan. Dessutom är tillgängligheten och
rörligheten ofta ojämnt fördelad, både individuellt och geografiskt, vilket
innebär att även rörlighetens nyttor och kostnader är ojämnt fördelade. Att
förena de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna av tillgänglighet
och rörlighet med en hållbar utveckling är en stor utmaning. Det förutsätter
ett samspel mellan väl fungerande lokala och regionala strukturer samt
övergripande regelverk och styrmedel på nationell och internationell nivå.
I Stockholm-Mälarregionen står transporterna för omkring en tredjedel
av koldioxidutsläppen. Av denna tredjedel utgör personbilars utsläpp
nära 60 procent.13 För att nå klimatmålen krävs åtgärder inom teknik,
lagstiftning och planering, men också ändrade resvanor och ett transportsnålt samhälle. En viktig del av omställningen är en övergång till
fossilfria bränslen och energieffektiva fordon. Det behövs en omfattande
överflyttning från bil till kollektivtrafik, gång och cykel. Därtill samlokalisering av bostäder, arbetsplatser, handel och service.
Även om den digitala utvecklingen kan komma att minska behovet
av fysisk interaktion, är trenden att efterfrågan på fysiska transporter
fortsätter öka. Samtidigt förändrar snabba teknikskiften och digitala
lösningar spelplanen. Mobilitet som tjänst har under de senaste åren
visat vägen för innovativa transportlösningar som i sin tur ändrar
beteenden hos resenärerna. Det behövs ett utvecklat samarbete mellan
offentliga och privata aktörer för att möta digitaliseringens potential.
Förutom de lokala och regionala aktörerna behöver staten spela en aktiv
roll för att främja en hållbar utveckling.

13

Nationella emissionsdatabasen – RUS
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4. Trender i transportsystemet
Vad framtiden kommer innebära blir allt svårare att bedöma i dagens snabbt föränderliga värld. Däremot kan trender visa riktningen för transportsystemet. Detta
gäller inte minst transportsystemet. I det här kapitlet beskrivs de trender som ligger
till grund för det efterföljande analysarbetet.
4.1 Trafikverkets trender
Trafikverket har i sin rapport, Trender i transportsystemet – Trafikverkets
omvärldsanalys 2018, beskrivit fem globala trender och sedan fem
övergripande transporttrender. Trafikverkets beskrivning av transporttrender är i linje med många andra trendspaningar och utgör ett väl
genomarbetat underlag för denna rapport.14 Dessa trender kommer att
påverka utvecklingsförutsättningarna i Stockholm–Mälarregionen på
olika sätt. Hur stort genomslag de enskilda trenderna kommer att få är
dock osäkert. Trafikverkets fem övergripande transporttrender beskrivs
kortfattat nedan.15
Ett alltmer digitalt baserat och automatiserat transportsystem
Med hjälp av ny teknik går utvecklingen mot allt högre grad av automation i transportsystemet. Informationsmängderna ökar, vilket kommer
att kunna ge nya typer av beslutsstöd och tjänster. Genom detta kan
effektivare lösningar växa fram, men det kan även behövas styrning från
samhällets sida för att säkerställa att användandet av den nya tekniken
bidrar till de transportpolitiska målen. I denna utveckling är säkerhet
och integritet särskilt viktiga aspekter att beakta.
Kraven på fossilfrihet och minskade utsläpp skärps
Behovet av att minska utsläppen av växthusgaser är alltjämt en dominerande fråga för hur transportsystemet ska utvecklas. Allt större krav ställs
från olika aktörer på att transportsystemets klimatpåverkan ska minska
och fossila drivmedel fasas ut. Samtidigt är det svårt att få politisk
enighet om tuffare politiska styrmedel.
Fortsatt tryck på hög tillgänglighet och goda transportmöjligheter
Befolkningsökning, ekonomisk utveckling och urbanisering, tillsammans
med ökad välfärd och global handel, bidrar till ett ökat tryck på
transportsystemet – både vad gäller personresor och godstransporter.
Samtidigt ställs allt hårdare krav på hållbar tillgänglighet, såsom krav
på fossilfrihet samt jämställdhet, minskade ekonomiska klyftor och ett
transportsystem för alla. Detta påverkar och ställer nya krav på såväl
samhällsplaneringen som utvecklingen av teknik och nya tjänster.

14
15
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Mobility as a Service and Greener Transportation Systems in a Nordic context. Nordic Council of Ministers, 2018.
Trender i transportsystemet, Trafikverket, 2018
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Transportsystemet integreras alltmer i samhällsutvecklingen
Flera av de stora samhällsutmaningar vi står inför kräver insatser från
många olika aktörer inom olika områden. Utmaningarna handlar till
exempel om klimatpåverkan, bostadsförsörjning, arbetsmarknad, integration, jämställdhet, säkerhet och trygghet samt transportförsörjning i
hela landet. Utvecklingen av transportsystemet har en central roll för att
matcha satsningar på bostäder och arbetsmarknad med en utbyggd och
anpassad infrastruktur.
Ökade krav på samhällssäkerhet och robusta transportsystem
Ett fungerande transportsystem är en viktig del för att andra funktioner
i samhället ska fungera. Kraven ökar på att kunna upprätthålla funktionaliteten i transportsystemet även vid extrema vädersituationer och
vid höjd beredskap. I takt med ökad digitalisering i transportsystemet
ökar även behovet av informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Allt fler
känner sig också otrygga att röra sig i transportsystemet. Rädslan för att
utsättas för brott kan påverka människors vanor.

De av Trafikverket
identifierade
trenderna påverkar
StockholmMälarregionen på
kort och lång sikt,
samtidigt som de
kan samverka och
motverka varandra.

4.2 Trenderna och Stockholm-Mälarregionen
En utgångspunkt för arbetet inför systemanalysen är att inte förutspå
hur framtiden kommer att bli, utan att försöka teckna bilder av hur
det skulle kunna bli. Exempelvis kommer storlek och fördelning av
befolkningsutvecklingen i Stockholm-Mälarregionen att ha stor påverkan
på framtida efterfrågan på storregionalt resande. Samtidigt behöver de
skilda förutsättningarna beaktas mellan täta respektive glesare befolkade
delar av regionen. Det är alltså viktigt att fatta robusta beslut och
inte bara utgå från ett scenario, utan att även studera konsekvenser av
alternativa utvecklingar.16
De av Trafikverket identifierade trenderna påverkar StockholmMälarregionen på kort och lång sikt, samtidigt som de kan samverka och
motverka varandra. Trenderna har olika stor påverkan på transportsystemets utveckling i de olika delarna av Stockholm-Mälarregionen. Man
kan också beskriva trenderna som hierarkiska, där några av trenderna är
mer övergripande än andra.
Mot den bakgrunden har temagruppen identifierat tre av trenderna som
mer relevanta att gå vidare med i det fortsatta arbetet:

• Ett alltmer digitalt baserat och automatiserat transportsystem
• Kraven på fossilfrihet och minskade utsläpp skärps
• Fortsatt tryck på hög tillgänglighet och goda transportmöjligheter
Det innebär inte att de andra trenderna är ointressanta. I det fortsatta
arbetet har aspekter av dessa trender funnits med men de har inte varit
i fokus i arbetet. Hit hör exempelvis betydelsen av ökad kunskap om
sociala effekter av tillgänglighetshöjande investeringar.17

16
17

Möjliga konsekvenser av transporttrender ur ett EBS-perspektiv, 190402, WSP.
Ibid.
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5. Trendanalys genom
utforskande scenarier
För att kunna bedöma vad trenderna kan komma att innebära för transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen har en fördjupad trendanalys med utforskande
scenarier genomförts för de tre prioriterade trenderna. Kapitlet beskriver resultatet
av trendanalysen med tillhörande scenarier.
5.1 Scenarier för att utforska framtiden

Ett första steg i att utveckla
scenarier för de olika
trenderna var att identifiera faktorer, som är både
viktiga och osäkra för utvecklingen inom respektive
trend. Se figur 5-1.

Figur 5-1.
Identifiering av
faktorer.

STOR BETYDELSE

Framtiden är osäker och planeringsförutsättningarna förändras. Trender
ger indikationer på viktiga samhällsfrågor att förhållas till. Genom
scenarier är det möjligt att avgränsa de viktigaste framtidsutmaningarna
och samtidigt bibehålla ett öppet synsätt för olika strategier som kan
behövas i framtiden. Scenarier kan även bidra till större förståelse för
osäkerheterna i utvecklingen och på så sätt ge underlag för flexibla
strategier för att både möta utmaningar och ta tillvara nya möjligheter.

VIKTIGA
OCH
OSÄKRA

HÖG SÄKERHET

LITEN BETYDELSE

Som ett led i analysen
LÅG OSÄKERHET
togs därefter så kallade
ytterlighetsscenarier fram.
De beskriver ett brett
spektrum av utvecklingsinriktningar samt
konsekvenser av dessa, för
att ta höjd för de osäkra
faktorerna. Detta är således inte önskvärda scenarier utan utforskande
scenarier, som syftar till att förbereda aktörer i Stockholm-Mälarregionen
för olika utmaningar och möjligheter i framtiden.
Nedan sammanfattas den fördjupade analysen, inklusive scenarier som
beskriver ytterlighetsläget i respektive utvecklingstrend.

5.2 Trendanalys: Ett alltmer digitalt baserat och automatiserat transportsystem
5.3 Trendanalys: Kraven på fossilfrihet och minskade utsläpp skärps
5.4 Trendanalys: Fortsatt tryck på hög tillgänglighet och goda transportmöjligheter
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5.2 Trendanalys: Ett alltmer digitalt baserat och
automatiserat transportsystem
I analysen av Trend 1: Ett alltmer digitalt baserat och automatiserat
transportsystem identifierades ett antal viktiga och osäkra faktorer.
Dessa kan summeras enligt följande tre teman:
• Till att börja med identifierades synen på ägande som en viktig och
osäker faktor som antingen kan driva på eller motverka denna trend. I
nuläget finns det två parallella utvecklingsinriktningar, en mot delade
lösningar och en mot att personer fortsatt vill äga egna saker och
fordon. Den förmodligen starkaste drivkraften för tjänstefiering av
transportsystemet är minskade transportkostnader. Att äga bil innebär
stora kostnader, och delade mobilitetstjänster har stor potential att
minska dessa. Dessutom förutsätter det inte upplåsning av kapital i
investeringar utan att såväl kostnader som konsumtion blir mer flexibel.
• Utvecklingshastighet. Å andra sidan kräver delade mobilitetstjänster
relativt stora beteendeförändringar för att slå igenom stort. Till skillnad
från tjänstefiering av mediebranschen, där ”varan” genom digitaliseringen kan distribueras helt digitalt, förutsätter en transporttjänst
även fortsättningsvis en fysisk förflyttning. Tilliten till de nya transporttjänsterna är därför avgörande för ett större genomslag, inte minst
för dem som är vana vid att ha ständig tillgång till en egen bil. Yngre
som kanske aldrig ägt en egen bil är troligen mer benägna att anamma
tjänsterna. Genomslagskraften för trenden är även beroende av hur
snabbt utvecklingen sker inom de tekniska system som krävs för ett
automatiserat och digitaliserat transportsystem. När dessa system kan
vara på plats är idag mycket osäkert. Det krävs en digital mognad och
koordinerade satsningar på en robust digital och fysisk infrastruktur
som möjliggör ett digitalt baserat transportsystem.

Genomslagskraften
för trenden är
även beroende
av hur snabbt
utvecklingen
sker inom de
tekniska system
som krävs för ett
automatiserat
och digitaliserat
transportsystem.

• Det tredje temat som anses ha stor betydelse för genomslagskraften
av denna trend är lagstiftningen och regleringen inom området. Med
detta avses att lagstiftningen antingen kan bromsa eller möjliggöra
utvecklingen av autonoma fordon och andra former av mobilitet. I
dagsläget finns stora osäkerheter kopplade till detta, exempelvis i vilken
mån ansvariga väghållare ska styra framtidens autonoma system. Det
är även otydligt vilken roll andra offentliga aktörer bör ha, även om
Trafikverket under 2019 utvecklat en Färdplan - För ett uppkopplat och
automatiserat vägtransportsystem.18
SCENARIER
Scenarierna kopplade till denna trend har stort fokus på tekniska och
digitala dimensioner av transportsystemet. Utmaningarna kan kopplas
till att samordna individens behov av tillgänglighet med möjligheten att
utveckla delade mobilitetslösningar. Utifrån detta har två ytterlighetsscenarier tagits fram som beskriver förutsättningarna för individuell och
delad mobilitet. Här finns flera potentiella utmaningar och avvägningar
att beakta inom det kommande strategiarbetet i Stockholm-Mälarregionen.

18

Färdplan - För ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem. Trafikverket 2019.
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Individuell mobilitet
I detta scenario stödjer lagstiftningen autonoma fordon eller
andra fordonslösningar utifrån ett väghållarperspektiv och
fordonsutveckling med utgångspunkt från privata persontransporter. Det har skett en digital mognad inom området
som gynnar utvecklingen av enskilda och privata fordon. Detta
medför i sin tur att självkörande bilar är ett mer attraktivt
transportmedel än den traditionella linjelagda kollektivtrafiken.
Kollektivtrafiken trafikerar nu endast starka stråk medan enskilda
persontransporter tillhandahåller tillgängligheten på landsbygden
i Stockholm-Mälarregionen, vilket fungerar relativt bra.
Utvecklingen har medfört ökad trafikträngsel i de större städerna
i Stockholm-Mälarregionen och det finns stora kapacitetsutmaningar i det regionala vägtransportsystemet.
Konsekvenser
Tillgängligheten har delvis förbättrats i Stockholm-Mälarregionens glesare områden, men i större städer blir det allt svårare att
nå viktiga målpunkter. I de större städerna har trängsel i transportsystemet ökat eftersom fler åker i egen bil och markbehovet
för parkering av bilar fortsätter att öka. Bra förutsättningar för
att resa i regionen finns förutsatt att man äger ett eget fordon,
samtidigt har möjligheterna till att samåka med andra och
åka kollektivt begränsats. Kommunerna som ansvarar för den
fysiska planeringen, regionerna som ansvarar för kollektivtrafikförsörjningen och Trafikverket som ansvarar för den nationella
infrastrukturen är inte koordinerade med varandra. De har heller
ingen bra dialog med de privata aktörerna som arbetar med
fordonsutveckling inom autonoma fordon, vilket gör att det inte
finns någon bra styrning av det självkörande transportsystemet.
En konsekvens av detta är ökade trafikvolymer men även att det
krävs tillgång till eget fordon för att ha hög tillgänglighet inom
transportsystemet. Det leder även till att resurssvagare grupper
inte får samma tillgång till mobilitet.

Sammanfattningsvis ökar trafiken i vägtransportsystemet vilket
genererar mer trafikarbete och ett behov av ökad kapacitet i
transportsystemet. Kostnaderna för infrastrukturen skjuter i
höjden och det blir allt svårare att lösa trafikköer kring Stockholm-Mälarregionens större städer. Detta leder också i sin tur till
negativ påverkan på lokala trafikmiljöer och attraktiva stadsmiljöer, i form av försämrad luftkvalitet och högre bullernivåer.

16

Trendanalys genom utforskande scenarier

Delad mobilitet
I detta scenario stöder lagstiftningen delade mobilitetslösningar.
Exempelvis finns utvecklade ansvarsförsäkringar för delad
mobilitet och systemen möjliggör en hög personlig säkerhet i
delade fordon. Små självkörande bussar trafikerar landsbygderna
i Stockholm-Mälarregionen och tillgodoser god tillgänglighet
till stråken av kapacitetsstark kollektivtrafik. Detta innebär
att kollektivtrafiken har en fortsatt stark funktion i Stockholm-Mälarregionen, men också att nya delade mobilitetstjänster
kompletterar dagens kollektivtrafik på ett ypperligt sätt. Nya
samåkningstjänster och delade självkörande bilar tillgodoser en
hållbar tillgänglighet till de mer perifera delarna av regionen.

Parallellt har ansvariga aktörer utvecklat digitala system som
understödjer en delad mobilitet och hög IT-säkerhet. Detta medför
att medborgarna litar på tjänsterna och att det finns en stark tilltro
till att offentliga aktörer hanterar IT-integritet på ett professionellt
sätt. Det finns en generell digital mognad som bidrar till att nyttja
potentialen i digitaliseringen av transportsystemet.
Konsekvenser
Det blir lättare för invånarna att boka, beställa och genomföra
resor över hela Stockholm-Mälarregionen. Nya mobilitetstjänster har kopplats ihop med kollektivtrafiken i samma digitala
lösning. Det innebär att hela resan kan beställas inom samma
applikation. Betalningen sker per resa men samtidigt har en
yttäckande tillgänglighet utvecklats i Stockholm-Mälarregionen. Tekniska lösningar minskar även behov av resor inom
regionen samtidigt som servicen på landsbygderna har förbättrats avsevärt även för hushåll utan tillgång till egen bil. Delade
mobilitetslösningar skapar effektiva sätt att samåka på i olika
platser i regionen. På sikt medför detta att det inte längre finns
behov av att äga sina egna fordon och att transportsystemet
utnyttjas mer effektivt. Detta medför att utvecklingen närmar
sig ett hållbart transportsystem.
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En sämre
tillgänglighet till
ett robust kollektivtrafiksystem
leder till att
färre åker med
kollektivtrafiken
och utbudet av
kollektivtrafiktjänster minskar
även i de större
städerna.

5.3 Trendanalys: Kraven på fossilfrihet och minskade
utsläpp skärps
I analysen av Trend 2: Kraven på fossilfrihet och minskade utsläpp skärps
identifierades ett antal viktiga och osäkra faktorer.
Dessa kan summeras enligt följande tre teman:
• Offentlig styrning. En viktig faktor som antingen kan driva på eller
förhindra utvecklingen mot fossilfrihet är hur offentliga aktörer och
politiken väljer att styra mot detta eller inte. Om det finns en politisk
oenighet och bristande offentlig styrning i denna fråga riskerar trenden
att få mindre genomslagskraft. En politisk enighet som understöds av
tydliga styrmedel mot fossilfrihet kan däremot få en större betydelse
för utvecklingen av transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen.
• Beteende och acceptans avser hur samhällets aktörer ser på vikten av att
leva och verka fossilfritt. Inom detta tema blir det viktigt att följa och
förstå åt vilken riktning beteendeförändringarna sker, det vill säga om
det finns stor förändringsvilja mot en hållbar livsstil eller inte.
• Temat Näringsliv och affärsmodeller framhäver faktorer som
påverkar förutsättningarna för att bedriva ett hållbart näringsliv. Det
framhålls att det offentliga behöver skapa rätt förutsättningar för
att företagen ska våga investera långsiktigt och näringslivet ska bli
hållbart. Den ekonomiska hållbarheten likställs med den ekologiska
hållbarheten – vilket betyder att företagen tjänar pengar på att styra
verksamheten i en hållbar riktning. Å andra sidan finns risken att
den ekonomiska utvecklingen inte går hand i hand med en hållbar
utveckling i näringslivet, och att en lågkonjunktur skulle innebära att
omställningen till hållbarhet fördröjs. Detta kan komma att påverka
genomslagskraften för denna trend avsevärt.
Det finns ett beroende mellan dessa tre teman. Offentlig styrning
påverkar näringslivets möjligheter att utveckla sina verksamheter för att
i sin tur underlätta för människor att leva fossilfritt. Inställningen till
förändringar påverkar både hur lätt människor förändrar sin livsstil och
vilket stöd det offentliga har för att införa styrmedel. Det blir en spiral
som går uppåt eller neråt och förstärker utvecklingen.
SCENARIER
Med hänsyn till de viktiga och osäkra faktorer som beskrivits ovan
trenden har två utforskande ytterlighetsscenarier utvecklats till denna
trend. I detta fall beskrivs de i termer av klimatkollaps och klimatneutralt transportsystem och beskriver ytterläget om denna trend förstärks
eller förminskas inom en framtida utveckling.
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Klimatkollaps
I detta scenario växer klimatförnekande strömningar sig starkare
och utvecklingen karaktäriseras av ”business as usual”. Inom
Stockholm-Mälarregionen fortsätter transporterna att öka utan
att det utvecklas åtgärder som syftar till att ställa om transportsystemet till fossilfria drivmedel eller minskade utsläpp. Alternativ
för mer energieffektiva resor stöds inte på storskalig nivå,
samtidigt som det i detta scenario finns brist på förutsättningar
och ekonomisk vilja att styra utifrån ett klimatperspektiv. På
grund av detta styr industri, marknad och kommersiell service
transportalternativen ur ett snävt ekonomiskt perspektiv. En
politisk oenighet leder till bristande styrning och förutsättningar
för ett hållbart näringsliv uteblir.
Konsekvenser
Om detta scenario inträffar kommer konsekvenserna att
påverka vilka typer av transportalternativ som finns tillgängliga
för invånarna inom Stockholm-Mälarregionen. Det finns
stor risk att kollektivtrafikens konkurrenskraft minskar,
vilket medför att tillgängligheten försämras för landsbygder
i Stockholm-Mälarregionen. En sämre tillgänglighet till
ett robust kollektivtrafiksystem leder till att färre åker med
kollektivtrafiken och utbudet av kollektivtrafiktjänster minskar
även i de större städerna. Denna situation påverkar framförallt
resurssvaga grupper som får minskat utbud av transporter,
vilket gör systemet mindre rättvist för alla.

Utan politisk och ekonomisk vilja blir det svårare att utveckla
ett hållbart transportsystem. Detta leder till allvarliga effekter
för klimatförändringarna och på sikt medför detta att vi inte når
Agenda 2030-målen eller de övergripande målsättningarna inom En
Bättre Sits och de transportpolitiska målen.
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Klimatneutralt transportsystem
I detta scenario finns det ett starkt stöd för klimatåtgärder
och det finns en vilja att göra hållbara livsstilsförändringar.
Det blir också lättare att göra dessa förändringar och den
politiska enigheten gynnar det hållbara beteendet hos invånarna
i Stockholm-Mälarregionen. På sikt leder detta till att hållbara
affärsmodeller utvecklas och till ett mer hållbart näringsliv. Detta
stimuleras av politiken genom en politik som möjliggör tekniska
innovationer som bidrar till ett mer klimatneutralt transportsystem.
Konsekvenser
Utvecklingen av ett hållbart transportsystem ökar valmöjligheterna
för invånarna och näringslivet, samt krymper avstånden i Stockholm-Mälarregionen. Landsbygderna i Stockholm-Mälarregionen
får bättre möjligheter och en bättre tillgänglighet till regionen som
helhet. Ett expansivt och inkluderande kollektivtrafiksystem har
byggts så att majoriteten av Stockholm-Mälarregionens invånare kan
resa hållbart. Samtidigt sker det smarta investeringar på kommunal
nivå som medför att första och sista kilometer-resor lättare kan
genomföras till fots eller med cykel. Genom att fler delar på
kostnaderna ges även fler resmöjligheter för invånarna oberoende av
socioekonomisk tillhörighet, vilket gör systemet mer rättvist.

Förutsättningar för utveckling ökar investeringarna i infrastrukturen vilket leder till ökad kapacitet. Det finns starkt stöd för
hållbara lösningar, vilket skapar en miljö för handling och drivkraft mot en mer hållbar utveckling. Nya tekniska innovationer
öppnar upp för nya transportlösningar.
Sammanfattningsvis leder denna utveckling till att StockholmMälarregionen bidrar till att Agenda 2030-målen uppnås, men
även till uppfyllelse av målen för En Bättre Sits.

5.4 Trendanalys: Fortsatt tryck på hög tillgänglighet
och goda transportmöjligheter
I analysen av Trend 3: Fortsatt tryck på hög tillgänglighet och goda
transportmöjligheter identifierades ett antal viktiga och osäkra faktorer.
Dessa kan summeras enligt följande teman:
• Transportbehov och fysisk rörlighet. En viktig utgångspunkt och
drivkraft för denna trend är behovet av transporter och fysisk rörlighet
i förhållande till de möjligheterna att tillgodose tillgängligheten med
digital åtkomst till arbetsmarknader, samhällsservice och möten. Det
finns en potential i att digitaliseringen (kopplar till trend 5.3) kan
bidra till ett minskat behov av rörlighet samtidigt som den bidrar till
en hög tillgänglighet till viktiga funktioner i samhället. Detta kan på
sikt leda till att behovet av att transportera sig minskar och i sin tur
optimerar kapaciteten i transportsystemet.
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• Det andra temat handlar om förutsättningarna för finansiering av
infrastruktur. Det är i dagsläget osäkert hur infrastrukturen ska finansieras i framtiden, samt hur driften av kollektivtrafiken ska finansieras.
Utifrån ett regionalt och kommunalt perspektiv finns det osäkerheter
kopplade till hur staten väljer att prioritera finansiering av infrastruktur
och driften av kollektivtrafik, samt i vilken grad andra offentliga samt
privata aktörer kan och ska vara med och finansiera infrastruktur.
• Andra viktiga och osäkra faktorer är hur samhällsekonomi och produktivitet utvecklas framgent, liksom möjligheten till effektivitet och
styrning av de investeringar som görs. Inom detta tema ryms osäkerheter om samhällsekonomin klarar av ökade kostnader för ökat utbud av
kollektivtrafik samt olika perspektiv på effektivitet i investeringar.
SCENARIER
Scenarier kopplade till denna trend utforskar utmaningarna i att
säkerställa en hållbar regional tillgänglighet och belyser potentiella
målkonflikter i att nå fossilfrihet samtidigt som tillgängligheten ökar i ett
transportsystem för alla.

Trafikinfarkt
I detta scenario kan inte transportsystemet upprätthålla en hög tillgänglighet utifrån människors och
näringslivets behov i Stockholm-Mälarregionen. De möjligheter som digitaliseringen medför har inte
alls tagits tillvara och satsningarna i transportsystemet sker inte utifrån effektivitet. Detta medför
också att det finns en dålig matchning mellan näringslivets behov och samhällets investeringar.
Konsekvenser
Utan politisk enighet kommer tillgänglighet för hela regionen genom kollektivtrafiksystemen inte
realiseras. Därutöver kan inte godstrafiken effektiviseras som planerat och det är fortsatt trögt och går
långsamt med överflyttning från väg till järnväg. Samtidigt sker det inte tillräckligt med satsningar
och investeringar i den digitala infrastrukturen. Detta medför en ojämlik tillgång till såväl fysisk
mobilitet som bredband i Stockholm-Mälarregionen. Klyftor mellan landsbygd och städer samt
socioekonomiska grupper ökar. Otillräcklig politisk vilja och styrning för att säkerställa nödvändig
kapacitet och tillgänglighet innebär att satsningar i transportsystemet är ineffektiva samt medför utmaningar i att skapa ett hållbart transportsystem.

Harmoni
I detta scenario samspelar den digitala och fysiska tillgängligheten, så att behoven hos aktörer i StockholmMälarregionen tillgodoses på ett effektivt sätt. Detta innebär att den fysiska tillgängligheten förbättras
där det är effektivt, och den digitala där det är effektivt. Finansiering av transportsystemet sker utifrån
behov och nytta. Det finns en stark motivation att öka tillgängligheten för samtliga samhällsgrupper.
Konsekvenser
Scenario Harmoni medför att ett sömlöst kollektivtrafiksystem har skapats som säkrar matchning på
arbetsmarknaden inom Stockholm-Mälarregionen. Godstrafiken fungerar effektivt så att alla transporter
optimeras. Mer flexibilitet ger ökad tillgänglighet till fler och ett rättvist system inkluderar olika grupper
både i utbudet och i planeringsprocessen. Utbyggnad av digital infrastruktur möjliggör en jämlik
tillgång till den digitala världen. Den digitala tillgängligheten kompenserar delvis för långa avstånd.
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6. Analys – trendernas
påverkan på målen
Detta avsnitt kopplar ihop trender, utforskande scenarier och målen för att ge underlag till rekommendationer för det fortsatta arbetet. De utforskande scenarierna har
visat ett brett spektrum inom vilket trenderna kan påverka framtida utveckling och
fångar möjliga konsekvenser med sikte mot 2050. Nedan följer en analys som lyfter
fram viktiga osäkerheter och utmaningar i relation till målen, men som också berör
strategier som kan genomföras på kortare sikt. Målen fokuserar på Stockholm-Mälarregionens konkurrenskraft, långsiktiga hållbarhet, effektivisering av transportsystem och regionala utveckling genom flerkärnighet och förstoring av arbetsmarknaden (se 2.1 En Bättre Sits målsättningar).

6.1 Digitaliseringen, delad mobilitet och kollektivtrafik
Målsättningen att åstadkomma ett effektivt transportsystem i kombination med trenderna som rör klimatpåverkan och ett alltmer digitalt
baserat och automatiserat transportsystem innebär en potential för mer
delad mobilitet både i form av traditionell kollektivtrafik och andra
lösningar. Eftersom förhållandena och behoven varierar i olika delar
av regionen behövs anpassade lösningar för bästa effektivitet och nytta
utifrån bland annat resandeunderlag och storlek på transportflöden. Det
är centralt att transportsystemet tar hänsyn till transportbehovet i hela
Stockholm-Mälarregionen och att transportlösningarna anpassas efter
geografiska förutsättningar, men att de gemensamma prioriteringarna
koncentreras till att stärka den kapacitetsstarka kollektivtrafiken och
länka samman de storregionala noderna.
Digitaliseringen av transportsystemet är i en aktiv fas där flera regioner
genomför insatser för att möta omställningen. Digitaliseringen av
transportsystemet påverkas av flera parallella utvecklingstrender;
elektrifiering, automatisering, delad mobilitet (tjänstefiering), uppkoppling och big data. Inom detta område finns det en del kunskap
hos aktörerna i Stockholm-Mälarregionen, men det finns behov av
att fördjupa kunskapen kring hur detta påverkar förutsättningarna i
regionen och vad detta betyder för transportsystemets utveckling och
den fysiska planeringen i kommunerna. Det behövs en förståelse för hur
de olika aspekterna av digitaliseringen kommer att påverka framtidens
transportsystem i Stockholm-Mälarregionen. Detta handlar även om att
förstå samhällsnyttorna med digitaliseringen och säkerställa att den nya
tekniken kommer alla delar av samhället tillgodo. Här kommer det inte
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att räcka med teknikutveckling, utan information och kommunikation
om olika tjänster till resenärerna och användarna behöver förbättras i
framtiden. Detta för att olika grupper i samhället ska kunna utnyttja
och få lika tillgång till de nya tjänsterna (mobilitet och bredband) som
möjliggörs inom digitaliseringen.
Delad mobilitet har potential att bidra till ökad tillgänglighet i
Stockholm-Mälarregionen och med rätt styrning kan det bidra till att
effektivisera kapacitetsutnyttjandet i transportsystemet, samt till minskade utsläpp. Det finns dock fortfarande för lite kunskap om hur delad
mobilitet rent konkret bidrar till ett klimatneutralt transportsystem och
hur Stockholm-Mälarregionen kan nyttja potentialen med nya delade
mobilitetslösningar.
Det avgörande blir att digitaliseringen inte leder till ökad efterfrågan
på transporter och att styrning riktas mot att stödja användning av den
kapacitetsstarka kollektivtrafiken. Delad mobilitet kan ge nyttor som att
bidra till ökad tillgänglighet i regionens glesare delar.
För att detta ska realiseras finns flera utmaningar när det gäller exempelvis hur olika former av delad mobilitet ska organiseras och vilken roll
offentliga aktörer bör ta. Det handlar om att skapa bättre förståelse för
hur delad mobilitet påverkar den fysiska planeringen i kommunerna,
men även om vilken roll de regionala kollektivtrafikmyndigheterna
respektive staten bör ha inom området. Ytterligare utmaningar är hur
delad mobilitet (inklusive kollektivtrafik) påverkas av lagar och regelverk,
människors acceptans av och möjligheter att nyttja de nya tjänsterna och
hur det kan skapa IT-säkrade system. Till detta kommer även politiska
vägvalsfrågor så som vem som ska finansiera de nya mobilitetstjänsterna
och vilket ansvar de offentliga myndigheterna ska ha inom området.
Andra frågeställningar som berör detta är resenärernas syn på att dela på
mobilitet och hur resenärerna väljer att ta till sig de nya tjänsterna samt
vilken betalningsvilja som kommer finnas.

Delad mobilitet
har potential att
bidra till ökad
tillgänglighet
i StockholmMälarregionen och
med rätt styrning
kan det bidra till
att effektivisera
kapacitetsutnyttjandet i
transportsystemet,
samt till minskade
utsläpp.

Kollektivtrafiken utgör ryggraden inom olika delade mobilitetslösningar
och det regionala transportsystemet. Mot den bakgrunden finns ett
behov av att utvärdera hur nya mobilitetstjänster kan integreras i Stockholm–Mälarregionens kollektivtrafiksystem och hur kollektivtrafikens
roll kan stärkas, samt på vilket sätt regionala bytespunkter och infrastrukturen kan tänkas påverkas av de nya delade mobilitetstjänsterna.
En Bättre Sits bör sammanfattningsvis arbeta vidare med att utveckla
mer kunskap om nyttorna med delad mobilitet och hur detta kan
kombineras med kollektivtrafiken utifrån ett Stockholm–Mälarregionsperspektiv.
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6.2 Teknikutveckling och hållbarhet
Hur trenden med en snabb teknikutveckling inom transportsektorn,
bland annat i riktning mot digitalisering, elektrifiering och automatisering, ska leda till uppfyllande av målsättningen att skapa en långsiktigt
hållbar utveckling, är än så länge osäkert.
En viktig slutsats i framtidsanalysen är att elektrifieringen kommer ha en
viktig roll i omställningen av transportsektorn, men att det även finns
behov av att följa utvecklingen inom teknik- och fordonsutvecklingen.
Elektrifiering har stor potential att bidra till transportsystemets omställning i ett Stockholm-Mälarregionsperspektiv. Det är viktigt att aktörer i
Stockholm-Mälarregionen tillsammans utvecklar mer kunskap kring hur
detta kan bidra till ett mer hållbart transportsystem. En viktig utmaning
inom elektrifieringen är att säkerställa en robust el-infrastruktur i
hela Stockholm-Mälarregionen. Detta innebär att det blir viktigt att
samordna insatser för att stärka den regionala laddinfrastrukturen och
att säkerställa att det finns kapacitet i det regionala elnätet för att klara
behovet av storskalig elektrifiering.
Det är också av stor betydelse att i samverkan med näringslivet verka
för varudistribution med elfordon och ökad automatisering som t.ex.
möjliggör nattleverenser. I utveckling mot elektrifiering av busstrafik
behöver system för laddning utvecklas. För tunga transporter kommer
elvägar ha betydelse för möjligheten till elektrifiering. Inför kommande
utbyggnad av elvägar bör potentiella transportlösningar utvecklas i
samverkan med näringslivet. Inom elektrifiering är det viktigt att följa
nya teknikskiften och dess möjligheter, exempelvis vilken potential elflyg
kan ha i framtidens transportsystem.
Ur En Bättre Sits perspektiv är det önskvärt att Stockholm-Mälarregionens
parter fortsätter de samordnade insatserna för en elektrifiering av regionen.
Men även att följa teknik- och fordonsutvecklingen i ett bredare perspektiv för att säkerställa att Stockholm-Mälarregionen tillämpar de mest
hållbara transportlösningarna.

6.3 Tillgänglighet i städer, tätorter på landsbygden
Stockholm–Mälarregionen är en diversifierad region med skilda geografiska förutsättningar och olika grader av tillgänglighet till transportsystemet. För att trenden med ett fortsatt högt tryck på tillgänglighet och
goda transportmöjligheter ska leda till uppfyllnad av målet om regional
utveckling genom flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad behövs
samsyn om att lösningar behöver anpassas för olika delar av regionen.
Även framöver kommer den regionala tillgängligheten att variera,
samtidigt som resande- och transportbehov behöver tillgodoses både
lokalt och regionalt. För att hantera kommande utmaningar kopplat till
arbetsmarknad och kompetensförsörjning krävs ytterligare insatser för
att förstärka samverkan mellan staten, regionerna och kommunerna samt
näringslivet i Stockholm-Mälarregionen.
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I samtliga konsekvensanalyser framkommer vikten av att generellt dra
nytta av teknikutvecklingen inom transportområdet och att säkerställa
fortsatta investeringar i den digitala infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen. Investeringar bör riktas brett för att förbättra den digital
tillgänglighet i hela regionen. De delar av Stockholm-Mälarregionens
landsbygder som saknar robust bredbandsinfrastruktur måste få ta del av
digitaliseringens potential.
Förbättrad digital tillgänglighet kan i viss mån kompensera för de stora
geografiska avstånden som finns i Stockholm-Mälarregionen. Detta
kan bidra till en bättre tillgänglighet på arbetsmarknaden och fler
matchningsmöjligheter för individer och företag. En förstärkt satsning
på ökad digital tillgänglighet kan även bidra till att minska behovet av
att fysiskt transportera sig i regionen. Samtidigt finns både behov och
potential i att mer effektivt möta resbehov även i glest befolkade delar
av Stockholm-Mälarregionen. Det blir utifrån detta viktigt att få ett
integrerat samspel mellan individuella och kollektiva resmöjligheter för
att skapa ett mer sömlöst transportsystem. Då behöver insatser samordnas regionalt och lokalt.
Inom detta perspektiv är det även viktigt att ha med sig olika resenärers
behov i hela Stockholm-Mälarregionen. Generellt sett anses kraven
från resenärerna öka i framtiden. Resenärerna förväntas både ställa
krav på hög tillgänglighet i transportsystemet samtidigt som det ska
vara tillförlitligt och robust. I detta sammanhang blir det avgörande att
försöka tillgodose behoven för olika resenärsgrupper utifrån ett Hela
resan-perspektiv. I framtidens transportsystem blir det än viktigare att
ha detta som utgångspunkt – d.v.s att människor ska kunna ta sig hela
vägen från dörr till dörr.

Förbättrad digital
tillgänglighet
kan i viss mån
kompensera för de
stora geografiska
avstånden som
finns i StockholmMälarregionen.
Detta kan bidra
till en bättre
tillgänglighet på
arbetsmarknaden
och fler matchningsmöjligheter för
individer och
företag.

Framtidens kollektivtrafik liksom framtida mobilitetstjänster behöver
utformas med hänsyn till alla grupper i samhället och till olika geografiska förutsättningar. Formerna för hur detta ska genomföras behöver
utvecklas i samverkan mellan de regionala kollektivtrafikaktörerna och
kommunerna i regionen.

6.4 Gemensam handling och fördjupad kunskapsinhämtning för att hantera osäkerheter
Dagens transportsystem är i snabb utveckling. Samtidigt pekar befintliga
trender åt olika håll, vilket gör det svårt att förutse framtiden. Att
invänta rätt tidpunkt för rätt åtgärd kan leda till merkostnader på grund
av uteblivna beslut. För att motverka detta behövs en kontinuerlig
trendspaning, analys- och beslutsförmåga.
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För att uppfylla
målsättningarna om
ett transportsystem
med samverkan,
helhetssyn och
utnyttjande av alla
fyra trafikslagen
behövs tydliga
och långsiktiga
prioriteringar i
planering och
byggande av
bostäder och lokaler
för verksamheter.

För utvecklingen av Stockholm-Mälarregionen behöver ett fortsatt arbete
ske med de gemensamma infrastrukturprioriteringarna i En Bättre Sits.
Att enas bakom gemensamma prioriteringar och samfinansieringsbeslut
visar staten att regionen delar samma målbild. Vidare behövs en bred
och långsiktig politisk överenskommelse om vilka nyttor transportsystemet i Stockholm–Mälarregionen ska bidra till. Överenskommelsen
bör innehålla tydliga incitament för att stimulera effektiva lösningar
utifrån ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet samt ha ett långsiktigt
perspektiv.
Utöver detta blir det även angeläget ur En Bättre Sits perspektiv att
genomföra ytterligare kunskapsinhämtning inom transportsektorn för
att hantera rådande osäkerheter. Fördjupad kunskap behövs inom bland
annat avseende digitaliseringspotentialen av transportsystemet samt hur
vi styr mot rätt nyttor.

6.5 Befolkningsutveckling, markanvändning och
attraktivitet
En växande befolkning i Stockholm-Mälarregionen innebär en ökad
konkurrens om marken och vad den ska användas till. I synnerhet
på platser med goda lägen i förhållande till transportsystemet. För
att uppfylla målsättningarna om ett transportsystem med samverkan,
helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen behövs tydliga och
långsiktiga prioriteringar i planering och byggande av bostäder och
lokaler för verksamheter. Till det kommer effektiva transportlösningar
som svarar upp mot en växande Stockholm-Mälarregion. Trenden om ett
fortsatt högt tryck på tillgänglighet och goda transportmöjligheter bör
i högre grad mötas upp med en helhetssyn och samordnad planering av
bebyggelse och transportsystem.
Stora investeringar genomförs och planeras nu i regionens transportsystem. Det bidrar till att öka den regionala tillgängligheten till vissa
målpunkter och stråk, men trängsel kommer till stor del att kvarstå,
inte minst på vägnätet. Vi kommer att behöva hantera stora kvarstående
brister i tillgängligheten, samtidigt som behoven ökar i den växande
regionen.
För att upprätthålla tillgängligheten behöver därför effektiva lösningar
prioriteras. Det finns en stor potential i trimningar, förbättrad framkomlighet för buss, utvecklade cykelstråk med mera. Det är inte alltid
alla funktioner får plats i samma stråk vilket ställer krav på samordnad
planering för att de skilda näten ska utvecklas och uppnå förväntad
samhällsnytta.
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7. Slutsatser och
rekommendationer
Utifrån analysen av trendernas påverkan på EBS målsättningar har ett antal generella rekommendationer sammanställts. Dessa rekommendationer lyfter fram och
förstärker betydelsen av det storregionala samarbetet, framförallt i ett 2030- och
2050-perspektiv men berör även insatser som behöver genomföras på kortare sikt.
Medskicket berör frågeställningar som delvis redan hanteras inom det pågående
arbetet inom Stockholm-Mälarregionen och En Bättre Sits, men temagruppens slutsats är att det är viktigt att förstärka insatserna inom dessa områden och fördjupa
samverkan ytterligare för att hantera osäkerheter i den framtida utvecklingen.
En viktig slutsats från temagruppens arbete är även att de nuvarande
EBS-målen fortsatt är relevanta och utgör en bra grund för det
kommande storregionala samarbetet inom systemanalysen med sikte
mot 2030/2050. I förhållande till det transportpolitiska målet om
tillgänglighet anses de föreslagna insatserna bidra till ökad tillgänglighet i
transportsystemet.

7.1 Förstärkning av kollektivtrafikens funktion
Framtidens transportsystem måste utgå från kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken ska vara utgångspunkten när det regionala transportsystemet
planeras och den kommunala fysiska planeringen ska verka för en
koncentrerad och sammanhållen bebyggelse i de bästa kollektivtrafiklägena. Samtidigt är det viktigt att säkerställa att potentialen med nya
mobilitetstjänster tas tillvara. Här finns en möjlighet att utveckla nya
reserelationer och kombinationer utanför de storregionala stråken. Detta
kan ge nya förutsättningar för att skapa hela-resan-lösningar som både
tillgodoser behovet av att stärka kollektivtrafiken i stråken, samtidigt som
tillgänglighet kan förbättras i glesare lägen.
Utifrån detta finns det ett behov:

• av insatser för att stärka kollektivtrafikens funktion och uppgift. Detta kan ske genom exempelvis en fortsatt integrering av
biljettsystem och mer samordnade insatser mellan de som ansvarar för kollektivtrafiken och de aktörer som erbjuder nya
mobilitetslösningar. Det behövs även bättre samordning av insatser mellan regionala aktörer och kommuner för att satsa på stråk i
de storregionala relationerna och för att lösa första/sista kilometerresorna i de glesare områdena.
• att utreda vidare hur mobilitetstjänster kan integreras i kollektivtrafiksystemet och de regionala kollektivtrafikmyndigheternas roll i detta.
• att prioritera lokalisering av nya bostäder och verksamheter i goda kollektivtrafiklägen. Här blir det viktigt att fortsätta utveckla
samverkans- och finansieringsformer mellan staten och berörd kommun/region för att stärka noderna i transportsystemet. För att
göra detta på ett bra sätt behövs tydliga spelregler för alla och att förutsättningarna för finansiering är tydliga.
• av insatser för att säkerställa att framtidens utbud av kollektivtrafik är anpassat till kraven från resenärer i städer och på landsbygden samt från olika generationer och grupper i samhället. Exempelvis från personer med funktionsnedsättningar.
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7.2 Samordnade satsningar på elektrifiering

En viktig slutsats
från temagruppens
arbete är även att
de nuvarande EBSmålen fortsatt är
relevanta och utgör
en bra grund för
det kommande
storregionala
samarbetet inom
systemanalysen
med sikte mot
2030/2050.

Inom Stockholm-Mälarregionen finns det behov av en samordnad satsning
för att elektrifiera regionerna. Elektrifieringen ger potential för att ställa
om fordonsflottan mot mer fossilfria transporter och resor. Det handlar
dels om en elektrifiering av personbilar, men även av bussflottan och att
utforska potentialen med andra typer av elfordon. Till detta kommer också
vikten av att utveckla en robust elinfrastruktur, i form av laddinfrastruktur.
Här kan En Bättre Sits-samarbetet bidra till samordnade satsningar
mellan kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen samt
till en generell kunskapshöjning hos aktörerna inom samarbetet.
Utifrån detta blir det angeläget inom EBS-samarbetet att:

• identifiera behov för att säkerställa en robust elinfrastruktur och stärka samverkan
mellan offentliga aktörer och näringslivet kring utveckling av elvägar.
• ha ett systemperspektiv för elektrifiering av olika regioner och kommuner i
Stockholm-Mälarregionen. Detta kan innebära att aktörerna inom EBS-samarbetet
utvecklar en storregional strategi för en elektrifierad Stockholm-Mälarregion. Det kan
exempelvis ske genom att identifiera gemensamma åtgärder för en mer samordnad
utveckling av elektrifieringen. Detta kan även handla om att utveckla gemensamma
standarder för laddinfrastruktur och genomföra piloter med elvägar.

7.3 En hållbar teknikutveckling
Nyttorna med delad mobilitet och ett automatiserat transportsystem
behöver utredas vidare utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det blir
avgörande att säkerställa att den nya tekniken bidrar till ett mer hållbart
transportsystem och bedöma nyttorna mot de antagna EBS-målen, samt
i förhållande till de transportpolitiska målen.
Inom det fortsätta arbetet blir det således ett behov av att:

• genomföra en fördjupad framtidsanalys av vad digitaliseringen och automatiseringen
av transportsystemet innebär för Stockholm-Mälarregionen – hur påverkas transportsystemet av olika utvecklingsinriktningar
• följa upp och göra omvärldsanalyser av teknikutvecklingen utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
• arbeta med konceptutveckling i partnerskap mellan kommun, region, stat, näringsliv
och akademi.

7.4 Digital tillgänglighet
Det finns en stor potential i att den digitala tillgängligheten kan bidra
till att förstärka regionens konkurrenskraft och invånarnas tillgänglighet
till arbetsmarknader, men även till olika former av kommunal och privat
service. Det kan också bidra till ett minskat behov av att resa inom
regionen och bidra till att effektivisera nyttjandet av transportsystemet.
Det är prioriterat att inom detta område genomföra:

• samordnade insatser för en utvecklad bredbandsinfrastruktur.
• en fördjupad konsekvensanalys av hur olika satsningar kommer olika grupper tillgodo i
olika delar av regionen, samt hur den fysiska och digitala tillgängligheten bäst nyttjas
i ett regionalt perspektiv.
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7.5 Styrmedel och effektiv användning av
infrastruktur och investeringar
För att öka effektiviteten i transportsystemet är det avgörande hur vi
använder den infrastruktur som redan finns. Det finns behov av att
utveckla effektiva styrmedel för samhällsekonomisk nytta. Utifrån detta
blir det betydelsefullt att fokusera på följande insatser och åtgärder:

• Utveckla styrmedel för att optimera användningen av befintlig infrastruktur. Det kan
exempelvis handla om styrmedel inom infrastruktur och kollektivtrafik: omfördelning
av ytor, busskörfält, signaloptimering för att prioritera kollektivtrafiken, ITS-lösningar,
samordnad tågplan, ökad turtäthet, logistiklösningar, reseplanerare, men även andra
åtgärder som understödjer en transportsnål fysisk planering. Det rör sig exempelvis
om att säkerställa att nya verksamheter och bostäder lokaliseras i goda kollektivtrafiklägen.
• Investeringar och nybyggnation i de fall då behoven inte tillgodoses på annat sätt
enligt fyrstegsprincipen.
• En utveckling av samordningen av effektiva styrmedel på statlig, regional och
kommunal nivå. Detta för att få systemeffekter mellan olika färdmedel, men även för
att skapa god framkomlighet för såväl lokala som regionala resor.

7.6 Resurser, finansiering och storregionalt ledarskap
Att samordna infrastrukturprioriteringar i ett storregionalt perspektiv
har under lång tid varit en kärnuppgift för En Bättre Sits-samarbetet.
Utifrån framtidsanalysen bedöms denna funktion öka i betydelse inom
utvecklingen av transportsystemet. Det storregionala ledarskapet blir
i framtiden än viktigare för att leda arbetet mot en robust storregional
infrastruktur. Aktörerna behöver verka tillsammans och samordna
sina behov i den statliga planeringen, samt säkerställa finansiering av
infrastrukturen.

• Det behövs en effektiv resursallokering av offentliga resurser för att finansiera och
samordna storregional infrastruktur i form av kollektivtrafik, mobilitetstjänster,
el-infrastruktur och bredband.
• Det fortsatta samarbetet är viktigt för att säkra den regionala kapaciteten inom
samtliga dessa områden, men särskilt viktigt inom EBS-samarbetet blir att verka för
en hållbart finansierad drift av kollektivtrafiken.
• Fortsatt integrering av planprocesserna – viktigt att skapa bra samarbete och
koordinera planeringen mellan regionerna och kommunerna inom EBS-samarbetet. Det
rör sig främst om ett fortsatt behov av att samordna de regionala utvecklingsplanerna
med den fysiska planeringen som sker på kommunal nivå.
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Ställningstaganden
1. Den internationella tillgängligheten med
tåg för Stockholm-Mälarregionen behöver
förbättras, både vad gäller förbindelser
mot Norge (Oslo) och kontinenten.
2. Investeringar i järnvägsinfrastrukturen
är nödvändiga för att nå gällande
internationell standard både för gods- och
persontransporter samt för att säkra den
framtida tillgängligheten via järnväg.
3. Det ska vara enkelt för resenärer att boka
resor mellan EU-länder. Gemensamma
biljett- och bokningssystem är ett krav och
en förutsättning för att det internationella
resandet med tåg ska nå sin fulla potential.
4. Arlanda ska vara Skandinaviens ledande
flygplats och utgöra ett nationellt intresse.
5. Arlanda har en central betydelse för den
nationella och internationella tillgängligheten. Arlandas funktion behöver stärkas
med väl fungerade kopplingar mellan
inrikes- och utrikestrafiken.
6. God internationell tillgänglighet bidrar till
attraktionskraft och möjliggör nya näringslivsetableringar. För svensk konkurrenskraft och tillväxt behövs fler internationella
direktförbindelser från Arlanda till
strategiskt viktiga marknader i världen.
7. Stora volymer av högvärdigt gods ger
förutsättningar för att bibehålla befintliga
samt etablering av nya interkontinentala
flyglinjer. Detta gynnar både gods- och
persontransporter vilket skapar konkurrensfördelar för svenskt näringsliv.

8. Stockholm-Mälarregionen ska ha
god tillgänglighet till Arlanda med
kollektivtrafik. Kapaciteten på väg och
järnväg behöver framtidssäkras så att den
internationella tillgängligheten utvecklas.
Nodstäderna ska ha snabba direktförbindelser med spårburen kollektivtrafik till
Arlanda.
9. Stora resenärsflöden ställer krav på
en effektiv användning av befintlig
infrastruktur. Med kollektivtrafik frigörs
kapacitet i transportsystemet och bidrar till
minskad miljöpåverkan. Därför ska kollektivtrafiken vara det primära transportsättet till och från Arlanda. Transportsystemet
ska planeras utifrån kollektivtrafiken för
att säkerställa framkomlighet, minskade
restider samt effektiva byten mellan
transportslag.
10. Infrastrukturen i hamnområdena ska
ge förutsättningar för passagerartrafik.
Det ska vara enkelt att ta sig till och från
hamnen med kollektivtrafik. Lättillgängliga
terminaler ger förutsättningar för en god
internationell tillgänglighet via sjöfart.
11. En förutsättning för att sjöfarten ska
fungera vintertid är ett öppet vatten.
Staten behöver säkerställa att det finns en
väl fungerande isbrytarflotta.

3

11 ställningstaganden för internationell tillgänglighet och konkurrenskraft

Bakgrund

För att StockholmMälarregionen även
fortsättningsvis
ska vara en stark
tillväxtmotor för
Sverige är den
internationella
tillgängligheten och
konkurrenskraften
avgörande.

Stockholm-Mälarregionen påverkas i hög grad av och är nära sammanlänkad med andra länder och regioner. Den internationella handeln
och det internationella resandet ökar kontinuerligt och förutsätter väl
fungerande transporter. Regionen hanterar över 33 miljoner resenärer
per år mellan olika internationella destinationer.1
För att Stockholm-Mälarregionen även fortsättningsvis ska vara en
stark tillväxtmotor för Sverige är den internationella tillgängligheten
och konkurrenskraften avgörande. I detta har Arlanda och det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) en nyckelroll. Tillsammans med
sjöfarten, där Östersjöområdet har en växande betydelse för Sveriges och
Stockholm-Mälarregionens internationella utbyte.
En Bättre Sits är det transportpolitiska samarbetet mellan de åtta länen
Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland,
Gävleborg och Gotland. Arbetet koordineras av Mälardalsrådet. Inom
ramen för En Bättre Sits har länen enats om gemensamma mål om en
sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik
som underlättar människors vardag samt en utvecklad handel och
godstransporter i regionen.

Syfte
En Bättre Sits arbetar sedan 2018 med revideringen av den storregionala
systemanalysen för transportinfrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen.
Arbetet leds av En Bättre Sits Lilla Gruppen med politisk representation
på regional nivå. Under 2019 har arbetet delats in i olika temagrupper
med politisk representation på såväl regional som kommunal nivå.
Framarbetade ställningstaganden från temagruppen ”Internationell
tillgänglighet och konkurrenskraft” tas vidare in i En Bättre Sits arbete
med Systemanalys 2020. Till det kommer även underlag från de andra
tre temagrupperna ”Storregional kollektivtrafik”, ”Framtidens resande”
och ”Storregional godsstrategi”.

Mål
Inom En Bättre Sits har de medverkande länen beslutat politiskt om
gemensamma målsättningar för internationell tillgänglighet och konkurrenskraft inom ramen för de gemensamma transportpolitiska målen.2
Målet är att skapa ett transportsystem:
• där regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas
och bidrar till attraktivitet
• där utvecklingen är långsiktigt hållbar - ekonomiskt, socialt och ekologiskt
• där samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen
leder till effektivitet
• där flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional
utveckling

1
2

4

En Bättre Sits i Världen, Mälardalsrådet 2019.
En Bättre Sits Storregional Systemanalys, Mälardalsrådet 2016.
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Avgränsning och process
Internationell tillgänglighet- och konkurrenskraft är ett brett område
som tangerar frågor inom temagrupperna gods och kollektivtrafik.
En avgränsning har därför gjorts, där temagruppen Internationell
tillgänglighet- och konkurrenskraft fokuserar på järnväg, flyg och
sjöfart. Motiv till detta är:
• Tåget har potential att öka sin andel av det internationella resandet,
framför allt mot Norge (Oslo) och kontinenten.
• Flyget är det dominerande transportslaget för längre utlandsresor.
• Färjetrafiken dominerar resandet till och från Finland och Baltikum.3
Därtill har temagruppen arbetat utifrån följande premisser:
• Gods berörs enbart när det finns en direkt koppling till internationella persontransporter.
• Kollektivtrafik inom Stockholm-Mälarregionen berörs endast
utifrån internationell tillgänglighet, dvs transporter till och från
Arlanda samt till färjeterminaler med internationell trafik.
• Befintliga rapporter och kunskapsunderlag används för
temagruppens arbete. Resultatet av arbetet blir ett underlag med
ställningstaganden för att stärka den internationella tillgängligheten
och konkurrenskraften.

StockholmMälarregionen
hanterar över

33
miljoner resenärer
per år mellan olika
internationella
destinationer.

Temagruppens arbete har utgått från ett europeiskt perspektiv,
kopplat till förutsättningar inom Stockholm-Mälarregionen. Kunskapsunderlag, presentationer och diskussioner har gett grunden för
de ställningstaganden som finns i detta dokument. Dessa presenteras
i de efterföljande avsnitten utifrån transportslag och utan inbördes
prioriteringsordning. Varje kapitel inleds med temagruppens ställningstaganden som följs av en underbyggande text.

INTERNATIONELL TILLGÄNGLIGHET
VIA JÄRNVÄG
1. Den internationella tillgängligheten med tåg för Stockholm-Mälarregionen
behöver förbättras, både vad gäller förbindelser mot Norge (Oslo) och
kontinenten.
2. Investeringar i järnvägsinfrastrukturen är nödvändiga för att nå gällande
internationell standard både för gods- och persontransporter samt för att
säkra den framtida tillgängligheten via järnväg.
3. Det ska vara enkelt för resenärer att boka resor mellan EU-länder.
Gemensamma biljett- och bokningssystem är ett krav och en förutsättning
för att det internationella resandet med tåg ska nå sin fulla potential.
Det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T)
Den 1 januari 2014 trädde den nya förordningen för det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) i kraft. TEN-T omfattar alla
transportslag och fastställer EU:s politiska åtagande om ett sammanhållet europeiskt transportsystem utan flaskhalsar, som möjliggör ett
effektivt fungerande av EU:s inre marknad.

3

En Bättre Sits i Världen, Mälardalsrådet 2019.
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Det transeuropeiska
nätet består av
två nivåer; ett
övergripande
nät, som ska
färdigställas till
2050, och ett
stomnät, som ska
färdigställas till
2030.

Figur 1. Förslag till förlängning av
ScanMed-korridoren.
Källa: TENtec, Europeiska
kommissionen 2018.

År 2023 ska EU-kommissionen presentera en översyn av TEN-T.
Denna översyn har inletts av EU-kommissionen och ett förslag
till ny förordning förväntas läggas fram under hösten 2021.4 Det
transeuropeiska nätet består av två nivåer; ett övergripande nät, som
ska färdigställas till 2050, och ett stomnät, som ska färdigställas till
2030. Därtill de högst prioriterade långdistansflödena i Europa, de så
kallade stomnätskorridorerna, som definieras inom ramen för Fonden
för ett sammanlänkat Europa (CEF).5
Ett steg för att förverkliga stomnätet och stomnätskorridoren Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) inom Stockholm-Mälarregionen är
Ostlänken. Ostlänken är första delen av en ny stambana som länkar
ihop regionen med Köpenhamn och Hamburg och byggs mellan
Södertälje (Järna) och Linköping. Ostlänken ska stå färdig senast år
2035 och kommer att skapa mer kapacitet och snabbare förbindelser i
stråket, vilket gynnar utvecklingen av regionen.6

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) 2021 – 2027
CEF är ett finansieringsverktyg för det transeuropeiska transportnätet.
CEF är en del av EU:s programperiod för 2014–2020. För att kunna
söka medfinansiering för en transportsträcka krävs det att sträckan är med
i TEN-T och att den är identifierad i förordningen som styr finansieringsverktyget. I CEF definieras även de nio högst prioriterade sträckorna i det
europeiska transportnätet, de så kallade stomnätskorridorerna. I dagsläget
täcks endast delar av Sverige in av en sådan korridor: Malmö-Oslo och
Malmö-Örebro-Stockholm vilka ingår i stomnätskorridoren ScanMed.7
Som ett led i arbetet med en ny långtidsbudget för
EU för perioden 2021–2027 lade EU-kommissionen
fram ett förslag till ny CEF i juni 2018, där bland
annat en förlängning av ScanMed-korridoren föreslogs
(se Figur 1).8 Detta efter att den svenska regeringen
ställt sig bakom berörda regioners ambition och
i mars 2018 inlämnat en förfrågan att inkludera
Botniska korridoren och sträckan Oslo-Stockholm i
stomnätskorridoren ScanMed.
Arbetet med att få med nya länkar i korridoren måste
vara både långsiktigt och strategiskt då det pågår i
flera år. Ett exempel på detta är projektet Botniska
korridoren som under lång tid arbetat aktivt på
EU-nivå, för att argumentera för sträckans vikt för
Europa. Projektets arbete fick genomslag i och med
kommissionens ändringar av stomnätskorridorerna i
sitt förslag till ny CEF. I detta långsiktiga strategiska
arbete har den övergripande tanken varit att koppla
samman korridorerna North Sea-Baltic och Scan-

Förordning (EU) 1316/2013 och (EU) No 283/2014.
En Bättre Sits i Världen, Mälardalsrådet 2019.
Projekt Ostlänken, Trafikverket 2019.
7
En Bättre Sits i Världen, Mälardalsrådet 2019.
8
Förordning (EU) 1316/2013 och (EU) No 283/2014.
4
5
6
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Med-korridorerna vid svensk-finska gränsen. Däremot inkluderades
inte sträckan mellan Örebro-Oslo i EU-kommissionens förslag om ny
dragning från 2021, utan kvarstår som en utpekad del av stomnätet.
Stockholm-Mälarregionen är i detta sammanhang ett viktigt skandinaviskt skärningsområde med transportflöden i samtliga väderstreck.
Utbyggnaden av järnvägen, utvidgningen av ScanMed- korridoren
och uppfyllandet av kriterierna för TEN-T:s stomnät är centralt för
Stockholm-Mälardalsregionens internationella tillgänglighet, framförallt avseende tågtransporter till kontinenten och Norge (Oslo).9

Ett sammanhållet europeiskt transportsystem
utan flaskhalsar
För Stockholm-Mälarregionen är det viktigt med ett sammanhållet
europeiskt transportsystem utan flaskhalsar. Transportinfrastrukturen
måste ses ur ett systemperspektiv när planering görs på nationell och
europeisk nivå. Genomförandet av gemensamma standarder i hela
TEN-T-nätet gynnar både planeringen av infrastruktursystemet och
skapar förutsägbarhet för trafikeringen.
För trafiken handlar det om ett spårsystem som är likvärdigt i hela systemet, harmoniserade tåglängder för både gods- och persontåg mellan
Sverige och Europa samt enkelhet för resenärer att boka tågbiljetter
mellan EU-länder. För det senare är robusta datasystem en förutsättning som möjliggör en effektiv och säker delning av information.

INTERNATIONELL TILLGÄNGLIGHET
VIA FLYG – ARLANDA
4. Arlanda ska vara Skandinaviens ledande flygplats och utgöra ett nationellt intresse.
5. Arlanda har en central betydelse för den nationella- och internationella tillgängligheten. Arlandas funktion behöver
stärkas med väl fungerade kopplingar mellan inrikes- och utrikestrafiken.
6. God internationell tillgänglighet bidrar till attraktionskraft och möjliggör nya näringslivsetableringar. För svensk konkurrenskraft och tillväxt behövs fler internationella direktförbindelser från Arlanda till strategiskt viktiga marknader i världen.
7. Stora volymer av högvärdigt gods ger förutsättningar för att bibehålla befintliga- samt etablering av nya interkontinentala
flyglinjer. Detta gynnar både gods- och persontransporter vilket skapar konkurrensfördelar för svenskt näringsliv.
8. Stockholm-Mälarregionen ska ha god tillgänglighet till Arlanda med kollektivtrafik. Kapaciteten på väg och järnväg
behöver framtidssäkras så att den internationella tillgängligheten utvecklas. Nodstäderna ska ha snabba direktförbindelser med spårburen kollektivtrafik till Arlanda.
9. Stora resenärsflöden ställer krav på en effektiv användning av befintlig infrastruktur. Med kollektivtrafik frigörs kapacitet
i transportsystemet och bidrar till minskad miljöpåverkan. Därför ska kollektivtrafiken vara det primära transportsättet till
och från Arlanda. Transportsystemet ska planeras utifrån kollektivtrafiken för att säkerställa framkomlighet, minskade
restider samt effektiva byten mellan transportslag.

9

En Bättre Sits i världen, Mälardalsrådet 2019.
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Ett nationellt intresse

I det storregionala
transportpolitiska
samarbetet i En
Bättre Sits finns
en enighet om
att Arlanda har
en avgörande
betydelse för den
internationella
tillgängligheten och
som tillväxtmotor.

Det finns inget annat trafikslag som erbjuder de möjligheter som flyget
gör när det gäller att tillgodose behovet av långväga affärs- och privatresor. Arlanda har en särställning som landets primära flygplats för
såväl inrikes- som utrikesflyg och är en utpekad nod i det transeuropeiska
transportnätverkets stomnät.10 I det storregionala transportpolitiska
samarbetet i En Bättre Sits finns en enighet om att Arlanda har en
avgörande betydelse för den internationella tillgängligheten och
som tillväxtmotor.11 Flygplatsen är även ett riksintresse. Att den kan
upprätthålla sin primära funktion i transportsystemet och samhället är
grundläggande för såväl regionens som landets utveckling.12
För att Arlanda ska stärka sin konkurrenskraft måste flygplatsen
bli effektivare och mer tillgänglig för resenärer, flygbolag och andra
aktörer som finns på flygplatsen. För att tillgodose och utveckla den
internationella tillgängligheten krävs både fler internationella flyglinjer
samt väl fungerande kopplingar till inrikesflyget. En del i utvecklingen
kan vara nya mindre flygplan med längre räckvidd och lägre bränsleförbrukning som kan ge förutsättningar för fler direktlinjer. För att
stärka Arlandas funktion som nod, behöver också flyget, som en del av
tranpostsystemet, utvecklas i samverkan med andra transportslag i syfte
att skapa ett effektivt och hållbart transportsystem i sin helhet.13
Enligt Swedavias prognoser för 2050 förväntas antalet passagerare
fördubblas på Arlanda flygplats, främst till följd av ett ökat utrikesresande.14 Oavsett omfattningen av passagerarökningen, måste en hållbar
utbyggnad av både Arlanda flygplats och kringliggande infrastruktur
påbörjas i tid för att hantera framtida trafikvolymer och samtidigt klara
miljömålen. Redan i dag finns kapacitetsbrist, främst vad gäller uppställningsplatser för stora flygplan, men även andra delar av infrastrukturen är ansträngda. På sikt finns behov av utökad kapacitet både vad
gäller rullbanor och terminaler.15 Därtill behövs en ökad kapacitet för
anslutande vägar och järnvägar, framför allt på E4:an och Ostkustbanan
samt en förbindelse till Ostlänken mellan Järna-Stockholm.16
Samtidigt finns växande utmaningar kopplade till flygtransporternas
utsläpp av växthusgaser och buller som behöver hanteras. Även om
flyget genom teknikutveckling har effektiviserats och minskat utsläppen per flygkilometer spås de totala utsläppen öka till följd av en ökad
trafikmängd. Flygets ökande utsläpp innebär en stor utmaning för
landets högt ställda ambitioner för klimatet och miljön. Klimatfärdplanen för fossilfritt flyg pekar här ut ett antal nödvändiga åtgärder,
däribland storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle och elflyg.17
Swedavia jobbar därtill aktivt med att fasa ut fossila bränslen ur sin
verksamhet och flygplatsen är klimatneutral avseende koldioxidut-

Förordning (EU) 1316/2013 och 1315/2013.
En Bättre Sits Storregional Systemanalys, Mälardalsrådet 2016.
En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem, Näringsdepartementet N2017:2.
13
Ibid.
14
Långtidsprognos 2019-2050, Swedavia 2019.
15
Stockholm Arlanda Airport Masterplan, Swedavia 2018.
16
Analys av kapacitet för väg- och spårinfrastruktur som ansluter till Arlanda, Trafikverket 2018:160.
17
Färdplan för fossilfri konkurrenskraft, Flygbranschen 2018.
10
11
12
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släpp från den egna verksamheten.18 En stor del, mer än hälften,
av de flygplatsanknutna utsläppen relaterar dock till anslutande
marktransporterna bland passagerare och anställda.19 En fråga som
knyter nära an till den storregionala tillgängligheten till flygplatsen,
resenärernas färdmedelsval och möjligheterna att öka kollektivtrafikens andel av det totala resandet.

Arlanda som tillväxtmotor i Stockholm-Mälarregionen
Näringslivet i Stockholm-Mälarregionen, men också nationellt,
är starkt beroende av Arlanda för utrikeshandel och utbyten med
övriga världen. För näringslivet är tillgången till snabba och effektiva
flygtransporter avgörande för att kunna utvecklas i en allt mer
globaliserad och konkurrenspräglad ekonomi.20

Flygfrakten
hanterar omkring
en procent
av de globala
varuflödena, men
representerar över
en tredjedel av den
globala handeln i
värdetermer.

Besöksnäringen växer kraftigt i Sverige och är också beroende av god
internationell tillgänglighet. Genom att stärka tillgängligheten till
Arlanda inom Stockholm-Mälarregionen kan besöksnäringen fortsätta
utvecklas.21 Flyget dominerar även svenskarnas mer långväga utlandsresor, där privatresandet utgör två tredjedelar av resandet via Arlanda.22
Bra internationella flygförbindelser är också centralt om Stockholm-Mälarregionen ska behålla och fortsätta attrahera globala
aktörers huvudkontor. Det handlar inte bara om antalet destinationer
utan även om frekvensen på avgångarna. Fler avgångar möjliggör
en större flexibilitet för resenären som även bidrar till att resor kan
genomföras över dagen.23

Flygfraktens roll för den internationella tillgängligheten
Flygfrakten hanterar omkring en procent av de globala varuflödena,
men representerar över en tredjedel av den globala handeln i värdetermer.24 Flygfrakten är viktig för många flygbolags ekonomi och kan
utgöra 15–25 procent av intäkterna på vissa linjer.25 Flygfrakten kan
därmed vara avgörande för etablering av nya interkontinentala linjer.
Exempel på branscher som är beroende av flygfrakt är elektronik och
läkemedel, därtill den snabbt ökande e-handeln.
För näringslivet spelar flyget en avgörande roll för behovet av snabba,
långväga transporter av högvärdigt gods och kritiska reservdelar. För
många av företagen i Stockholmsregionen är Arlanda flygplats mycket
viktig eller helt avgörande för verksamheten. Arlanda hanterar nära 60
procent av all flygfrakt i landet vilket motsvarar ca 250 000 ton per
år.26 Nedläggning av linjer kan få stora konsekvenser i produktionsbortfall och försämrade konkurrensvillkor för svenskt näringsliv. Att
behålla och få nya interkontinentala linjer till Arlanda är därför en
central fråga för Stockholm-Mälarregionens attraktivitet.

Miljörapport Stockholm Arlanda Airport, Swedavia 2017.
Ibid.
Flyget och företagen, SNS Förlag 2016.
21
Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95).
22
En Bättre Sits i Världen, Mälardalsrådet 2019.
23
En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem, Näringsdepartementet N2017:2.
24
Flyget och företagen, SNS Förlag 2016.
25
PM En Bättre Sits B2 flygplatser, Sweco 2013.
26
Storregional godsstrategi, delrapport, Mälardalsrådet 2018.
18
19
20
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Storregional tillgänglighet till Arlanda
Under 2018 hade
Arlanda

26,8
miljoner passagerare

Flyget är en del av transportsystemet och måste utvecklas i samverkan
med övriga trafikslag för att skapa ett effektivt och hållbart transportsystem i sin helhet.27 För en väl fungerande internationell nod krävs det god
tillgänglighet till Arlanda med kapacitet för såväl inrikesflyg som vägoch järnvägskapacitet för gods- och persontransporter. Det behövs en
effektiv kollektivtrafik på både väg och järnväg som kan bära den stora
volymen resenärer samt en fungerande tillgänglighet för övrig trafik.
Under 2018 hade Arlanda 26,8 miljoner passagerare, varav cirka
20 procent så kallade transitpassagerare, resenärer som inte lämnar
flygplatsområdet med marktransporter. Det innebär att i genomsnitt
60 000 flygresenärer reser till eller från Arlanda med marktransporter
varje dag. Ungefär hälften av alla anslutningsresor till flygplatsen
sker med bil och hälften med kollektivtrafik.28 Denna fördelning
gäller även arbetsresorna för de cirka 18 000 personer som arbetar på
flygplatsen, där hälften åker med bil som parkeras på området och
hälften med kollektivtrafik.29
Vägsystemet till Arlanda är redan idag hårt belastat. Den förväntade
dubbleringen av antalet resande till och från flygplatsen samt Airport
City Stockholms planer om mer än en dubblering av antalet arbetstillfällen i flygplatsområdet kommer bidra till ytterligare belastning.30
Dagens vägkapacitet behöver därför öka samtidigt som den tillgängliga kapaciteten behöver användas effektivare.
Den sammanlagda belastningen på vägsystemet av väntad utveckling
riskerar att leda till överbelastning. Det kommer att krävas åtgärder
för ökad vägkapacitet, och kapaciteten behöver användas effektivare.
Det är också väsentligt att området planeras så att kollektivtrafiken
blir ett möjligt och attraktivt alternativ för det stora flertalet resor.
En avlastning av vägsystemet - framförallt på E4:an - genom trafikstyrning, ekonomiska styrmedel och överflyttning till kollektivtrafik
med buss och på järnväg är avgörande för att på längre sikt hantera
tillgängligheten till Arlanda. För att klara en överflyttning från väg
till järnväg och en hållbar trafikutveckling i perspektiven 2040 och
än mer 2070 behöver järnvägssystemet utvecklas både avseende
infrastruktur och trafik, men påverkas av avtalet för Arlandabanan.
En utvecklad trafikering med pendeltåg och möjligheten att utnyttja
tillgänglig kapacitet i regionaltågen mellan Stockholm C och Arlanda
är åtgärder där avtalet ger begränsningar.31
Den stationsavgift som passagerare med pendel-, regional- och fjärrtåg
måste betala vid av- och påstigning vid Arlanda C motverkar ett
hållbart resande till Arlanda. Stationsavgiften medför att kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilen försvagas, vilket riskerar leda till ett
ökat behov av investeringar i väginfrastrukturen till Arlanda.

En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem, Näringsdepartementet N2017:2.
Resvaneundersökning, Swedavia 2018.
29
Analys av kapacitet för väg- och spårinfrastruktur som ansluter till Arlanda, Trafikverket 2018:160.
30
Delregional utvecklingsplan för Arlandaregionen, Arlandaregionen 2016.
31
Analys av kapacitet för väg- och spårinfrastruktur som ansluter till Arlanda, Trafikverket 2018:160.
27
28
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Då stationsavgiften grundas på statens avtal för Arlandabanan
behöver staten ta ett ansvar för att minska avgiftens negativa påverkan
på kollektivtrafikens konkurrenskraft.
Utöver åtgärder för en förstärkt kapacitet i kollektivtrafiken krävs även
åtgärder för att öka efterfrågan. Incitament behöver skapas genom
styrmedel och en ökad attraktivitet för kollektivtrafiken. Ytterligare
styrmedel för att minska bilresandet, utöver de som redan finns idag,
skulle däremot enligt analyser bli orimligt höga. Detta kan i sin tur
påverka attraktiviteten för flygplatsen och arbetsplatsområdet.32
Figur 2. Färdmedelsfördelning för flygresenärer, historisk utveckling mellan åren
2013-2018. Statistiken avser avgående resenärer från Arlanda.
Källa: Resvaneundersökning, Swedavia 2018.

INTERNATIONELL TILLGÄNGLIGHET
VIA SJÖFART
10. Infrastrukturen i hamnområdena ska ge förutsättningar för passagerartrafik. Det ska vara enkelt att ta sig till och från hamnen med kollektivtrafik.
Lättillgängliga terminaler ger förutsättningar för en god internationell
tillgänglighet via sjöfart.
11. En förutsättning för att sjöfarten ska fungera vintertid är ett öppet vatten.
Staten behöver säkerställa att det finns en väl fungerande isbrytarflotta.
Östersjötrafikens omfattning och betydelse
Stockholm-Mälarregionen har internationella färjeförbindelser med
Finland, Baltikum och Polen. Trafiken bedrivs till stor del genom en
kombination av kryssning, reguljär passagerartrafik och godstransporter och går från hamnarna i Stockholm, Nynäshamn, Kapellskär och
Grisslehamn, samtliga i Stockholms län. Reguljär trafik finns till Åbo,
Helsingfors och Åland i Finland, Tallinn och Paldiski i Estland, Riga
och Ventspils i Lettland samt Gdansk i Polen.33

32
33

Ibid.
En Bättre Sits i Världen, Mälardalsrådet 2019.
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Färjeförbindelserna
är också viktiga för
utrikeshandeln och
då framför allt den
växande handeln i
Östersjöregionen.

Årligen reser drygt tolv miljoner människor med färjor till och från
Stockholms hamnar.34 Enbart från Värtahamnen ankommer och
avgår varje dag passagerarfärjor med en kapacitet om över 12 500
sängplatser. Resenärerna kommer framför allt från Finland och
Baltikum, men via vattenvägen kommer även allt fler internationella
besökare från bland annat Kina, som Helsingfors har utvecklade
flygförbindelser till.35 Även om det till stor del handlar om dagsbesök
medför dessa resenärer ändå ett rejält tillskott för besöksnäringen i
regionen. Färjetrafiken inbringar årligen fem miljarder kronor till
Stockholmsregionen och sysselsätter cirka 4 100 personer per år.36
För många inflyttade är färjetrafiken ett viktigt alternativ för att hålla
kontakten med anhöriga. Detta gäller inte minst Finland, men i
ökande grad även Polen och Baltikum. Finland är därtill sedan länge
ett populärt resmål bland svenska turister och på senare år även den
estniska huvudstaden Tallinn. För linjerna till Finland och Estland är
möjligheten till skattefri försäljning genom anlöp till Åland, som ur
skattehänseende räknas som utanför EU, en viktig del av lönsamheten.37
Färjeförbindelserna är också viktiga för utrikeshandeln och då framför
allt den växande handeln i Östersjöregionen.38 Exempelvis transporteras över 80 procent av den icke bulkrelaterade frakten mellan
Sverige och Finland av passagerarfartygen. En viktig del av rederiernas
verksamhet och lönsamhet består av att frakta gods mellan framför
allt Sverige och Finland/Baltikum. I detta ingår även en stor mängd
transittrafik mellan länderna.39
Sjöfarten står för en betydligt större del av sina infrastrukturkostnader
än övriga trafikslag. Via farledsavgifter, som rederierna betalar när de
trafikerar svenska hamnar, bekostas underhåll, muddring, isbrytning
av farleder och dessutom myndighetskostnaderna för Sjöfartsverket.
2018 infördes en helt ny modell för uttaget av farledsavgifter vilket
för många rederier innebär ökade kostnader. De nya farledsavgifterna
bedöms slå särskilt hårt mot den internationella kryssnings- och
färjetrafiken.40 Även för godstransporterna har farledsavgifterna en
negativ påverkan. Trafikanalys uppger i sin rapport att de har svårt att
se hur det nya systemet skulle kunna bidra till det övergripande målet
om att flytta långväga lastbilstransporter till sjöfart. För vissa utpekade
delar såg Trafikanalys att avgiftsmodellen dessutom skulle kunna
innebära en risk för överflyttning till väg från sjöfart.41
Sjöfarten är idag inne i en omvandling där traditionell tjockolja överges
till förmån för bränslen som är bättre för såväl närmiljö som för klimat.
Dessa bränslen måste finnas tillgängliga i kvantitet och till ett pris
som gör det möjligt att använda dem istället för mindre miljövänliga
alternativ. Därtill är det viktigt att säkerställa att kapacitet för el finns i
hamnar såväl för landanslutning som för laddning av fartyg.42

Sveriges största passagerarhamn, Stockholms Hamnar 2018
Kampen om kajerna. En rapport om sjöfarten i Stockholm. Stockholms handelskammare 2017:01.
Ibid.
37
En Bättre Sits i Världen, Mälardalsrådet 2019.
38
Ibid.
39
Kampen om kajerna. En rapport om sjöfarten i Stockholm. Stockholms handelskammare 2017:01.
40
Ibid.
41
Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation, Trafikanalys, rapport 2018:12.
42
Kampen om kajerna. En rapport om sjöfarten i Stockholm. Stockholms handelskammare 2017:01.
34
35
36
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Tillgänglighet till färjeterminalerna
Färjetrafiken utgår till stor del från hamnar i centrala Stockholm och
utvecklas i en riktning mot större fartyg och därmed större gods- och
passagerarvolymer. Detta leder under vissa tider till en hög belastning
på vägnätet med trängsel och kapacitetsbrister. Samtidigt har färjeterminalerna i Stockholm-Mälarregionen generellt svaga kopplingar till
anslutande kollektivtrafik, trots stora passagerarvolymer.43 Detta utgör
ett problem för den internationella tillgängligheten via sjöfart, men
också upplevelsen av Stockholm-Mälarregionen som besöksmål.
Situationen är särskilt bristfällig för funktionshindrade. Terminalmiljöerna är stökiga, otillgängliga och det saknas faciliteter för att ta emot
resenärerna. Skyltningen och kommunikationerna från terminalerna
in till staden är undermålig och resenärerna tvingas många gånger att
promenera hela sträckan.44

5
Av Sveriges

statliga isbrytare
togs fyra i bruk på
1970-talet och den
femte 1988.

Rederierna tar ett stort ansvar för de anslutande landtransporterna.
Till hamnar i Stockholmsområdet bussar exempelvis Viking Line
in passagerare från drygt 60 orter i landet, varav en stor del är från
Stockholm-Mälarregionen. Därtill finns transittrafik från centrala
Stockholm.45 De andra rederierna har liknande lösningar. Det ersätter
dock inte en fungerande kollektivtrafikförsörjning, utan bör ses som
ett komplement.
De internationellt trafikerade hamnarna med passagerartrafik bör ha
en fungerande kollektivtrafikförsörjning. Det behöver också finnas
fungerande trafiklösningar för de passagerare som reser med bil. Det
är angeläget att utveckla terminallägena för att de ska upplevas både
välkomnande och funktionella för alla resenärer.

Isbrytare en förutsättning för internationell
tillgänglighet
De färjor som trafikerar Östersjön är isklassade men kan under
stränga vintermånader vara i behov av hjälp från isbrytare för att ta
sig fram i farlederna. Av Sveriges fem statliga isbrytare togs fyra i bruk
på 1970-talet och den femte år 1988. En studie som Sjöfartsverket
har gjort visar att den befintliga flottan behöver ersättas med fem nya
isbrytare innan 2030 för att vintersjöfarten ska kunna säkerställas i
framtiden.46 I dagsläget kan endast en av de befintliga isbrytarna göra
en 31 meter bred isränna, vilket förutsätts bli standard i framtiden.
Kostnaden för att köpa nya isbrytare beräknas till 1,1–1,3 miljarder
per fartyg.47 Det är angeläget att staten avsätter tillräckligt med
resurser för att framtidssäkra den internationella tillgängligheten med
sjöfart även under vintertid.

Kampen om kajerna. En rapport om sjöfarten i Stockholm. Stockholms handelskammare 2017:01.
Viking Line, presentation 15 november 2019.
Anslutningsbussar, Viking Line 2019.
46
Projekt Isbrytare 2020, Sjöfartsverket, 2017.
47
Ibid.
43
44
45
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Slutsatser och rekommendationer

1. Slutsatser och
rekommendationer
Brister och behov i järnvägssystemet till 2050
• Strategiska beslut i tidigare storregionala samarbeten är utgångspunkten för arbetet och leder i rätt riktning mot 2050
• Ett fortsatt systemperspektiv behövs i Stockholm-Mälarregionens
arbete med den storregionala kollektivfilen
• Det är avgörande att arbeta för att objekt som finns med i befintlig
nationell plan blir genomförda: Om inte dessa genomförs väntar
betydande brister för den storregionala trafiken
• Utgå ifrån brister och bristhantering istället för att fokusera på stora
infrastrukturinvesteringar
• De främsta bristerna att adressera i kommande systemanalys är
kapacitetsbrister för persontransporter på stationer och järnvägssträckor i relationerna:
o Uppsala–Stockholm
o Västerås–Stockholm
o Eskilstuna–Stockholm

Prioriteringskriterier och konstruktionsregler
• Trafikverkets nya prioriteringskriterier och konstruktionsregler
kan utgöra ett hinder för regelbunden och långsiktig storregional
kollektivtrafik och påverka möjligheten till robust arbetspendling med
storregional kollektivtrafik i Stockholm-Mälarregionen
• Det behövs en aktiv dialog med staten kring tilldelning av tåglägen

Hela resan
• Trafikverkets process kring framtagande av tågplanen och regionaltågens låga prioritet innebär svårigheter att anpassa anslutande busstrafik
för effektiva byten
• Brister i förmåga att informera och kommunicera mellan regionala
kollektivtrafikmyndigheter och trafikoperatörer gör att resenärer
drabbas vid störningar eller förseningar med missade anslutningar

Hur kan steg 1- och 2-åtgärder avlasta resandet i
peaktid samt utnyttja fordon och infrastruktur bättre
• Arbeta vidare med fyrstegsprincipen för att avlasta högt belastad
infrastruktur i kritiska snitt
• En möjlig utveckling är att öppna upp nationell plan och länsplanerna
för annat än utbyggnad av ny infrastruktur och komplettering av
befintlig infrastruktur

4
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Systemperspektiv och temagruppernas arbete
Systemperspektivet är centralt i arbetet med den storregionala systemanalysen och har präglat arbetet i En Bättre Sits fyra temagrupper
Framtidens resande, Internationell tillgänglighet och konkurrenskraft,
Storregional godstrategi samt Storregional kollektivtrafik. Det är i korsbefruktningen mellan de fyra temaområdena som centrala slutsatser kan dras.
För storregional kollektivtrafik handlar det om att utforma en långsiktig
idé för den storregionala kollektivtrafiken som möter både resenärens
och samhällets behov och förväntningar utan att tumma på intressena för
godstrafikens behov eller den internationella tillgängligheten.
För den storregionala kollektivtrafiken och den internationella tillgängligheten är fokus exempelvis att kunna upprätthålla en bra tillgänglighet
till Arlanda utan att förhindra att möjligheten till arbetspendling mellan
Uppsala och Stockholm, och vice versa. För den storregionala kollektivtrafiken, godstrafiken och övrig kollektivtrafik i järnvägssystemet handlar
det om utforma ett trafikeringskoncept som är väl avvägt och som möter
de behov som finns för de olika aktörerna. Att exempelvis godstågskanaler kan skapas för att säkerställa kritiska tåglägen i högtrafik utan att störa
arbetspendlingen eller att låta den nationella tågtrafiken samverka med
den storregionala och ge möjlighet för bägge trafikprodukterna att möta
sin efterfråga och funktion.

Fram till 2050
beräknas befolkningen öka med

32%
i StockholmMälarregionen.

I ett storregionalt systemperspektiv är det även intressant att se hur
viktiga strömmar av trafik också kan styras eller styras om för att skapa
möjlighet för annan trafik att växa ytterligare för att möta sina behov. Vissa
länkar, exempelvis Svealandsbanan, har också stor betydelse för att skapa
redundans i systemet och dessa sträckor kan fungera som omledningssträckor
vid störningar eller att fokusera en större del av gods som går via järnväg på.

Brister och behov i järnvägssystemet till 2050
De behov som Stockholm-Mälarregionen står inför fram till 2050 är
omfattande. De befolkningsframskrivningar som har tagits fram indikerar en befolkningstillväxt på 32% fram till 2050.1 Det är därför centralt
för det gemensamma arbetet att successivt växla upp ambitionerna för
de strategiska infrastrukturplanerna och trafikinsatserna allt eftersom
efterfrågan på storregionala resor med kollektivtrafik ökar.
En viktig faktor för framgångarna i arbetet med tidigare underlag och
prioriteringar har varit systemperspektivet. Ett fokus som har flyttats från
att kämpa för åtgärder i den egna regionen till ett fokuserat arbete på
vad som är bra för trafiksystemet som helhet. Tidigare stora och viktiga
investeringar i Stockholm-Mälarregionen, som exempelvis Citybanan,
är frukter som har utgått från det gemensamma systemperspektivet för
regionaltågens utveckling. På samma sätt är det därför också avgörande
för den storregionala kollektivtrafikens möjlighet till utveckling att de
objekt som En Bättre Sits har pekat ut och som finns med i den nationella infrastrukturplanen för 2018-2029 också genomförs.2 Om något av
dessa objekt inte blir av, eller försenas i tid, så förändras förutsättningarna
tydligt till det sämre för trafiken i Stockholm-Mälarregionen.

1

2

Framskrivningar av befolkning och sysselsättning i östra Mellansverige (Rapport 2017:2), Tillväxt- och
regionplaneförvaltningen Region Stockholm.
En Bättre Sits Storregional systemanalys, Mälardalsrådet 2016.
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En brist som är
särskilt viktig att
lösa är relationen
Uppsala–
Stockholm, där
efterfrågan trots
investeringar i fyra
spår ser ansträngd
ut på sikt.

Att lösa en flaskhals i ett system kan göras på flera sätt. En angelägen
utgångspunkt för detta arbete är att fyrstegsprincipen för investeringar
i infrastruktur måste följas. De brister som identifieras ska lösas på ett
så kostnadseffektivt sätt som möjligt. De mest samhällsekonomiska
lösningarna finns ofta i de tidigare stegen i fyrstegsprincipen.3 Ibland
krävs det en stor infrastrukturinvestering för att åtgärda den brist som
finns, men ofta kan kapacitetsbrister lösas på andra sätt. Det är därför
centralt i arbetet med en ny storregional systemanalys att peka ut brister
istället för åtgärder där kunskapen om vilken lösning som på bästa sätt
åtgärdar ett kapacitetsproblem.
I Systemanalys 2016 redovisades de högtrafikerade stråken in mot
Stockholm som de tydligaste bristerna att adressera.4 Flertalet objekt
i dessa stråk pekades också ut i nationell plan 2018-2029.5 De
genomförda analyserna i denna rapport pekar på att dessa stråk även
fortsättningsvis kommer att vara de mest kritiska. Kapacitetsbrister
kommer att behöva åtgärdas beroende på befolkningstillväxten och det
förväntade storregionala resandet som förväntas öka. Inriktningen på
den storregionala kollektivtrafiken i Systemanalys 2020 bör därför vara
att prioritera brister och åtgärder i dessa stråk. Det är av särskild vikt att
studera vad som kan avhjälpas genom att anpassa särskilda stationslägen
för att kunna ta emot längre tåg. Detta skulle kunna vara en effektiv
åtgärd för att möta den förväntade framtida efterfrågan på storregionala
resor, framförallt i nodstäderna i Stockholm-Mälarregionen.
De analyser som har genomförts visar att många av de brister som kan
förväntas i järnvägssystemet fram till 2050 kan hanteras med längre
tåg med högre kapacitet tillsammans med planerade infrastrukturinvesteringar. De tåg som Mälardalstrafik tog i drift vid tidtabellsskiftet
2019 ger betydande effekter för möjligheten att möta den förväntade
efterfrågan. Det är därför nödvändigt att de planerade infrastrukturinvesteringarna som finns med i nationell plan också genomförs i tid så att
de kapacitetsförstärkande effekterna av de nya tågen kan realiseras fullt ut.
Dock finns det vissa brister som kvarstår och dessa är viktiga att adressera
i Systemanalys 2020 samt kommande utredningar och planer. En brist
som är särskilt viktigt att lösa är relationen Uppsala–Stockholm, där
efterfrågan trots investeringar i fyra spår ser ansträngd ut på sikt. Här
krävs fördjupade utredningar för att komma underfund med hur den
bristen kan lösas. I tidigare arbete inom Mälardalsrådets En Bättre Sits
har en del åtgärder identifierats som exempelvis kapacitetsförstärkning
i Märsta station, Uppsala station och Arlanda m.fl. för att maximera
nyttan av det kommande fyrspåret.6 Som det tidigare har nämnts så
bör dessa brister lösas på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt för att
frigöra offentliga resurser till att lösa andra brister. Att möta efterfrågan
i Stockholms pendeltågstrafik är även en tydlig brist som inte kan lösas
med beslutade investeringar. Många delar av pendeltågstrafiken indikerar
att ligga över praktisk kapacitet vilket innebär en belastningssituation där
kapaciteten sjunker på grund av en för hög beläggning per tåg.

3
4

6

5
6

Fyrstegsprincipen, Trafikverket 2019.
Nationell plan för transportsystemet 2018-2029, Trafikverket 2018.
En Bättre Sits Storregional systemanalys, Mälardalsrådet 2016.
Ibid.
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Vissa delar av järnvägssystemet kommer även i fortsättningen att vara
störningskänsligt. Om inte systemet uppfattas som pålitligt kommer
resenärerna att välja bort tåget som färdmedel. Ett störningskänsligt
system som dessutom endast trafikerar med ett fåtal turer under rusningstid är särskilt utsatt. Det finns linjer där efterfrågan inte motiverar
mer än timmestrafik i rusningstid. I dessa fall kan det behöva planeras
för en tätare trafik för att kompensera för den låga pålitligheten.

Prioriteringskriterier och konstruktionsregler
Tillämpningen av prioriteringskriterierna utgör en risk för regionaltågstrafiken då den tenderar att gynna interregional fjärrtågtrafik vid en tvist om
samma tåglägen. I princip skulle modellen i framtiden helt kunna tränga
undan all regionaltågstrafik under de tider då den behövs som allra mest.
Infrastruktur bör reserveras för regionaltågstrafik. Detta betyder att regionaltågen skulle kunna garanteras fasta avgångstider för flera år framåt, vilket
skulle kunna locka fler att pendla. Järnvägslagen ger utrymme för denna
lösning redan i dagsläget. Men lagen skulle behöva skärpas. En åtgärd
skulle vara att regeringen beslutar att regionaltågstrafik ska ha företräde på
järnvägen under de tider på dygnet då pendlingen är som störst.
Arbetspendlaren, som reser en kortare sträcka och idag värderas lägre än
den långväga resenären, behöver värderas högre i planeringen. Om detta
följdes skulle regionaltågen hamna högre upp i prioriteringen vid tvist
om tåglägen.
Nya konstruktionsregler kan leda till att punktligheten förbättras.
Dessvärre kan en följd av detta vara att antalet tåg minskar på banan.
För regionen innebär det ett mindre utbud av trafik till arbets- och
skolpendlare och därmed också mindre rörelsefrihet och valfrihet för
individen. För att konstruktionsreglerna ska fungera för regionaltågstrafiken krävs en justering av tidspåslagen på banan och avgångstiderna.
Arbetet med kapacitetstilldelning på järnväg pågår i Europa. År 2025
ska en ny gemensam process för kapacitetstilldelning i Europa (TTR)
vara implementerad.7 Processen innebär en mer långsiktig och stabil
planering av kapacitet utifrån olika segments behov (som godstrafik,
persontrafik och kollektivtrafik) i ett tidigare skede än idag. Sex år innan
trafiken ska gå ska infrastrukturförvaltare beskriva vilken kapacitet som
finns tillgänglig och egenskaperna för den. Infrastrukturförvaltaren
samlar då också in marknadens behov av kapacitet och lägger samman
med vilken trafik som gått föregående år och beskriver olika segments
behov av kapacitet i kombination med behovet av banarbeten, därefter
förfinas segmenten till kanaler som erbjuds, med undantag från det mer
kortsiktiga godstrafiksbehovet som blir ”rolling planning”.
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Tack vare
införandet av
pendlarbiljetten
Movingo finns nu
ett biljettsystem
som möjliggör en
smidig resa över
regiongränserna ur
ett ”dörr till dörr”perspektiv.

Processen har utvecklats i samarbete mellan RNE (Rail Net Europé),
FTE (Forum Train Europé) och ERFA (European Rail Freight
Association). Detta kommer att innebära en stor skillnad utifrån hur
arbetet med planering och tilldelning av kapacitet sker idag i Europa
och kommer att kräva en förändring av hela branschens sätt att arbeta.
Tre pilotstudier av godstrafik pågår på stråk München-Verona, Rotterdam-Antwerpen och Mannheim-Miranda De Ebro.8

Hela resan
Fungerande anslutningar är en förutsättning för att sprida tillgänglighetsvinster till mer perifera lägen i transportsystemet. Tack vare införandet av pendlarbiljetten Movingo finns nu ett biljettsystem som möjliggör
en smidig resa över regiongränserna ur ett ”dörr till dörr”-perspektiv.
I biljettsystemet ingår anslutningsresor med regionernas lokaltrafik.
Därmed ökar kraven på att beställarna av trafiken fortsätter arbetet med
att skapa förutsättningar för resandet genom avstämda tidtabeller. Med
syfte att ta reda på hur detta arbete fungerar i länen, och vilka brister
och återstående behov det finns, har arbetsgruppen inventerat nuläget i
Stockholm-Mälarregionen.
Sammanfattningsvis kan konstateras att anslutningar i de större städerna
oftast fungerar bra, helt enkelt för att det finns en tät trafik. På andra
änden av skalan finns busslinjer i mer glest befolkade områden där
prioriteringar behöver ske, inte sällan är det skoltider som dimensionerar
busstrafiken. Att utöver det ha turer med tågpassning är inte ekonomiskt
försvarbart i områden med lågt resandet. För boende på landsbygden
behöver andra strategier tas fram, exempelvis bättre cykelstråk eller
samåkning i bilar till närmaste bytespunkten.
Det finns fortsatt utvecklingspotential gällande informationsflödet
till bussförarna så att de får information om försenade tåg. Också
utformningen av trafikavtalen kan vara ett hinder ur ett Hela
resan-perspektiv då en del bussavtal ger incitament för punktlighet
(innebär att försenade tåg inte inväntas). Som klart största hinder för
planeringen av anslutningar identifieras Trafikverkets planeringsprocess
gällande tågtidtabellen: Beslut om fastställandet av tågtidtabellen tas
alldeles för sent (drygt 2 månader innan tidtabellsskiftet) och det är då
omöjligt att anpassa anslutningstrafik om förändringar sker sent under
tågplaneprocessen. Dessutom planeras tågtidtabellen om från grunden
årligen. I kombination med Trafikverkets prioriteringskriterier som
missgynnar lokal/regionaltåg vid kapacitetskonflikter är det därmed
praktiskt tagit omöjligt att skapa långsiktigt stabila tidtabeller för vare sig
tåg eller anslutningsbussar. Just ett stabilt mönster, en taktfast tidtabell,
underlättar planeringen av anslutningstrafiken avsevärt, se exempelvis
stora delar av pendeltågssystemet i Stockholm.
Slutligen kan det konstateras att också utformningen av stationerna som
bytespunkt spelar en viktig roll ur Hela resan-perspektivet, här saknas ett
tydligt helhetsansvar på många platser och det finns många involverade
aktörer och intressenter.
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Hur kan steg 1- och 2-åtgärder avlasta resandet
i peaktid samt utnyttja fordon och infrastruktur
bättre?
Steg 1-åtgärder är sällan användbara för att eliminera brister i transportinfrastrukturen. Kraftfulla steg 1-åtgärder är därtill svåra att genomföra
på regional nivå. Trafikverket har inte möjlighet att genomföra och
finansiera mindre steg 1-åtgärder utan ansvaret ligger hos kommuner,
regioner och privata aktörer. Det är möjligt att genomföra steg 1-åtgärder på statlig nationell nivå som skatter, avgifter eller subventioner
samt påtala behovet av genomtänkt samhällsplanering. Men genom att
Trafikverket själv saknar mandat behöver arbetet ske i samverkan med
den regionala och lokala nivån.
Steg 1-åtgärder som kan diskuteras inom En Bättre Sits är samarbeten
inom den storregionala kretsen alternativt på kommunal nivå. Åtgärdsarsenalen når dock inte in i den statliga infrastrukturplaneringen.
När det gäller steg 1-årgärder finns det vissa förutsättningar för att
etablera resonemang och föreslag i systemanalysen. Det handlar fram för
allt om strukturella brister i de nationella planeringssystemen såsom den
diversifierade statliga programportföljen. En bättre samordning kan nås
genom att använda länstransportplaneringen som ett effektivare verktyg
samt att höja budgetnivån för denna.

För boende på landsbygden behöver andra strategier tas fram,
exempelvis bättre cykelstråk eller samåkning i bilar till närmaste
bytespunkt.
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2. Brister och behov i
järnvägssystemet till 2050
I denna del följer en dokumentation av de strukturanalyser som genomförts i
processen att ta fram en ny storregional systemanalys för Stockholm-Mälarregionen.
Analyserna är genomförda inom temagruppen Storregional kollektivtrafik.
2.1 Syfte
Syftet med arbetet har varit att studera om de beslutade objekten i
nationell plan 2018-2029 kommer att klara av att ta hand om den
långsiktiga efterfrågan på resor i Stockholm-Mälarregionen samt, om så
inte är fallet, vad som då skulle krävas för tillskott i infrastrukturen för
att kunna möta efterfrågan.
Vidare har syftet varit att analysera de effekter som uppstår i takt med
att Stockholm-Mälarregionen växer och hur tillväxten påverkar den
storregionala tågtrafiken. Till det kommer de anpassningar som behöver
göras samt vilka brister som nuvarande förutsättningar i infrastrukturplaneringen ger upphov till i ett 2050-perspektiv.

2.2 Ingående förutsättningar
Det genomförda analysarbetet har utgångspunkt i flertalet gemensamma
storregionala underlag. Arbetet bygger vidare på de förutsättningar och
avvägningar som finns i ”En bättre sits storregional systemanalys 2016”.9
Underlaget för befolkningsframskrivningar kommer från ”Framskrivningar av befolkning och sysselsättning i östra Mellansverige”.10 Markanvändning för modellen kommer från ”ÖMS 2050 – samverkan kring
planering i östra Mellansverige”.11 Trafikering kommer från Trafikverkets
basprognos 2040. Beslutade infrastrukturobjekt utgår från ”Nationell
plan för transportsystemet 2018-2029”.12

2.3 Trafiknät och trafikering
Både den nuvarande förmågan att möta resenärernas efterfrågan och
den kommande kapaciteten har legat till grund för analysarbetet.
Mälardalstrafik har anskaffat 33 nya tåg, vilka successivt trafikstartats
från och med december 2019. Dessa ger en ökad sittplatskapacitet på
flera av de sträckor Mälardalstrafik trafikerar. 2026 förväntas alla 33 tåg
vara i drift.

En Bättre Sits Storregional Systemanalys, Mälardalsrådet 2016.
Framskrivningar av befolkning och sysselsättning i östra Mellansverige (Rapport 2017:2), Tillväxt- och
regionplaneförvaltningen Region Stockholm.
11
ÖMS 2050 – samverkan kring planering i östra Mellansverige (Rapport 2018:1), Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Region Stockholm.
12
Nationell plan för transportsystemet 2018-2029, Trafikverket 2018.
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Figur 2-1. Kapacitet på regionaltåg.

Utgångspunkten för analysarbetet har varit trafikeringen i Trafikverkets
basprognos för 2040. Den överensstämmer i stort med En Bättre Sits
inriktning för storregional kollektivtrafik 2030 och syftet har varit att
testa om inriktningen och basprognosen klarar av att möta den efterfrågan som förväntas 2050. Trafiken från Östergötland saknas i denna
tabell då den ingår i SJs interregionala trafik och per definition då inte är
en del av den regionala tågtrafiken.
Figur 2-2. Utbud av regionaltåg i de olika analyserna.
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2.4 Modellutfall – kapacitet
Belastningen på dagens regionala tågtrafik är ansträngd. Över
förmiddagens maxtimme är det svårt att hitta sittplatser på många
sträckor och beläggningen på tågen i relationerna Uppsala-Stockholm
och Eskilstuna-Stockholm är över tågens sittplatskapacitet. Här blir
resenärer stående långa sträckor. På sträckorna Västerås-Stockholm och
Nyköping-Stockholm kan det vara problematiskt att hitta sittplatser
under rusningstid på särskilda avgångar. Inom förmiddagens maxtimme
finns även variationer där vissa avgångar har ett högre antal resenärer och
andra ett mindre antal. Figur 2-3 visar en genomsnittlig beläggning över
hela timmen och redovisar enbart den regionala tågtrafiken. Tågtrafiken
från Östergötland är inte redovisad här då den ingår i SJs interregionala
tågsystem.
Figur 2-3. Beläggning på regionaltåg. Observera att flöden med SJ Intercity och snabbtåg Östergötland/Katrineholm-Stockholm inte omfattas.
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NULÄGE – BRISTANALYS PENDELTÅG
För pendeltågssystemen i Stockholm är situationen även den ansträngd.
Samtliga pendeltågslinjer är hårt belastade, framförallt Södertäljegrenen
från Huddinge och in mot Stockholm City. I Östergötland är nuvarande
beläggning inom kraven för en god komfort.
Figur 2-4.Beläggning på regionaltåg.
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2050 – FÖRÄNDRAD EFTERFRÅGAN PÅ RESANDE
Till 2050 förväntas befolkningen i Stockholm-Mälarregionen växa från
från dagens 4,15 miljoner till 5,7 miljoner. Detta förväntas vara drivande
för det storregionala resandet. Analyserna visar en kraftig tillväxt av
efterfrågan på storregionala kollektivtrafikresor i flertalet relationer i
Stockholm-Mälarregionen (figur 2-5). Den storregionala kollektivtrafiken är även konkurrenskraftig jämfört med bilen i många reserelationer.
Framförallt i relationerna till och från Stockholm har den storregionala
kollektivtrafiken en stark kollektivtrafikandel, där majoriteten av relationerna når över 50 procent. Vad gäller de storregionala tvärresorna så
är konkurrenskraften sämre, detta beror bland annat på en låg trafikering
och en svag infrastruktur i förhållande till vägnätet som gör att bilen blir
konkurrenskraftig i förhållande till tågtrafiken.

Figur 2-5. Uppskattad marknadsandel för kollektivtrafiken (färg) och resandeutveckling i regionaltågstrafiken fram till 2050 med beslutade
objekt samt alla En Bättre Sits-objekt. Beräkningarna utgår från Trafikverkets Basprognos 2040 (Trafikverket 2016).
Gävle
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I figur 2-6 redovisas både förändringen i efterfrågan med beslutade
investeringar (röda staplar) och förändringen i efterfrågan med alla En
Bättre Sits-objekt genomförda (blå staplar). Redan beslutade åtgärder
i nationell plan 2018-2029 tillsammans med en utvecklad trafikering
väntas få stor inverkan på det storregionala resandet, exempelvis skapar
Ostlänken en bättre koppling mellan Stockholm och Nyköping och i
förlängningen även till Norrköping och Linköping.
Resandeutvecklingen med regionaltågstrafiken förväntas bli omfattande
i ett flertal olika relationer och snitt (se figur 2-6). Relationen NyköpingVagnhärad sticker ut, men den ökningen sker från låga nivåer. I absoluta tal
är ökningen inte lika markant. Västerås-Eskilstuna förväntas få en kraftigt
ökad resandeefterfrågan både i absoluta och relativa mått. Liksom tidigare
så är det främst i stråken in mot Stockholm som tillväxten är som störst.

Figur 2-6. Resandeutveckling för regionaltåg i vissa stråk i Stockholm-Mälarregionen.

2050 beslut		

2050 beslut + En Bättre Sits-objekt
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2050 – RESANDEUTVECKLING PER STATION, PÅSTIGANDE
Den förväntade omfattande resandeökningen ger även effekter på
stationer och resecentrum i Stockholm-Mälarregionen. Framförallt
väntas en stor ökning i Nyköping efter Ostlänkens öppnande, men i
flertalet av nodstäderna i Stockholm-Mälarregionen ökar påstigande på
stationerna med över 20 procent, (se figur 2-7). Framförallt i Västerås
och Eskilstuna där potentialen för ett ökat storregionalt utbyte är stor. I
Uppsala är också ökningen stor, framförallt för att den kommer från en
redan hög nivå jämfört med övriga nodstäder (borträknat Stockholm)
i Stockholm-Mälarregionen. Detta kan innebära att stationsområdena
behöver ses över och kapaciteten på perronger och spårområden behöver
utökas tillsammans med att andra funktioner och service på stationsområdet måste förbättras.
Figur 2-7. Utveckling av påstigande per station fram till 2050.
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TILLGÄNGLIGHET
Tillgänglighet är en viktig lägeskvalitet som påverkar många delar av
samhället. I ett arbetsmarknadsperspektiv används tillgänglighet som ett
mått på marknadspotential. Minskas restiden eller nås fler målpunkter
på samma tid så ökar tillgängligheten. Fram till 2050 så ökar tillgängligheten
relativt sett mest i nodstäderna i Stockholm-Mälarregionen samt i Stockholms regionala stadskärnor. Huvudanledningen till den förbättrade
tillgängligheten är främst befolkningstillväxt och markanvändning, men
även en utvecklad storregional kollektivtrafik spelar in. Figur 2-8 visar
bland annat att Södertäljes tillgänglighet kommer att öka markant.
Detta beror dock delvis på låga utgångsvärden. Det är därför viktigt att
även fortsättningsvis verka för att förbättra Södertäljes tillgänglighet, både
till Stockholm och Sörmland.
Figur 2-8. Tillgänglighet med kollektivtrafik. Procentuell förändring av antal arbetsplatser inom 60 minuter.
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Tillgängligheten till Arlanda förväntas bli bättre fram till 2050, från
dagens 25 procent av invånarna i Stockholm-Mälarregionen som når
Arlanda på 90 minuter till ca 40 procent år 2050 (se figur 2-9). Detta
beror framförallt på befolkningstillväxten och markanvändningen, men
även på en utökad trafikering till Arlanda. Med en utvecklad storregional
kollektivtrafik utifrån En Bättre Sits målsättningar kan tillgängligheten
till Arlanda höjas så att hälften av invånarna i Stockholm-Mälarregionen
når Arlanda med kollektivtrafik inom 90 minuter.

Figur 2-9. Tillgänglighet till Arlanda flygplats.

2050:

50% av befolkningen når Arlanda inom 90 minuter
(Nuläge ca 25%)

Nuläge 2017
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KAPACITETSBRISTER 2050 – MED BESLUTADE INVESTERINGAR
OCH NUVARANDE TÅG
Med den förväntade befolkningstillväxten fram till 2050 beräknas efterfrågan på storregionala kollektivtrafikresor öka markant (se figur 2-10).
I stora delar av järnvägssystemet kommer det att vara svårt att svara upp
emot den förväntade efterfrågan. Även om antalet möjliga avgångar
ökar per timme. Samtliga linjer mot Stockholm har en beläggning över
sittplatskapaciteten på stora delar av sträckorna.

Figur 2-10. Beläggning på regionaltåg med beslutade investeringar men utan nya tåg.
Observera att flöden med SJ Intercity och snabbtåg Östergötland/Katrineholm-Stockholm inte
omfattas.

Med den
förväntade
befolkningstillväxten fram till
2050 beräknas
efterfrågan på
storregionala
kollektivtrafikresor
öka markant.
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Systemet kommer
att vara fortsatt
känsligt för
störningar på ett
flertal sträckor.

KAPACITETSBRISTER 2050 – MED BESLUTADE INVESTERINGAR
OCH NYA TÅG
Tillsammans med de beslutade åtgärderna kommer de nya Mälartågen
som sattes i trafik i tidtabellsskiftet 2020 att åtgärda de flesta mer
omfattande kapacitetsbristerna i det storregionala tågsystemet. Mer
kapacitetsstarka vagnar tillsammans med en trafikering av multade tågset
och de beslutade investeringarnas kapacitetsökningar kommer att möta
efterfrågan hos resenärerna. Beläggningen på tågen kommer i stort att
vara i paritet med nuläget. Det kommer emellertid att kvarstå vissa
brister i systemet (se figur 2-11). Främst i relationen Uppsala–Stockholm, men även Eskilstuna–Stockholm och Västerås–Stockholm. Här
når inte trafikeringen upp till en robust nivå vad gäller beläggningen
under förmiddagens maxtimme.

Figur 2-11. Kapacitetsbrister 2050 med beslutade investeringar och nya tåg.
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På det stora hela kommer systemet att vara fortsatt känsligt för störningar på ett flertal sträckor. När det kommer till de sträckor som har färre
avgångar och lägre efterfrågan innebär eventuella inställda avgångar en
stor påverkan på systemet och i de fallen bör det tas höjd för ett större
utbud av resor än vad som egentligen efterfrågas.
KAPACITETSBRISTER 2050 – PENDELTÅG MED BESLUTADE
INVESTERINGAR
För pendeltågssystemet i Stockholm är den förväntade situationen mer
alarmerande (se figur 2-12). Stora delar av pendeltågstrafiken förväntas
ligga över den praktiska kapaciteten för systemet under förmiddagens
mest belastade timme. Denna nivå innebär en kritisk situation där
kapaciteten i systemet inte kan nyttjas optimalt vilket är allvarligt.

2050 förväntas
stora delar av
pendeltågstrafiken
ligga över
den praktiska
kapaciteten för
systemet under
förmiddagens mest
belastade timme.

Figur 2-12. Kapacitetsbrister för pendeltåg 2050 med beslutade investeringar.
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Beläggningen mellan
Uppsala och
Stockholm beräknas
vara strax över

100
procent av
sittplatserna.
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KAPACITETSBRISTER 2050 – MED EN BÄTTRE SITS-OBJEKT,
BESLUTADE ÅTGÄRDER OCH NYA TÅG
De kapacitetsförstärkningar som En Bättre Sits-objekten ger upphov till
bidrar till att lösa de flesta bristerna i systemet. Dock kvarstår en hög
beläggning mellan Uppsala och Stockholm, där beläggningen beräknas
vara strax över 100 procent av sittplatserna.

Figur 2-13. Kapacitetsbrister 2050 med En Bättre Sits-objekt, beslutade åtgärder och nya tåg.
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2.5 Slutsatser
TIDIGARE BESLUT LEDER I RÄTT RIKTNING
Utgångspunkten för arbetet har varit Systemanalys 2016 och hur denna
kan vidareutvecklas i riktning mot Systemanalys 2020. I detta blir det
därför naturligt att granska redan tagna investeringsbeslut och hur de
levererar mot de framtida behov som har identifierats. Mälardalsrådets
En Bättre Sits har en lång historia av storregionalt samarbete och många
viktiga beslut har fattats gemensamt i detta sammanhang.
Det blir därför positivt när effekten av de tidigare besluten visar sig
vara korrekta och fundamentala för att på ett effektivt sätt kunna
hantera delar av de framtida brister som har identifierats i arbetet. Detta
innefattar både beslut kopplade till statens infrastrukturplanering såväl
som beslut kopplade till investeringar för de egna regionerna och den
gemensamma tågtrafiken i Mälardalstrafik. Citybanan skapar förutsättningar för en utvecklad regionaltågtrafik, även om det är en åtgärd
som framförallt påverkar pendeltågstrafiken i Stockholm. De inköpta
Mälartågen, som togs i trafik i december 2019, kommer att ha en stor
påverkan på den storregionala kollektivtrafiken och möjligheten att möta
en stigande efterfrågan på storregionala resor.

Det är centralt
att värna
Mälardalsrådets
En Bättre Sitsprocess för att
successivt ta
de steg som är
nödvändiga för att
möta utvecklingen.

VÄRNA PROCESSEN - EN STARK TILLVÄXT VÄNTAR
De behov som Stockholm-Mälarregionen står inför fram till 2050 är
omfattande. De befolkningsframskrivningar som gemensamt har tagits
fram indikerar mot en befolkningstillväxt på 32 procent. Det är därför
centralt för det gemensamma arbetet att successivt växla upp ambitionerna för de strategiska planerna och insatserna i faktisk trafik allt eftersom
efterfrågan på storregionala resor med kollektivtrafik ökar. Tillväxten i
Stockholm-Mälarregionen kommer också att leda till ett markant ökat
transportarbete för den nationella tågtrafiken samt godstågen, något som
förstärker behoven av åtgärder i systemet.
För att kunna växla upp på ett adekvat sätt är det därför även viktigt
att det pågående strategiska arbetet fortgår och att det finns en i förväg
utstakad väg för att möta framtida brister som kan uppstå. Vikten av
det arbetet kommer bara att öka allteftersom Stockholm-Mälarregionen
växer. Detta innebär att det är centralt att värna Mälardalsrådets En
Bättre Sits-process för att successivt ta de steg som är nödvändiga för att
möta utvecklingen.
SYSTEMPERSPEKTIVET I FOKUS
En viktig faktor för framgångarna i En Bättre Sits har varit systemperspektivet. Ett fokus som har flyttats från att kämpa för infrastrukturåtgärder i den egna regionen till ett fokuserat arbete på vad som är bra för
transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen. Tidigare stora och viktiga
investeringar i Stockholm-Mälarregionen, som exempelvis Citybanan,
är frukter som kommit av att ha ett systemperspektiv för regionaltågens
utveckling. Dessa har varit förutsättningar för att kunna utveckla en
attraktiv storregional kollektivtrafik.
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För att uppnå
detta behöver
samhällets olika
aktörer
tillsammans ta
ett systemansvar
och inte
suboptimera
inom sina egna
områden.

Samtidigt är det viktigt att sätta frågan om den storregionala kollektivtrafiken i sin kontext. Det är inget självändamål att utöka den storregionala tågtrafiken maximalt. Här finns en balans mellan lokala, regionala
och nationella intressen av tillgänglighet för personer och gods som är av
vikt för Stockholm-Mälarregionen. Detta perspektiv måste genomsyra
den strategiska planeringen för att rätt avvägningar ska kunna göras.
ETT SYSTEM SOM HÄNGER IHOP – HELA VÄGEN
I det lokala perspektivet är det viktigt att ta vara på den storregionala
tillgänglighet som Mälardalstrafiken ger möjlighet till. Detta innebär att
funktioner vid stationslägena exempelvis måste vara anpassade till den
förväntade mängden resenärer, att infartsparkeringar, cykelparkeringar,
service och andra viktiga funktioner i dessa områden behöver utvecklas.
På samma sätt behöver den anslutande lokala och delregionala
kollektivtrafiken anpassas och fungera sömlöst för att maximera de
positiva effekterna av de offentliga investeringarna. För att uppnå detta
behöver samhällets olika aktörer tillsammans ta ett systemansvar och
inte suboptimera inom sina egna områden. Exempel på områden där
samverkansinsatser är extra viktiga är kring bytespunkter och i trafiksystemen. Dessa är idag relativt fragmentiserade. Här behövs forum och
arbetsformer för att skapa samverkan och hitta gemensamma målbilder
och arbetssätt.
TILLGÄNGLIGHET MED KOLLEKTIVTRAFIK OCH ETT TÄTT OCH
FUNKTIONSBLANDAT STADSBYGGANDE I FOKUS
En viktig indikator i En Bättre Sits är tillgänglighet till arbetsplatser med
kollektivtrafik i Stockholm-Mälarregionen. 2050 förväntas den ha ökat
jämfört med idag. Bakgrunden är den omfattande befolkningstillväxten
som väntas i Stockholm-Mälarregionen men även med anledning av
en förbättrad och utökad kollektivtrafik. Detta innebär att fler invånare
kommer att ha bättre möjligheter att få fler arbetsplatser inom samma
tidsrymd. Utvecklingen väntas få en bättre matchningseffekt mot arbetsmarknadens behov och ger förutsättningar för företag och organisationers
tillgång till ett större utbud av kompetens. Det ger även invånarna i
Stockholm-Mälarregionen större möjligheter att hitta arbete som passar
deras kompetensområde, vilket ökar effektiviteten på arbetsmarknaden.
Förutom befolkningstillväxten och en förbättrad kollektivtrafik är även
markanvändningen och hur kommunerna i Stockholm-Mälarregionen
väljer att använda mark som är tillgänglig att exploatera en viktig faktor
som driver en förbättrad tillgänglighet till arbetsplatser med kollektivtrafik.
För att möta den förväntade befolkningstillväxten i Stockholm-Mälarregionen kommer regionens kommuner att behöva tillgodose en växande
efterfrågan med nya bostäder, kontor, service och liknande. Att bygga
en tät och funktionsblandad stad i goda kollektivtrafiklägen är viktigare
än att bygga ut och öka kapaciteten i kollektivtrafiken för att uppnå ett
hållbart transportsystem med god tillgänglighet till arbetsplatser med
kollektivtrafik.
Mycket av den förväntade befolkningstillväxten väntas lokaliseras
till Stockholms län, främst till regionens centrala delar och till de
regionala stadskärnorna. Men den relativa förändringen är inte störst
i centrala Stockholm, utan den sker mycket bredare i nodstäder i hela
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Stockholm-Mälarregionen och i de regionala stadskärnorna i Stockholms
län. På samma sätt sker de största relativa ökningarna inte i centrala
Stockholm utan även där i nodstäderna och de regionala stadskärnorna.
Utgångspunkten är dock att alla regioner kan ta hand om sin del av
den tillkommande befolkningen. Då Stockholms län har en stor del av
befolkningsökningen är det av stor vikt att regionen också planerar för
att kunna tillgodose denna med bostäder och arbetsplatser i en tät och
funktionsblandad stad i goda kollektivtrafiklägen. Detta inte minst för
att fler resor ska kunna ske med gång och cykel och på så sätt avlasta
det transportsystemet. En bristande täthet i markanvändningen får inte
ersättas med stora krav på tillgänglighet till andra platser.
GEMENSAMMA MÅLBILDER AVGÖRANDE FÖR ATT MÖTA
EFTERFRÅGAN PÅ STORREGIONAL KOLLEKTIVTRAFIK
På samma sätt som att befolkningstillväxten i Stockholm-Mälarregionen
driver en förbättrad tillgänglighet så driver den även upp efterfrågan på
resor med den storregionala kollektivtrafiken. De analyser som är gjorde
visar dock att efterfrågan på storregionala resor i Stockholm-Mälarregionen ökar snabbare än befolkningstillväxten. De investeringar som finns
planerade och den utvecklade trafiken som kommer att komma på plats
när investeringarna är gjorda bidrar alltså till en regionförstoring och en
förbättrad arbetsmarknad för de boende i Stockholm-Mälarregionen.

Med de åtgärder
som finns
planerade kan
steg tas mot en
bättre tågtrafik.
Uteblir dessa
investeringar finns
stora risker för
den storregionala
kollektivtrafiken.

Analyserna visar även att sett över hela dygnet så finns få områden där
det är problematiskt. Stora kapacitetsproblem uppkommer framförallt
i rusningstid. Att de stora kapacitetsproblemen finns i rusningen är
inte oväntat. Under rusningstiden är efterfrågan på resor generellt som
högst, i alla trafikslag. Detta ställer särskilda krav på infrastrukturen och
trafikeringen att anpassa sig efter. Fler som vill åka samtidigt innebär fler
fordonsrörelser och högre beläggning samtidigt. Den totala mängden
tåg som behövs för att kunna bedriva den storregionala trafiken ökar
samtidigt som infrastrukturen måste kunna ta emot fler avgångar.
I befintliga infrastrukturplaner finns många åtgärder som är kritiska för
att möta en växande efterfrågan på sikt men även för att kunna skapa ett
robust och redundant järnvägssystem. Nuvarande infrastrukturplaner
sträcker sig mellan 2018-2029 och för att kunna ta emot den förväntade
framtida efterfrågan är det centralt att verka för att åtgärderna i
infrastrukturplanerna verkligen genomförs. Med de åtgärder som finns
planerade kan steg tas mot en bättre tågtrafik. Uteblir dessa investeringar
finns stora risker för den storregionala kollektivtrafiken.
För att skapa synergier mellan bebyggelseutveckling, utvecklad trafikering och infrastrukturutveckling är samverkansformer och gemensamma
målbilder avgörande. Rådigheten för de olika verktygen finns inte hos en
och samma part, utan är fördelade på olika parter med olika intressen,
mål och styrning. Ska nyttan med en infrastrukturinvestering maximeras
måste investeringen samverka med investeringar i stadsbyggnad och
trafikering. Det är angeläget att markanvändningen vid stationerna är
tät och att den lokala kollektivtrafiken är anpassad till den regionala
tågtrafiken. En fortsatt samverkan mellan olika aktörer är avgörande för
att maximera nyttan av nödvändiga investeringar.
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Ett trafiksystem
som inte är
pålitligt
kommer inte
vara attraktivt för
resenärerna.

ÅTGÄRDER I BEFINTLIG INFRASTRUKTURPLAN RÄCKER INTE
FÖR ATT MÖTA EFTERFRÅGAN TILL 2050
De analyser som har genomförts visar att de objekt som finns i befintlig
infrastrukturplan inte räcker till för att möta den förväntade efterfrågan
år 2050. Kompletterande investeringar kommer att krävas för att uppnå
detta. Analyserna visar även att med kapacitetsstarkare och längre tåg
tillsammans med planerade infrastrukturinvesteringar kan många av
de brister som uppkommer i järnvägssystemet fram till 2050 hanteras.
Dock finns det vissa brister som kvarstår och dessa är viktiga att adressera
i kommande utredningar och planer. En brist som är särskilt viktigt att
lösa är relationen Uppsala-Stockholm där efterfrågan trots investeringar
i fyra spår ser ansträngd ut på sikt. Här krävs fördjupade utredningar
för att analysera hur den bristen kan lösas. I tidigare arbete inom Mälardalsrådets En Bättre Sits har en del åtgärder identifierats som exempelvis
kapacitetsförstärkning i Märsta station, Uppsala station och Arlanda
m.fl. för att maximera nyttan av det kommande fyrspåret. Som tidigare
nämnts bör dessa brister lösas på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt
för att frigöra offentliga resurser till att lösa andra brister.
FÖREBYGGANDE OCH STRATEGISKT UNDERHÅLLSARBETE
KRÄVS
Ett viktigt område att lyfta fram gällande samverkan är även mellan olika
offentliga och kommersiella aktörer som finns i transportsystemet. Detta
spänner från trafikledning och trafikering av tåg för att nyttja befintlig
infrastruktur så effektivt som möjligt, via samordning av trafik mellan
olika avtal, operatörer och regionala kollektivtrafikmyndigheter till
samverkan vad gäller ett effektivt underhåll av järnvägen så att anläggningen kan klara av en hög belastning. I den ÅVS för pendeltågstrafiken
som Trafikverket och Region Stockholm driver har detta visat sig vara
en central del för att lyckas driva trafiken och systemet på ett bra sätt.
Exempelvis kan en utvecklad trafikledning styra mot en tätare och mer
komplex användning av infrastrukturen vilket utmynnar i större nyttor
för samhället.
Även om de genomförda analyserna visar att många kapacitetsbrister går
att hantera med åtgärder i befintliga infrastrukturplaner, med trafikering
av längre tåg och med några tillkommande åtgärder så är det viktigt att
poängtera att kapaciteten i systemet ligger på gränsen och är känsligt
för störningar. Det är därför av största vikt att ett stort fokus läggs på
förebyggande och strategiskt underhållsarbete för att öka robustheten
och redundans.
Vissa delar av järnvägssystemet kommer även i fortsättningen att vara
störningskänsligt. Ett trafiksystem som inte är pålitligt kommer inte vara
attraktivt för resenärerna. Ett störningskänsligt system som dessutom
inte trafikerar oftare än enstaka turer under rusningstid är särskilt utsatt.
Det finns linjer där efterfrågan inte motiverar mer än timmestrafik i
rusningstid. Där kan det dock vara så att det behöver planeras för en
tätare trafik för att kompensera för den låga pålitligheten.
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EFTERFRÅGAN PÅ PENDELTÅGSTRAFIKEN I STOCKHOLM
Det framgår tydligt att pendeltågstrafiken i Stockholm inte kommer
att klara av att möta efterfrågan från resenärer med den trafikering som
finns i Trafikverkets basprognos 2040. För att på lång sikt kunna möta
efterfrågan visar tidigare analyser i samband med att Stockholms regionala utvecklingsplan, RUFS 2050, togs fram att det långsiktiga kravet för
att möta efterfrågan i pendeltågssystemet är att kunna trafikera det med
28 tåg per timme och riktning. Detta är idag inte möjligt då kapaciteten
i Citybanan inte medger en så extensiv trafikering. Därför är det viktigt
att regionaltågen blir en integrerad del i Stockholms kollektivtrafiksystem. Regionaltågen behövs för att avlasta pendeltågssystemet inom
storstadsområdet Uppsala-Stockholm-Södertälje och kunna erbjuda
korta restider mellan de regionala kärnorna, Arlanda, Stockholms regioncentrum och de yttre delarna av storstadsområdet. För att det ska kunna
uppnås är det även viktigt att fler regionaltågsstationer tillkommer. Här
är en regionaltågsstation i Solna/Helenelund särskilt viktig tillsammans
med en kapacitetsökning på Märsta station.
STOCKHOLM-MÄLARREGIONENS FRÄMSTA BRISTER I ETT
2050-PERSPEKTIV
Att lösa en flaskhals i ett system kan göras på flera sätt. En viktig
utgångspunkt för detta arbete är att fyrstegsprincipen för investeringar i
infrastruktur måste följas. De brister som identifieras ska lösas på ett så
kostnadseffektivt sätt som möjligt. De mest samhällsekonomiska lösningarna finns ofta i de tidigare stegen i fyrstegsprincipen. Ibland krävs
det en stor infrastrukturinvestering för att åtgärda den brist som finns,
men ofta kan kapacitetsbrister lösas på andra sätt. Det är därför centralt i
systemanalysarbetet att peka ut brister istället för åtgärder där kunskapen
om vilken lösning som på bästa sätt åtgärdar ett kapacitetsproblem.

Regionaltågen
behövs för att
avlasta pendeltågssystemet inom
storstadsområdet
Uppsala-StockholmSödertälje och
kunna erbjuda
korta restider mellan
de regionala
kärnorna, Arlanda,
Stockholms
regioncentrum och
de yttre delarna av
storstadsområdet.

I Systemanalys 2016 redovisas de starka stråken in mot Stockholm som
de tydligaste bristerna att adressera. Flertalet objekt prioriterades och
pekades också ut i dessa stråk där utfallet i nationell plan blev förhållandevis bra. Det är nu helt avgörande att objekten enligt nationell plan
2018-2029 genomförs som planerat för att åtgärda dagens omfattande
spårkapacitetsbrister. De genomförda analyserna fram till 2050 pekar
på att stråk in mot Stockholm fortsättningsvis kommer att vara de mest
kritiska att behöva åtgärda kapacitetsbrister på beroende av den tillväxt
i befolkning och storregionalt resande som förväntas. Inriktningen i
systemanalysen bör därför vara att prioritera brister och åtgärder i dessa
stråk högt. Det är av särskild vikt att studera vad som kan avhjälpas
genom att anpassa särskilda stationslägen för att kunna ta emot länge tåg
då detta skulle kunna vara en effektiv åtgärd för att möta den förväntade
framtida efterfrågan på storregionala resor.
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Stråken Uppsala-Stockholm, Västerås-Stockholm och Eskilstuna-Stockholm är de stråk där efterfrågan inte kan tillgodoses med den trafikering
som möjliggörs av nuvarande och planerad infrastruktur. Brister på dessa
sträckor bör särskilt lyftas fram i prioriteringen för Systemanalys 2020.
Att ta hand om brister i relationen Västerås-Stockholm ligger även i linje
med inriktningen att knyta samman och skapa bättre förutsättningar för
den internationella tillgängligheten till Oslo och Norge.
UTÖKNING AV DEN STORREGIONALA TÅGTRAFIKEN BEHÖVS
I de analyser som har gjorts har Trafikverkets basprognos för 2040
använts. Den överensstämmer i mångt och mycket med den långsiktiga planering för den storregionala tågtrafikens utveckling inom
Mälardalsrådets En Bättre Sits-process. Analyserna visar att det krävs
en utökning av den storregionala tågtrafiken för att möta efterfrågan
av storregionala resor fram till 2050. Det är således aktuellt att börja
studera en tredje etapp av trafikering av Mälardalstrafiken.

Brister på sträckorna Uppsala-Stockholm, Västerås-Stockholm och
Eskilstuna-Stockholm bör särskilt lyftas fram i prioriteringen för
Systemanalys 2020.
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3. Prioriteringskriterier
och konstruktionsregler
Tågtrafiken regleras i järnvägslagen, därutöver regleras kollektivtrafiken i kollektivtrafiklagen. Trafikverket är ansvarig myndighet för den långsiktiga infrastrukturplaneringen i Sverige, vilket även innebär att myndigheten håller i process och beslut när
det gäller den konkreta fördelningen av kapaciteten på järnvägen. Transportstyrelsen
svarar för tillsyn och övervakning av att regelverket följs samt prövning av tvister. De
tvister som avser kapacitetstilldelningen avgörs av Trafikverket medan Transportstyrelsen hanterar överklaganden. Det finns också regionala kollektivtrafikmyndigheter i
varje län som har en roll i planeringen av järnvägstrafiken.
Järnvägen trafikeras av olika operatörer. Trafiken kan delas upp i
persontrafik och godstrafik. Persontrafiken kan delas in i lokal, regional
och interregional. För lokaltrafik används på vissa håll begreppet pendeltågstrafik. Trafiken kan också delas i olika hastighetskategorier, snabbare
tåg finns främst i interregional trafik. På senare år har även hastigheten
för regionaltåg ökat men genomsnittshastigheten är fortfarande lägre
eftersom regionaltågssystemen har fler uppehåll.
Det finns både privata och samhällsägda aktörer. Dessa driver i vissa
fall kommersiell trafik i konkurrens. Offentliga aktörer upphandlar
samhällsorganiserad trafik av en tågoperatör. Utöver detta finns också
trafik för drift och underhåll.
Gränserna för persontrafiken flyter allt mer ihop. Den regionala trafiken
kan numera omfatta flera län, till exempel i Stockholm-Mälarregionen
eller Öresundstågen som trafikerar södra och västra Sverige. Flera
interregionala fjärrtåg tar regionala passagerare, som går av och på längs
vägen. Kommersiell och samhällsorganiserad trafik drivs sida vid sida och
ibland i konkurrens med varandra. Den samhällsorganiserade trafiken
utförs av kommersiella upphandlade aktörer.
För att trafiken på järnvägen ska fungera behövs en tidtabell. Den tid
som operatören får i tidtabellen kallas tågläge. Varje år ansöker operatörer, till Trafikverket, om de tåglägen som önskas för kommande år (se
figur 3-1).

29

Prioriteringskriterier och konstruktionsregler

Figur 3-1. Tilldelningsprocessen.

Kapacitet presenteras i
Järnvägsnätsbeskrivningen

Fastställande av tågplan

Flera operatörer ansöker
om samma tågläge.
Tvist uppstår.

EXEMPEL:
FÖRÄNDRAD
TÅGPLAN
I tågplan som gäller för
2020 ansökte Mälardalstrafik om avgångstid
14:17 från Hallsberg för
att kunna erbjuda en bra
tid för hemvändande
pendlare i riktning
Katrineholm-FlenStockholm. På grund av
fjärrtåg från Göteborg
och Värmland fick tåget
istället avgångstid 13:37
från Hallsberg. En justering på fyrtio minuter.
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Operatörer ansöker om
önskade tåglägen

Tåglägen fördelas

När önskemålen mellan två eller flera operatörer sammanfaller, måste det
justeras, jämkas och förhandlas. Ofta fungerar detta utan några större
olägenheter för operatörerna och de kan frivilligt gå med på de justeringar som föreslås. Men spårkapaciteten är begränsad och det går inte
att tillgodose alla önskemål. Särskilt på högtrafikerade linjer som västra
stambanan och för trafik nära storstadsområdena kan det uppstå tvister.
I Stockholm-Mälarregionen är konflikterna störst utmed Västra
stambanan. Regionaltågslinjen Hallsberg-Katrineholm-Stockholm
drabbas i varje tågplan av avvikande tåglägen med tidspåslag på grund av
förbigångar eller tidslägen som avviker mot det ansökta. Detta innebär
att avgångstiderna i tidtabellen får stora justeringar och avgångar kan i
värsta fall utebli.
Avvikelserna och bristerna kan även få till konsekvens att kostnaderna
och intäkterna påverkas negativt med ett ökat ekonomiskt underskott
i trafiken som följd. Tidspåslag eller justeringar påverkar generellt alla
tågsystem.
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Enligt järnvägslagen kan tvisten lösas med hjälp av avgifter eller i
enlighet med prioriteringskriterier som medför ett samhällsekonomiskt
effektivt utnyttjande av infrastrukturen. Trafikverket har valt det senare.
För att beräkna den samhällsekonomiska nyttan används en kalkylmodell. Det tåg som ger den största förlusten, prioriteras i fördelningen och
får därmed det ansökta tågläget.
En operatör som är missnöjd med utfallet av bedömning i tvisten kan
överklaga Trafikverkets beslut till Transportstyrelsen. Transportstyrelsens
beslut kan överklagas till förvaltningsrätt. Det är inte många mål som
har varit uppe till prövning (<10). De har handlat om konflikthantering
innan beslut om tågplan och om berörda järnvägsföretag behandlats på
ett likvärdigt sätt. De flesta tvister avgörs genom frivillig jämkning.13

3.1 Kritik mot prioriteringskriterier
Det finns en omfattande kritik mot Trafikverkets hantering av processen.
Kalkylmodellen som Trafikverket använder får kritik av Järnvägsutredningen då Trafikverket inte kan beräkna vilka tågplaner som är
mest effektiva för samhället utan endast väga ett tåg mot ett annat.14
Bristerna i Trafikverkets modell riskerar att särskilt drabba regionaltågstrafiken. Kalkylen bygger på operatörernas egna schabloniserade
uppgifter om antal resenärer och deras tidsvärdering. Uppgifter som
dessutom riskerar att bli inaktuella eftersom bedömningen görs ett år
innan tågläget ska nyttjas.

Trafikverkets
kalkylmodell tar
inte hänsyn till
det samhällsekonomiska
värdet av ett
större fungerande
kollektivtrafiksystem.
Exempelvis
Mälardalstrafiks
system med tät,
regelbunden
kollektivtrafik för
arbetspendling
i StockholmMälarregionen.

På det sätt som regelverket tillämpas prioriteras interregionala fjärrtåg
nästan alltid högre än regionaltåg när kapacitetsbrist uppkommer.
Modellen tar inte hänsyn till det samhällsekonomiska värdet av ett
större fungerande kollektivtrafiksystem. Exempelvis Mälardalstrafiks
system med tät, regelbunden kollektivtrafik för arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen, som går på fasta klockslag och som har fungerande
anslutningar. Det kan behövas justeringar från ett år till ett annat som
ger stora konsekvenser långt ut i nät och anslutningar för annan regional
kollektivtrafik. Ett annat exempel är att regionaltåg kan få ett avvikande
tågläge vissa dagar eller perioder, eftersom en del fjärrtåg bara går vissa
dagar i veckan eller kortare säsong.

13
14

Kapacitetstilldelning på järnväg, Transportstyrelsen 2016.
Järnvägsutredningen SOU 2015:110
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Figur 3-2. Modellens värdering mot den faktiska nyttan av att köra ytterligare snabbtåg på
samma sträcka. Källa: Tågplan 2014 av Martin Sandberg, 2014.

Modellen värderar inte heller marginalnyttan av tillkommande snabbtåg.
Diagrammen nedan kommer från en föreläsning av tilldelning på Västra
stambanan inför Tågplan 2014 av Martin Sandberg (se figur 3-2).15
Den konkreta effekten blir då att regionaltågen inte kan köras på den
tidtabell som önskas. Det faktum att det ofta på förhand går att avgöra
vilket tåg som i Trafikverkets kalkylmodell kommer att tilldelas högsta
värde innebär också att organisatörer och operatörer väljer att jämka
under tidigare steg i processen istället för att driva konflikten till dess
yttersta spets. Det innebär att det fåtaliga antalet tvister till Trafikverket
samt överklaganden till Transportstyrelsen och förvaltningsrätt inte är en
rättvisande mätare på hur systemet fungerar. De flesta beslut fattas innan
det blir aktuellt med en tvistelösning där utfallet är möjligt att överklaga.
En mer omfattande genomgång av systemets brister följer längre fram i
rapporten.
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Tågplan 2014, Martin Sandberg, 2014
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REGIONALTÅGSTRAFIKEN ÖKAR
Regionaltågsresandet har ökat med nästan 200 procent sedan 1990.
Jämförande siffra för fjärrtrafiken är endast 34,4 procent (se figur 3-3).16
Figur 3-3. Regionaltågsresandet, ökning i procent. Källa: Järnvägsutredningen, SOU 2015:110.

Regionaltågstrafiken kommer att fortsätta utvecklas. Regionaltågen
binder ihop städer och ger invånarna i Stockholm-Mälarregionen
en vidgad marknad för boende och arbete samt förutsättningar och
utveckling för näringslivet. Med utgångspunkt i den befolkningstillväxt
och den nybyggnation i Mälardalen som förväntas ske, kommer det att
finnas både underlag till och efterfrågan på fortsatt snabb expansion
av regionaltågstrafiken i regionen. Kan inte efterfrågan mötas riskerar
följden att bli försämringar i hållbarhet och livskvalitet samt både
samhällsekonomiska och företagsekonomiska förluster. Resenärerna har
behov av regelbundenhet, turtäthet och stabilitet för att vilja och våga
arbetspendla. Näringslivet har behov av långsiktighet och tillförlitlighet
för att våga investera i verksamhet och arbetsplatser.
Mälardalstrafiks satsning på ett nytt tågsystemet är en stark samhällsekonomiskt samt samhällsnyttig motiverad satsning för förbättrad
kollektivtrafik i storregionen Stockholm-Mälarregionen. Men det ökar
också behovet av kapacitet och tåglägen i för pendlarna ändamålsenliga
tider. Detta kommer i sig att skärpa konkurrensen om attraktiva tåglägen.
Tillämpningen av prioriteringskriterierna utgör en risk för regionaltågstrafiken då den generellt gynnar interregional fjärrtågtrafik vid en tvist om
samma tåglägen. I princip skulle modellen i framtiden helt kunna tränga
undan all regionaltågstrafik under de tider då den behövs som allra mest.

16

Järnvägsutredningen (SOU 2015:110).
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3.2 Förslag till lösningar

Arbetspendling
är den
resandekategori
som utöver att
vara nödvändig
för samhällets
funktioner och
näringslivets
konkurrenskraft,
även är mest
känslig för
tidspåslag och
avvikelser i
tidtabellen.

Att föra samman trafiken i kanaler, fördefinierade tidsperioder där ett
visst trafikslag ges högsta prioritet skulle underlätta för regionaltågstrafiken. Regionaltågstrafiken skulle kunna ges bättre förutsättningar
med garanterade avgångstider och styva tidtabeller, dessutom hållbara
över längre tidsperioder än ett år. Trafikverket kan ha möjlighet att ta
steg (i så fall små steg) i den riktningen redan inom ramen för gällande
lagstiftning.
Transportstyrelsen menar att ”järnvägslagen ger vissa möjligheter för
infrastrukturförvaltare att reservera infrastruktur för en särskild typ av
trafik, att dela upp tilldelningen i olika marknadssegment och att tilldela
fleråriga optioner på kapacitet i form av ramavtal.”17 Detta betyder att
regionaltågen skulle kunna garanteras fasta avgångstider för fler än ett år
i taget. Men myndigheten konstaterar också att ingen av dessa möjligheter tillämpas i någon större utsträckning av Trafikverket.
Ett annat alternativ är att förändra de samhällsekonomiska kalkylerna så
att dessa ger större ekonomiskt värde för arbetspendling, som egentligen
är den resandekategori som utöver att vara nödvändig för samhällets
funktioner och näringslivets konkurrenskraft, även är mest känslig för
tidspåslag och avvikelser i tidtabellen. Värdet för arbetspendlaren bör
minst vara i nivå med värdet för den långväga resenären.
Järnvägsutredningen föreslår också en större mer övergripande åtgärd,
nämligen att regeringen tar ställning till vad järnvägen ska användas till.
”En följd av sådana överväganden kan vara beslut om att viss trafik har
prioritet framför annan trafik på en viss bana eller en viss tid på dygnet.18
Ramavtal mellan Trafikverket och enskilda operatörer har framförts som
en tanke på att ge mer långsiktiga och stabila förutsättningar för tågtrafik. Trafikverket analyserade under perioden 2010-2013 möjligheterna
till användning av ramavtal i Sverige efter de förutsättningar som då
gällde. Branschföreningarna ställde sig i april 2013 negativa till Trafikverkets förslag till modell och process för ramavtal, och anförde att de ansåg
att Trafikverket inte skulle fortsätta utvecklingsarbetet kring ramavtal.19
Den främsta invändningen mot ramavtal var att det med den lagstiftning
som då gällde inte var möjligt för Trafikverket att garantera ett tågläge
från ett år till ett annat. Trafikverket konstaterade i ett PM 2017 att
även med de förändringar av lagstiftningen som gjorts sedan 2013 har
förutsättningarna att använda ramavtal inte ändrats nämnvärt. Prioriteringskriterierna i tågplaneprocessen innebär att om ett givet tågläge
utmanas av en annan aktör, måste det samhällsekonomiskt effektiva
utnyttjandet prövas och tågläget tilldelas det som värderas högst. Detta
oavsett vad som sägs i ett flerårigt ramavtal. Men Trafikverket konstaterar
samtidigt att med en förändrad lagstiftning, till exempel att reglerna

Transportstyrelsen: Kapacitetstilldelning på järnvägen, Transportstyrelsen 2016
Järnvägsutredningen, SOU 2015:110
19
Ramavtal kring infrastrukturkapacitet - en möjlighet eller inte?, Trafikverket 2017.
17
18
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kring kapacitetstilldelning ändras väsentligt, ”skulle kanske tecknande
och användande av ramavtal få en helt annan betydelse”.20
Slutsatsen är att en modell med mer av kanaltrafik skulle vara möjlig att
införa i Sverige under gällande lagstiftning. Men då det inte finns några
planer för detta krävs istället förändringar i järnvägslagen. Lagens regler
om prioritering av trafik bör ändras så att det framgår om och när Trafikverket ska komplettera tilldelningsmodellen med fördefinierad trafik.
Det finns utredningsförslag på ny lagstiftning från Sverigeförhandlingen
och Järnvägsutredningen.

Figur 3-4. Lagstiftningsprocessen. Källa: Järnvägsutredning , SOU 2015:110.

LAGSTIFTNINGSPROCESSEN

Det är riksdagen som beslutar om nya lagar eller ändringar i befintlig lagstiftning. Nästan alltid sker
det efter förslag från regeringen (proposition). Även riksdagsledamöterna kan lämna egna förslag
(motion). Men det är mera sällan ett motionsförslag direkt leder till ett faktiskt beslut om ny lagstiftning. Om riksdagen vill ha en ny eller förändrad lagstiftning gör man oftast ett uttalande och beställer
ett förslag från regeringen. Bilden nedan skissar lagstiftningsprocessen och de steg som föregår och
kommer efter en proposition. Bilden kommer från Järnvägsutredningen men gäller generellt.

Processen börjar i regel med en utredning. Idag sker det oftast genom att regeringen tillsätter en
särskild utredare, som självständigt tar fram och värderar ett förslag utifrån de direktiv som hen har
fått av regeringen. Regeringen har även möjligheten att ta fram en utredning i regeringskansliet.
Sverige har ett grundlagsfäst beredningstvång i lagstiftningsprocessen. Det innebär att regeringen
måste inhämta synpunkter från berörda innan man tar beslut i ett ärende (RF 7:2). Efter att en
utredning har lämnats skickar regeringen den ofta på remiss till berörda myndigheter och andra
intressenter.
Efter remissen fortsätter beredningen i regeringskansliet. En lagrådsremiss tas fram som innehåller
den lagstiftning som kommer att föras fram till riksdagen. Lagrådet ska granska bland
annat hur den nya lagstiftningen förhåller sig till grundlagen och till andra befintliga lagar. Lagrådets
yttrande är rådgivande och det händer ibland att regeringen gör en annan bedömning än Lagrådet
och går fram med sitt förslag trots att avstyrkande därifrån. Efter Lagrådsyttrandet tar regeringskansliet, under ansvarigt statsråd, fram ett förslag till proposition. Beslut om att gå fram med en proposition till riksdagen tas av hela regeringen gemensamt. Därefter överlämnas lagförslaget till riksdagen.
Beslut om att gå fram med en proposition till riksdagen tas av hela regeringen gemensamt.

20

Ibid.
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3.3 Nya konstruktionsregler
Konstruktionsregler används för att öka robustheten på banan. De
påverkar därmed utbudet av kapacitet på banan. Om tågen måste avgå
med långa mellanrum får det plats färre tåg på banan och följden blir då
att det blir färre avgångar till resenären.
Nedan följer de regler som tagits fram av Trafikverket för Södra stambanan21
och Västra stambanan22 och som ska efterföljas i planeringen både på lång
och kort sikt. Ett förbehåll är att vissa anpassningar kan behöva göras ad hoc.
• Förbigångar på motsatt sida på dubbelspåret där tåget måste korsa
motriktat spår får endast planeras in om det finns tillräckligt med plats
på det motriktade spåret. Det ska finnas en lucka i trafiken på minst 3
minuter både på väg in till förbigångsspåret och på väg ut från spåret.
• Kommande planerade hastighetsnedsättningar ska diskuteras och tas
hänsyn till med gångtidstillägg då det bedöms rimligt. Detta gäller
även frekvent återkommande nedsättningar som förekommer på banan
inkl. servicefönster.
• Hänsyn ska tas till korsande tågvägar som uppstår i tågplan. Korrekta
spåranvändningsplaner ska göras i god tid innan fastställelse, gärna i
samråd med trafikledningen.
• Det är inte tillåtet att lägga in stora negativa gångtidstillägg
• Befintliga riktlinjer för tågplanekonstruktion ska gälla som regler
angående nodtillägg och headwaytid (med undantag för långväga
persontåg som får ett nytt nodupplägg). Det ska dock påpekas att de
gångtidstillägg som läggs på grund av sidotågväg med mera inte ska
räknas samman som nodtillägg.
• Långväga persontåg som går merparten av sträckan mellan Stockholm och
Malmö måste följa mer detaljerade krav på var nodtilläggen ska placeras.
• I kritiska punkter (vissa förspecificerade platser, där två tåg interagerar
på ett visst sätt) måste det vara minst 5-6 minuters headway mellan
tågen. Detta krav är ett komplement till det generella headwaykrav
som anges i TRV 2016/831 – Riktlinjer täthet mellan tåg. Det dokumentet anger minsta tillåtna headway, en headway som ytterligare kan
kravställas för att förbättra robustheten i tågplan.
• De planerade uppehållstiderna för framförallt långväga persontåg måste
överensstämma bättre med den faktiska uppehållstiden. Inga uppehåll
för snabbtåg får vara kortare än 2 minuter och på vissa driftplatser
borde 3 minuters uppehållstid användas. Principen med avgång=ankomst
är att föredra för att möjliggöra avgång så snart som möjligt.
• Tågplanen ska i största möjliga mån skapas utifrån de ovanstående
reglerna. I undantagsfall kan det dock krävas några sekunders avvikelse
från reglerna för att få ihop en rimlig plan. De tillåtna avvikelserna är
10 % av en minut vilket ger värdena:
o Maximalt tillåtet negativt gångtidstillägg är -6 sekunder.
o Maximalt antal sekunder man kan frångå reglerna om gångtidstillägg/
headwaymarginal är 6 sekunder, till exempel vid en förbigång kan man
i undantagsfall låta det vara 2 minuter och 54 sek istället för 3 minuter.

21

36

22

Nya konstruktionsregler på Södra Stambanan, Trafikverket 2018.
Nya konstruktionsregler på Västra stambanan, Trafikverket 2019.
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3.4 Analys av de nya konstruktionsreglerna
Mälardalstrafik har analyserat hur de nya konstruktionsreglerna påverkar
den storregionala tågtrafiken. De nya konstruktionsreglerna påverkar den
storregionala tågtrafiken. Trafikverket menar att det finns utrymme att
göra vissa undantag av reglerna. Dock kan dessa vara svåra att få gehör
för i den verkliga planeringsprocessen.
BRISTANDE LYHÖRDHET OCH DIALOG FRÅN TRAFIKVERKET
FÖR KOLLEKTIVTRAFIKENS SYNPUNKTER
Kollektivtrafiksystemet är grunden för att klara nationella och regionala mål
för transportsystemet. Konstruktionsregler som innebär färre tåglägen, längre
restider och ökade kostnader riskerar motverka och hämma en fortsatt och
nödvändig utveckling av trafiksystem för arbets- och övrigt vardagsresande.
Svensk kollektivtrafik med flera har bland annat i remissyttrande till
Trafikverket för JNB 2020 påtalat bristerna i nya konstruktionsregler
och dess konsekvenser för den regionala tågtrafiken.23 Kritik har
även framförts över bristande samrådsprocess och att framtagande
av reglerna inte har tagits fram i nära samråd med kollektivtrafikens
representanter. Konstruktionsreglerna både för Södra stambanan och nu
Västra stambanan borde ha utarbetats i en konkret dialog med berörda
kollektivtrafikansvariga innan dessa fastställts.
RIMLIGA OCH OÖNSKADE TIDSTILLÄGG
Kritik riktas mot att den marginaltid Trafikverket lägger på för till
t.ex. möten med andra tåg ute på banan är för stor. Persontågsupplägg
för korta distanser har i de flesta fall redan mer marginaltid inbyggt i
körplanerna. Att lägga på extra tidspåslag för regionaltågen varje dag för
att höja punktligheten för fjärrtågen enstaka dagar bör betraktas som
irrationellt och samhällsolönsamt.
Det finns även kritik mot att tidspåslagen alltid avrundas uppåt till
jämnt minuttal i tågplanekonstruktionen det vill säga att 0-59 sekunder
avrundas till en minut. Dessa avrundningar kan även på en ganska kort
sträcka snart bli ett antal minuter. Det är därför viktigt att tågplanekonstruktörerna ges utrymme att balansera dessa avrundningar både uppåt
och nedåt för att det totala tidspåslaget inte ska bli större än nödvändigt.
ÖKAD HEADWAY
Trafikverket anger att headway (antalet minuter mellan två tåg) ska öka.
Ökad headway innebär i praktiken att antalet möjliga planerade tåglägen
minskas. I en tid där en ökning av antalet regionala tåg är nödvändigt
för att möta nationella och regionala mål för transportsystemet är dessa
åtgärder olyckliga och hämmar tillväxten.
För kritiska sträckor med många tåg brukar en generell åtgärd vara att
kunna köra tågen med kort intervall. För sträckan Katrineholm-Flen
som ”getingmidja” bör tillåten intervall snarare kortas för att utnyttja
kapaciteten på bästa sätt, eventuella marginaler bör snarare läggas före
eller efter denna sträcka snarare än inför densamma.

23

Remissvar Järnvägsnätbeskrivning 2020, Svensk kollektivtrafik 2018.
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Förslaget till
lösning är att
regionaltågen
garanteras fasta
avgångstider för
flera år framåt,
vilket skulle
kunna locka
fler att pendla.

KRITISKA PUNKTER - REGELN MINSTA AVSTÅND VID
FÖRBIGÅNG
Trafikverkets bakgrundsbeskrivning fokuserar till stor del på att det är
regional- eller pendeltåg som är problemet snarare än en bild av att det
är fjärrtågen som kommer in med förseningar. Detta för att regional- och
pendeltåg kör o lägre hastighet och anses därför hindra fjärrtåget från
att köra i full hastighet om fjärrtåget i försenat läge hamnar bakom ett
pendel-eller regionaltåg. För att komma till rätta med detta får regionaltåget i vissa lägen vänta kvar vid en station eller på sidospår och invänta
ett försenat fjärrtåg för att sedan ligga bakom det på banan.
Kritik riktas mot att ha fyra-fem minuter i headway då ett regionaltåg
som väntat på ett försenat fjärrtåg och måste starta t.ex. fem minuter
efter fjärrtåget ganska snabbt p.g.a. hastighetsskillnaderna hamnar sju
minuter efter fjärrtåget. De angivna kraven på fyra-fem min headway
bör därför omarbetas och generellt kortas.
Det är mer rationellt för spårkapaciteten att kunna starta nära framförvarande tåg än att stå kvar på en station för att uppfylla kravet på
ökat avstånd mellan tågen och därmed hamna närmare bakomvarande
tåg. Det är i sådana fall lämpligare att flytta tidspåslaget från reglering
på station till ut på linjen så att marginalen kan användas längre fram i
tågets färd.

3.5 Slutsats
Tillämpningen av prioriteringskriterierna medför en risk för regionaltågstrafiken då den tenderar att gynna interregional fjärrtågtrafik vid
en tvist om samma tåglägen. I princip skulle modellen i framtiden helt
kunna tränga undan all regionaltågstrafik under de tider då den behövs
som allra mest.
Av de förslag till lösningar som presenterats i denna rapport föreslås att
infrastruktur reserveras för regionaltågstrafik. Detta betyder att regionaltågen skulle kunna garanteras fasta avgångstider för flera år framåt, vilket
skulle kunna locka fler att pendla. Järnvägslagen ger utrymme för denna
lösning redan i dagsläget. Men lagen skulle behöva skärpas. En åtgärd
skulle vara att regeringen går in och beslutar att regionaltågstrafik ska ha
företräde på järnvägen under de tider på dygnet då pendlingen är som
störst.
Att arbetspendlaren värderas högre i Trafikverkets kalkylmodell föreslås
också som en värdefull lösning. Då skulle regionaltågen hamna högre
upp i prioriteringen vid tvist om tåglägen.
Nya konstruktionsregler kan leda till att punktligheten förbättras. Dock
som påföljd att det kör färre tåg på banan. För regionen innebär detta
ett mindre utbud av trafik till arbets- och skolpendlare och därmed
också mindre rörelsefrihet och valfrihet för individen. För att konstruktionsreglerna ska fungera för regionaltågstrafiken krävs en justering av
tidspåslagen på banan och headwaytiden.
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3.6 Fortsatt arbete
Svensk kollektivtrafik kommer att driva frågan om prioriteringskriterier
och nya konstruktionsregler nationellt. Mälardalstrafik deltar i detta
forum.
Vidare föreslås en fortsatt opinionsbildning genom Mälardalsrådets
En Bättre Sits-process. Samt direkt genom Stockholm-Mälarregionens
förtroendevalda i organ som arbetar med trafikfrågor och som kan
framföra de utmaningar som omnämns i denna rapport till företrädare
på nationell nivå. Förslagsvis belyses frågorna ut ett regionalutvecklande
perspektiv där regionaltåg lyfts fram som en förutsättning för arbets
pendling mellan städer.

2025
ska en ny gemensam
process för
kapacitetstilldelning
i Europa (TTR) vara
implementerad.

Arbetet med kapacitetstilldelning på järnväg pågår i Europa. År 2025
ska en ny gemensam process för kapacitetstilldelning i Europa (TTR)
vara implementerad.24 Processen innebär en mer långsiktig och stabil
planering av kapacitet utifrån olika segments behov (som godstrafik,
persontrafik och kollektivtrafik) i ett tidigare skede än idag. Sex år
innan trafikstart ska infrastrukturförvaltare beskriva vilken kapacitet
som finns tillgänglig och egenskaperna för den. Infrastrukturförvaltaren
samlar då också in marknadens behov av kapacitet och lägger samman
med vilken trafik som gått föregående år och beskriver olika segments
behov av kapacitet i kombination med behovet av banarbeten, därefter
förfinas segmenten till kanaler som erbjuds, med undantag från det mer
kortsiktiga godstrafiksbehovet som blir ”rolling planning”.
Processen har utvecklats i samarbete mellan RNE (Rail Net Europé),
FTE (Forum Train Europé) och ERFA (European Rail Freight
Association). Detta kommer att innebära en stor skillnad utifrån hur
arbetet med planering och tilldelning av kapacitet sker idag i Europa
och kommer att kräva en förändring av hela branschens sätt att arbeta.
Tre pilotstudier av godstrafik pågår på stråk München-Verona, Rotterdam-Antwerpen och Mannheim-Miranda De Ebro.25

24
25

RailNetEurope 19 maj 2019.
Ibid.
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4. Hela resan
I detta avsnitt görs en inventering ur ett ”Hela resan”-perspektiv, d.v.s. fokus ligger på
en analys av anslutningar mellan främst tåg och buss i länen i Stockholm-Mälarregionen. Fungerande anslutningar är en förutsättning för att sprida tillgänglighetsvinster
till mer perifera lägen och har därmed också en viktig social funktion.

I denna rapport görs en inventering ur ett ”Hela resan”-perspektiv, d.v.s.
fokus ligger på en analys av anslutningar mellan främst tåg och buss i
Stockholm-Mälarregionen. Fungerande anslutningar är en förutsättning
för att sprida tillgänglighetsvinster till mer perifera lägen och har därmed
också en viktig social funktion.
Med en fungerande reskedja från dörr till dörr minskas bilberoendet.
Tack vare införandet av pendlarbiljetten Movingo finns nu ett
biljettsystem som möjliggör en smidig resa över regiongränserna ur ett
”dörr till dörr”-perspektiv. I biljettsystemet ingår anslutningsresor med
regionernas lokaltrafik. Därmed ökar kraven på att beställarna av trafiken
fortsätter arbetet med att skapa förutsättningar för resandet genom
avstämda tidtabeller. För att inventera hur detta arbete fungerar i länen
har en kort enkät med ett antal frågeställningar skickats till planerare i
Regionerna Uppsala, Stockholm, Västmanland, Örebro, Sörmland samt
Östergötland.
SAMMANFATTNING AV ENKÄTSVAR
Sammanfattningsvis kan konstateras att anslutningar i de större städerna
oftast fungerar bra, helt enkelt för att det finns en tät trafik. På andra
änden av skalan finns busslinjer i mer glest befolkade områden där
prioriteringar behöver ske, inte sällan är det skoltider som dimensionerar
busstrafiken. Att utöver det ha turer med tågpassning är inte ekonomiskt
försvarbart i dessa områden med lågt resande. Av samma anledning
inväntar man idag bara i undantagsfall försenade tåg, helt enkelt för att
detta skulle leda till sämre attraktivitet för lokala resbehov som trots allt
är den största resenärsgruppen på landsbygden i dagsläget.
Det finns fortsatt utvecklingspotential gällande informationsflödet
till bussförarna samt utformningen av avtalen (målkonflikt mellan
Hela resan-perspektivet och punktlighet). Som klart största hinder för
planeringen av anslutningar identifieras Trafikverkets planeringsprocess
gällande tågtidtabellen: Beslut om fastställandet av tidtabellen tas alldeles
för sent, dessutom måste tågtidtabellen göras om från grunden årligen.
I kombination med Trafikverkets prioriteringskriterier som missgynnar
regionaltåg är det därmed praktiskt tagit omöjligt att skapa långsiktigt
robusta tidtabeller för vare sig tåg eller anslutningsbussar.
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ENKÄTFRÅGA: NÄR DET GÄLLER ANSLUTNINGAR
TILL/FRÅN TÅGEN, HUR MYCKET HÄNSYN TAS DET IDAG VID
PLANERINGEN AV BUSSTRAFIKEN?
I samtliga län tas principiellt hänsyn till anslutningar till/från tågen, men
i praktiken krävs prioriteringar. Anslutningarna fungerar bäst i länen
med egna pendeltågssystem där väl fungerande anslutningar har hög
prioritet. Detta underlättas av enklare planeringsförutsättningar (egna
spårsystem) och oftast en taktfast tidtabell.
SL-trafiken är i regel mycket tät, något som åtminstone i rusningstid
medför att man alltid har en anslutning inom maximalt en kvart. På
samma sätt finns det bra förutsättningar ur ett Hela resan-perspektiv
även i övriga större städer i Stockholm-Mälarregionen med bra stadstrafik.
På busslinjer med begränsat utbud måste prioriteringar ske, det är
omöjligt att tillgodose samtliga tåg och riktningar. Ibland är det inte ens
möjligt att prioritera tåganslutningar utan behoven på främst landsbygden styrs i mångt av mycket av skoltider, andra anslutningar eller
andra större lokala resmål. Även tåglinjer med oregelbunden tidtabell
är svåra att planera för, det skulle riskera att göra busstrafiken mindre
ändamålsenlig och attraktiv för lokala resbehov och dessa är trots allt den
största resenärsgruppen på landsbygden i dagsläget.

Ambitionen
att förbättra
anslutningstrafiken
finns i alla län.
I praktiken
begränsas dock
möjligheten
inte sällan av
nödvändiga
prioriteringar.

ENKÄTFRÅGA: VILKA TÅG PRIORITERAS VID PLANERING
AV BUSSANSLUTNINGAR?
Länen med välutvecklade pendeltågssystem (Stockholm, Uppsala och
Östergötland) prioriterar sina egna pendeltåg. Ingen större hänsyn tas
till regionaltåg, men turtätheten ger ändå god matning till och från
regionaltågen. I Stockholm matar busstrafiken även till tunnelbanan och
annan spårtrafik. Örebro, Västmanland och Sörmland däremot försöker ta
hänsyn till regionaltågen. I Katrineholm även till fjärrtågen (SJ:s snabbtåg).
ENKÄTFRÅGA: VILKA MER ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR
MÅSTE FINNAS FÖR ATT ANSLUTNINGAR SKA FUNGERA BRA?
VAD BEHÖVER BLI BÄTTRE FÖR ATT UNDERLÄTTA PASSNING?
Ambitionen att förbättra anslutningstrafiken finns i alla län. I praktiken
begränsas dock möjligheten inte sällan av nödvändiga prioriteringar
framför allt i landsbygdstrafiken. Många linjer måste samordnas
med andra uppdrag, i annat fall ingen effektiv busstrafik möjlig. En
teoretisk lösning på problemet skulle kunna vara stand-by bussar vid
järnvägsstationerna som rycker in efter behov då tågen är sena, på så
sätt suboptimeras inte den ordinarie busstrafiken utifrån eventuella
tågförseningar. Stand-by bussar medför dock en mycket hög kostnad
som måste hanteras.
Samarbete och trafikledning verkar också vara framgångsfaktorer. Ett
exempel på ett väl fungerande helhetssystem har lyfts, i detta fall var en
gemensam radiokanal, gemensam trafikledning och gemensamt avtal för
buss och tåg samt ett starkt engagemang för trafiken framgångsfaktorerna.

41

Hela resan

Tågtidtabellen
planeras om från
grunden varje år.
I stråk med mycket
långväga trafik,
utöver den egna
regionaltågstrafiken, är det
praktiskt tagit
omöjligt att skapa
långsiktigt robusta
tidtabeller för
vare sig tåg eller
anslutningsbussar.

I Stockholm utgör trängselproblematiken en problembild när anslutningar ska planeras i och med att kapaciteten är ansträngd på många
terminaler. Exempelvis finns ett behov av att skapa fler bytesplatser.
Optimeras infrastrukturen finns en potential att jobba mer aktivt med
att styra matartrafiken mot specifika tåg för att på så sätt matcha in
bättre mot/från tåg med ledig kapacitet.
Vidare anförs att även avtalen mellan beställare och operatör kan hämma
väl fungerande anslutningar i och med att många avtal ställer tuffa
krav på punktlighet. Hela resan perspektivet har då inte störst prioritet.
Även avseende mer tekniska aspekter finns en del bekymmer. Det tycks
saknas verktyg och metoder för konsekvent uppföljning av anslutningar
för avtal som innehåller sådana krav. En fungerande information om
förseningar till bussförarna utgör en annan viktig förutsättning som har
nämnts av många.
De flesta synpunkter kretsar dock kring planeringen av tågtidtabellen.
Rent generellt kan konstateras att taktfastheten i trafikupplägget är en
nyckelfaktor som gör att logistiken i busstrafiken fungerar. En upprepande systematik i tidtabeller kan skapas som ger samma anslutningsmöjligheter varje avgång. Förutsättningar för att skapa ett sådant system
finns dock inte och länen är överens om att dagens planeringsprocess
för tågtidtabellen är det största hindret för en effektiv och väl fungerande planering av bussanslutningar. Tågtidtabellen planeras om från
grunden varje år. I stråk med mycket långväga trafik, utöver den egna
regionaltågtrafiken, är det praktiskt tagit omöjligt att skapa långsiktigt
robusta tidtabeller för vare sig tåg eller anslutningsbussar. Trängseln
på exempelvis Västra stambanan har även krävt en del anpassningar av
några regionaltåg till en del fjärrtåg som bara går vissa dagar i veckan.
Detta resulterar i att ett och samma regionaltåg kan få olika avgångs-/
ankomsttider beroende på veckodag, något som omöjliggör en effektiv
planering av anslutningar. Ett liknande problem är att ett och samma
tåg kan få flera varianter under året, det är inte ovanligt med en vår-, en
sommar- och en höstvariant. Även här kan anpassningar till fjärrtågstrafiken ligga bakom, men ofta orsakas det också av banarbeten.
Det kanske största problemet är ändå att Trafikverket så sent som i
september fastställer tågplanen, dvs. cirka två och en halv månad innan
tidtabellsskiftet för buss och tåg. Visserligen är oftast principerna för en
tågtidtabell kända redan under våren och sommaren och busstidtabellen
planeras därefter. Blir det däremot ändringar sent i processen, t.ex. om
Trafikverket i september tilldelar tåglägen med andra avgångstider,
hinner busstidtabellen inte alltid att anpassas.
Generellt sett har komplexiteten ökat de senaste åren p.g.a. en allt
större efterfrågan på kapacitet. Dagens planeringsprocess (enligt ovan) i
kombination med Trafikverkets prioriteringskriterier (lägre prioritet för
regionaltåg och vissa pendeltåg) utgör därmed ett hinder för en effektiv
och långsiktig planering ur ett Hela resan-perspektiv. En stabil tågtidtabell med knutpunktstänk skulle definitivt underlätta bussanslutningar.
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ENKÄTFRÅGA: RENT STATISTISKT SETT ANKOMMER CIRKA
ETT AV TIO REGIONALTÅG MER ÄN FEM MINUTER FÖRSENT.
INVÄNTAR ERA BUSSAR FÖRSENADE TÅG? UPP TILL HUR
MÅNGA MINUTER?
Konsekvenserna vid tågförseningar är inte alls lika omfattande där det
finns täta avgångar, till exempel i Stockholm där många busslinjer har
kvartstrafik. Där inväntar man i alla fall i rusningstid inga försenade
tåg. Liknande förutsättningar finns även i övriga större städer i Stockholm-Mälarregionen som har täta turer med stadstrafik.
För anslutningar med buss till målpunkter utanför de största städerna
blir konsekvenserna genast större för resenärerna då de oftast är hänvisade till landsbygdstrafik där turer kanske bara körs en till maximalt två
gånger i timmen, på vissa håll inte ens det. Regionerna uppger att man
i regel inte inväntar försenade tåg, i Örebro och Östergötland väntar
man dock på vissa linjer upp till fem minuter. Härvid ska dock beaktas
att det oftast finns utrymme i tidtabellen. D.v.s. normalt avgår inte
bussen förrän åtta-tio minuter efter tågets ankomst. Att ytterligare öka
marginaler i tidtabellen skulle medföra förlängda restider och därmed en
försämring av kollektivtrafiksystemets konkurrenskraft.

Att de flesta
bussar i
landsbygdstrafiken
inte inväntar
försenade
regionaltåg beror
i grunden på de
höga kostnader
dedikerade
”tågbussar”
skulle medföra.

Att de flesta bussar i landsbygdstrafiken inte inväntar försenade regionaltåg
beror i grunden på de höga kostnader dedikerade ”tågbussar” skulle medföra.
Turer har oftast även andra uppdrag längs vägen, t.ex. skoltider eller andra
anslutningar. Den sista förbindelsen/passningen för dagen är alltid speciell
och måste upprätthållas så att resenären verkligen kommer fram.
ENKÄTFRÅGA: OM BUSSEN SKA INVÄNTA FÖRSENADE TÅG,
HUR FUNGERAR INFORMATIONSFLÖDET TILL BUSSFÖRAREN?
I enkäten identifieras informationsflödet till bussföraren som ett mer
grundläggande praktiskt problem för en fungerande anslutningsresa.
Bussföraren har normalt inte tillgång till information om faktisk
ankomsttid (även om tåganslutningar finns med i förarspecar i Örebro)
eller en prognos på beräknad ankomsttid. Det finns visserligen skyltar
på alla stationer med info om förseningar, men dessa kan oftast inte
ses från förarplatsen. På många platser ser bussföraren heller inte tågen
från sin förarplats och vid stationer där många tåg passerar kan föraren
sällan avgöra vilket tåg som är vilket. Uppsala nämner två undantag,
nämligen Skyttorp och Tierp, där att bussföraren har synlig information
om ankomsttider för tågen på bussens hållplats, d.v.s. bussföraren har
uppsikt över ankommande tåg vilket gör att en observant förare kan
vänta in mindre förseningar. I Uppsala pågår för övrigt diskussioner
kring förbättringar av informationsflödet till förarna i form av realtidsinformation till buss för SL-pendeltåg. Upptåget anses vara tillräckligt
pålitligt att sådant behov inte har diskuterats.
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I Stockholm verkar kedjan fungera i stort: Ansvaret ligger helt på operatörerna och vid störning anropar operatörens trafikledning om man ska
vänta in. Det finns även samtrafiksignaler och tablåer för bussförarna.
Trafikförvaltningen ställer krav på att operatörerna ska samordna mellan
sig för att få en fungerande trafik inklusive passning.
Det görs mycket inom kommunikation mellan trafikutövarna och det
har gjorts en stark läranderesa. För resenärerna finns appar som synliggör
störningsinformation. Bland annat i de stora karttjänsterna. Även
Östergötland jobbar mer aktiv med förseningsinformation: Här informerar Trafikledningen busschauffören via radio om att tåg med resenärer är
försenat och att bussen ska invänta resenärer från tåget.
ENKÄTFRÅGA: HÖSTEN 2017 INFÖRDES MOVINGOBILJETTERNA FÖR PENDLARE MED REGIONALTÅG I STOCKHOLMMÄLARREGIONEN. MOVINGOBILJETTEN GÄLLER INTE BARA
FÖR TÅGRESAN, UTAN ÄVEN I DEN ANSLUTANDE TRAFIKEN
MED BUSS ELLER PENDELTÅG/TUNNELBANAN. HAR DET GJORTS
NÅGON UPPFÖLJNING AV RESANDET I LOKALTRAFIKEN?
SER MAN ETT ÖKAT NETTORESANDE DÄR?
De flesta länen följer inte upp resandet med Movingo, framförallt för att
de inte kan läsa av biljetten i den egna trafiken. Stockholm uppger att
resandevolymerna i Movingo är relativt små i förhållande till den övriga
SL-trafiken vilket enbart innebär effekter på marginalen.
Sörmland har gjort en enklare uppföljning i samband med årsredovisningen 2018 och konstaterar att närmare 160 000 påstigningar gjordes
med Movingo under året. I kommunerna Trosa, Strängnäs och Gnesta är
Movingo numera ett vanligt inslag i busstrafiken och 10 till 15 procent
av alla påstigande med ett icke prisreducerat periodkort gjordes med
Movingo (länsgenomsnitt 5 procent). Eftersom huvudsakliga alternativen till Movingo (Sörmlandstrafikens egna periodkort zon och län) också
ökar konstateras att införandet av Movingo med stor sannolikhet har lett
till ett nettotillskott av resandet även i busstrafiken.
ENKÄTFRÅGA: GÄLLANDE ENKELRESOR FINNS DET SEDAN
MÅNGA ÅR TILLBAKA DET SÅ KALLADE RESPLUS-SAMARBETE.
HUR MÅNGA RESOR GÖRS MED RESPLUS BILJETTER?
Med Resplus får man hela resan på en biljett, oavsett vilka delsträckor
som ingår. På en och samma biljett kombineras alltså exempelvis fjärrtåg,
pendeltåg och buss. I Sörmland genomfördes 2018 exempelvis 74 000
sådana Resplusresor, i Örebro län 56 000 och i Stockholms län drygt
900 000. Den sistnämnda siffran har dock påverkats positivt genom
sommaravstängningen av Getingmidjan med fler kombinationsresor
fjärr-/regionaltåg-pendeltåg som följd.
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5. Hur kan steg 1- och 2-åtgärder
avlasta resandet i peaktid samt
utnyttja fordon och infrastruktur bättre?
Detta kunskapsunderlag diskuterar huruvida steg 1- och 2-åtgärder kan minska resandet i peaktid. Varje dag görs miljoner kollektivtrafikresor, varav de flesta är resor
till och från hem och arbete eller skola. Av den anledningen anpassas de flesta kollektivtrafikresorna till arbets- eller skoltider under en viss tidsperiod under dygnet, så
kallade högtrafik eller peaktid. Detta ger upphov till resandetoppar som i sin tur kan
innebära ett högt nyttjande av väg- och spårkapacitet, som exempelvis längre restider, trängsel och ökad miljöbelastning. Det är därför önskvärt att jämna ut resandetopparna.
Om resandetopparna jämnas ut uppstår fördelar för resenärerna, i form
av minskad trängsel samt fördelar för kollektivtrafikoperatörerna, genom
att dessa får en jämnare beläggning av personal och minskat behov av
fordon. Att jämna ut dessa resandetoppar i peaktid har visat sig vara svårt
eftersom resandet styrs samhällets struktur och organisation.26
Under arbetets gång har det varit svårt att hitta studier och underlag
på genomförda steg 1- och 2-åtgärder för regional kollektivtrafik samt
för hur peakresandet kan minska genom steg 1- och 2-åtgärder. Det
förekommer dock ett större urval av underlag på steg 1- och 2-åtgärder
för kommuner.

5.1 Fyrstegsprincipen - vad är steg 1- och 2-åtgärder?
Fyrstegsprincipen innebär att åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt övervägs.27 Fyrstegsprincipen innebär som
analytiskt verktyg att åtgärdsvalen ska omfatta och påverka planering,
styrning, reglering, påverkan och information med riktning på både
transportsystemet och samhället i övrigt. Detta för att minska transportefterfrågan eller föra över transporter till mindre utrymmeskrävande,
säkrare eller miljövänligare färdmedel. Sammantaget ska åtgärder som
föreslås möjliggöra ökad måluppfyllelse av olika samhällsmål. Principen
ska användas för alla trafikslag, oavsett om en investering är påtänkt
inom vägar, järnvägar, luftfart eller sjöfart (se figur 5-1).

26
27

Peaktider i kollektivtrafiken, Sveriges kommuner och regioner 2019.
Fyrstegsprincipen, Trafikverket 2019.
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Investeringsåtgärder ska vid sidan av fyrstegsprincipen prövas med ett
trafikslagsövergripande perspektiv. Trafikverket ska så långt möjligt pröva
olika åtgärder från olika trafikslag för att lösa eller minimera identifierade
brister. Beslut om investeringsprojekt ska föregås av en prövning benämnd fyrstegsprincipen. Tänkbara åtgärder ska därmed prövas stegvis.
1. Det första steget, även benämnd Tänk om, innebär att reflektera och
undersöka om det går att påverka ett transportbehov, sett till både
resor och till transportsätt. Exempel på åtgärder är lokaliseringar,
markanvändning, parkeringsavgifter, marknadsföring.
2. Det andra steget, Optimera, omfattar åtgärder som leder till att den
befintliga infrastrukturen utnyttjas mer effektivt. Exempel på åtgärder
är signalprioritering, ITS-lösningar, busskörfält, samordnad tågplan,
ökad turtäthet.
3. Det tredje steget, Bygg om, innebär begränsade ombyggnationer för
exempelvis ökad säkerhet, bättre bärighet, plattformsförlängning,
förbigångsspår.
4. Det fjärde steget, Bygg nytt, är inriktat på att lösa bristen när inte
tidigare åtgärder kan bidra tillräckligt. Detta steg avser nyinvesteringar
eller stora ombyggnader exempelvis utbyggnad av dubbelspår, nya
stationslägen, höjd vägstandard, BRT-lösningar, kombiterminaler.
Figur 5-1. Fyrstegsprincipen i annan dräkt. Källa: Trivector 2015.
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5.2 Exempel på steg 1- och 2 åtgärder
ÄNDRADE SKOLTIDER OCH SKOLSKJUTS SOM
LINJELAGD TRAFIK
Genom att förskjuta skolstarten sprids skolstarten ut för olika klasser.
På så vis finns möjlighet att minska resandet i peaktid för skolelever som
idag är en stor kundgrupp för kollektivtrafiken. Kommuner som har
testat att förskjuta skolstarten är Västerås och Linköping, där Västerås
har förskjutit skolstarten till tidigast kl. 08:30 och Linköping till 08:45.
Genom att Linköpings kommun förskjutit skolstarten har det lett till en
kostnadsbesparing på cirka tre bussar. Västerås har påbörjat ett tvåårigt
försök, för att senare utvärdera resultatet. Det är däremot inte helt enkelt
att få igenom en förändring av skolstarten på grund av att samhällets
struktur ser ut som det gör idag och det påverkar schemaläggning för
skola, fritidshem och lokalanvändning.

Genom att
förskjuta
skolstarten finns
det möjlighet att
minska resandet
i peaktid för
skolelever som
idag är en stor
kundgrupp för
kollektivtrafiken.

Det förekommer även diskussioner om att inkludera skolskjuts i
linjelagd kollektivtrafik. På detta sätt flyttas pengar från skolskjutstrafik
till linjelagdtrafik som i sin tur kan generera nya linjer och öka attraktiviteten för kollektivtrafiken.
ÄNDRADE ARBETSTIDER
Flextid kan innebära att arbetsplatser senare- eller tidigarelägger sina
arbetstider. Huruvida arbetstagaren väljer att vara flexibel i sin arbetstid
påverkas dock bland annat av skoltider, fritidsaktiviteter med mera.
PRISDIFFERENTIERING
När biljettpriserna varierar över dygnet för vissa resenärsgrupper eller
för alla resenärer kallas det för prisdifferentiering. Exempel på prisdifferentiering kan vara avgiftsfria resor mellan vissa klockslag eller för vissa
åldersgrupper.
Ett internationellt exempel är hämtat från Melbourne, där nolltaxa
infördes på alla tågresor som genomfördes före klockan 07:00. Försöket
ledde till att nya resenärer tillkom. De förlorade biljettintäkterna för
morgontrafiken vägdes upp av intäkterna under högtrafiken.28
INCITAMENT FÖR BETEENDEFÖRÄNDRING
Ett alternativ till prisdifferentiering är att skapa positiva incitament för
resenärer att vilja förändra sitt beteende i hur man reser.
Även inom detta område finns internationella exempel. I Singapore har
resenärerna fått vara med i ett poängsystem likt kundlojalitetsprogram,
där resenären får poäng för resor genomförda utanför peakperioder.29
Poängen kan konverteras till exempelvis nya resor. I Singapore minskade
efterfrågan under peakperioden med ca 7–8 procent. I San Fransisco
genomfördes ett experiment som numera är implementerat med ett
permanent system.

28
29

Peaktider i kollektivtrafiken, Sveriges kommuner och regioner 2019.
Ibid.
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Även här användes ett poängsystem för resor med San Fransiscos
tunnelbana. Totalt deltog 18 000 personer i experimentet och resor
under peakperioder minskade med ca 10 procent. I Nederländerna
genomfördes ett test på 1250 tågresenärer där de fick en belöning
beroende på reseavstånd med resor utanför peakperiod (06:30-09:00
och 16:00-18:30). Testet resulterade i en minskning av tågresor under
peakperioden med 22 procent.30

Exempel på andra åtgärder för att förändra resmönster
• Prova-på-kort för kollektivtrafikresande.
• Teknisk utrustning som exempelvis kan tydliggöra för resenären i vilken vagn
det finns lediga sittplatser på tåget.
• Mobility management genom kampanjer, informationsinsatser, exempelvis i
form av lånecyklar som ingår i kollektivtrafikbiljetten.
• Dialog mellan regioner och kommuner om kollektivtrafikutbudet och hur tåg
och buss kan komplettera varandra.

5.3 Är steg 1- och 2-åtgärder användbara inom
storregional planering?
Steg 1-åtgärder är sällan användbara för att eliminera brister i transportinfrastrukturen. Kraftfulla steg 1-åtgärder är svåra att genomföra på regional
nivå. Trafikverket har inte möjlighet att genomföra och finansiera mindre
steg 1-åtgärder utan ansvaret ligger hos kommuner, regioner och privata aktörer. Trafikverket saknar därmed förutsättningar att tillämpa steg 1-åtgäder
i fyrstegsprincipen. De förordningar som styr arbetet med nationell plan
för transportinfrastruktur och länsplaner tillåter åtgärder för alla fyra steg
i fyrstegsprincipen. Däremot har Trafikverket endast möjlighet att ge
medfinansiering till andra aktörers åtgärder, exempelvis fysiska åtgärder för
förbättrad miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar och gator samt
regional kollektivtrafik. Den begränsade möjligheten att få statligt stöd för
steg 1- och 2-åtgärder kan bidra till en förskjutning av efterfrågan riktad
mot steg 3- och 4-åtgärder. Det är möjligt att genomföra steg 1-åtgärder
på statlig nationell nivå som skatter, avgifter eller subventioner samt påtala
behovet av genomtänkt samhällsplanering. Men genom att Trafikverket
själv saknar mandat behöver arbetet ske i samverkan med den regionala och
lokala nivån alternativt genom tydliga stöd och mandat från regeringen.
Steg 1-åtgärder som kan diskuteras inom Mälardalsrådets En Bättre
Sits-process är samarbeten på den storregionala nivå eller i samverkan
mellan kommuner och regioner. Dessvärre når inte åtgärdsarsenalen in
i den statliga infrastrukturplaneringen på ett framgångsrikt sätt. När det
gäller steg 1-åtgärder finns det vissa förutsättningar för att etablera resonemang och förslag i Systemanalys 2020. Det handlar mest om strukturella
brister i de nationella planeringssystemen såsom den diversifierade statliga
programportföljen som kan samordnas bättre genom att öppna för fler
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möjligheter att använda Länstransportplaneringen (LTP) som ett effektivare verktyg samt att höja LTP-budgetnivån generellt. Förändringar när
det kommer till nationella medel minskar trösklar och osäkerheten vid
programansökningar. En kraftfull planerings- och finansieringsportfölj
ökar i stället möjligheter för samordning och effektivitet över tid i
genomförandet regionalt, kommunalt och hos Trafikverket.
Att nyttja den befintliga infrastrukturen med steg 2-åtgärder kan
innebära att både de nationella och regionala vägsystemen kan ges
bättre förutsättningar för kollektivtrafik på gummihjul. Bland annat
med busskörfält och signalprioriteringsåtgärder. Åtgärder i järnvägs- och
tågtrafiksektorn kan innebära ombyggnad av plattformar vid stationer/
resecentra, krav på ökad samordning av tågplaner, krav ökad transportkapacitet för regionala tåg, förbättrade digitala tjänster för resande med
kollektivtrafik etc. Utifrån detta har steg 2-åtgärder en större potential
att ingå i systemanalysarbetet.

Mindre kommuner
har i större
omfattning svårt
att allokera
arbetstid för arbete
med steg 1- och
2-åtgärder, medan
en större kommun
kan avsätta
resurser för ett
strukturerat arbete.

VAD KAN REGIONER OCH KOMMUNER GÖRA FÖR ATT
ARBETA MED STEG 1- OCH 2-ÅTGÄRDER?
I en rapport som WSP har tagit fram på uppdrag av Sveriges Kommuner
och Regioner, tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), framhålls
brister i arbetet med steg 1- och 2-åtgärder hos kommuner och regioner.31
Kunskapsbrist ses som en bidragande faktor till att arbete med steg 1- och
2-åtgärder uteblir. Det finns oftast inte heller något uttalat ansvar för vem
som ska driva arbetet med steg 1- och 2-åtgärderna framåt.
I de fall tjänstepersoner har en bristande kunskap om och förståelse för
arbetet med steg 1- och 2-åtgärder riskerar det att leda till förre insatser
i kommunen eller regionen. Tjänstepersonen kommer att ta svårt att
motivera åtgärder för beslutsfattarna, vilket i sin tur leder till osäkerhet
och därmed färre investeringar. Huruvida kommuner arbetar med steg
1- och 2-åtgärder skiljer sig även åt beroende på kommunens storlek.
Mindre kommuner har i större omfattning svårt att allokera arbetstid för
arbete med steg 1- och 2-åtgärder, medan en större kommun kan avsätta
resurser för ett strukturerat arbete.
Möjlighet till ytterligare finansiering är ett annat hinder till varför
kommuner och regioner inte jobbar med steg 1- och 2-åtgärder i större
utsträckning. Detta skulle kunna avhjälpas med statlig medfinansiering.
För en mindre kommun med en mindre personalstyrka kan det komma
att bli svårt att avsätta tid för arbete med steg 1- och 2-åtgärder. Dessutom ses processen med att söka finansiering som tidskrävande och frågan
blir i slutändan om det är lönsamt för kommunen att söka finansiering
på grund av den tidskrävande processen.20
Det finns dock stor utvecklingspotential inom området. Kommuner
och regioner behöver utöka sin kunskap om steg 1- och 2-åtgärder samt
utveckla samarbetet kring detta arbete. Kommun, region och stat måste
arbeta fram en samsyn om en eller flera åtgärder för att enklare kunna
driva igenom dessa.

31

Steg 1- och 2-åtgärder i regional och kommunal planering, WSP 2018.
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Ekonomisk uppföljning delår
2020
Rapportperiod: 2020-08-31
överförmyndarnämnd

Organisation: Nyköping och Oxelösunds

Sammanfattning
Delårsprognosen visar på ett positivt utfall jämfört med budget. Det beror främst på högre
intäkter i och med ett nytt avtal med Oxelösunds kommun, intäkter som hör till 2019 men
som inte blev fakturerade 2019, samt lägre personalkostnader p.g.a. sjukfrånvaro och
föräldraledighet. Avtalet avser samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för Nyköping
och Oxelösunds kommuner.

Förändring intäkter och kostnader samt resultat per verksamhet, tkr
Konto

Utfall Jan - Aug

Utfall Jan - Aug

Förändr jmf fg

Förändr jmf fg

2020

2019

år

år %

1 371

1 443

-72

-5.0%

Kostnader

-4 871

-5 163

292

-5.7%

Redovisat resultat

-3 500

-3 720

220

-5.9%

Intäkter

Verksamhet

Utfall Jan -

Utfall Jan -

Förändr jmf

Budget

Prognos

Avv Budget-

Aug 2020

Aug 2019

fg år %

2020

delår 2020

Prognos
2020

Överförmyndarnämnd

-98

-138

-29.0%

-232

-169

62

-1 606

-1 805

-11.0%

-2 837

-2 209

628

-1

-100.0%

-571

-579

-1.3%

-958

-652

306

-30

100

-130.1%

-290

-89

200

Administration

-1 194

-1 297

-7.9%

-2 584

-2 277

307

Summa

-3 500

-3 720

-5.9%

-6 900

-5 397

1 503

Godemän

Förmyndare

Förvaltare

Ensamkommande barn

Överförmyndarnämnden

Utfall januari-augusti

Utfallet för nämnden jämfört med föregående år har varit något lägre bland annat beroende
på inställda nämndsammanträden.

2

Kostnaden för arvode till gode män och förvaltare är lägre än föregående år vilket beror på
att alla årsräkningar inte är färdiggranskade och arvode till gode män och förvaltare därmed
inte har betalats ut.
Kostnaderna för arvode till gode män för ensamkommande barn har minskat pga att antalet
ensamkommande barn har minskat.
Personalkostnaderna har varit lägre för perioden jämfört med föregående år vilket beror på
sjukfrånvaro och föräldraledigheter.
Prognos

Delårsprognosen visar på ett positivt utfall jämfört med budget. Det beror främst på högre
intäkter i och med ett nytt avtal med Oxelösunds kommun, samt lägre personalkostnader
p.g.a. sjukfrånvaro och föräldraledighet.

Resultaträkning extern, tkr
Konto

Utfall Jan - Aug

Utfall Jan - Aug

Förändr jmf fg

Förändr jmf fg

2020

2019

år

år %

70

150

-80

-53.1%

Försäljn av vhet o tjänster

1 286

971

315

32.4%

Summa Intäkter

1 357

1 121

235

21.0%

-12

12

-100.0%

-4 196

-4 404

209

-4.7%

-425

-466

40

-8.7%

Material

-32

-8

-23

277.9%

Köp av tjänst

-54

-57

3

-5.6%

Summa Kostnader

-4 707

-4 948

241

-4.9%

Summa Redovisat resultat

-3 350

-3 826

476

-12.4%

Bidrag

Lämnade bidrag

Lönekostn

Övr personalkostn
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Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-11-25

(11)

Dnr KS.2020.6

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Godkänner redovisningen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa
beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står
det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.
Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-11-25
Beslutsfattare

Beslutsdatu
m

Punkt i
del. Ordn

Beslutets innehåll i korthet

Beslutet
hittas

Henny Larsson

2020-10-012020-10-31

D.3

Nyanställda oktober

Castor

Sara Littorin/Malin
Isegård
Liselott Evensson
Hanna Taflin
Sara Littorin/Malin
Isegård
Liselott Evensson
Hanna Taflin
Johan Persson

Thomas
Hermansson

20-10-01 –
20-10-31

20-10-0120-10-31
2020-10-29

2020-11-12

B.12

BAB-diariet
Bifall

A.20

Yttrande

BAB- diariet

C4

Investering ombyggnation av
Ga. Receptionen i
kommunhuset

Ekonomi
avd.

A.11

Avslag på begäran att lämna
ut allmän handling

Castor

Utdragsbestyrkande

1(4)

Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Datum

Dnr

2020-11-06

KS.2020.32

Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning för hela kommunen 2020
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Eller
Den ekonomiska uppföljningen per oktober godkänns.

2. Sammanfattning
I mål och budget 2020 har kommunen ett årsresultat på 24,2 mkr och ett resultat enligt
kravet på balans i kommunernas ekonomi på 24,2 mkr.
Resultatet för 2020 kommer enligt prognosen per oktober att uppgå till 39,2 mkr, vilket är
en förbättring med 15,0 mkr gentemot budget.
Verksamheterna bedömer ett sammanlagt budgetunderskott på -3,7 mkr, beroende på
Kommunstyrelsens överskott med 2,4 mkr, Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
överskott med 2,5 mkr, Övriga nämnders underskott med -0,1 mkr, Kultur- och
fritidsnämndens underskott med -0,1 mkr, Vård- och omsorgsnämndens underskott med 2,0 mkr och Utbildningsnämndens underskott med -6,4 mkr. I Utbildningsnämndens
årsprognos ingår en preliminär avräkning på 2,0 mkr.
Exploateringsverksamheten prognosticerar en negativ budgetavvikelse på -3,8 mkr.
I finansförvaltningen medför intäkterna från skatter och statsbidrag ett budgetunderskott på
-5,5 mkr. Prognosen är baserad på SKR:s prognos från den 1:e oktober. Extra tillskott som
är beslutats under 2020 är prognosticerat på 22,4 mkr för Oxelösund.
Kostnaderna för pensioner bedöms att bli högre än budget, -2,3 mkr. Prognosen grundas
på beräkningar från Skandia, som görs två gånger om året. Prognosen är baserad på
Skandias senaste prognos som gjordes i samband med delårsrapporten 2020.
Finansnettot bedöms att bli enligt budget.
Förra årets lägre investeringstakt än budgeterat har påverkat årets avskrivningskostnader
som är 1,4 mkr lägre än budget.
Kommunens reserv för oförutsedda utgifter är ursprungligt på 5,9 mkr. Beslut om tilldelning
från reserven har skett på 0,1 mkr till utbildningsnämnden för finansiering av avräkning
barn- och elevpeng för januari till och med april. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har
också fått tilldelning på 0,8 mkr och Kommunstyrelsen har fått tilldelning på 0,2 mkr för
utdelning av sommarcheckar till kommunens personal. Utbildningsnämnden har dessutom
en preliminär avräkning för barn- och elevpeng för maj till och med december på 2,0 mkr
som förväntas finansieras med medel från kommunens reserv för oförutsedda utgiften.
Reserven för löneökning av prioriterade grupper på 5,0 mkr förväntas går åt under året.
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Regeringen har utlovat ersättning för finansiering av Corona relaterade merkostnader.
Nämnderna har vidtagit åtgärder för att särredovisa Corona relaterade merkostnader. I
dagsläget är det svårt att bedöma vad vi får ersättning för och hur mycket.
På grund av coronaviruset har regeringen också tilldelat ersättning för hela
sjuklönekostnaden för perioden april till och med juli. Från augusti till och med december
ersätts en del av sjuklönekostnaden. Utbetalning om 6,5 mkr har skett till och med
september och årsprognosen per oktober är 7,4 mkr.

3. Ärendet
I mål och budget 2020 har kommunen ett årsresultat på 24,2 mkr och ett resultat enligt
kravet på balans i kommunernas ekonomi på 24,2 mkr.
Nämndernas budget har förstärkts med 6,6 mkr för finansiering av kapitalkostnader för
investeringar som har tillkommit efter fastställning av budgetramarna. Nämndernas budget
har också förstärkts med 1,8 mkr för finansiering av helårseffekten av löneökning
prioriterade grupper från 2019. Vård- och omsorgsnämndens budget har också förstärkts
med 3,75 mkr för finansiering av drift- och personalkostnader för en gruppbostad för LSS.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget har även den förstärkts med 0,8 mkr för
finansiering av ökade kostnader för snöröjning som uppstått i samband med ett nytt avtal.
Kommunstyrelsen har fått tilldelning på 0,2 mkr för utdelning av sommarcheckar till
kommunens personal. Det har också skett en omfördelning av budgetram på 0,4 mkr från
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen för delfinansiering av en
projektledare som anställs av Kommunstyrelsen.
Extra statsbidrag på 1,5 mkr som tilldelats för emottagande av mest nyanlända i för
hållande till sin befolkning har fördelats till Utbildningsnämnden 0,9 mkr, Vård- och
omsorgsnämnden 0,5 mkr, Kommunstyrelsen 0,05 mkr och Kultur- och fritidsnämnden 0,05
mkr. Fördelningen har skett enligt samma princip som schablonersättningen.
Resultatet för 2020 kommer enligt prognosen per oktober att uppgå till 39,2 mkr, vilket är
en förbättring med 15,0 mkr gentemot budget.
Nämndernas verksamhet
Verksamheterna bedömer ett sammanlagt budgetunderskott på -3,7 mkr, beroende på
Kommunstyrelsens överskott med 2,4 mkr, Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
överskott med 2,5 mkr, Övriga nämnders underskott med -0,1 mkr, Kultur- och
fritidsnämndens underskott med -0,1 mkr, Vård- och omsorgsnämndens underskott med
-2,0 mkr och Utbildningsnämndens underskott med -6,4 mkr. I Utbildningsnämndens
årsprognos ingår en preliminär avräkning på 2,0 mkr.
Kommunstyrelsen förutser i nuläget ett överskott på 2 409 tkr för helåret 2020. Orsaken
till det positiva utfallet är lägre personalkostnader på grund av vakanser. Andra orsaker är
det positiva utfallet för arrendeintäkter och bostadsanpassning. I prognosen ligger också ett
negativt utfall gentemot budget avseende saneringskostnader, kostnader för tillfällig
etablering för Stjärnholms stall och hyreskostnader för företagshuset Gnistan.
Övriga nämnder prognosticerar ett underskott på -0,1 mkr. Inom övriga nämnder förutser
Kommunfullmäktige ett överskott på 0,4 mkr vilket beror på lägre sammanträdeskostnader
och Överförmyndare ett underskott på -0,5 mkr. Det senare beror på högre kostnader för
köpt verksamhet.
Utbildningsnämnden förutser ett helårsresultat i prognosen på -6,4 mkr.
Budgetreglerna anger att nämnden ska ha ökat anslag för volymökningar i skolan (barn-
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och elevpengen) och detta uppskattas preliminärt av Utbildningsnämnden till 2,1 mkr som
ingår i årsprognosen.
I ett särskilt ärende som har behandlats av Kommunfullmäktige medges
Utbildningsnämnden att bedriva verksamheten under 2020 med ett ekonomiskt underskott
om -15,7 mkr.
Utfall per oktober för Utbildningsnämnden visar ett ackumulerat resultat om
-5,3 mkr inklusive en preliminär avräkning på 0,8 mkr, vilket främst beror på högre
personalkostnader och högre kostnader för köpt verksamhet inom verksamheten
grundskola och förskoleklass. Andra orsaker som bidrar till underskottet är högre kostnader
för köpt verksamhet för gymnasieskola och högre personalkostnader inom verksamheten
Komvux och SFI.
Vård- och omsorgsnämnden helårsprognos uppgår till ett resultat om -2,0 mkr.
Utfallet per oktober för Vård och omsorgsnämnden totalt visar ett sammantaget
ackumulerat resultat om -7,0 mkr vilket fördelar sig mellan Social och omsorgsförvaltningen
med 4,2 mkr samt Äldreomsorgsförvaltningen med -11,2 mkr på grund av högre
personalkostnader. Utfallet innefattar också särredovisade coronarelaterade merkostnader
om totalt 6,9 mkr.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar en helårsprognos där resultatet
bedöms ett positivt resultat på 2,5 mkr. Periodens resultat är ett överskott på 3,8 mkr,
orsakat framförallt av högre intäkter från sanktionsavgifter inom bygglov och lägre
personal- och konsultkostnader.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar en helårsprognos där resultatet bedöms ett negativt
resultat på -0,1 mkr. Resultatet för perioden är ett underskott på -0,1 mkr främst orsakat av
lägre intäkter på grund av coronapandemin.
Regeringen har utlovat ersättning för finansiering av Corona relaterade merkostnader.
Nämnderna har vidtagit åtgärder för att särredovisa dessa merkostnader. I dagsläget är det
svårt att bedöma vad vi får ersättning för och med hur mycket.
Finansförvaltningen
Reserven för löneökning av prioriterade grupper på 5,0 mkr förväntas gå åt under året.
Kommunens reserv för oförutsedda utgifter är ursprungligt på 5,9 mkr. Beslut om
tilldelning från reserven har skett på 0,1 mkr till utbildningsnämnden för finansiering av
avräkning barn- och elevpeng för januari till och med april. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden har också fått tilldelning på 0,8 mkr och Kommunstyrelsen har
fått tilldelning på 0,2 mkr för utdelning av sommarcheckar till kommunens personal.
Utbildningsnämnden har dessutom en preliminär avräkning för barn- och elevpeng för maj
till och med december på 2,0 mkr som förväntas finansieras med medel från kommunens
reserv för oförutsedda utgiften. Helårsprognosen är en kvarstående reserv på 2,0 mkr.
Exploateringsverksamheten prognosticerar en negativ budgetavvikelse på -3,8 mkr.
Försäljningen av exploateringar bedöms till 14,0 mkr, -10,6 mkr lägre än budget i och med
att planerad försäljning av mark på bland annat Sjögatan, Femöre, Byggmästaren 8 och en
del av Stenvikshöjden är osäkra och därför är de inte medtagna i prognosen. Kostnaderna
för exploateringar är beräknade till 5,6 mkr en positiv budgetavvikelse på 6,8 mkr, vilket
främst beror på lägre saneringskostnader.
Finansförvaltningens verksamhetens intäkter och kostnader prognosticerar ett
överskott på 4,5 mkr vilket främst beror på ersättning för sjuklön för perioden april till och
med december.
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Kostnaderna för pensioner bedöms att bli högre än budget, -2,3 mkr. Prognosen grundas
på beräkningar från Skandia, som görs två gånger om året. Prognosen är baserad på
Skandias senaste prognos som gjordes i samband med delårsrapporten 2020.
Bokförda interna poster, d.v.s. interna kapitalkostnader och
personalomkostnadspålägg, medför ett underskott i finansförvaltningen på -0,1 mkr.
Avskrivningarna blir 1,4 mkr lägre än budgeterat, beroende på förra årets lägre
investeringstakt.
Intäkterna från skatter och statsbidrag medför ett budgetunderskott på -5,5 mkr.
Prognosen är baserad på SKR:s prognos från den 1:e oktober och avser preliminära
negativa slutavräkningarna för 2019 och 2020. Extra tillskott från välfärdsmiljarderna som
har beslutats under 2020 är prognosticerat på 22,4 mkr för Oxelösunds del.
Finansnettot bedöms att bli enligt budget.
Investeringar
Den ursprungliga investeringsbudgeten är på 183,6 mkr och tilläggsbudgetering av ej
förbrukade medel från 2019 är på 183,3 mkr, sammanlagt 366,9 mkr.
Merparten av investeringsutrymmet är destinerat till Kommunstyrelsen, 305,6 mkr,
framförallt till kommunens fastigheter. Till och med oktober är utgifterna 100,8 mkr. Största
utgifterna är Oxelöskolan, upprustning av Ramdalsskolan, Jogersö servicehus, ny- och
tillbyggnation äldreboende, planerat underhåll och markinköp. Utgifterna för helåret 2020
bedöms till 161,0 mkr, motsvarande 52 % av budgeten. En budgetavvikelse på 148,4 mkr.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har en investeringsbudget på 43,6 mkr, utgifter
hittills 10,5 mkr och helårsprognos 28,4 mkr.
Utbildningsnämnden har en investeringsbudget på 1,7 mkr, Vård- och omsorgsnämnden en
budget på 8,9 mkr och Kultur- och fritidsnämnden en budget på 2,6 mkr. Sammanlagt är
deras utgifter hittills 2,6 mkr och årsprognosen 8,2 mkr.
Totalt sätt bedöms investeringarna uppgå till 200,3 mkr, 55% av den ursprungliga budgeten
357,1 mkr, en budgetavvikelse på 166,6 mkr.
Beslutsunderlag
Resultaträkning per oktober 2020, kommunen

Johan Persson
Kommunchef
Beslut till:
Kommunchef (FK)
Utbildningschef (FK)
Socialchef (FK)
Miljö- och samhällsbyggnadschef (FK)
Kultur- och fritidschef (FK)
Ekonomichef (FK)
Controller (FK)

Margrita Sjöqvist
Controller

RESULTATRÄKNING 2020, KOMMUNEN PER OKTOBER

Resultat
2019
Kommunstyrelse

Delår
2020

Mål &
budget
2020

Budgetändring
2020

Differens
ÅrsBudgetprognos utfall -20

-68 863

-43 645

-72 461

-1 276

-71 328

2 409

-3 413

-1 572

-3 708

0

-3 803

-95

Utbildningsnämnd (inkl avräkningen)*

-297 730

-202 906

-293 305

-5 602 -305 330

-6 423

Vård- o Omsorgsnämnd

-287 965

-194 786

-279 560

-5 169 -286 679

-1 950

Miljö- o Samhällsbyggnadsnämnd

-25 821

-15 583

-25 723

-2 962

-26 234

2 451

Kultur- o Fritidsnämnd

-30 107

-20 381

-30 195

-241

-30 539

-103

-713 899 -478 873 -704 952 -15 250 -723 913

-3 711

Fullmäktige, Valnämnd,
Överförmyndare, Revision

Summa verksamheter
Löneökning prioriterade grupper

0

Oförutsett
Nedskrivning Citybanan

-5 042

1 845

-3 197

0

-5 940

3 073

-867

2 000

-500

-333

-500

-500

0

20 253
-2 863

9 297
-2 208

24 641
-12 475

14 032
-5 644

-10 609
6 831

-658

6 278
14 188

-5 000

3 250

4 500

-51 076

-31 505

-41 321

-43 627

-2 306

57 198

44 327

56 507

63 032

-57

Avskrivningar o nedskrivningar

-22 123

-15 295

-24 349

-22 993

1 356

Skatter och statsbidrag
Välfärdsmiljarderna

710 806

507 875

742 438

736 987
22 448

-5 451
22 448

5 291

444

208

208

0

2 429

54 195

24 215

39 216

15 001

Försäljning exploateringar
Kostnader exploateringar
Finansförvaltn. Vsh kostn o intäkter
Förändring semesterlöneskuld
Pensionskostnader
Interna poster

Finansnetto

Årets resultat
Projektavsättning

Resultat enligt balanskravet

3 750

6 582

0

2 429

54 195

24 215

0

0

39 216

15 001
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Kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Petersson
0155-382 24

Datum

Dnr

2020-11-06

KS.2020.122

Kommunstyrelsen

Investering Prisman 6
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Ge Kustbostäder i Oxelösund AB godkännande att fortsätta projektet kring Prisman
6 enligt den målbild som redovisas nedan.
2. Kustbostäder i Oxelösund AB skall återkomma till kommunfullmäktige för slutligt
godkännande av projektet innan slutlig kontraktsskrivning.

2. Sammanfattning
Kustbostäder i Oxelösund AB (Kustbostäder) äger centrumfastigheten Prisman 6 där
merparten av butikerna vid Järntorget inryms Nuvarande Prismanfastigheten 6 är byggd i
början av sjuttiotalet och är i mycket dåligt skick. I en utvärdering har Kustbostäder ställt
alternativet att renovera nuvarande byggnad mot att bygga nytt. Kustbostäders slutsats är
att den mest långsiktiga lösningen är att ersätta fastigheten med en nybyggnation. Vissa
delar i nuvarande byggnad som skyddsrum och källare kan behållas. Ytterligare en
annan fördel med att bygga nytt är att detaljplanen tillåter bostäder vilket det finns ett
behov av i centrum. En annan aspekt som beaktats är att centrum i Oxelösund blir mer
attraktivt med en ny fastighet.
Kustbostäders styrelse har godkänt nedanstående målbild för projekt:


Antal lägenheter preliminärt 48 st.



Preliminär lägenhetsfördelning
25% 1 r o k, 25 % 2 r o k, 38 % 3 r o k,13 % 4 r o k



Bostadsyta (BOA) ca 3000 kvm



Lokalyta (LOA) ca 1500 kvm



Garage ca 1000 kvm med ca 30 platser



Handelsdelen (LOA) byggs så att det går att ha stor flexibilitet i användningen



Målbild för investeringen är 165 Mkr



Besparing på 25 Mkr i ägardirektiv med hissar ingår som en uppsida i kalkylen



Kostnader för hyra moduler ingår inte i kalkylen



Beräknad hyra i kalkylen som ett snitt ca. 1800 kr/m2



Driftkostnad ca 310 kr/m2



Årlig hyreshöjning 1,2 %
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Avskrivningstakt 2 %



Ränta 3 % (inklusive borgensavgift)



Direktavkastningskrav 5,4% (samma som för Vitsippan och Norra Malmgatan)



Behov av nedskrivning ca 20 Mkr

Nu vill Kustbostäder förankra denna målbild hos kommunfullmäktige. Efter beslut i
fullmäktige påbörjas detaljprojekteringen av fastigheten med målsättning att riva befintlig
byggnad efter semestern 2021. Byggtiden för delen med handel är satt till ca 1 år med
inflyttning hösten 2022. Färdigställande av delen med bostäder är planerad till hösten 2023.
Kontraktsskrivning med entreprenör NCC för fas 2 i projektet är tänkt att ske under våren
2021. Innan kontraktsskrivning kommer dock projektet tillbaka till kommunfullmäktige för
slutligt godkännande. Därefter är planen att byggstart skall ske hösten 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-06
Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Kustbostäder (FK)
Controller (FÅ)
.

Magnus Petersson
Ekonomichef

Projektidé/beslutsunderlag kvarteret Prisman 6 201029
Bakgrund
Nuvarande Prismanfastigheten 6 är byggd i början av sjuttiotalet och är i mycket
dåligt skick. Alternativet att renovera har ställts mot att bygga nytt och slutsatsen
har varit att den mest långsiktiga lösningen är att ersätta fastigheten. Vissa delar
som skyddsrum och källare kan behållas. En annan drivkraft att bygga nytt är att
detaljplanen tillåter bostäder vilket det finns ett behov av i centrum. En annan
aspekt som beaktats är att centrum i Oxelösund blir mer attraktivt med en ny
fastighet.
Projektet
NCC har kontrakterats som partner vilket innebär att vi tillsammans skall
genomföra projektet mot ett gemensamt mål, som beskrivs nedan.
Följande projektmål har satts för fastigheten
Antal lägenheter preliminärt 48 st
Preliminär lägenhetsfördelning
25% 1 r o k, 25 % 2 r o k, 38 % 3 r o k,13 % 4 r o k
BOA ca 3000 kvm
LOA ca 1500 kvm
Garage ca 1000 kvm med ca 30 platser
Handelsdelen (LOA) byggs så att det går att ha stor flexibilitet i användningen
Målbild för investeringen är 165 Mkr
Besparing på 25 Mkr i ägardirektiv med hissar ingår som en uppsida i kalkylen
Kostnader för hyra moduler ingår inte i kalkylen
Beräknad hyra i kalkylen som ett snitt ca. 1800 kr/m2
Driftkostnad ca 310 kr/m2
Årlig hyreshöjning 1,2 %
Avskrivningstakt 2 %
Ränta 3 % (inklusive borgensavgift)
Direktavkastningskrav 5,4% (samma som för Vitsippan och Norra Malmgatan)
Behov av nedskrivning ca 20 Mkr

Kustbostäder i Oxelösund AB 613 81 Oxelösund
Besöksadress Sjögatan 28
Telefon 0155-380 00 Fax 0155-388 01
kundcenter@oxelosund.se www.kustbostader.se

Hyror (preliminära utan hyresreduktion kopplat till Boverkets bidrag)
1 r o k ca 5700 kr/månad
2 r o k ca 7000 kr/månad
3 r o k ca 9000 kr/månad
4 r o k ca 12000 kr/månad
Lokalhyror 1600-2000 kr/kvm
Hyrorna är preliminära och inte förhandlade med Hyresgästföreningen samt
kommer justera till en fastställd normhyra om Boverkets bidrag utnyttjas. Även
avgiften på parkeringsplatserna kommer att fastställas efter förhandling.
Lokalhyrorna fastställs efter förhandling med var och en av hyresgästerna.
Uppsidor med projektet
I och med projektets genomförande kan produktionskostnad för 5 st hissar,
motsvarande 25 Mkr inklusive moms, räknas in som en besparing för bolaget och
tas med i projektets kalkyl.
I den kalkylmodell som används beräknas att marknadsvärdet kommer
understiga produktionskostnaden, vilket innebär att det finns behov av en
nedskrivning vilket bedöms bli upp till ca 20 Mkr. Som kommer att genomföras i
samband med färdigställandet av projektet.
Möjligheten att söka bidrag till investeringen av Boverket finns med som en
möjlighet. Bidraget innebär också att en normhyra skall användas vilket reglerar
vilken hyra som kan tas ut för bostäderna. Syftet med bidraget är att stimulera
byggnation av mindre lägenheter.
För att hålla nere investeringskostnaden kommer projektet att sträva efter att
delar av grundläggningen kan behållas.
Räntan
Kustbostäder lånar för att finansiera projektet med lån från koncernbanken. Vad
avser räntenivån så är bedömningen att den kommer hamna på ett genomsnitt på
ca 3 % de först 15 åren vilket använts i kalkylmodellen. I detta ingår även en
borgensförbindelse på upp till 0,5 %. Initialt bedöms räntan vara lägre än 3 %.
I och med försäljning av något eller några objekt generera det ett överskott som
kommer användas som en del av finansieringen. Målsättningen är att
egenfinansiera projektet med ca 40 Mkr.
Tidplan
Planen är att direkt efter beslut i fullmäktige påbörja detaljprojekteringen av
fastigheten med målsättning att riva befintlig byggnad efter semestern 2021.

Byggtiden för delen med handel är satt till ca 1 år med inflyttning hösten 2022.
Färdigställande av delen med bostäder är planerad till hösten 2023.
Uthyrning av lägenheter
Lägenheterna kommer att hyras ut på samma sätt som bolagets övriga
lägenhetsbestånd hanteras.
Handeln
Handeln står inför stora utmaningar att anpassa sina verksamheter efter de
behov som finns på marknaden. Kortsiktigt kommer projektet att påverka handen
negativt då verksamheten kommer bedrivas i tillfälliga lokaler som inte är optimalt
anpassade efter verksamheten samt att det blir rörigare i centrum under
byggtiden. Målgruppen i den nya Prismanfastigheten kommer att rikta sig till
verksamheter som bedriver service, handel som Systembolaget, bank, mäklare,
kommunal service, pop-up koncept samt sällanköpshandel.
Miljöprofil
Projektet byggs enligt miljöklassning Svanen. Solceller på bostadsdelen och ett
antal elbilsladdstationer i anslutning till fastigheten. Miljörum för sortering av
sopor kommer finnas i huset.
Beslutsprocessen
Om Kustbostäders styrelse fattar beslut att godkänna denna målbild för projektet
sker följande:
-

Förankra målbilden med Förabs styrelse

-

Informera KS (den 25/11) om målbilden inför KF beslut

-

Få kommunfullmäktiges godkännande (8/12) att arbeta mot målbilden.

-

Våren 2021 fattar Kustbostäders beslut om att skriva kontrakt med NCC
för att genomföra projektet (fas 2 i projektet).

-

Innan kontrakt signeras skall även fullmäktige ge sitt godkännande av
investeringen.

Beslut fattat av Kustbostäders styrelse 201029
Kustbostäders styrelse godkänner presenterad målbild för projektet och att
projektering kan påbörjas samt att målbilden lyfts till fullmäktige för godkännande.

Resultatdiagram med 3 % ränta investering 165 Mkr och uppsida för
besparing på hissinvesteringar. Nedskrivning ca 17 Mkr (blå staplar visar
resultatutvecklingen, röd visar nedskrivningen, grön resultatet efter genomförd
nedskrivningen)
sultatdiagram med dagens ränta på ca 1,8 % i övrigt samma förutsättningar
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Kommunstyrelsen

Renhållningstaxa 2021
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1.
2.
3.
4.

Budning erhåller ett enhetspris på 250 kr/kärl, oavsett storlek.
Byte av kärl får ett enhetspris på 300 kr/kärl, oavsett storlek.
Ändringsavgift stryks som taxa
Otillräcklig behållarvolym och felsortering ändras till rubriken felaktigt abonnemang
med ett enhetspris på 350 kr/ändring.

5. Vid fler än tre hinder (dörrar som skall passeras) vid hämtning av avfall ändras avgiften
till ett enhetspris på 5000 kr/år.

6. Gångtillägg 5-10 meter ändras till ett enhetspris på 200 kr/kärl eller säck och år.
7. Gångtillägg 11-20 meter ändras till ett enhetspris på 400 kr/kärl eller säck och år.
8. Kärl med blandade sopor höjs med 25 %
9. Bruna kärl föreslås få oförändrad taxa.
10. Utöver ovanstående justeringar höjs avgiften för Gröna kärl med 20 % och övriga
avgifter höjs med 15 %

11. Taxa för slamhantering införs. Grunden för uttag av avgifter inom taxan är
självkostnad för abonnenten.
12. Taxan för slamhantering justeras med en höjning motsvarande ca 3 %.

2. Sammanfattning
Oxelö Energi AB har upprättat förslag till taxor för renhållning 2021.Taxan föreslås justeras
med en intäktsförstärkning motsvarande 15-25 % (punkterna 8-10) samt med ett antal
övriga förändringar i taxan (punkterna 1-7). De föreslagna höjningarna innebär en
kostnadsökning på 20-30 kronor per månad för ett medelstort hushåll.
Oxelö Energi AB föreslår också att en taxa för slamhantering införs. Denna tjänst har
tidigare hanterats av Nyköpings kommun, men har från och med 2020 tagits över av Oxelö
Energi. Tjänsten utförs till självkostnad och omfattar ca 100 hushåll. Oxelö Energi
föreslagen justering av taxan som motsvarar en höjning med ca 3 %.
Kommunstyrelseförvaltningen har inga invändningar mot förslagen.
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VD
Per Koman Alm
Telefon 070-5261566

Oxelö energis styrelse

Förslag på justering av renhållningstaxan inför 2021.
Bakgrund
Inför 2021 görs en översyn av behovet att justera intäkterna för respektive
verksamhet. I analysen ingår att levererera ägarnas och styrelsens förväntningar
på avkastning samt uppfylla villkor som är reglerad och styrda av
myndighetskrav. Renhållningstaxan och VA taxan beslutas av
kommunfullmäktige medan elnät, fjärrvärme och stadsnät är avgifter/priser som
beslutas av Oxelö Energis styrelse, men där fullmäktige informeras om styrelsens
beslut. Enligt jämförande taxor så ligger fjärrvärme, elnät och VA under snittet i
riket medan renhållningen nära snittet i riket.
Beslut om taxor för fjärrvärme, elnät, VA, stadsnät och slamtömning har tagits på
styrelsemöte 200612.
Renhållning
Under 2018 öppnades ett återbruk samt med 7 dagars öppet på
återvinningscentralen vilket inneburit ökade kostnader för driften men även
mängden avfall som hanteras och därmed behandlingskostnaden. Inför 2020
avslutades uppdraget att köpa ÅVC tjänster på Björshult av Nyköpings kommun,
vilket minskar bolagets kostnader.
Intäkterna har de senaste åren inte motsvarat kostnaderna varför en något större
höjning än den generella kostnadsökningen behöver genomföras.
Ny upphandling för behandling av avfallet har genomförts och det påverkar
bolagets kostnader med motsvarande ca 800 tkr. Det har även införts en
avfallsförbränningsskatt. För att kompensera dessa förändring samt att bolaget
har ökade kostnader för verksamheten på ÅVC föreslås en taxejustering som
motsvarar en intäktsförstärkning med 15-25 %.

OXB100 v 1.0 2006-11-14

En trend som vi kan se är att avfallet i det gröna kärlet blir dyrare att behandla
medan avfall i det bruna kärlet kommer blir oförändrat eller billigare att behandla i
framtiden, vilket gör att vår målsättning är att detta ska avspeglas i
taxejusteringen.
Taxan föreslås även förändras med att minska på antalet tilläggstjänster då
administrationen av dessa överstiger intäkterna. De förändringar som föreslås är
följande:
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Budning erhåller ett enhetspris på 250 kr/kärl, oavsett storlek.
Byte av kärl får ett enhetspris på 300 kr/kärl, oavsett storlek.
Ändringsavgift stryks som taxa
Otillräcklig behållarvolym och felsortering ändras till rubrik felaktigt
abonnemang med ett enhetspris på 350 kr/ändring.
5. Vid fler än tre stycken hinder (dörrar som skall passeras) vid hämtning av
avfall ändras till ett enhetspris på 5000 kr/år.
6. Gångtillägg 5-10 meter ändras till ett enhetspris på 200 kr/kärl eller säck
och år.
7. Gångtillägg 11-20 meter ändras till ett enhetspris på 400 kr/kärl eller säck
och år.
8. Kärl med blandade sopor höjs med 25 %
9. Bruna kärl föreslås få oförändrad taxa.
10. Gröna kärl höjs 20 % och övriga avgifter höjs med 15 % (exklusive punkt
1-10 som justeras enligt ovan).

(samtliga priser är angivna inklusive moms)
Tidigare genomförda taxehöjningar (%)
RH (renhållningen)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

RH
0
0
0
2
2
0
3+2

Summa

9

%

1,28 (snitt under perioden år 2014 - 2020)

Sammanställning och förslag till beslut
Taxan för renhållningen föreslås justeras med en intäktsförstärkning
motsvarande 15-25 % samt med ovan föreslagna förändringar i taxan.
Ovan beslutade och föreslagna höjningar innebär en kostnadsökning på 20-30
kronor per månad för ett medelstort hushåll.
Per Koman Alm
VD Oxelö Energi AB
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Förlängning avtal med Kommuninvest
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.Oxelösunds kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 januari
2003 (”Borgensförbindelsen”), vari Oxelösunds kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda
Oxelösunds kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående
och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

2 Oxelösunds kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Oxelösunds kommun
den 12 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon
eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Oxelösunds kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Oxelösunds kommun
den 12 oktober 2011, vari Oxelösunds kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
4. Kommunchef Johan Persson och kommunstyrelsens ordförande Catharina
Fredriksson utses att för Oxelösunds kommuns räkning underteckna alla handlingar
med anledning av detta beslut.

2. Sammanfattning
Kommuninvest ekonomisk förening (”föreningen”) upplånings- och utlåningsverksamhet
bedrivs i det av föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ)
(”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor
på lånemarknaden återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att
samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt
såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har
tecknat borgensförbindelse. Oxelösunds kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 7
januari 2003 och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige den 25
september 2013.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av
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borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således
Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal
(”regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”garantiavtalet”). Även dessa
avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i föreningen samt av stor vikt för
Kommuninvests verksamhet. Oxelösunds kommun undertecknade Regressavtalet den
12 oktober 2011 och Garantiavtalet den 12 oktober 2011.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks,
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av
kommunfullmäktige. Även regressavtalet och garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av
reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Oxelösunds
kommuns regressavtal och garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut. Med
hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i föreningen och den betydelse,
avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Oxelösunds
kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige som
bekräftar att avtalen alltjämt är gällande.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse 2020-11-06.
Johan Persson
Kommunchef
Beslut till:
Controller (FÅ)
.

Magnus Pettersson
ekonomichef
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Kapitalisering av Kommuninvest
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Oxelösunds kommun inbetalar till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”)
ett insatsbelopp om 2 200 000 kronor.

2.

Finansiering av inbetalt belopp a 2 200 000 kronor sker via återbetalt förlagslån.

3.

Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningen.

4.

Kommunfullmäktige beslutar årligen om ytterligare inbetalningar av kapitalinsats i
Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2022, 2023 och 2024.

5.

Oxelösunds kommun avstår från att delta med förhöjd kapitalinsats till Kommuninvest
ekonomisk förening

Sammanfattning
Oxelösunds kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”).
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder
den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. Upplånings- och utlåningsverksamheten
bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB
(”Kommuninvest”)
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som
krävs av Finansinspektionen.
Oxelösunds kommuns förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening uppgår
2020-09-03 till 2 200 000 kronor, jämte ränta.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas
in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till
kapitaliseringen av Kommuninvest. Till följd av det, har även förlagslånen från
medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför
återbetalas till medlemmarna.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga
medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för
att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till
Föreningen i form av en kapitalinsats.
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För medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening krävs att en medlem bidrar med en
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna
kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta
med en tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar.

Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per
invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024.
Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de
kommande fyra åren enligt följande:

År
2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)
900
1 000
1 100
1 200
1 300

Kapitalinsats (kr/invånare)
(region)
180
200
220
240
260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen
minst uppgår till ovan angivna belopp. Oxelösunds kommuns insatskapital är i dagsläget
10 395 000 exkl. förlagslånet på 2 200 000 kr.
Nedan visas vilken kapitalinsats som krävs för respektive år för att Oxelösunds kommun
skall nå avsedd kapitalinsatsnivå. Tabellen visar också vilket kapital Oxelösund behöver
tillskjuta beroende på om vi nyttjar befintligt förlagslån eller inte. Längst till höger i tabellen
nedan visas också vilken total insatsnivå Oxelösund kommer att ha när kapitalinsatsen är
betald för respektive år.
ÅR

2020
2021
2022
2023
2024

(KR)

Kapitalinsats
exkl.
förlagslån

1 155 100
1 155 100
1 155 100
1 155 100

Att betala om Ny insatsnivå
återbet.
förlagslånet
används till ny
kapitalinsats
10 395 900
0
11 551 000
110 200
12 706 100
1 155 100
13 861 200
1 155 100
15 016 300

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Oxelösunds kommun använder återbetalt
förlagslån på 2 200 000 kr till finansiering och betalning av den nya kapitalinsatsen för 2021
och resterande belopp på 1 044 900 kronor att användas under 2022. Dessutom föreslår
Kommunstyrelseförvaltningen att besluten av kapitalinsats tas år för år vilket innebär att
kommunstyrelseförvaltningen återkommer inför 2022 med ett nytt ärende för beslut.
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3. Ärendet
Oxelösunds kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”).
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder
den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget
Kommuninvest i Sverige AB (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp
av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en
attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.
Återbetalning av förlagslån
I november 2010 upptog ett Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som
krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera
ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar
deltog i förlagslånet.
Oxelösunds kommuns förlagslån till Föreningen uppgår 2020-09-03 till 2 200 000 kronor,
jämte ränta.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas
i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till
kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid
medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från
Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd av
det, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen.
Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga
medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för
att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till
Föreningen i form av en kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en
tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar.
Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per
invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024.
Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de
kommande fyra åren enligt följande:

År
2020
2021
2022
2023

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)
900
1 000
1 100
1 200

Kapitalinsats (kr/invånare)
(region)
180
200
220
240
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260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen
minst uppgår till ovan angivna belopp. Oxelösunds kommuns insatskapital är i dagsläget
10 395 000 exkl. förlagslånet på 2 200 000 kr.
Nedan visas vilken kapitalinsats som krävs för respektive år för att Oxelösunds kommun
skall nå avsedd kapitalinsatsnivå. Tabellen visar också vilket kapital Oxelösund behöver
tillskjuta beroende på om vi nyttjar befintligt förlagslån eller inte. Längst till höger i tabellen
nedan visas också vilken total insatsnivå Oxelösund kommer att ha när kapitalinsatsen är
betald för respektive år.
ÅR

(KR)

2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats
exkl.
förlagslån

1 155 100
1 155 100
1 155 100
1 155 100

Att betala om Ny insatsnivå
återbet.
förlagslånet
används till ny
kapitalinsats
10 395 900
0
11 551 000
110 200
12 706 100
1 155 100
13 861 200
1 155 100
15 016 300

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Oxelösunds kommun använder återbetalt
förlagslån på 2 200 000 kr till finansiering och betalning av den nya kapitalinsatsen för 2021
och resterande belopp på 1 044 900 kronor att användas under 2022. Dessutom föreslår
Kommunstyrelseförvaltningen att besluten av kapitalinsats tas år för år vilket innebär att
kommunstyrelseförvaltningen återkommer inför 2022 med ett nytt ärende för beslut.
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med
en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per
invånare för kommuner 360 kronor per invånare för regioner.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunen i detta läget inte deltar med förhöjd
kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk förening på grund av behovet av ökad
lånefinansiering av investeringsbudgeten de kommande åren.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-01.

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Controller (FÅ)

Magnus Petersson
Ekonomichef
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Tjänsteskrivelse

OXL2
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Datum

Dnr

2020-10-23

KS.2020.43

Kommunstyrelseförvaltningen
Thomas Hermansson

Kommunstyrelsen

Redovisning av partistöd 2019 och utbetalning 2021
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Redovisningar av partistöd 2019 godkänns.
2. För 2021 betalas följande partistöd ut


Socialdemokraterna 222 000 kr



Moderaterna 148 000 kr



Vänsterpartiet 74 000 kr



Sverigedemokraterna 55 500 kr



Miljöpartiet 18 500 kr



Centerpartiet 18 500 kr



Liberalerna 18 500 kr



Kristdemokraterna 18 500 kr

2. Sammanfattning
Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för partistöd Kf 2018-09-19 §103. Enligt riktlinjerna
består partistödet av 18 500 kr per mandat och betalas ut i förskott i januari månad.
Partierna ska i juni månad komma in med en redovisning av hur partistödet för föregående
år har använts. Samtliga partier som fått partistöd för 2019 har lämnat in redovisning i rätt
tid.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att partistöd betalas ut för samtliga mandat i
kommunfullmäktige 2021 enligt följande.


Socialdemokraterna 222 000 kr



Moderaterna 148 000 kr



Vänsterpartiet 74 000 kr



Sverigedemokraterna 55 500 kr



Miljöpartiet 18 500 kr



Centerpartiet 18 500 kr



Liberalerna 18 500 kr



Kristdemokraterna 18 500 kr

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324

2(2)

Tjänsteskrivelse
Datum

2020-10-23

KS.2020.43

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Redovisning av partistöd 2019 och utbetalning 2021
Redovisning av partistöd 2019 Socialdemokraterna
Redovisning av partistöd 2019 Moderaterna
Redovisning av partistöd 2019 Vänsterpartiet
Redovisning av partistöd 2019 Sverigedemokraterna
Redovisning av partistöd 2019 Miljöpartiet
Redovisning av partistöd 2019 Liberalerna
Redovisning av partistöd 2019 Centerpartiet
Redovisning av partistöd 2019 Kristdemokraterna
Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Partierna i fullmäktige (FK)
Kansliet (FÅ)

Thomas Hermansson
Kommunsekreterare/kanslichef

OXELÖSUNDKOMMUN

2020 -02- 0 7

\ueru!eäemokrater^i

Handl. nr

Oxelösvnd

Diarienr

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport
Parti:

Organisationsnummer:

Sverigedemokraterna

802462-3038

Adress:

Telefon:

Högbrunnsvägen2 B
611 38 Nyköping

073-932 02 20

Redovisningen avser er:

Erhållet partistöd:

2019

55 500 kr

Sparat partistöd från föregående er (avser ej partistöd före 2015-01-01): 40 127 kr

Redovisning av lokalt partistöd
Beskrivhurdet lokala partistödetanväntsföratt stärkapartiets ställningi den kommunalademokratin:
Partistödet har använts föratt stärka våra fullmäktigeledamöter, kandidater och medlemmar genom av
riksanordnadeutbildningar,stärkadet lokala politiskaarbetetgenommedlemsträffarmed olika
aktiviteter och föreläsningar samt öka intresset fördemokrati och politik i kommunen via marknadsföring

och valkampanj under 2019.

Överföringav partistöd
Om överföringarhargjorts till delar av partiorganisationen utanförkommunen - beskrivvilka
motpresentationer som erhållits:

Till riksorganisationen förtillhandahållna IT-system, utbildningar, marknadsföring och riksombudsman.

"^

Underskrift

Ordförands^y

M^-

N^yififörtydligande
1-Eric Eriksson

Kassör

LW&. A^4
Namnförtydligande
Ulla Hulkko

Ort och datum

Ort och datum

Oxelösund 2020-02-05

Oxelösund 2020-02-05
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OXELÖSUNDKOMMUN
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\(wuie^emok.

Handl. nr

räterHa,

Oxetösund

Diarienr

Redovisning av erhållet lokalt partistödjämte granskningsrapport
Parti:

Organisationsnummer:

Sverigedemokraterna

802462-3038

Adress:

Telefon:

Högbrunnsvägen 2 B

073-932 02 20

611 38 Nyköping
Redovisningen avser år:

Erhållet partistöd:

2019

55 500 kr

Sparat partistöd från föregående er (avser ej partistöd före2015-01-01): 40 127 kr

Redovisningav lokalt partistöd
Beskrivhurdetlokalapartistödetanväntsförattstärkapartietsställningi den kommunalademokratin:

Partistödetharanväntsförattstärkavårafullmäktigeledamöter,kandidaterochmedlemmargenomav

riks anordnadeutbildningar, stärkadet lokala politiskaarbetetgenom medlemsträffarmed olika
aktiviteter och föreläsningar samt öka intresset fördemokrati och politik i kommunen via marknadsförir
och valkampanj under 2019.

Överföringav partistöd
Om överföringarhargjortstill delarav partiorganisationenutanförkommunen - beskrivvilka
motpresentationer som erhållits:

Till riksorganisationenförtillhandahållnaIT-system, utbildningar,marknadsföringochriksombudsman.

Underskrift
Ordförande /.< ,7,--^

Kassör

-2zz4 ^JM-U

N^jpnförtydligande
Jän-Eric Eriksson

Namnförtydligande
Ulla Hulkko

Ort och datum

Ort och datum

Oxelösund 2020-02-05

Oxelösund 2020-02-05

1/2

Granskningsrapport
Härredogör en av mottagaren vald granskare förom redovisningen ger en rättvis bild av partistödets

användning.Granskningsrapportenkanävenutgörasavenekonomiskredovisningsomintygasav

exempelvis en revisor och som bifogasmed blanketten.

Härmedintygasatt redovisningengeren rättvisbildavhurSverigedemokraternaanväntpartistödet.

Granskningsintyg*
Intygas av

Namnförtydligande
Malin Karlsson, revisor

Ort

^/

Datum

2020-02-05

Härmedintygésatfredoviéntfigengerenrättvisbildavhurmottagarenanväntpartistödet

2/2

Granskningsrapport
Härredogören av mottagaren vald granskare förom redovisningen ger en rättvis bild av partistödets
användning. Granskningsrapporten kan även utgöras av en ekonomisk redovisning som intygas av
exempelvis en revisor och som bifogasmed blanketten.

Härmed intygas att redovisningen ger en rättvis bild av hur Sverigedemokraterna använt partistödet.

Granskningsintyg*
Intygas av
Ort

;^^'^^/^//é<^^n^

Namnförtydligande
Malin Karlsson, revisor
Datum

2020-02-05

'HärmedintagasaltredovisnTngengerenrättvisbildavhurmottagarenanväntpartistödet

2/2
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Diarienr

Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg
Parti:

Organisationsnummer:

Socialdemokraterna l Oxelösund

819000-5705

Adress:

Postnummer och ort:

Sjögatan30

61333

Telefon:

Bankkonto eller bankgiro/postgiro:

0155-33076

5727-3799

Redovisningen avser år:

Erhållet partistöd:

2019

222. 000 kr

Sparat partistödfrånföregåendeår

Bifogadehandlingar: ||

*) Vi kan inte redovisa sparat partistöd

Verksamhetsberättelse:!

Resultaträkning:

^.

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att starka partiets ställning i den kommunala demokratin;

*) Vi har intäkter: partistöd, kansliavgifter/ medlemsavgifter. Utöver det får vi stöd

Frånandra organisationer vid speciella tillfällen, t exfrån Oxd:sförsamling vid
<yrkoval.

k/i har samtliga våra platser i fullmäktige besatta.
f\ har använt medlen för att aktiviteter mot invånarna i Oxelösund.

som exempelvis dörrknackningar/ möten i bostadsområden/ aktiviteter på allmänna
platser och torg. Vi har under dessa möten diskuterat kommunal politik och aktuella
(ommunala frågor.

/i har dessutom tryckt informationsblad och annan information.

:ör att administrera ovanstående har vi en deltidsavlönad kanslist på vår expedition.
nget av vårt partistöd har använts för verksamhet i andra kommuner eller i vår egen
partiorganisation utanför Oxelösund.
>019: + 22. 435 kronor, överskottet sparas för att finansiera kommande valrörelser.

Postadress
Oxelösunds kommun

61381 OXELÖSUND

Besöksadress

Telefon/Fax

Webb/E-post

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-38000 (vx)
0155-38240 (fax)

www.oxelosund.se

registrator@oxelosund.se

Org. nr
212000-0324

Om överföringarhargjorts till delar av partiorganisationen utanförkommunen - beskrivvilka motprestationer som har
erhållits:'

Datum:

Datum;

\2 010^1-^

Ordförande:

J r IV

Malin Rinrniim

IV^UA A^ %(?V

Aj

Rpni+a Vikstmm

Namnförtydligande:

\Ac\\ r\

^y7 'rOH-^

Kassör:
Namnförtydligande:

??i^iim/

r^e^irA Vit:?r^oM

°n

Granskningsrapport och intyg"
Granskningsrapport:

l^vf

I^~CM^-

jr^-^u

i-zj^/

z^^'^^^i^cf^

&ri

J^^, y

ri-^lr^. f r^^p^ri f^r ^6/9 ^^ ^^^^^
nl^ 4 ^^ , - ^^^^^^^ ^
Datum:

^ä^O ^ <^^

Granskning genomförd av:

A^^t
Namnförtydligande:

/L6^?^r"

^~^w^

/^ /--^ .J ,/,^-^//

*Granskning om redovisningen ger en rättvisande bild av hur
partistödet har använts görs av en av partiet utsedd granskare

OXELÖSUNDKOMMUN
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Resultatrapport

Handl. nr
Diarienr

OXDS SOCIALDEM ARBETARKOMMUN 819000-5705

"Sida 1 (2)

.

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2020-03-30 13:24:36

Räkenskapsår: 2019-01-01 -2019-12-31
Senaste ver. nr: A289
Perioden

Perioden
/ Budget

Budget

Rörelsens intäkter och lagerförändring
Nettoomsättning
3510 Medlemsavgifter enskilda
3520 Kansliavgifter
S:a Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
3811 Valanslag EU
S:a Aktiverat arbete för egen räkning

20 390, 00

92, 7%

98 883, 00

98, 9%

100000,00

119273,00

97, 8%

122000,00

0, 00

0, 0%

22 000, 00

0, 00

0, 0%

22 000, 00

222 000, 00

100, 0%

222 000, 00

15788, 00

526, 3%

3 000, 00

22 000, 00

Övrigarörelseintäkter
3980 Partistöd

3982 Bidrag 1:amaj

3983 Övrigaersättningaroch intäkter
S:a Övriga rörelseintäkter

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring

5 562, 00

278, 1%

2 000, 00

243 350,00

107,2%

227 000,00

362 623, 00

97, 7%

371 000,00

0, 00

0, 0%

-3 000, 00

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
4010 Inköp materiel och varor

4120 Utb Medlemsavgifter övr organisationer

-250, 00

0, 00

4210 Parti-Distriktskongress

-2 100, 00

21, 0%

-10000, 00

4211 Centrala/Distriktets aktiviteter

-2 500, 00

31, 2%

-8 000, 00

4310 Partianordnad utbildning

-4 950, 00

61, 9%

-8 000, 00

4410 Resekostnader

-2541,00

127, 0%

-2 000, 00

-12341,00

39, 8%

-31 000,00

350 282, 00

103,0%

340 000, 00

-30 239, 00

97, 5%

-31 000, 00

-4 784, 00

S:a Råvaror och förnödenheter

Bruttoresultat

Övrigaexterna kostnader
5010 Lokalhyra Expeditionen
5110 Kontorsmaterial

95, 7%

-5 000, 00

5480 Telefon/Bredband

-12016,00

100, 1%

-12 000, 00

5482 övriga främmandetjänster

-16614, 00

332, 3%

-5 000, 00

5483 Företagsförsäkringar

-1 841, 00

5490 Tidningar/tidskrifter/facklitt

-1 470, 00

73, 5%

-2 000, 00
-2 000, 00

5500 Portokostnader

0, 00

-3 390, 00

169, 5%

5600 Förtäringvid interna möten
6020 Val EU

-11 964, 10

149, 6%

-8 000, 00

-2 355, 00

5, 9%

-40 000, 00

6040 1 :a maj

-15806,30

158, 1%

-10000,00

6070 Annonsering

-2 862, 00

95, 4%

-3 000, 00

6150 Inköpmaterial utåtriktade aktiviteter

-2 838, 90

0, 00

Resultatrapport
OXDS SOCIALDEM ARBETARKOMMUN 819000-5705

Sida 2 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2020-03-30 13:24:36

Räkenskapsår: 2019-01-01 -2019-12-31
Senaste ver. nr: A289
Perioden

Perioden

Budget

/Budget
6160 Uppvaktning och gåvor

-3 347, 25

6161 Förtäringutåtriktade aktiviteter

-7231, 00

6200 Lokalhyra möten mm

-4 400, 00

110,0%

-4 000, 00

-700, 00

35, 0%

-2 000, 00

-121 858,55

96, 7%

-126000,00

-124269, 00

103, 6%

-120000,00

7331 Skattefria bilersättningar

-2 078, 80

69, 3%

-3 000, 00

7390 Övrigakostnadsers och förmåner

-2 182, 00

54, 5%

-4 000, 00

7411 Premier kollektiv pens. försäkr

-12090, 00

86, 4%

-14 000, 00

7510 Lagstadgadesociala avgifter

-40211, 00

87, 4%

-46 000, 00

7531 Särsk löneskatt lön/ers

-22 502, 00

83, 3%

-27 000, 00

6590 Övrigaexterna tjänster

S:a Övrigaexterna kostnader

167, 4%

-2 000, 00
0, 00

Personalkostnader

7210 Lönertill tjänstemän

7610 Utbildning

-2 944, 00

0, 00

S:a Personalkostnader

-206 276, 80

96,4%

-214 000,00

S:a Rörelsens kostnader

-340 476, 35

91,8%

-371 000,00

Rörelseresultat före avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Resultat före finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader

22 146,65
22 146,65
22 146,65

0, 00
0, 00
0, 00

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

8300 Ränteintäkter från omstillg

S:aÖvrigaränteintäkteroch liknande intäkter
S:a Finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Resultat före skatt
Beräknat resultat:

288, 90

0, 00

288, 90

0, 00

288,90

0, 00

22 435, 55
22 435, 55
22 435, 55
22 435, 55

0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
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Diarienr

Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg
Parti: Centerpartiet

Organisationsnummer: ^ ^^ ^^^ _ ^^^

Adress:

Postnummer och ort:

c/o Joakim öhman, S. Malmgatan 17 C

R1-?-?n nY olnciinri

Telefon:

iiro:

W^^-<2°. 'rz^'03i oj 2 --^_

nyn-Rny n4 ^n
Redovisningen avser är: 2019

Erhållet partistöd:

Sparatpartistödfrån föregåendeår

Bifogade handlingar:

ift Finn-- kr
Verksamhetsberättelse:!

Resultaträkning:
Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin;

Centerpartiet i Oxelösund bedriver verksamhet i syfte att bilda opinion i politiska sakfrågor, samt i

syfte att rekrytera medlemmar, vilka i framtiden kan komma att beklädaposter l kommunens nämnder,
styrelser, m.m.
Verksamheten består i personliga kontakter på individnivå, utåtriktade aktiviteter på gator och torg, inte
minst i samband med val men även mellan valen, möten, studietillfällen, studiebesök hos lokala företag

och offentliga instanser, m. m. l förekommandefall och vid behov kan lokal behövahyrasför politiska
sammankomster.

Vid någottillfälle under mandatperioden bjuder partiet in gästerfrån rikspolitiken föratt påså sättväcka
intressefördemokrati och politik. Aktivitet, föredragoch måltid i samband med årsmötehålls numera
tillsammans med Nyköping, varannan gång i Oxelösund, varannan gång i residensstaden. För detta krävs
hyra av lokal, m. m. och kanske reseersättning till talare.
För att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin är partiet mycket aktivt med att författa
motioner - både i eget namn och i samarbete med övriga allianspartier - samt interpellationer och frågor i
kommunfullmäktige. Centerpartiets gruppledare är även aktiv i olika debatter i samband med beslut i
fullmäktige samt i kommunstyrelsen. Han deltar även på demokratidagen då åttondeklassare samlas på
Koordinaten för att ställa frågor till de lokala partiernas företrädare.
Gruppledaren informerar tillsammans med den lokala partikretsens ordförandesamt ledamöter/ersättare l

nämnder/styrelser, övriga medlemmar på medlemsmöten, så kallade kretsmöten, till vilka samtliga
medlemmar bjuds in.
Till detta kommer produktion av trycksaker i mindre skala, ofta med enkla medel som datorprogram och
kopiator, för distribution "man till man" eller utdelning i brevlådor med egna insatser. Ibland kan dock
professionell hjälp behövas, i synnerhet inför allmänna val.
Tid tas även i anspråk för att skriva insändare, debattartiklar och andra inlägg i lokala frågor för publicering
i lokaltidning.

Postadress
Oxelösunds kommun

Besöksadress

Telefon/Fax

Webb/E-post

Höjdgatan26

www. oxelosund. se

61381 OXELÖSUND

OXELÖSUND

0155-38000 (vx)
0155-38240 (fax)

registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324

Om överföringarhargjorts till delarav partiorganisationenutanförkommunen - beskriv vilka motprestationersom har
erhållits:"

Partikretsen i Oxelösundköperstöd från distriktsorganisationeni Flen, främst l form av
medlemsutskick och hantering av medlemsregister. l den överföringsom görs ingåräven
att vid behov kunna få stöd med utbildning, rådgivning, föredragshållare och samordning i
samband med valrörelse eller andra kampanjer. Lokalavdelningen kan även erhållastöd
vid förhandlingar efter valen, till exempel när det gäller tillsättandet av poster i nämnder och
styrelser.

Datum:. /i :;- y_

Datum:

W'S^/S~7 ^ö^}

Ordförande:

Z6 r^^/

ZO^Ö

'<assör ^/^^t /^/^W^-^

Namnfö^yd^ga^^~7.i

Namnförtydligande: .^-^ ,

"^Toa/tini

J--7y-/

Granskningsrapport och intyg*
r

Granskningsrapport:

|Mingranskningav ovanståendeuppgifterochdenekonomiskaredovisningenmed verifikationerför
|räkenskapsåret2019geringenanledningtill anmärkning.Partibidragetkandärmedsägashaanvänts
snligtintentionernai lagen,det vill sägaförlokalt demokratiarbete,folklig förankringavpolitiken
|samt opinionsbildning och politiskt arbete i den egna kommunen.

Datum

: [MA å^-m^ ÄD^

Granskninggepflmförday

c y?-^-^ ^/A^^<£^

Namnförtydligande:

Torsten Sandberg

/U^^rt i h^w^i^\

,/

*Granskning om redovisningen ger en rättvisande bild av hur
partistödet har använts görs av en av partiet utsedd granskare

7

Styrelsens verksamhetsberättelse
2019
Årsmötetvar måndagen den l l februari 2019 kl. 18.30 gemensamt med Nyköpmgskretsen i PRO
lokalen påNorramalmgatan. Det bjöds påplockmat och gäst för kvällen var Eskil Erlandsson,
riksdagsledamot för Centerpartiet. Som informerade om arbetet i riksdagen, beredskapsarbete samt om
Januariavtalet.Besöketavslutadesmedfrågestundochdiskussioner.Efterbesöketdeladekretsarna
upp sigoch sedvanligaårsmötenpåbörjades.
Kampanjer:

Kretsen har uppmärksammat nationella kampanjdagar, men även visat sig påJärntorget, Sunda
parkeringenochFemöredagen.
Valkampanjer:

Valkampanjandet vart inte såmycket detta år inför EU- valet men kretsen syntes ett par gånger inför
valet.Nedankanman seOxelösundscentemsframgångsamtCenterpartieti helaSverige.
Centerpartiet fick två mandat i EU- Parlamentet. Invalda ledamöter blev Fredrick Federley och Abir
Al-Sahlani.

Andel!

Antal

Antal l Andel

l

Antal) Andel

20141^ 2014

+103

+2,09

10,78% +206540

+4,30

5,55%

253
447641

150

3,46%

241101 6,49%

Studiebesök/platsbesök:

IngaStudiebesökhargjorts underåret.
Miljöpris:

Återigen delades det inte ut något miljöpris från Oxelöundscenterkrets.
Interpellationer/fråeor/motioner/debatter/Insändare:

Interpellationer:

- Tar Oxelösunds kommun emot samtliga giltiga betahiingsmedel?

Centerpartiet
Oxelösund

- Hurförverkligar kommunen Översiktsplanensambitioner om ökadvmdkraftsproduktion i
Oxelösunds kommun?

Frågor:

- Frågatill Kultur- och fritidsnämndens ordförande: Hur långthar projektet med att iordningställa och
"förädla"området kring före detta Stenvikshamnen kommit och hur påverkas badplatsen i sommar av
eventuella pågåendeanläggningsarbeten?

Motioner

- Utred möjlighetenatt installerasolceller påkommunalabyggnader
- Oxelösundkan skapablommandeängaroch gynnadenbiologiskamångfalden
Debatteroch insändare

- Visselblåsareviktiga- äveni Oxelösund
- Skavi slutatjata om antisemitism?
- Torsken snart ett minne blott?

- Oxelösundkan skapablommandeängarochgynnadenbiologiskamångfalden
Allians-inläes

- Utveckla Läget- pårätt sätt!

Demokratidagen, som är en följd av en motion från kretsen, hölls återigen påKoordinaten och var en
succé även detta år. Bo Högländer representerade kretsen.
Övri(
Motionertill Centerpartiets riksstämma.

"Medyrkande om att Centerpartiet mer aktivt sällarsigtill dekontantamedlens vämare ochverkar för
ett samhälledärkontanterna,värnasi helalandet, samtatt Centerpartieti riksdagenarbetarfören

lagstiftning därbanksektorn åläggsatt fortsättningsvis handlägga kontanta medel. " skrivet av Joakim
Öhmanoch Bo Högländer.

Samtenmotion om en idétidskriftförcenterrörelsensom skulle varamer inriktadtill debatteroch
idéerskickades till Partistämmani Karlstad.

Förtroendevalda.

Centerpartiet har i kommunen företrätts av följande förtroendevalda centerpartister:
Kultur- ochfritidsnämnden(ersättare):JoakimOhman.
Utbildningsnämnden(ersättare): AimAbrahamsson.

Centerpartiet
Oxelösund

Vårdochomsorgsnämnden (ersättare): Jonas Lövholm begärde utträde, Joakim Ohman tog över
men begärde entilegande i november. Ersattes blev Stig Carlsson.

Miljö-ochsamhällsbyggnadsnämnden (ordinarie): AgnetaHögländer.

Kommunfullmäktige (Ordinarie): BoHögländer,l:a ersättareJoakimÖhmanoch2:a ersättareSiri
Wink

Kommunstyrelsen (Ordinarie):BoHögländer
Övrigt:Valnämnden: Siri Wink (Ordinarie).
Nämndeman: Siri Wink

Kretsens styrelse

Kretsen har bestått av Siri Wink (ordf. ), Ann Abrahamsson (vice ordf. ), Elisabeth Wink (Ledamot),

Agneta Högländer (kassör). Vi harhaft ambulerande sekreterare. Ann Abrahamsson saupp sitt

uppdrag i styrelsen. Vidextra insattårsmöteden 12:eaugusti valdes StigCarlsson in i styrelsen samt
till Vice Ordföranden.

Övrisauppdrae:

Torsten Sandberg har varit ordförande i valberedningen samt vald revisor.
BoHögländerharingåtti valberedningsgruppen.
Joakim Öhman,Bo Högländeroch Siri Wink harvarit med i Alliansgruppen.
Distriktet:

Distriktsstämma höllsden6:eapril påSlottsskolan i Vingåker. Oxelösundvar representerade av
Joakim Öhmanoch Bo Högländer.

Kommundagen förSörmland hölls den 19:eOktober påStjämhohns Stiftsgård.

Dagenblev mycket uppskattad med braföredragshållare, lokal ochmat. Speciell gästvarHenrik
Oretorp.

Utbildning förstyrelse ledamöter hölls den
Krets-/stvrelsemöten:

Mötenaföljdeen sammanträdesplan som godkändesvid årsmötet 190211.
Kretsmöten harhållits 11 gånger varav tvåstycken som avslutamgar (sommar- respektive
julavslutoing) samt en extra stämma.
Kretsenharbeståttav tolv med senare 15 medlemmar.

Styrelsemöten harunderårethållitsvid niotillfällen.

Kretsensräkenskaperochekonomiskaberättelsehänvisastill styrelsensförslagtill Årsbokslutför
2019. ffiilaea)

Centerpartiet
Oxelösund

Oxelösund den 3 febmari 2020

Styrelseni OxelösundsCenterkrets

Vice ordförande

Ordförande

Ledamot

Kassör

c-

^
Siri Wink

^, ^StigCarlsson

c^-^
AgnetaHögländer

szE//^^ k/^^
Elisabeth Wink

Centerpartiet
Oxelösund

Centerkretsen i Oxelösund
Bokslut för verksamhetsåret 2019
Intäkter

Ingåendesaldo per den 2018-12-31
Medlemsavgifter
Partistöd 2019

6 193, 98
l 890, 00
18 500,00

Microstöd

150,00
26 733, 98

Under året ny medlem
Summa:
Kostnader

Pris Banktjänster

Årsmötet 2019
Blommor
Tillbehörkaffe
Hyra lokal
Förtäring
Gåva t. föredr. h
Utskick, porto

900,00 (l)
3825, 60
200, 00(2)
214,00(3)
800, 00 (5)
2375, 00 (6)
110, 00(7)
126, 00(9)

Miljöpriset 2019
Partistödsavdrag Distriktet (service)
Partistämman 2019

3 885,00 (12)
4642, 76(11, 14, 15)

Kommundagarna, resor logi
Utbildningar

4400, 00(4)
512, 00 (8, 13)

Profilmaterial/Felestad

övrigt:
Hyra av lokal
250, 00(10)
6åwtill gästerkretsmöte 254, 00 (16)
Julavslutn. Förtäring
570, 00(17)

l 074,00

Summa:

19 239, 36
7 494,62 Kr

Behållning/ saldo per den 2019-12-31
Oxelösundden 12 januari 2020

^^-fc<^[j-lsÅgfietaHögländer

Kassör Centerkretsen Oxelösund

NÄRODLAD
POLITIK

Centerpartiet
Oxelösund

REVISIONSBERÄTTELSE

Vid granskning av Oxelösunds Centerpartikrets räkenskaper förtiden 2019-0101 - 2019-12-31 harjag funnit dessa i god ordning; intäkter och kostnader är

styrkta med verifikationer och det kvarstående värdet påbankkonto stämmer
enligt bankkontoutdrag överens med bokslutet.

Motförvaltningen ochföreningensverksamhet i övrigtfinns ingen anledningtill
anmärkning.

Årsmötetföreslåsdärförbevilja styrelsen ansvarsfrihetfördentid som
revisionen omfattar.

Oxelösund den 23 januari 2020

Torsten Sandberg
Revisor
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Dnr

2020-10-27

KS.2019.131

Kommunstyrelsen

Handlingsprogram för en säkrare och tryggare
kommun 2021-2023
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Handlingsprogrammets delar som omfattar kommunens skyldigheter enligt lag (2003:778)
om skydd mot olyckor fastställs.

2. Sammanfattning
Inom ramen för det avtal om räddningstjänst som tecknats mellan Nyköpings och
Oxelösunds kommuner har Sörmlandskustens räddningstjänst upprättat ett förslag till
Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2021-2023.
Handlingsprogrammet svarar upp mot krav i lag (2003:778) om skydd mot olyckor som
anger att kommunen ska ha ett handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande
verksamhet. Denna del av handlingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige.
För att ge en samlad bild av kommunens säkerhetsarbete redogör programmet även för
arbetet med krisberedskap (KF 2019, § 136) samt för områden där beslut om inriktning
med mera fattas av kommunstyrelsen eller av kommunchefen; Trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbete, Säkerhetsskydd samt Krisberedskap.

Johan Persson
Kommunchef

Niklas Thelin
säkerhetsstrateg/utredare

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-27
Förslag till Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2021-2023
Beslut till:
Säkerhetsstrateg (FÅ)
Sörmlandskustens räddningstjänst (FÅ)

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Du kommer alltid att vara först på plats!
I händelse av en olycka kommer räddningstjänsten oftast på plats som nummer två
och då har redan viktig tid gått. Vår önskan är att du som läser detta kan ställa dig
bakom vår gemensamma satsning mot ett tryggare Oxelösund.
Forskningen är entydig om att tiden till hjälp har betydelse, oavsett om det gäller ett
hjärtstopp eller en villabrand. Kommunens uppdrag är att vara på plats så snabbt
som möjligt med de resurser som krävs för att göra en livräddande insats. Men helt
oavsett våra satsningar inom egen organisation så är vi alltid beroende av dig, du
som finns ute på skolor, vårdboenden, kontor eller i hemmet.
Det är med din hjälp vi kan göra störst skillnad. Din insats i ett tidigt skede är det
som räddar liv, miljö och egendom. Det är du som är viktigast.
Vi vill på bästa sätt hjälpa dig att bli så bra du kan. Vi kan bistå med utbildning, information och praktiskt kunnande. Men vi behöver också att du ber om hjälp och tar
till dig av det vi har att erbjuda, den skyldigheten ligger på dig.
Vi vill ta tillfället i akt att både påminna dig om dina förpliktelser och berätta att vi vill
ha din hjälp på resan mot ett tryggt och säkert samhälle. Som medborgare i Sverige
lever vi efter flertalet lagar där Lagen om skydd mot olyckor är en av de som reglerar trygghetsarbetet. Du som individ har en skyldighet att först göra det du kan själv.
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1. Inledning
De flesta brott, olyckor, skador, samhällsstörningar eller andra orsaker till medborgarnas oro får på något sätt efterverkningar i kommunen. Att i samverkan med
andra aktörer kunna hantera trygghets- och säkerhetsfrågor över hela hotskalan,
med såväl individ som samhällsperspektiv, är därför en central kommunal arbetsuppgift. I det här kapitlet berättar vi om vad vårt handlingsprogram innehåller och
vilka övergripande mål som vi ska uppfylla.

1.1 Varför ett handlingsprogram?

Varje vecka dör nästan 60 personer och i genomsnitt 2 000 personer läggs in på
sjukhus till följd av olyckor i Sverige. Det orsakar stort personligt lidande för de utsatta och för människor i deras närhet. Samhällskostnaden för olyckorna uppgår till
65 miljarder kronor varje år, främst i medicinska kostnader och produktionsbortfall.
När vi aktivt och effektivt förebygger och hanterar olyckor kan vi både minska det
personliga lidandet och samtidigt göra stor samhällsekonomisk nytta.
Kommunen ska enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ha ett handlingsprogram
för räddningstjänst och förebyggande verksamhet. Syftet med handlingsprogrammet
och vårt trygghetsarbete är att skapa förutsättningar för att med gemensamma krafter jobba mot ett tryggt och säkert samhälle.
Handlingsprogrammet är kommunövergripande och gäller för samtliga delar av Oxelösunds kommun för åren 2021-2023. Ansvar för programmets efterlevnad ligger på
samtliga förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen.

1.2 Risker och framtid

Varje kapitel i handlingsprogrammet redovisar olika risker, dock inte i mått av hur
stora eller små de är. För att vi ska kunna bedöma hur mindre och större risker ska
undvikas eller hanteras behöver vi använda riskanalyser som ett dagligt arbetsverktyg. Det ska ske genom en aktiv omvärldsbevakning med ett brett perspektiv.
Hotbilder i samhället förändras ständigt och påverkas av samhällsutvecklingen både
i Sverige och i omvärlden. Hoten har blivit mer komplexa och globala. En händelse i
en del av världen kan få följdverkningar i en annan. Integration, förtätning av städer
och pågående klimatförändringar blir ett allt viktigare område för vårt säkerhets- och
trygghetsarbete.
Det går inte att helt förutse framtida olyckor och kriser men genom att analysera
tänkbara händelser i relation till olika scenarier för hur samhället skulle kunna utvecklas kan vi redan nu anpassa åtgärder och prioriteringar för att möta framtidens
behov.
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1.3 Lag, mål och inriktning

Samhället ska ha en förmåga att förebygga och hantera konsekvenserna av det
som riskerar att inträffa.
Den Övergripande inriktning för samhällsskydd och beredskap som formulerats av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska skapa en grund för gemensam riktning i arbetet samt underlätta prioriteringar, kommunikation och samverkan mellan olika samhällsaktörer.
Arbetet med samhällsskydd och beredskap ska bidra till såväl individens som till
samhällets och Sveriges säkerhet.

Lagar och styrdokument

Ett flertal lagar och styrdokument ligger till grund för kommunens säkerhetsarbete,
bland andra;

o
o
o

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

o
o
o

Säkerhetsskyddslag (2018:585)

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160
Avtal och överenskommelser med andra kommuner och räddningstjänster

Kommunens övergripande mål och inriktning
Kommunens säkerhetsarbete ska;

o
o
o
o
o

Säkerställa kommuninvånarnas liv, hälsa, egendom och miljö

o
o
o
o
o

Internt säkerhets- och arbetsmiljöarbete

Reducera risker för störningar i samhällsviktig verksamhet*
Utgör en del av skyddet av Sveriges säkerhet
Skapa trygghet och förebygga brott
Värna personalens och de förtroendevaldas arbetsmiljö

För att nå de övergripande målen bedrivs och inriktas säkerhetsarbetet inom fem
huvudsakliga områden:
Skydd mot olyckor
Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
Krisberedskap och civilt försvar
Säkerhetsskydd

*Med samhällsviktig verksamhet avses; Verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller
säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller
säkerhet.
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Organisation och ansvar
Offentliga myndigheter har ett omfattande ansvar för att bland annat el- och vattenförsörjning, räddningstjänst, sjukvård och omsorg fungerar. Den enskilde ska kunna
räkna med akut hjälp och stöd vid en svår olycka. Det offentliga ska också ge den
enskilde förutsättningar att hantera sin egen säkerhet på ett rimligt sätt, till exempel
genom information 1.
Nyköpings kommun sköter vissa räddnings- och säkerhetsuppdrag åt grannkommunerna Gnesta, Oxelösund och Trosa. Arbetet utförs av Sörmlandskustens räddningstjänst och är reglerat i civilrättsliga avtal. I verksamheten arbetar ca 200 medarbetare, varav ca 150 som räddningspersonal eller i frivilliga räddningsvärn.
I Oxelösund beslutar kommunfullmäktige om handlingsprogrammet, med bland annat övergripande mål och inriktning.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för säkerhets- och trygghetsfrågorna i kommunen och utövar genom ansvariga tjänstemän fortlöpande uppföljning
och tillsyn över arbetet med det samhällsinriktade och interna säkerhetsarbetet.
Kommunens nämnder har ansvaret för att säkerhetsarbetet inom sina respektive
områden bedrivs enligt kommunens handlingsprogram och den lagstiftning som är
tillämplig på verksamheten.
Kommunens chefer ansvarar, inom sina verksamhetsområden, för att säkerhetsoch arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt handlingsprogrammet och tillämplig lagstiftning.
Kommunstyrelseförvaltningen har ett övergripande samordningsansvar för att kommunens samlade arbetsmiljö-, säkerhets- och beredskapsarbete bedrivs enligt
handlingsprogrammet, lagstiftning och övriga interna styrdokument.

www.dinsakerhet.se
*Benämns också som enheten ”Räddning och säkerhet”
1
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2. Kommunens interna säkerhets- och
arbetsmiljöarbete
Inriktningen för det interna säkerhets- och arbetsmiljöarbetet (SSAM) är att kommunens verksamheter ska bedriva ett arbete som förebygger ohälsa och olycksfall,
skador på egendom samt i övrigt säkerställer att verksamheten kan pågå med ett
minimum av skador och driftsstörningar.

Riskbild

Kommunen är utsatt för många olika risker genom sin breda verksamhet och sitt
stora lokalinnehav. Kommunen ansvarar även för en störningsfri verksamhet och
har ett allmänt socialt ansvar för kommunens invånare. Exempel på risker i kommunala verksamheter:
Stöld
Elolyckor
Buller
Trafik
Svinn
Rån
Olycksfall
Drunkning

Miljöskada
Brand
Smitta
Farliga ämnen
Fallolyckor
Rymning
Vattenskada
Våld

Fuktskador
Stickskador
Hot
Vattenpölar
Klämskador
Inbrott
Ras
Trasiga lekredskap

Mål, intern säkerhet och arbetsmiljö
Antalet incidenter och skadetillfällen i kommunen ska minska
Prestationsmål
A. Öka kunskapen hos kommunala chefer om systematiskt säkerhets- och
arbetsmiljöarbete.
B. Alla skolbarn, i utpekade årskurser, ska ges kunskaper om brandrisker, olyckor
samt allmän riskmedvetenhet
C. Genomföra säkerhetsronder i prioriterad samhällsviktig verksamhet
D. Utveckla arbetssätt för, och implementera, att rapportering av tillbud, störningar och incidenter kan sammanställas för kommunen som helhet
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3. Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
Inriktningen för kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete är
förebygga brott och öka kommuninvånarnas upplevelse av Oxelösund som en trygg
kommun att leva och verka i.
Kommun samverkar med Polismyndigheten i ett situationellt förebyggande arbete
som bedrivs såväl på lång som på kort sikt.

Långsiktigt samverkansarbete
Utgångspunkten för det långsiktiga samverkansarbetet (1-2 år) är en lägesbild av situationen i Oxelösund samt analyser av orsaker till otrygghet och förekomst av brott.
Med lägesbilden och orsaksanalyser som grund upprättas en gemensam handlingsplan där planerade åtgärder, kring ett eller flera särskilt prioriterade områden, dokumenteras.
Något av de prioriterade områdena ges särskild uppmärksamhet genom att det
kommuniceras till kommuninvånarna som ett Medborgarlöfte, där kommunen och
polisen gemensamt förbinder sig att genomföra vissa åtgärder kopplade till ett specifikt problemområde.

Kortsiktigt samverkansarbete
För att gemensamt hantera uppkomna situationer bedriver kommunen och polisen
också ett mer kortsiktigt samverkansarbete genom metoden Effektiv Samordning för
Trygghet (EST).
EST är ett systematiskt arbetssätt där flera aktörer samverkar för att skapa en gemensam lägesbild kring otrygghet och brottslighet i en kommun. Lägesbilden används sedan som underlag för direkta beslut om trygghetsskapande eller brottsförebyggande åtgärder.
Metoden går i korthet ut på att utsedda personer hos medverkande aktörer regelbundet rapporterar händelser, incidenter och observationer till en central samordnare. Samordnaren sammanställer rapporterna och delar sedan en samlade lägesbilden med aktörerna. Lägesbilden används sedan som underlag för direkta beslut
om trygghetsskapande eller brottsförebyggande åtgärder.

Mål, Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
Mål för, och former för uppföljning av, det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet formuleras i samverkan med Polismyndigheten i den årlig handlingsplanen.
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4. Skydd mot olyckor
Sörmlandskustens räddningstjänst, som ansvarar för detta område, arbetar för ett
säkrare och tryggare samhälle där ingen människa kommer till skada och där inga
olyckor inträffar i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
(MSB:s ) nollvision. De prioriterade grupperna i det förebyggande arbetet är barn,
äldre och personer med särskilda stödinsatser från samhället.

Nationella mål för skydd mot
olyckor
I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
anges övergripande nationella mål för verksamheten skydd mot olyckor. Dessa nationella mål
är riktningsgivande. Utöver dessa mål ska kommunen själv formulera verksamhetsmål, anpassade utifrån den lokala riskbilden. De lokala målen ska även kopplas mot de nationella målen
och verksamhetsmålen i LSO.
Syftet med LSO tydliggjordes i regeringens proposition 2002/03:119:
Det måste bli färre som dör, färre som skadas och mindre som förstörs.
I LSO redovisas nedan nationella mål:
•

1 kap. 1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

•

1 kap. 3 § Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt
sätt.

Kommande/framtid
Inom ramen för Räddningstjänstutredningen En effektivare kommunal räddningstjänst föreslås att det även ska införas ett nytt nationellt mål för den förebyggande
verksamheten.
”Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt denna
lag ska planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att förhindra eller begränsa skador till följd av bränder och andra olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att
förhindra människors död och andra allvarliga skador.” (1 kap 3 a §)

9

Handlingsprogram för en säkrare och
tryggare kommun 2021-2023

10 (32)

Datum

2020-12-09

Nationell strategi
På uppdrag av regeringen har MSB kompletterat de nationella målen i LSO med
strategier. Denna komplettering redogör för hur brandskyddet bör stärkas genom
stöd till den enskilde. Strategin fokuserar på bostadsmiljö, där flest människor omkommer och skadas till följd av brand. Den nationella strategin innehåller en vision
och ett antal mål för brandskyddsarbetet vilka integreras i ROS förebyggande arbete.

Riskbild

Sörmlandskustens räddningstjänst som ansvarar för detta område verkar i en storstadsnära region med kraftig tillväxt. Riskbilden omfattar många skiftande händelsetyper vilket ställer krav på goda räddningsresurser och en organisation där medarbetarna har en bred kunskap, kompetens och förmåga att under varierande förhållanden arbeta med hela händelseförloppet från förebyggande till efterarbete.

Risker i hela verksamhetsområdet
Riskbilden i verksamhetsområdet kännetecknas av:
Sjöar och vattendrag
Skred/ras
Trafik-/transportolycka
Väder
E4
Järnväg
Klimatpåverkan
Anlagd brand
Skavsta Flygplats*
Översvämning/höga flöden

SSAB1
Trosa kåkstad
Linde Gas AB1
Skog
Studsvik området1
Vårdboenden
Höghusbebyggelse
Större oljeskada
Kulturhistorisk bebyggelse
Hamnar

Deponianläggningar
Stora idrottsanläggningar
Sommarstugeområden
Samlingslokaler
Sabotage
Vansinnesdåd
Sjukhus
Skadegörelse
Svafo*
Oxelösunds hamn*

1) Omfattas av Sevesolagstiftningen 2 och/eller av Lag om Skydd mot olyckor 2 kap 4§ (Kan bestå av ett eller flera bolag).
*

Omfattas av Sevesolagstiftningen 3 och/eller av Lag om Skydd mot olyckor 2 kap 4§

Riskbilden är utgångspunkten för kommunens förberedelser för räddningsinsats.
Dessa förberedelser beskrivs under rubriken ”Förmåga” samt i den kommunala planen för räddningsinsats riktat mot allmänheten.

2

Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor SFS (1999:381)

Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor SFS
(1999:381)

3
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Lokala risker inom kommunen
Oxelösunds kommuns riskanalys visar att riskbilden inte förändrats nämnvärt sedan
förra handlingsprogrammet. Riskbilden är till stor del kopplad till järnverket (SSAB
och AGA) och till Oxelösunds hamn. Dessa företag bedriver en sådan verksamhet
att de klassas som så kallade Seveso-företag och som farliga verksamheter.
Kommunen har också en kuststräcka mot Östersjön och en skärgård med permanentboende. Området är viktigt för fritidsaktiviteter och lockar många turister samtidigt som tillgängligheten för räddningsinsatser är begränsad vid exempelvis drunkning, personskador, miljöskador eller bränder. Kusten är också utsatt för risker genom den ökande fartygstrafiken. Det gäller inte minst oljetransporter och det oljepåslag som fartygshaverier kan innebära i en känslig och svårsanerad miljö.
Områden med risk för ras och skred är förhållandevis väl kända och det finns exempelvis skredriskkarteringar för områden med redan bebyggd mark. Kommunen har
vidtagit förebyggande åtgärder på flera platser och tar hänsyn till skredrisker i sin
samhällsplanering.

Förändringar i riskbilden
Energilagring

Hur energi produceras och lagras är något som utvecklas kontinuerligt. Idag kommer allt fler alternativ till fossil energiproduktion, till exempel solkraft, vindkraft och
vågkraft. En utmaning med denna energiproduktion är att lagra den energi som produceras. Det pågår mycket forskning kring hur energin kan lagras och många provar
sig fram genom olika lagringsmetoder. Ett sätt att lagra energin är i stora battericeller.
Nya former av energiproduktion och lagring innebär också nya risker och det krävs
kunskapshöjning inom räddningstjänsten för att kunna möta dessa nya risker. De
nya energiformerna är inte farliga, men det krävs kunskapshöjning och nya regelverk för att möta den nya riskbilden och därigenom förbygga olyckor.

Demografi

Sverige har en åldrande befolkning. Till följd av detta är det fler som bor kvar
hemma, en del med mer eller mindre stödinsatser från hemtjänst eller liknande.
Högst sannolikhet för brand är det hos högutbildade personer, barnfamiljer och personer födda utanför Norden. Det är lägre sannolikhet att det brinner hos äldre. Trots
att det mer sällan brinner hos äldre personer är det vanligare att äldre omkommer till
följd av en brand i bostaden. Detta visar på att personer i denna växande kategori
har sämre förmåga eller kunskap om att hantera en brand eller ett brandtillbud.
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Klimatförändringar

Enligt forskningsrön från SMHI 4 kommer klimatförändringarna sannolikt att medföra
längre nederbördsperioder, fler fall av extrem nederbörd och extrema vindar samt
högre havsnivåer med ökad risk för översvämningar, skred och andra skador. Det
kan öka risken för störningar och avbrott i samhällsviktiga verksamheter.

Samhällsutveckling

Samhällsutvecklingen medför också att sociala strukturer, värderingar och normer
förändras över tiden. Det kan bland annat ses i att det finns ett tydligt samband mellan segregation, socioekonomisk stress och antalet anlagda bränder (SP 5). Det är
rimligt att anta att även andra skadehändelser och olyckor har samma koppling.

Samverkan
Såväl före som efter en olycka behövs samverkan med andra myndigheter och resurser. Det kan röra sig om förstärkning av räddningsresurser från närliggande räddningstjänster men även om andra organisationer vilka agerar vid en olycka. Mer detaljerad information om samverkande resurser vid räddningsinsats (andra räddningstjänster, kem etc) finns under kapitlet Förmåga.

Region Sörmland

Oxelösunds kommun har genom Sörmlandskustens räddningstjänst avtal med region Sörmland om att närmaste räddningstjänstsresurser kan larmas vid förmodat
hjärtstopp, så kallat ”I väntan på ambulans” eller IVPA-larm.
En av regionens katastrofcontainrar är placerad på brandstationen i Nyköping.
Sörmlandskustens räddningstjänst har i uppgift att transportera ut containern och
upprätta en uppsamlingsplats med uppvärmt tält, så att akutsjukvården kan bedriva
sjukvård under tak på en olycksplats någonstans i regionen.

Polismyndigheten

Tack vare ett samarbete mellan polis, regionen och länets räddningstjänster är
Sörmlandskustens räddningstjänst med och ger snabb hjälp vid hot om suicid. När
SOS tar emot samtal om självmordsbenägna personer larmas alla ovanstående aktörer för att så tidigt som möjligt kunna avbryta händelseförloppet.
Hot om suicid var tidigare enbart polisens ärenden, men sedan 2013 är betydligt fler
personer i Sörmland utbildade att hantera dessa händelser.

www.smhi.se (sök ”klimatforskning”) och MSBs rapport ”Klimatförändringarnas konsekvenser för
samhällsskydd och beredskap – en översikt”
4

5

SP rapport 2013:22: ”Anlagd brand – ett samhällsproblem”
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Sambruk

Sörmlandskustens räddningstjänst har sedan 2013 deltagit i ett forum som kallas
”dialogmöte om sambruk”. Syftet är att dela goda idéer för att kunna förenkla, effektivisera och använda den kommunala resursen på ett bra och effektivt sätt och då i
första hand innan och i samband med olyckor och olyckshändelser.
Några av de arbetssätt som kan vara tillämpbara i en framtid är:
o konceptet ”I väntan på räddning” (IVPR) där t.ex. sjukvårdspersonal och teknisk
personal som är ute runt om i kommunen har de förutsättningar som krävs för att
kunna göra ett första ingripande vid en händelse i dess närhet
o gemensam kommunsamordningscentral mellan flera kommuner som tar emot
larm om brand, inbrott, kommunala fastighetsjourer och trygghetslarm
o förstärkt medmänniska där boende i ett område får larm och kan hjälpa till vid
hjärtstopp, brand m.m. i sitt närområde

Mål, Skydd mot olyckor
1. Antalet människor som omkommer eller skadas allvarligt vid
olyckor ska minska.
Majoriteten av bränder med allvarliga personskador inträffar i bostäder och personer
i åldersgruppen 80 år eller äldre är kraftigt överrepresenterade i dödsbränder. Förändringen i demografi med ökningen av andelen äldre personer i samhället medför
en förhöjd risk för bränder med allvarliga personskador.
Sörmlandskustens räddningstjänsts geografiska område är trafikintensivt med E4:an
och andra vältrafikerade riksvägar och en omfattande arbetspendling, vilket medför
ett stort antal trafikolyckor med risk för allvarliga personskador och där resandet till
och från kommunen förväntas öka med kommunens utveckling.
Vid vissa olyckstyper är det av särskild vikt att räddningstjänsten snabbt är på plats
för att kunna rädda liv. Den omfattande stadsutveckling som pågår riskerar att försämra framkomligheten i trafiken vid räddningsinsats.

Prestationsmål
a. Utveckla och bedriva effektivt förebyggande arbete inom området brandskydd i boendemiljö. Detta innefattar exempelvis samverkan i plan och byggprocessen, målgruppsanpassat arbete baserat på forskning och kunskap om vad som ger effekt,
samt att öka den enskildes förmåga att själv kunna förebygga och hantera bränder.
b. Initiera och driva samverkan för individanpassat boende genom samverkan mellan
räddningstjänst, socialtjänst, fastighetsägare, vårdgivare och kommun. Därutöver
också stödja vid implementering av individanpassat brandskydd.
c. Genomföra en olycksundersökning av samtliga bränder i boendemiljö med fokus att
hitta brandorsak. Genom att minska antalet inrapporterade bränder där brandorsak
saknas kunna arbeta och prioritera rätt utvecklingsinsatser.
d. Utveckla kunskapen om byggnadstekniskt brandskydd inom organisationens operativa personal. Vid ökad kunskap om byggnadstekniskt brandskydd ökar förmågan
att genomföra riskbedömningar exempelvis vid insatser.
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e. Öka delaktigheten i andra samhällsaktörers planering exempelvis för att över tid
säkra framkomligheten i trafiken vid räddningsinsats.

2. Risken för omfattande olyckor och samhällsstörning vid olyckor
ska minska.
Omfattande olyckor medför allvarliga konsekvenser för liv, egendom, miljö och samhälle. De kan även medföra störningar på samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur.
Sörmlandskustens räddningstjänsts område är en expansiv region med en komplex
och föränderlig samhälls- och riskbild. Det finns bland annat ett stort antal riskobjekt
samt transportleder för farligt gods och vid en olycka kan konsekvenserna bli stora.
Området står dessutom inför en förtätning av befintliga områden, nybyggnation samt
infrastrukturutveckling.
Omfattande olyckor kräver även mer resurser och ofta under längre tid.

Prestationsmål
a. Stärka samhällets samlade förmåga till ett snabbt ingripande. Att komma snabbt till
olycksplatsen ökar förutsättningarna för att bryta den negativa händelseutvecklingen i
ett tidigt skede.
b. Förmågan att hantera och begränsa skadeverkningarna vid sällanhändelser, komplexa
räddningsinsatser och kriser i samhället ska stärkas.
c. Räddningstjänsten ska utveckla sin förmåga till att utvärdera och dra lärdomar från sitt
insatsförberedande och skadeavhjälpande arbete
d. Genom ökat fokus på organisationens redundans och resiliens ska förmågan att genomföra räddningsinsats vid händelser med förhöjd hotbild, samhällsstörningar och
under höjd beredskap stärkas.
e. Genom ökat fokus på den enskilde medarbetarens kompetens och de mer komplexa
händelserna ska kvaliteten inom organisationens utbildnings- och övningsverksamhet
höjas
f.

Utveckla och säkerställa ett effektivt arbete mot farlig verksamhet (LSO 2 kap. 4 §) och
SEVESO anläggningar för att förebygga och förhindra allvarliga konsekvenser av
olyckor. Detta innefattar en tydlig gemensam planering av insatser, övning och utvärdering.
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3. Rollen som aktiv samverkanspart och samhällsaktör ska
stärkas.
Samhällsutvecklingen är i en intensiv fas och sker i ett högt tempo. Omfattande
stadsutveckling och byggnation samt demografisk utveckling är exempel på områden som skapar utmaningar utifrån det trygghetsskapande uppdraget.
Att agera som enskild aktör inom den egna uppdraget kan vara begränsande för att
nå effekt. Flera samhällsaktörer kan ha angränsande uppdrag, kunskap, arbetsmetoder och ha en potentiell synergi som inte tas tillvara när arbete sker som enskild
aktör.
Vid många räddningsinsatser utförs parallella uppdrag från flera myndigheter. Samverkan är en framgångsfaktor för ett effektivt skadeavhjälpande arbete – vid förberedelse såväl som genomförande.

Prestationsmål
1. Utveckla samarbetet med relevanta samhällsaktörer för att stärka samhällets samlade förmåga till ett snabbt ingripande och skapa synergier, utan att avvika från det
som ligger inom vårt uppdrag.
2. Utveckla förmågan att följa och delta i samhällsutvecklingen genom samverkan och
delaktighet i andra aktörers planering. Dels för att synliggöra egna uppdrag och behov, dels för att skapa förutsättningar till tidig styrning och anpassning av vår verksamhet.
3. Utveckla och tillämpa ett utåtriktat arbetssätt, vilket innebär att identifiera rätt mottagare, arenor och tidpunkter för att nå bäst effekt i aktuella frågor. Det innebär även
att påverka regelutformning samt följa eller initiera forskning inom relevanta områden
4. Kontinuerligt genomföra proaktiv kommunikation med allmänheten i aktuella trygghets- och säkerhetsfrågor
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5. Förmåga
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Hur snabbt kommer vi fram?
Den enskilde är en viktig aktör som förväntas att själv hantera och agera vid en
olycka. Den drabbade eller andra aktörer som finns i olyckans närhet är i många fall
en viktig resurs för att snabbt agera och vidta åtgärder för att hjälpa den drabbade.
Sörmlandskustens räddningstjänst är en samhällsaktör som tar vid där den enskilde
inte själv kan hantera olyckan. För att säkerställa en snabb och effektiv hantering
har Sörmlandskustens räddningstjänst säkerställt:
•

Hantering av inkomna 112-samtal genom SOS Alarm

•

Utalarmering och resurstillsättning genom anslutning till Räddningscentral Stockholms län (RCSL)

•

Fördelning av resurser över geografiskt ansvarsområde

•

Samverkan med angränsande räddningstjänster och kommuner för agerande
från snabbast tillgänglig resurs
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Figur 1 Responstiderna är hämtade från Sveriges Kommuner och Regioners årliga sammanställning ”Öppna jämförelser”

Sörmlandskustens räddningstjänst mäter responstiden som tiden från det att den
enskildes samtal inkommer till SOS Alarm till dess att en resurs har nått olycksplatsen. Uppföljning sker genom statistik från SOS Alarm för att möjliggöra en öppen
jämförelse med riket i övrigt.
Sörmlandskustens räddningstjänst följer kontinuerligt upp responstiderna och jobbar
för att den drabbade ska få hjälp vid en olycka så fort som möjligt, dels genom åtgärder för att minska den egna responstiden, dels genom att vara drivande i att
stärka samhällets samlade förmåga till ett snabbt ingripande.
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5.1 Beredskap för räddningstjänst

Beredskap för räddningstjänst upprätthålls av en operativ organisation som är bemannad dygnet runt. Samtliga resurser kan användas i hela regionen; Nyköping,
Gnesta, Oxelösund och Trosa och beskrivs i bilden på sidan 16.
Beredskapen är dimensionerad för att med en snabb första insats klara de enligt riskanalysen mest frekventa olyckstyperna och för att efter en styrkeuppbyggnad
kunna göra en samlad insats med de taktiska enheter som krävs vid större och komplexa ”sällanhändelser” som kan inträffa.
Sörmlandskustens räddningstjänst har för större delen av året en grundberedskap
för hela sitt geografiska verksamhetsområde. I syfte att kontinuerligt kunna säkerställa ett snabbt ingripande för att påbörja ett skadeavhjälpande arbete och genomföra effektiva insatser, har organisationen som inriktning att ha en flexibel beredskapsorganisation. Med förmågan att med differentierade styrkor kunna anpassa
beredskapen utifrån förändringar i riskbilden. Det kan handla om både kortsiktiga
förändringar utifrån inträffade eller kommande aktiviteter/händelser samt mer säsongsbetonade förändringar som kan vara under ett antal månader. Beredskapsorganisationen kan anpassas geografiskt både utifrån antalet personer i beredskap
och tillgängliga räddningsresurser.
Byggnader ska utformas så att det ges möjlighet till tillfredsställande utrymning vid
brand. Detta åstadkoms med två av varandra oberoende utrymningsvägar. Utrymning från fönster med hjälp av räddningstjänsten får användas som alternativ utrymningsväg för byggnader under förutsättning att vissa krav är uppfyllda. Normalt ska
utrymning med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning kunna påbörjas inom 10
minuter från dess att räddningsstyrkan har larmats. I Gnesta, Nyköping och Oxelösund finns byggnader som är dimensionerade och byggda så att alternativ utrymningsväg sker med hjälp av räddningstjänstens stegbilar. Se mer information i Råd
och anvisning ”Utrymning med hjälp av Sörmlandskustens räddningstjänst” där även
räddningstjänstens insatstider redovisas.
För att bostäder och mindre kontor ska kunna utrymmas med hjälp av stegbil, max
23 m eller bärbara stegar, max 11 m, ska de vara belägna inom 10 minuters insatstid. För att friliggande flerbostadshus med högst tre våningsplan ska kunna utrymmas med hjälp av bärbara stegar, är 20 minuters insatstid acceptabelt.
Vid brand i byggnad är Sörmlandskustens räddningstjänsts styrkor dimensionerade
för att kunna påbörja invändig släckning genom rökdykning alternativt påbörja utvändig utrymning med hjälp av stegutrustning inom normalt 10 minuters insatstid i de
orter där styrkorna är placerade. Vid brand i byggnad larmas alltid flera resurser direkt för snabbast möjliga resursuppbyggnad på skadeplats och för att säkerställa
förmåga att samtidigt kunna genomföra rökdykning och utvändig utrymning., vilket
inte är möjligt med endast en räddningsstyrka på plats.
Resurser för eventuella samtidiga händelser
Grundberedskapen för räddningsinsatser är dimensionerad för en första händelse.
Planering inför eventuella samtidiga händelser samt strategiska åtgärder för att
skapa en beredskap under pågående insats hanteras av RCSL som sköter utalarmering och ledning av Sörmlandskustens räddningstjänsts resurser.
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Samhällets organisation för att genomföra räddningsinsats
Sörmlandskustens räddningstjänst förmåga

Räddningstjänstens operativa resurser är organiserade och syftar till att bereda ett
så likvärdigt skydd mot olyckor som möjligt inom vårt geografiska område. Vi vet att
snabbhet är en viktig faktor då tiden till dess att olycksförloppets utveckling kan brytas är av stor betydelse för att begränsa skadorna och konsekvenserna av en
olycka. För att uppnå så stor effekt som möjligt och att snabbt kunna hjälpa den
som har drabbats av en olycka, så jobbar räddningstjänsten för att via samarbeten
och samverkan utveckla samhällets samlade förmåga till att genomföra en räddningsinsats.
Alla medarbetare i Sörmlandskustens räddningstjänst har förmåga att påbörja livräddning samt skadeavhjälpande åtgärder. Medarbetarna har metodförmåga att utföra skadeavhjälpande åtgärder, vilket upprätthålls genom regelbunden utbildningsoch övningsverksamhet. Organisationen strävar efter att individen, med stöd av sina
chefer, tar ett eget ansvar för sin individuella förmåga utifrån fastställda kriterier, vilket kompletteras med planerade utbildningar och övningar.
Heltidsbemanning
I Nyköpings tätort finns en brandstation med bemanning dygnet runt. Här ska räddningsfordon vara på väg mot skadeplats 90 sekunder efter larm. Denna station fungerar som centralstation för hela organisationen där ett antal specialresurser och
förmågor finns placerade, bland annat vattendykning, höghöjdsräddning, resurs för
insats med farliga ämnen. Tillgången till specialförmågor kan variera över året.
Stationen i Nyköping fungerar även som huvudstation åt övriga brandstationer där
både räddningsfordon och materiel servas och underhålls samt där extra räddningsmaterial förvaras. När personal ur beredskapen deltar i aktiviteter som till exempel
egen övning, utbildning och information till enskilda eller vid tillsyner kan anspänningstiderna bli något längre än normalt.
Räddningspersonal i beredskap
I Nyköpings tätort, Vrena, Nävekvarn, Gnesta, Oxelösund och Trosa finns brandstationer med räddningspersonal i beredskap (RiB). På dessa platser, förutom Nyköping, ska räddningsfordon vara på väg mot larmadress 5 minuter efter larm. I Nyköpings tätort ska räddningsfordon vara på väg mellan 8-10 minuter beroende på tid
på dygnet. För Nyköpings tätort gäller normalt 90 sekunder innan organisationens
heltidspersonal är på väg. RiB-styrkan i Nyköping åker normalt som första resurs på
andra larm då heltidsstyrkan är ute på annat uppdrag eller när förstärkning till pågående insats krävs.
Första insatsperson (FiP) är idag ett väl inarbetat koncept som idag finns på de orter
där räddningstjänsten har brandstationer, Gnesta, Oxelösund, Trosa och Vrena. FiP
finns idag också på orter där organisationen inte har någon övrig personal i beredskap, i Nävekvarn och i Vagnhärad. FiP innebär att en brandman/arbetsledare har
ett utryckningsfordon med sig under beredskapen och vid larm åker FiP direkt till
skadeplats vilket innebär att hjälpen kan komma fram tidigare.
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Resurser under uppbyggnad
Räddningsvärn/frivillig brandkår
På orterna Gåsinge, Kila, Nävekvarn och Tystberga finns räddningsvärn/frivillig
brandkår. Eftersom verksamheten bygger på frivillighet är målet att fyra personer
med räddningsfordon rycker ut inom 10 minuter efter ett larm. Idag är personalen
från ett av värnen anställd i organisationen medan de övriga värnen är egna föreningar som har avtal med räddningstjänsten.
Räddningstjänsten ser värnen som en viktig resurs i samhällets samlade förmåga till
att genomföra räddningsinsatser och har ambitionen att utveckla och stärka värnens
verksamhet genom att stärka både medarbetarnas kompetens och resurser i form
av fordon och material.
Beredskapsvärn
I Nyköping kommun finns ett nystartat beredskapsvärn, vilket är ett 2-årigt projekt,
vars syfte är att kunna användas vid olika typer av räddningsinsatser och samhällskriser eller andra insatser. I uppstartsskedet kommer beredskapsvärnet omfatta ca
20 medarbetare varav minst 70% har utomnordisk bakgrund. Ett beredskapsvärn
med så bred mångfald som möjligt och med många nationaliteter representerade
ses som stark resurs för att hantera framtida uppgifter inom operativ räddningstjänst
och vid samhällskriser, men även framtida utmaningar för kommunen inom det civila
försvaret.
Civil insatsperson CIP
För områden inom vårt geografiska upptagningsområde där räddningstjänstens resurser har långa framkörningstider har organisationen som mål att införa en organisation där frivilliga och lämpliga personer som bor i dessa områden engageras för
att bli en Civil insatsperson (CIP). Dessa personer utbildas med inriktning på första
åtgärder vid brand och första hjälpen, första åtgärder som kan ha stor och ibland direkt avgörande betydelse för olycksförloppets utgång. CIP är ett komplement till
räddningstjänsten innan räddningspersonal har hunnit komma fram, och syftar till att
stärka samhällets samlade förmåga till skydd mot olyckor.

Resurser via samverkan
Industri/flygplats
Inom vårt geografiska område har SSAB i Oxelösund och Studsviks kärntekniska
anläggning industriräddningstjänster och Skavsta flygplats en flygplatsräddningstjänst.
Stöd från andra räddningstjänster
Sörmlandskustens räddningstjänst har avtal om så kallad gränslös räddningstjänst
med räddningstjänsterna i Sörmland, Räddningstjänsten Östra Götaland samt med
regionens räddningstjänster i Gotlands, Stockholms, Uppsalas och Västmanlands
län. Organisationerna ska hjälpa varandra både som förstärkning och vid första insats. Överenskommelsen innebär att närmaste styrka alltid larmas.
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Dessutom har vi tillgång till MSB:s förstärkningsresurser inom skogsbrand, översvämning, oljeutsläpp och kemikalieolyckor.
Sörmlandskustens räddningstjänst har ett samverkansavtal med Brandkåren Attunda, Räddningstjänstens Norrtälje kommun, Räddningstjänsten Enköping-Håbo,
Storstockholms brandförsvar, Södertörns brandförsvarsförbund, Uppsala brandförsvar, Räddningstjänsten Sala-Heby och Räddningstjänsten Gotland för att uppnå
god effektivitet och förmåga inom verksamhetsområdet räddningstjänst. Till detta
avtal finns även underavtal avseende samverkan gällande specialresurser för hantering av farliga ämnen.
Sjöräddning
Sörmlandskustens räddningstjänst är representerad i Sjöfartsverkets sjöräddningsråd för samverkan kring räddningsinsatser i kustområdet. De kommunala räddningsstyrkorna (se bild på sid 16) är en resurs även vid räddningstjänst på statligt vatten
där Sjöfartsverket och Kustbevakningen är ansvariga för livräddning respektive miljöräddning.
Information om gränsområden finns i stycket om ”Hamnar och deras gränser i vattnet”. Nyköpings, Oxelösunds och Trosa kommuner har även en oljeskyddsplan för
Östersjökusten.
Den ideella föreningen Sjöräddningssällskapets närmsta stationer ligger i Trosa och
Arkösund. Där finns bland annat tyngre båtar och svävare placerade.
Kustbevakningen har en station i Oxelösund. Kustbevakningens ansvar ligger på
statligt vatten när det gäller miljöräddning.
Flygräddning
Om en saknad luftfarkost hittas på marken eller i insjöar, vattendrag, kanaler och
hamnar ansvarar kommunen för räddningstjänsten.
Räddningstjänstens förebyggande förmåga
Sörmlandskustens räddningstjänst har ett förebyggande arbete med grund i aktuell
forskning och omvärldsbevakning. Den olycksförebyggande verksamhet består dels
av tillsyn enligt 5 kap. 1 § LSO och dels av övrig förebyggande verksamhet enligt 2
kap 3 § LSO (skriftlig redogörelse) samt 3 kap. 2 § LSO (information och rådgivning). En del av det lärande arbetet inom organisationen består av olycksundersökningar enligt 3 kap. 10 § LSO där orsak till olyckan och resultatet av insatsen analyseras.
Rengöring och brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § LSO inom kommunens område
utförs av externa skorstensfejare. Beslut om egensotning enligt 3 kap. 4 § LSO görs
av tjänstemän vid kommunen.
Organisationen strävar efter att hela tiden bredda arbetet med det förebyggande arbetet både inom egen organisation men även med samverkansparter inom samhällssektorn. Lagstadgade tillsyner prioriteras årsvis i framtagen tillsynsplan. Utöver
lagstadgade aktiviteter beskrivna ovan utgör Sörmlandskustens räddningstjänst
även remissinstans i bygg, plan, serveringstillstånd samt flertalet andra ärenden.
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5.2 Räddningstjänstens operativa förmåga
Förmåga att leda räddningsinsatser
Ledning av räddningsinsatser sker utifrån Sörmlandskustens räddningstjänsts ledningshandbok 6.

Organisationen är anpassad för att kunna hantera de vanligaste olyckorna med
egna resurser och kunna leda och samverka med tillkommande resurser vid en
större olycka. Förmågan kan ökas från en första ledning av enskild enhet till att leda
omfattande insatser med mycket personal och flera räddningsenheter insatta.
Ledningsorganisationen är uppbyggd för att hantera uppgiftsledning, insatsledning
och systemledning (5 nivåer). Sörmlandskustens räddningstjänst har en generell förmåga att uppgiftsleda över hela organisationens geografiska yta i samband med frekvent inträffade olyckor.
Vidare har Sörmlandskustens räddningstjänst förmåga att i samverkan med Södertörns brandförsvarsförbund bidra till regionens totala kapacitet av insatsledning vid
stora eller komplexa olyckor. Generell systemledning utförs kontinuerligt på räddningscentral, och kan expandera till särskild systemledning vid stora olyckor.

Figur 2 Ledningsnivåer inom Skrtj och Sbff. Systemledning sker av nivå 4 och 5 från räddningscentralen
Stockholms län (RCSL). Uppgiftsledning och insatsledning sker på skadeplats och av nivåerna 1-3.

Sörmlandskustens räddningstjänst och Södertörns brandförsvarsförbund har ett avtal gällande samverkan och ledning. De båda räddningstjänsterna ingår i ett gemensamt ledningssystem där den eller de räddningsresurser som är snabbast tillgängliga och mest lämpliga ska användas, oavsett kommun och organisationstillhörighet.
Syftet är att bli en effektivare och robustare räddningstjänst med bättre förmåga att
leda flera samtidiga eller komplexa räddningsinsatser. Utalarmering och ledning av
räddningsstyrkorna sker från räddningscentralen Stockholms län (RCSL).

6

Sörmlandskustens räddningstjänsts interna styrdokument - Ledningshandbok
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Sörmlandskustens räddningstjänst tror på tidig hantering av olyckan och strävar efter en snabb respons för att påverka det negativa händelseförloppet. Det operativa
systemet kan expandera och uppbyggnad sker systematiskt för att möta hjälpbehovet. Genom ledningsresurser optimeras kapacitet och insatsförmåga utifrån samhällets behov och händelsens karaktär.

Figur 3. Ett exempel på hur ledningsorganisationen kan byggas upp vid större insatser. Ledningsorganisationen utformas utifrån det ledningsbehov som insatsen kräver. Operativ chef är räddningsledare
för insatsen och är placerad på RCSL i Lindvreten. Samverkan med andra aktörer sker på flera nivåer i
ledningsstrukturen.

Södertörns brandförsvarsförbunds och Sörmlandskustens räddningstjänsts gemensamma system är ett dynamiskt system där läget från en minut eller timme till en annan kan förändras så pass, för att kunna hantera pågående händelser, att det krävs
en sänkt beredskap för andra larm.
De faktorer som påverkar dynamiken i systemet får i sin tur till följd att räddningsresurserna kan behöva hanteras på olika sätt vid olika tillfällen vad gäller resurssättning av händelser, ledning av det gemensamma systemet och beredskapshållning
för andra larm. Det betyder att. en resurssättning och beredskapshållning ena dagen
behöver inte se likadan ut nästa dag på grund av att det finns olika faktorer som påverkar på olika sätt.
För att kommunicera med varandra och med andra aktörer använder räddningstjänsten den digitala kommunikations- och larmmottagningsutrustningen Rakel. Rakel står radiokommunikation för effektiv ledning och är ett landstäckande kommunikationssystem där vi kan kommunicera med SOS som polis och ambulans på väg till
och under en insats.
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Förmåga att genomföra insats
Olyckor kan delas in i olyckstyper som till exempel brand, trafik- och andra kommunikationsolyckor, olyckor på vatten och öar, sjukvårdsuppdrag och utsläpp av farligt
ämne. Merparten av inträffade olyckor sker frekvent med liknande förutsättningar.
Konsekvenserna av dessa olyckor kan dock bli mycket stora för individen. Ett fåtal
olyckor blir stora och får konsekvenser inte bara för individen, utan även för grupper
eller för samhället som helhet. Sörmlandskustens räddningstjänst ska upprätthålla
en förmåga att hantera omfånget av dessa olyckor. I interna styrdokument redogörs
för vilka typolyckor och vilken förmåga (kompetens och utrustning) som Sörmlandskustens räddningstjänst ska ha 7.

Olyckor kan även grupperas och delas in utifrån hur frekvent de förekommer och utifrån olyckans storlek eller komplexitet vilket till stor del styr konsekvenserna av
olyckan. Sörmlandskustens räddningstjänst har erfarenhet av att hantera frekvent
förekommande olyckor (vardagsolyckor) och verkar aktivt för att någon annan vidtar
åtgärder innan räddningstjänstens resurser anländer till skadeplatsen. Frekvent förekommande olyckor hanteras primärt med egna resurser.
Responstiden är en kritisk parameter då behovet av snabba åtgärder avgör hur
olyckan utvecklas. Inom räddningstjänstens geografiska område finns därför resurser utplacerade med tillgång till släckbilar, räddningsbilar, tankbilar, räddningsbåtar,
höjdfordon och första insatsfordon.
Stora och komplexa olyckor inträffar sällan och räddningstjänsten har begränsad erfarenhet av att hanteras dessa händelser. Dessa insatser kännetecknas av de är resurs- och uthållighetskrävande och kräver i många fall stöd och hjälp från andra
räddningstjänster och aktörer i samhället. Sörmlandskustens räddningstjänst samarbetar med Södertörns brandförsvar avseende utalarmering och ledning av räddningsinsatser för att säkerställa vår förmåga att hantera sällanhändelser. Samarbetet innebär också att rätt resurser för att hantera stora och komplexa händelser
larmas vid behov direkt vid larm oavsett organisationstillhörighet.
Förmågan att genomföra räddningsinsatser beror på en rad faktorer; utrustningens
kapacitet, bemanning, kunskap och färdighet hos personalen samt tidsaspekter
såsom tid att påbörja och uthållighet mot ställd uppgift likväl som yttre skadeplatsfaktorer. Detta sammantaget varierar och det är omöjligt att för varje enskilt tillfälle
definiera den sammanvägda förmågan utifrån alla variabler. Varje händelse är unik
och åtgärderna anpassas efter omständigheterna för att möta hjälpbehovet. Den förmåga som krävs för att nå effekt kan därför inte beskrivas för varje enskild händelse
utan behöver generaliseras. En specifik räddningsinsats kan medföra behov av förmågor från flera kategorier.
Till exempel är räddningstjänstens förmåga att bekämpa en brand i en byggnad nästan alltid densamma avseende metod och teknikval men situationen i sig kan skilja
sig avsevärt beroende på sammanhanget och den rådande riskbilden, vilket kräver
helt olika förhållningssätt och taktiska val samt mental förberedelse hos personalen.

7 Sörmlandskustens Räddningstjänst interna styrdokument avseende operativ förmåga
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Genom övning och utbildning, med fokus på varje individ i den operativa organisationen, vill räddningstjänsten förvissa sig om att personalen är rustad för uppdraget
och har den sammanvägda förmågan som krävs.
Brandvattenförsörjning är en grundläggande del av den operativa förmågan. En förutsättning för att genomföra effektiva räddningsinsatser inom tätort är tillgången till
brandvatten via brandposter i det kommunala vattenledningsnätet. Både tillgängligt
flöde och närhet till brandposterna är avgörande för räddningstjänstens förmåga vid
exempelvis brand i byggnad inom tätort.
Som en del i att beskriva organisationens samlade förmåga att utföra effektiva räddningsinsatser har Sörmlandskustens räddningstjänst specificerat kompetenser och
räddningsutrustning för respektive station inom organisationen. Där anges vilken utrustning och utbildning som räddningstjänsten har bedömt vara nödvändig för att
kunna hantera olika typer av olyckor. I de interna styrdokumenten finns även angivna kunskapsmål kategoriserade per olyckstyp för ett antal olika befattningar inom
organisationen. Målsättningen för organisationens övnings- och utbildningsverksamhet är att varje individs behov inom den utryckande organisationen till stor del ska
vara styrande för planering och anpassning av övningar.
Hantering av kemikalieolyckor
Sörmlandskustens räddningstjänst ingår i en regionsgemensam samverkan för att
upprätthålla förmåga att hantera händelser med farliga ämnen. Syftet med samverkan med räddningstjänsterna i regionen Uppsala, Stockholm och Västmanlands län
är att uppnå en effektiv lednings- och insatsförmåga. Samverkan innebär en enad
nomenklatur, synsätt, metodik, grundförmåga och gemensam organisation för specialresurser för att hantera händelser med farliga ämnen.
Vill du läsa mer?
Plan för räddningsinsatser för Sevesoanläggningar
Om larmet går – information till allmänheten vid Sevesoanläggningar
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Hamnar och deras gränser i vattnet
Den kommunala räddningstjänsten ansvarar för räddningsinsatser inom hamnområdet. I följande bilder förklarar vi detta område genom avvikande färgmarkering.
I Nyköping, bild 1 nedan, begränsas området av Stadsfjärden, väster om meridianen genom Brandholmens fyr.
Bild 1

I Studsvik, bild 2 nedan, begränsas området av den del av hamnområdet som enligt sjökortet är stängt för obehöriga och markeras av bojar i Tvären.
Bild 2

I Trosa, bild 3 nedan, begränsas området till vattnen Hållsviken, Trosa Hamn och
Östra stadsfjärden, begränsade av en linje från nordöstra udden vid Eknäs rakt österut mot Öbolandet i väster och i öster en linje från Stora Kronskärs sydligaste udde
rakt västerut mot Lilla KronBild 3
skär.
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I Oxelösund, bild 4 nedan, begränsas området till vattnen innanför linjen Djursgravens västra sida till Jogersös nordvästra udde, via Käntingen till Femöre, linjen östra
spetsen Ljungholmen till nordvästra udden Furön (Bjurshalsen), Furöns norra
strandlinje till nordöstra spetsen Furön, via kumlet nordöst Furön till Danviksholmens
norra spets därefter nordvart via västra sidan om Hästholmen, Höga Hästholmen
och Korpholmen och slutligen rakt in mot Brannäs.
Bild 4

Varning till allmänheten
Vi kan varna och informera kommuninvånare vid allvarligare olyckshändelser via talmeddelande till fast telefoni och via SMS till adressregistrerade mobiltelefoner samt
till mobiler som befinner sig i området. Yttre larm via VMA-signalen (viktigt meddelande till allmänheten) finns i tätorterna Nyköping och Oxelösund. Varningen åtföljs av aktuell information, råd och anvisningar i radio och TV. Faran över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal. Vidare information kan sökas på till exempel webbplatsen krisinformation.se, informationsnumret 113 13 eller på kommunens
Utomhuslarmet består av upprepade 7 sekunder långa ljudstötar med 14
sekunder tystnad, i minst 2 minuter.

5.3 Höjd beredskap
Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) bygger på fredsräddningstjänstens
grund och dimensioneras efter den aktuella hotbilden. Utgångspunkten för arbetet
med civilt försvar är krisberedskapen.
Enligt överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner om kommunernas
arbete med civilt försvar 8 för åren 2018-2020 är prioriterade uppgifter: kompetenshöjning gällande totalförsvar, säkerhetsskydd, krigsorganisation och krigsplacering.

SKL 18/01807. Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar. Stockholm: Sveriges Kommuner
och Landsting

8
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Räddningstjänstens förmåga och uppgifter ska vara motsvarande vid ”normal” krishantering och räddningsinsats som vid höjd beredskap. Under höjd beredskap förväntas dock andra typer av händelser med särskilda konsekvenser gällande skadeutfall och hjälpbehov.
I LSO kap 8 anges några särskilda uppgifter för kommunal räddningsinsats att utföra
under höjd beredskap:
•
•
•
•

upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden
indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska
stridsmedel
delta i åtgärder för första hjälpen och transport av skadade personer och befolkningsskydd
att personal inom en kommuns organisation för räddningstjänst får tas i anspråk för
uppgifter som inte rör den egna kommunen.

Regeringens fortsatta inriktning av det civila försvaret under perioden år 2021–2025
har ännu inte presenterats. Under handlingsprogramsperioden avser Sörmlandskustens räddningstjänst återuppta förmåga för händelser kopplat till höjd beredskap och
väpnat angrepp. Beroende på inriktning och ambition i förutsättningarna som regeringen fastställer kan Sörmlandskustens räddningstjänsts arbete för att stärka det civila försvaret och den egna organisationens förmåga att genomföra räddningsinsats
under höjd beredskap behöva ändra omfattning och prioritering i förhållande till övrig
verksamhet.

6. Säkerhetsskydd
Säkerhetsskydd handlar om att skydda information och de verksamheter som är av
betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa
andra hot.
Arbetet med säkerhetsskydd fokuserar på:
•
•
•

Informationssäkerhet
Fysisk säkerhet
Personalsäkerhet

Säkerhetsskydd i Oxelösunds kommun
Oxelösunds kommun är enligt Säkerhetsskyddslagen skyldig att genomföra en säkerhetsskyddsanalys. Detta förtydligas i Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
samt i Säpos allmänna råd och anvisningar från 2019.
Säkerhetsskyddsanalysen är grunden för kommunens säkerhetsskyddsarbete. Analysen ska identifiera de skyddsvärda verksamheter i Oxelösunds kommun vars verksamhet påverkar Sveriges säkerhet vid ett avbrott eller en störning.
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I korthet ska säkerhetsanalysen svara på frågorna:
o

Vad ska vi skydda?,

o

Hur ska vi skydda oss?

Mot vad ska vi skydda oss?

o

Med analysen som grund ska kommunen upprätta en säkerhetsskyddsplan som redovisar åtgärder för att reducera identifierade risker.
Den nu gällande säkerhetsskyddsanalysen, med tillhörande säkerhetsskyddsplan,
fastställdes av kommunchefen i maj 2020. Analysen är sekretessbelagd enligt OSL
15:2.
Organisation
Kommunchefen är ansvarig för säkerhetsskyddet i Oxelösunds kommun (säkerhetsskyddschef). Kommunens säkerhetsstrateg ersätter säkerhetsskyddschefen i vissa
säkerhetsskyddsfrågor.
Samverkan kring säkerhetsskydd sker i första hand med Länsstyrelsen, Polismyndigheten samt Säkerhetspolisen.

Mål, säkerhetsskydd
Oxelösunds kommuns säkerhetsskydd ska vara utformat så att de delar av
kommunens verksamhet som har kopplingar till Sveriges säkerhet skyddas.
Prestationsmål
Personal som jobbar med säkerhetsskydd och är placerade i säkerhetsklass ska ha
nödvändig utbildning om säkerhetsskydd.

7. Krisberedskap
Kommunfullmäktige i Oxelösund fastställde i november 2019 ett styrdokument för
kommunens arbete med krisberedskap 2019-2022 9. Styrdokumentet redogör för;
o
o
o
o
o
o

9

Utgångspunkter och övergripande inriktning för kommunens arbete med krisberedskap
Den övergripande styrningen av arbetet med krisberedskap i kommunens förvaltningar och bolag
Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys
Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar
Kommunens planering avseende krisberedskap inom olika områden
Här redogörs för de övergripande principerna för krisberedskap. För närmare information hänvisas till det nämnda styrdokumentet.

Kommunfullmäktige 2019-12-11, § 136
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Krisberedskapens principer

Krisberedskapen i Sverige bygger på att samhällets olika aktörer inom ramen för sin
ordinarie verksamhet arbetar med att förebygga och bygga upp en förmåga att hantera olika former av samhällsstörningar. Det betyder bland annat att det vid en samhällsstörning inte finns någon separat aktör som kliver in och hanterar händelsen
utan grunden är att ordinarie strukturer och ansvar gäller även vid kriser.
Krisberedskapen styrs utifrån de tre grundläggande principerna för samhällets krisberedskap
Ansvarsprincipen
Ansvarsprincipen betyder att alla som har ansvar för en viss verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar vid olika typer av samhällsstörningar. I
ansvaret ingår även att samhällets olika aktörer ska samverka och stödja varandra.
Ansvaret att stödja och samverka med andra aktörer benämns i regel för den utökade ansvarsprincipen.
Närhetsprincipen
Med närhetsprincipen menas att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar
och av de som är närmast berörda och ansvariga. Det är alltså i första hand den
drabbade kommunen (kommunal nivå) där krisen uppstått som är ansvarig. Om det
behövs ska länsstyrelsen (regional nivå) kunna gå in och stödja kommunerna och
därefter även den nationella nivån.
Likhetsprincipen
Likhetsprincipen innebär att aktörer inte ska göra större förändringar i organisationen än vad situationen kräver. Verksamheten ska alltså under samhällsstörningar,
så långt det är möjligt, fungera som vid normala förhållanden.
Baserat på de grundläggande principerna är krisberedskap därmed en förmåga som
skapas i ansvariga aktörers dagliga verksamhet. Krisberedskap utgör inget separat
område. Principerna genomsyrar all krisberedskap, vilket för kommunens del bland
annat innebär att principerna även kan ses som utgångspunkt för kommunens organisation. Verksamhetsansvar gäller i grunden även vid kris och störningar och den
verksamhet som är närmast berörd är också den som initialt är ansvarig för händelsens hantering. Målet för kommunens agerande vid kris är att ordinarie verksamhet
ska fortsätta att bedrivas så likt vardagen som möjligt.
Kommunen har ett geografiskt områdesansvar på lokal nivå. Det geografiska områdesansvaret utgör en betydelsefull del av krisberedskapen och regleras i lag. 10 Det
innebär bland annat att kommunen vid samhällsstörningar ska verka för att samordna krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer inom ramen för kommunens geografiska område. Kommunen ska även verka för samordning av kommunikation till allmänheten vid samhällsstörningar.

2 kap. 7§ i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
10
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Mål, krisberedskap
Målen för Oxelösunds kommuns kriskrisberedskap utgör en sammanfattad inriktning
för kommunens målsättningar under mandatperioden.

Mål 1: Oxelösunds kommun ska ha en grundläggande redundans och robusthet i samhällsviktig verksamhet.
Mål 2: Oxelösunds kommun ska ha förmågan att både utrymma och ta emot
ett större antal människor vid samhällsstörningar.
Mål 3: Medborgare i Oxelösunds kommun ska ha kännedom om sitt eget ansvar vid kris och Oxelösunds kommun ska ha förmågan att förmedla information till allmänheten vid samhällsstörningar.
Mål 4: Kommunen ska upprätta kontakter och erbjuda forum för samverkan
med relevanta externa aktörer inom kommunens geografiska område.
Mål 5: Kommunen ska inneha upprättade styrande och inriktande dokument
för kommunens arbete med krisberedskap för både före och under en samhällsstörning.
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8. Uppföljning, utvärdering och återföring
av erfarenheter
Uppföljning
Årsvis

I samband med årsbokslut, under årets första kvartal, genomförs en
uppföljning av handlingsprogrammets målområden.
I samband med delårsbokslutet följs prestationsmålen och dess indikatorer upp.
Uppföljningarna redovisas till kommunstyrelsen som en del av styrelsens egenkontroll.

Kvartal

Varje kvartal genomförs en verksamhetsuppföljning med ansvariga
tjänstemän, där löpande arbete och resultat inom respektive målområde presenteras.

Utvärdering
Årsvis

I samband med sammanställningen av årsbokslutet genomförs en utvärdering av resultatet för föregående år. Utvärderingen genomförs av
respektive ansvarig funktion/avdelning.

Kvartal

Resultatet av föregående kvartal utvärderas i samband med verksamhetsuppföljningarna.

Erfarenhetsåterföring
Det primära syftet med erfarenhetsåterföring från handlingsprogrammet är att förhindra att aktiviteter som inte bidrar till önskad måluppfyllelse identifieras och förändras/plockas bort.
Inom
SKRTJ

Erfarenhetsåterföring sker via samverkanssystemet och dess arbetsplatsträffar

Samverkan Erfarenhetsåterföring sker via befintliga kanaler (verksamhetsuppföljning, samverkansmöten, EST rapporter)
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Kommunstyrelseförvaltningen
Thomas Hermansson

Datum

Dnr

2020-11-05

KS.2020.104

Kommunstyrelsen

Revidering av biblioteksplan 2021-2023
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Anta förslaget till biblioteksplan 2021–2023

2. Sammanfattning
Enligt bibliotekslagen ska kommunerna besluta om en biblioteksplan. Oxelösund har haft
en biblioteksplan sedan 2008. Dagens biblioteksplan utgår 2020. I den nya bibliotekslagen
från 2014 lyfts biblioteksplanerna fram och den myndighet som har ansvaret för biblioteken
kommer att följa upp kommunernas biblioteksplaner genom att granska hur de har tagits
fram och hur de används

3. Ärendet
Biblioteksplanen består av en inledning som innehåller förändringar under planperioden.
Faktorer i vår omvärld som påverkar biblioteksplanen under perioden:


Antalet äldre blir fler



De senaste årens migration har inneburit fler barn och unga samt fler studerande på
svenska för invandrare (sfi) och i den kommunala vuxenutbildningen (komvux)



En snabb digital utveckling



En försämrad läs- och skrivförmåga hos unga



Demokratin sviktar i länder omkring oss



Vikten av att kunna kritisera källor ökar då antalet källor hela tiden ökar

Biblioteksplanen är kommunens styrande dokument för biblioteksverksamheten. Den
omfattar flera nämnders verksamhetsområden: utbildningsnämnden när det gäller
samarbete med förskolor, grundskola, kommunal vuxenutbildning och svenska för
invandrare samt vård och omsorgsnämnden när det gäller äldreomsorgen och omsorgen.
FN:s Barnkonvention och Unescos skolbiblioteksmanifest ska vara vägledande för barnoch ungdomsverksamheten. Barnkonventionen är lag och en handlingsplan för att
implementera den ska vara på plats inför 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Förslag till biblioteksplan 2021–2023

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-11-05

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Kultur och fritidsnämnden (FÅ)
.

KS.2020.104

Thomas Hermansson
Kommunsekreterare/kanslichef

Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Kfn §35

2020-11-17
Dnr KFN.2020.33

Biblioteksplan 2021-2023
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Anta förslaget till biblioteksplan 2021–2023
Kultur- och fritidsnämnden beslutar för egen del
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Ärendet återremitteras av Kommunstyrelsen arbetsutskott till Kultur- och fritidsnämnden med motiveringens att nämnden ser över dokumentet och hur det står
sig i förhållande till lagstiftning och övriga dokument.
Enligt bibliotekslagen ska kommunerna besluta om en biblioteksplan. Oxelösund har
haft en biblioteksplan sedan 2008. Dagens biblioteksplan utgår 2020. I den nya
bibliotekslagen från 2014 lyfts biblioteksplanerna fram och den myndighet som har
ansvaret för biblioteken kommer att följa upp kommunernas biblioteksplaner genom
att granska hur de har tagits fram och hur de används.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-11-09.
Förslag till revidering av Biblioteksplan 2021-2023.
______
Beslut till:
Ks/Kf (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande

Svensk författningssamling

Bibliotekslag;
utfärdad den 31 oktober 2013.

SFS 2013:801
Utkom från trycket
den 12 november 2013

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Tillämpningsområde
1 § I denna lag finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Det
allmänna biblioteksväsendet består av all offentligt finansierad biblioteksverksamhet och utgörs av:
1. folkbibliotek,
2. skolbibliotek,
3. regional biblioteksverksamhet,
4. högskolebibliotek,
5. lånecentraler, och
6. övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet.

Ändamål
2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och
fri åsiktsbildning.
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt
kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för
alla.

Ansvarsfördelning
3 § Bibliotekshuvudmän är kommunerna, landstingen, staten och, i fråga
om vissa skolor, enskilda.
1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna.
2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, landsting, staten eller enskilda
huvudmän i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. skollagen (2010:800).
3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar landstingen och de kommuner som inte ingår i ett landsting.
4. För högskolebibliotek vid universitet och högskolor som omfattas av
högskolelagen (1992:1434) ansvarar staten.
5. För lånecentraler ansvarar staten.

1

Prop. 2012/13:147, bet. 2013/14:KrU2, rskr. 2013/14:26.

1
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6. För övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet ansvarar den som
enligt särskilda bestämmelser är huvudman för verksamheten.
Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs av någon annan än huvudmannen ansvarar huvudmannen för att den som driver biblioteket följer bestämmelserna i denna lag.

Prioriterade grupper
4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska
hjälpmedel för att kunna ta del av information.
5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
3. lättläst svenska.

Folkbibliotek
6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.
Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet
och kvalitet.
7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.
Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik
kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.
8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland
annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.
9 § På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt
få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.
Första stycket hindrar inte att folkbiblioteken tar ut
1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande
tjänster, och
2. avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som
de har lånat.

Skolbibliotek
10 § Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek.

2

Regional biblioteksverksamhet

SFS 2013:801

11 § Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i
länet.

Högskolebibliotek
12 § Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet och
högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Dessa bibliotek ska
svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till utbildning
och forskning vid universitetet eller högskolan.

Lånecentraler
13 § För en kompletterande informations- och medieförsörjning ska det finnas en eller flera lånecentraler.

Samverkan
14 § I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska
bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet
samverka.
15 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till varandras förfogande.
Skyldigheten att avgiftsfritt ställa litteratur till förfogande gäller inte för
folk- eller skolbibliotek.
16 § Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om anknytning
till kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att folk- eller skolbibliotek avgiftsfritt ställer litteratur till förfogande för ett bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet som är beläget utanför kommungränsen.

Biblioteksplaner
17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet
på biblioteksområdet.

Uppföljning
18 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet.
Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna
och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats
och hur de används.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014, då bibliotekslagen (1996:1596)
ska upphöra att gälla.

3
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På regeringens vägnar
FREDRIK REINFELDT
BEATRICE ASK
(Kulturdepartementet)

4
Norstedts Juridik AB/Fritzes
Elanders Sverige AB, 2013
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Datum

2020-11-03

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2021–2023
Oxelösunds bibliotek är en del av allaktivitetshuset Koordinaten. Detta påverkar
bibliotekets inriktning och verksamhet. Biblioteket är ett unikt samhällsrum där alla är
välkomna. Uppdraget är att kombinera utvecklingen av digitala tjänster med det fysiska
rummet och fysiska medier. Detta är en del av biblioteks attraktionskraft och framtid.
Biblioteket är en plattform för information, lärande, möten och kreativitet. Det
kännetecknas av hög servicegrad och kompetens.
Faktorer i vår omvärld som påverkar biblioteksplanen under perioden:
Antalet äldre blir fler
De senaste årens migration har inneburit fler barn och unga samt fler studerande
på SFI och Komvux
En snabb digital utveckling
En försämrad läs- och skrivförmåga hos unga
Demokratin sviktar i länder omkring oss
Vikten av att kunna kritisera källor ökar då antalet källor hela tiden ökar

Biblioteksplan
Datum

2020-11-03

1. Bibliotekets verksamhet styrs av demokratiska värderingar
Biblioteket ska värna den grundlagsfästa yttrandefriheten och verka för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri
åsiktsbildning. Biblioteket ska bidra till att minska den digitala klyftan.
Verksamheten på Koordinaten är HBTQ-certifierad. Personal och besökare på
Koordinaten ska bemötas lika oavsett kön, religion, etnicitet eller sexuell läggning.
2. Värdskap, bemötande och delaktighet
Alla besökare och invånare i Oxelösund ska känna att de är välkomna till
biblioteket.
De ska ges lika möjligheter att ta del av bibliotekets tjänster.
Biblioteket ska vara bemannat under bibliotekets öppettider.
Bibliotekets personal ska vara serviceinriktad, professionell och tillmötesgående.
Mötet med besökaren ska stå i fokus.
Besökaren ska ges möjlighet att påverka och vara delaktig i biblioteksverksamhet.
Besökaren ska uppmuntras att lämna synpunkter på verksamheten, både skriftligt
och muntligt. Synpunkterna ska tas emot, diarieföras, beaktas och besvaras.
3. Barn och unga är prioriterade
FN:s Barnkonvention och Unescos skolbiblioteksmanifest ska vara vägledande för
barn- och ungdomsverksamheten. Barnkonventionen är lag och en handlingsplan
för att implementera den på bibliotekets verksamheter ska vara på plats inför 2021.
Alla barn i Oxelösund ska känna sig välkomna, trygga och sedda på biblioteket.
Barn och ungdomar ska ges goda möjligheter till läsande. Biblioteket ska ägna stor
omsorg åt att stimulera och väcka läslust hos barn och unga. Biblioteket ska ha ett
aktivt samarbete kring böcker och läsning med förskolor och skolor.
Stor vikt ska läggas på att stödja och utveckla barn och ungas språkutveckling och
kunskaps- och informationsinhämtning. Stor vikt skall också läggas vid att ge unga
en möjlighet att lära sig att ta del av och kritisera olika typer av källor.
Barn och unga ska erbjudas kulturupplevelser för att stimulera fantasi, kreativitet
och eget skapande.
Alla barn ska känna att de har möjlighet att påverka barn- och
ungdomsverksamheten på biblioteket.
Biblioteket ska samverka med kommunal verksamhet, föreningar, studieförbund,
företag och intresseorganisationer som arbetar med barn- och ungdomsfrågor.
Förskolan
I samverkan med förskolans personal och rektorer ska biblioteket stödja förskolans
arbete med språk- och lässtumulans. Biblioteket kompletterar förskolans bestånd
av barnböcker genom utskick av boklådor. Biblioteket erbjuder också sagostunder
och kreativa verksamheter på förskolan samt bjuder in förskolan till både för att
låna och för att delta i bibliotekets barnverksamhet, som tex utställningar. I
samarbete med barnhälsovården plockar bibliotekets personal ihop bokrecept till
förskolebarn, som föräldrarna får hämta på biblioteket.
Biblioteket samarbetar också med familjecentralen genom att ta emot föräldragrupper på biblioteket eller komma till familjecentralen och tala om böcker och
läsning.
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4. Skolbiblioteksverksamhet
Unescos skolbiblioteksmanisfest ska vara vägledande för
skolbiblioteksverksamheten.
Biblioteket ska tillsammans med skolan arbeta aktivt för att stimulera barns och
ungdomars läs- och skrivutveckling samt källkritiska tänkande. Skolbibliotekens
verksamhet och bemanning bestäms gemensamt av skolans ledning och personal
och bibliotekets personal. Verksamheten kan bestå av bokpresentationer,
högläsning, skrivande, informationssökning och källkritik samt individuell
handledning av lärare och elever. Bibliotekets personal kan också ge enskilda
elever med läshinder tillgång till legimus, MTM´s (myndigheten för tillgänglig media)
tjänst för egen nedladdning av ljud- och e-böcker.
5. Informationscentrum och mötesplats för alla
Biblioteket ska erbjuda fri tillgång till information såväl fysisk som elektronisk.
Bibliotekets personal ska kunna visa, lotsa och hjälpa besökare att använda
modern informationsteknik för kunskapsinhämtning och lärande samt kritiskt
tänkande.
Personal i informationen ska kunna biblioteks-, samhälls-, turist-, boknings- och
fritidsfrågor, samt frågor kring kulturevenemang.
Konsumentinformation med en konsumentvägledare ska finnas på biblioteket. Den
ska bedrivas uppsökande, förebyggande och informerande. Informationsmaterial i
konsumentfrågor ska finnas i biblioteket samt digitalt via hemsidan. Personal vid
informationen ska kunna hjälpa till med enklare konsumentfrågor.
De kommunala verksamheterna ska ges plats att i biblioteket kunna informera om
sin verksamhet samt att när så önskas kunna möta kommunens invånare för
information och möten.
Invånarna i Oxelösund ska på biblioteket kunna ta del av Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens översikts- och detaljplaner.
Kommunala bolag och förvaltningar kan ha informationsutställningar på bibliotekstorget.
Oxelösunds föreningar och studieförbund ska ges möjlighet att informera om sin
verksamhet samt ges utrymme att göra mindre utställningar om sin verksamhet.
6. God tillgång till publika datorer
På biblioteket ska det vara god tillgång till publika datorer som kan användas utan
kostnad för den enskilde. För att minska den digitala klyftan bland människor skall
personalen i informationen handleda i enklare digitala tjänster, vid behov ska
besökare också kunna boka en bibliotekarie för att få hjälp. Bibliotekets datorer ska
hålla hög kvalitet och de ska regelbundet underhållas för att erbjuda användarna
bästa möjliga IT-kvalitet. Diskussioner ska föras med IT-avdelningen för att ge
besökarna en uppdaterad tillgång till program.
Biblioteket ska erbjuda gratis Wi-Fi till besökarna.
7. Bibliotekets medier
Bibliotekets utbud av medier ska präglas av mångsidighet, aktualitet och kvalitet.
Biblioteket ska särskilt främja läsning och värna om litteraturens ställning och
intresset för kunskap och bildning.
Bibliotekets medier ska vara en inspirationskälla för lässtimulans, fantasi,
upplevelser, kultur i alla dess former, information, utbildning och kunskap. Urvalet
av medier ska ske i enlighet med demokratiska principer.
Lån av bibliotekets medier ska vara avgiftsfria oavsett publiceringsform, ingen
skillnad görs mellan fysiska eller elektroniska lån. Däremot kan avgifter tas ut för
porto, kopiering och andra liknande tjänster samt förseningsavgifter för lånade
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medier.
Biblioteket ska kunna erbjuda många olika typer av medier förutom den tryckta
boken så som tidskrifter, e-böcker, och ljudböcker. I många fall ska den tryckta
boken även finnas i Stor Stil, i lättläst utförande samt i pocket.
Kurslitteratur för vuxenutbildning på grundskole-, gymnasie- och eftergymnasial
nivå samt SFI-utbildning kan köpas in.
Biblioteket ska hålla sig uppdaterad kring utbudet av nya medieformer och utifrån
resurser och efterfrågan i möjligaste mån skaffa dem till biblioteket.
Mediebeståndet ska vara aktuellt men även äldre medier med kvalitativt eller
kulturellt värde skall ges utrymme.
Utbudet ska till stor del styras av besökarnas behov och önskemål.
Biblioteket ska även kunna tillhandahålla mindre efterfrågad litteratur.
8. Bibliotekets tillgänglighet
Biblioteket ska ha generösa öppettider anpassade till invånarnas behov.
Lokalerna ska vara tillgängliga.
Det ska vara lätt att hitta i biblioteket.
Biblioteket ska ha en väl fungerande hemsida som gör biblioteket tillgängligt dygnet
runt via Internet.
Biblioteket ska bedriva uppsökande verksamhet för dem som av olika anledningar
inte själva kan ta sig till biblioteket.
9. Bibliotekets hemsida
24 timmars - biblioteket är målet med bibliotekets hemsida; www.koordinaten.se
På bibliotekets hemsida erbjuds många e-tjänster. Hemsidan ska vara lättillgänglig,
lättöverskådlig, aktuell, informativ, användarvänlig och interaktiv. Det ska vara lätt
för användaren att använda bibliotekets e-service som att reservera och låna om
böcker, lämna inköpsförslag, söka i katalogen och beställa fjärrlån (lån från andra
bibliotek). Via bibliotekets katalog kan man också hitta och ladda ner e-böcker och
e-ljudböcker. Vill man nå dessa via sin mobil/surfplatta används istället appen biblio.
På hemsidan finns filmtjänsten Viddla tillgänglig och biblioteket har sin
egenproducerade podd litteraturväven.
Hemsidan ska ha tilltalande layout och innehåll och ska syfta till att öka intresset för
biblioteket och locka till läsning och läsupplevelser. Det löpande arbetet med
hemsidan har hög prioritet och ingår i det dagliga arbetet. Bibliotekspersonal ska
uppmuntra och visa biblioteksanvändaren hur man enkelt använder bibliotekets
digitala tjänster. Tillgång till databaser och elektronisk media via hemsidan ska utgå
från användarnas behov och önskningar.
10. Publika arrangemang
Till främjande av kulturella upplevelser ska publika arrangemang genomföras.
Evenemang kan göras tillsammans med Koordinatens verksamheter eller i
samarbete med föreningar, intresseorganisationer, studieförbund, företag,
engagerade personer eller andra kommunala verksamheter.
11. Biblioteket och Folkhälsan
Biblioteket tillhandahåller litteratur och information kring folkhälsofrågor. Biblioteket
ska samverka med regionen, statliga myndigheter, vårdinrättningar, kommunala
verksamheter, föreningar, studieförbund, intresseorganisationer och företag i
folkhälsofrågor när tillfälle erbjuds.
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12. Släktforskning
Biblioteket ska erbjuda särskilda studieplatser för besökare som önskar släktforska
samt litteratur och databaser i ämnet.
13. Lokalsamlingen
Till främjande för dokumentering och bevarande av Oxelösunds historia och nutid är
det är av största vikt att kommunens lokalsamling omsorgsfullt och noggrant vårdas
och att nya medier och ny dokumentering om Oxelösund görs tillgänglig för
invånarna.
För att öka tillgängligheten om Oxelösunds historia och kulturhistoria finns på
Koordinatens hemsida ”Det digitala Oxelösundsrummet”. Ett text- och bildarkiv med
artiklar, filmer, ljudinspelningar, lästips, Oxelösundsböcker i fulltext, mm.
Oxelösunds lokala föreningar är länkade till ”Oxelösundsrummet t ex
Hembygdsföreningen, skärgårdsmuseet, Järnvägsföreningen, Sjöfartsmuseet.
Det digitala Oxelösundsrummet” ska kontinuerligt uppdateras och nytt material ska
läggas upp på hemsidan för att bevara och förstärka intresset för Oxelösunds lokaloch kulturhistoria.
Oxelösunds bildarkiv med ca 20.000 bilder ingår i ”Oxelösundsrummet”.
14. Bibliotekets tjänster för äldre och för personer med funktionshinder
Äldre och personer med funktionshinder ska ges likvärdiga möjligheter att ta del av
bibliotekets tjänster som övriga boende i Oxelösund.
Biblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med
funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och
förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att de ska kunna ta del
av bibliotekets tjänster.
Biblioteket ska erbjuda ett brett utbud av ljudböcker, fysiska och digitala. Biblioteket
ska kontinuerligt utöka och bredda beståndet av ljudböcker, dels via inköp, dels via
den för bibliotek kostnadsfria nedladdningstjänst som Myndigheten för tillgängliga
media (MTM) erbjuder.
Biblioteket ska erbjuda ”Boken Kommer” till personer som bor hemma men inte kan
komma till biblioteket på grund av sjukdom eller fysisk funktionsnedsättning.
Bibliotekets lokaler ska vara handikappanpassade utifrån tillgänglighetsmålen för
allmänna lokaler 2010.
Biblioteket ska aktivt verka för att hitta väl fungerande samarbetsformer med Vårdoch omsorgsförvaltningen och dess brukare.
Synskadade ska ha tillgång till inläst litteratur och information.
Biblioteket ska ha ett brett och aktuellt bestånd av lättlästa medier.
Biblioteket ska ha regelbunden verksamhet på kommunens äldreboenden och
erbjuda de boende att ta del av bibliotekets tjänster och medier.
Biblioteket ska aktivt samverka med föreningar, studieförbund, frivilligorganisationer, regionen och övriga kommunala verksamheter för att skapa goda
förutsättningar för en god hälsa och en god livskvalitet för kommunens äldre
invånare.
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15. Bibliotekets tjänster för personer med läs- och skrivsvårigheter
På biblioteket ska finnas anpassad litteratur för personer med läs- och
skrivsvårigheter och inköp av lättläst litteratur ska prioriteras.
Bibliotekspersonal ska aktivt marknadsföra och informera om Myndigheten för
tillgängliga media (MTM) nedladdningstjänst, legimus.
Personer med läs- och skrivsvårigheter ska erbjudas hjälp med litteratur- kunskapsoch informationsfrågor om så önskas.
Biblioteket ska aktivt medverka till att hitta samarbetsformer med skola och andra
aktörer som verkar för att underlätta kunskapsinhämtning och läsupplevelser för
personer med läs- och skrivsvårigheter.
16. Biblioteket tjänster för invånare med utländsk bakgrund
Biblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och
personer som har annat modersmål än svenska.
Biblioteket ska erbjuda information och litteratur på de nationella minoritetsspråken,
på andra efterfrågade språk än de nationella minoritetsspråken och svenska samt
på lättläst svenska. Detta görs via egna inköp av medier eller via lån från andra
bibliotek och lånecentraler. Den digitala ljudbokstjänsten Världens Bibliotek med
ljudböcker på ett stort antal språk ska marknadsföras av biblioteket.
Oxelösund har ett ansvar att köpa in egen litteratur på språk som finns i kommunen.
Oxelösund är del av det finska förvaltningsområdet och därför ska inköp av medier
på finska prioriteras. Tryckt informationsmaterial ska finnas på finska.
Biblioteket ska samverka med kommunens SFI-utbildning.
Biblioteket ska vara en resurs för elever och lärare. Biblioteket ska ha ett brett och
uppdaterat mediebestånd av kursböcker på gymnasie- och eftergymnasial nivå
samt grundläggande högskolenivå.
17. Det livslånga lärandet
Biblioteket har en viktig roll som kunskapsförmedlare och för individens möjlighet att
skaffa bildning, kunskaper och information.
Biblioteket ska vara ett redskap och en resurs för individens möjlighet till studier,
fortbildning och utveckling.
Att som vuxen kunna studera och bo kvar i Oxelösund är av stor vikt för att höja
kunskaps- och yrkeskompetensen bland kommunens invånare.
Biblioteket ska samverka med kommunens vuxenutbildning på grundskolegymnasie-, och eftergymnasialnivå och vara en resurs för de studerande. Även här
är det av vikt att biblioteket erbjuder kursböcker på gymnasie- och eftergymnasial
nivå samt grundläggande högskolenivå. Biblioteket ska erbjuda visningar av
biblioteket och bibliotekets mediebestånd ska påverkas av aktuella utbildningar. På
biblioteket ska finnas studieplatser och datorer avsedda för studerande.
I biblioteket finns även Tysta rummet, ett rum där besökare ostört kan sitta och läsa
utan prat, telefoner eller andra ljudkulisser. Besökare ska kunna ”Boka en
bibliotekarie” för att få hjälp med informationssökning.
18. Samverkan med kommunens verksamheter
Biblioteket ska samverka med kommunens verksamheter i barn- och
ungdomsfrågor, utbildningsfrågor, vård- och omsorgsfrågor, miljö- och
samhällsbyggnadsfrågor samt andra kommunala frågor
De kommunala verksamheterna ska känna sig välkomna att använda biblioteket för
information och för möten med invånarna.
19. Samverkan med föreningar, intresseorganisationer och studieförbund
Biblioteket ska alltid vara öppet för olika former av samarbete och samverkan kring
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frågor som rör Oxelösund och Oxelösunds invånare.
Föreningar, studieförbund och intresseorganisationer ska känna sig välkomna att
använda biblioteket som plattform och mötesplats för att nå ut till Oxelösunds
invånare.
Oxelösunds bibliotek ska vara en mötesplats och ett forum för möten mellan
föreningar, folkbildning, andra organisationer och kommunens invånare.
20. Allaktivitetshuset Koordinaten
Biblioteket ska tillsammans med Koordinatens många verksamheter fortsätta att
utveckla samarbetet för att ge Oxelösunds invånare ett allaktivitetshus som är en
mötesplats för alla.
21. Miljö och hållbar utveckling
Information om miljöfrågor ska finnas tillgänglig på biblioteket. Dessa ska
uppdateras och utvecklas i takt med forskning och samhällsdebatt. Biblioteket ska i
samarbete med tex kommunala bolag och förvaltningar uppmärksamma miljöfrågor
i samband med evenemang.
Bibliotekets personal ska på den egna arbetsplatsen aktivt bidra till att uppnå
kommunens miljömål.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Johan Scherlin

Datum

Dnr

2020-11-03

KS.2019.141

Kommunstyrelsen

Motion om att utöka utbildningen och förståelsen för
entreprenörskap och entreprenöriellt lärande inom
grundskolan - från de låga åldrarna till högstadiet.
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

2. Sammanfattning
Huvudmannen har en avgörande roll i att leda och organisera arbetet med entreprenörskap
i skolan genom att skapa förutsättningar för att entreprenörskap kan gå som en röd tråd
genom utbildningen. Entreprenörskap i skolan innebär att eleverna ska ges möjlighet att
utveckla kunskaper och förmågor som främjar entreprenörskap. I skollagen (SFS nr.
2010:800 1 kap 4§) och styrdokumenten för samtliga skolformer står att alla elever under
hela sin skoltid ska få möjligheter att utvecklas till aktiva och kompetenta
samhällsmedborgare. Det kan exempelvis ske genom att utveckla kunskaper såväl
förmågor, som att ta initiativ och arbeta kreativt, målmedvetet och ansvarsfullt.
Grundskolorna i Oxelösunds kommun har att förhålla sig till de nationella styrdokument
som finns gällande entreprenörskap i skolan. Förvaltningen har i dagsläget inte en samlad
bild av hur varje enskild skola jobbar med entreprenörskap i undervisningen och det finns
inte, i dagsläget, ett uttalat centralt mål att skolorna ska prioritera detta område mer än
något annat område inom läroplanen. Rektorer och pedagoger förväntas utgå från det som
styrdokumenten anger ska ingå i elevens undervisning.
På Breviksskolan arbetar skolledning och pedagoger med att möta elevernas intresse för
olika yrken genom att bjuda in näringslivet; företag och arbetsgivare besöker skolan. Prao
är ett område nära kopplat till entreprenörskap och är lagstadgad. Elever i årskurs 8 och 9
genomför Prao. Flera av dessa aktiviteter, undantaget Prao, kunde tyvärr inte anordnas
under våren 2020 på grund av rådande situation gällande Covid 19.
De utvecklingsområde som förvaltningen ser ett behov av att fokusera på framåt är att ge
eleverna en valkompetens inför sitt framtida val av utbildning och långsiktigt sitt yrkesval.
Utifrån läroplanens mål ska detta genomsyra undervisningen i flera olika ämnen genom
hela grundskolan. För att säkerställa att så sker kommer grundskolorna att ta fram en
handlingsplan kopplat till vilka yrken som finns och vilka förmågor och kompetenser som
kommer att behövas i framtiden. Arbetet med handlingsplanen kommer att vara nära knutet
till det systematiska kvalitetsarbetet.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Utbildningsnämnden kommer, under Q2 2021, att få en redovisning av hur
framtagande av handlingsplan och genomförande av ovan nämnda aktiviteter
fortgår.
Som komplettering till Utbildningsnämndens svar tillägger också
Kommunstyrelseförvaltningen genomförda och planerade aktiviteter inom
näringslivsfunktionen. Avseende Ung Företagsamhet (UF) så har skett och sker följande
aktiviteter under 2020 och 2021 där KSF representerat av Näringslivsansvarig samverkat
med Utbildningsförvaltningen:


23 september: Uppstartsmöte UF, Näringslivsansvarig och rektor + SYV på
Brevikskolan med syfte att hitta former för samverkan. Beslut att hålla dialog under
hösten och att starta upp 2021 med en workshop med samtliga lärare i åk 7-9 för att
planera införande av Ufs material i undervisningen från ht 2021.



19 november: Näringslivsansvarig och Utbildningschef har överenskommit med UF
att genomföra möte/workshop med samtliga rektorer i Oxelösund. Syftet är att gå
igenom UF material även för åk 1-3 och 4-6 för att diskutera hur detta kan användas
i undervisningen framåt.

KSF/Näringsliv och Utbildningsförvaltningen för även dialog med UF om hur man
gemensamt skulle kunna fånga upp de Oxelösundselever som går på gymnasium i
Nyköping eller annan ort och gör sitt UF-arbete där. Syftet skulle vara att stimulera till
fortsatt entreprenörskap och att väcka tanken på att starta företag i Oxelösund och även
framtida hemvändande till Oxelösund efter eventuellt arbete eller fortsatta studier på annan
ort. På det temat finns även tankar om UF-Alumni för Oxelösundsgymnasister.
Med anledning av de lämnade beskrivningarna av vidtagna och planerade åtgärder ovan
föreslås Kommunstyrelsen besluta att anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Motion

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Förvaltningschef (för kännedom)
Motionären (För kännedom)

Johan Scherlin
Näringslivsansvarig

Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden
Un § 51

2020-09-21
Dnr UN.2020.42

Svar på motion gällande utbildning av entreprenörskap och
entreprenöriellt lärande inom verksamheten
Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Sammanfattning
Huvudmannen har en avgörande roll i att leda och organisera arbetet med entreprenörskap
i skolan genom att skapa förutsättningar för att entreprenörskap kan gå som en röd tråd
genom utbildningen. Entreprenörskap i skolan innebär att eleverna ska ges möjlighet att
utveckla kunskaper och förmågor som främjar entreprenörskap. I skollagen (SFS nr.
2010:800 1 kap 4§) och styrdokumenten för samtliga skolformer står att alla elever under
hela sin skoltid ska få möjligheter att utvecklas till aktiva och kompetenta
samhällsmedborgare. Det kan exempelvis ske genom att utveckla kunskaper såväl
förmågor, som att ta initiativ och arbeta kreativt, målmedvetet och ansvarsfullt.
Grundskolorna i Oxelösunds kommun har att förhålla sig till de nationella styrdokument som
finns gällande entreprenörskap i skolan. Förvaltningen har i dagsläget inte en samlad bild
av hur varje enskild skola jobbar med entreprenörskap i undervisningen och det finns inte, i
dagsläget, ett uttalat centralt mål att skolorna ska prioritera detta område mer än något
annat område inom läroplanen. Rektorer och pedagoger förväntas utgå från det som
styrdokumenten anger ska ingå i elevens undervisning.
På Breviksskolan arbetar skolledning och pedagoger med att möta elevernas intresse för
olika yrken genom att bjuda in näringslivet; företag och arbetsgivare besöker skolan. Prao
är ett område nära kopplat till entreprenörskap och är lagstadgad. Elever i årskurs 8 och 9
genomför Prao. Flera av dessa aktiviteter, undantaget Prao, kunde tyvärr inte anordnas
under våren 2020 på grund av rådande situation gällande Covid 19.
De utvecklingsområde som förvaltningen ser ett behov av att fokusera på framåt är att ge
eleverna en valkompetens inför sitt framtida val av utbildning och långsiktigt sitt yrkesval.
Utifrån läroplanens mål ska detta genomsyra undervisningen i flera olika ämnen genom
hela grundskolan. För att säkerställa att så sker kommer grundskolorna att ta fram en
handlingsplan kopplat till vilka yrken som finns och vilka förmågor och kompetenser som
kommer att behövas i framtiden. Arbetet med handlingsplanen kommer att vara nära knutet
till det systematiska kvalitetsarbetet.
Utbildningsnämnden kommer, under Q2 2021, att få en redovisning av hur
framtagande av handlingsplan och genomförande av ovan nämnda aktiviteter
fortgår.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 2

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

2020-09-21

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un- Svar på motion gällande utbildning av entreprenörskap och
entreprenöriellt lärande inom verksamheten

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Motionen anses besvarad.
______
Beslut till:
Förvaltningschef (för kännedom)
Motionären (För kännedom)
Kommunfullmäktige (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelseförvaltningen
Mats Dryselius

Datum

Dnr

2020-10-29
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Kommunstyrelsen

Medlemskap i Energikontoret i Mälardalen AB
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
120 aktier om 100 kr förvärvas i Energikontoret i Mälardalens AB (orgnr. 556134-8698) och
förvaltas/placeras hos finansförvaltningen. Finansiering sker i finansförvaltningen.

2. Sammanfattning
Energikontoret i Mälardalen ABs bolagsstämma har beslutat om att nyemittera aktier så att
alla kommuner och regionen i Södermanland ska kunna bli delägare i Energikontoret i
Mälardalens AB för att ta del av den gemensamma kompetensresursen.
Idag är kommunen ”medlem” i Energikontoret i Mälardalen AB genom ett så kallat
serviceavtal tecknat med bolaget till en kostnad av 42 000 kr/år. Ett ägande skulle tillföra
kommunen:




kapacitet (tillgänglig personal)
kunskap (utbildade och erfarna energi- och klimatingenjörer)
finansiella medel (uppväxling av kommunens planerade energi- och klimatarbete)

Syftet med Energikontoret i Mälardalen ABs verksamhet är att stärka förutsättningarna för
regionalt samarbete med energi- och klimatfrågor, utveckla Energikontoret i Mälardalen AB
som gemensam kompetensresurs samt bygga upp fler regionala och storregionala energioch klimatsatsningar. Målet är att stödja kommunerna att växla upp redan planerade
klimatsatsningar med externa medel och öka takten i klimatomställningen. Genom ett
delägande får kommunen:




plats i styrelse och stämma som ger en styrande position i verksamhetens
utveckling
sänkt serviceavgift från 2021 med 50 procent (från 42 000 kr/år till 21 000 kr/år)
tillgång till Energikontoret i Mälardalen ABs kompetensresurs och bemanning för
avrop vid behov

Genom ett ägande ökar kommunens förutsättningar för ett hållbart
energiomställningsarbete. Energikontoret i Mälardalen ABs uppdrag är att stärka
förutsättningarna för välinformerade beslut, beteendeförändring och aktiviteter samt lokal
energiomställning. Bolagets kärnkompetens är energi och klimat samt mobilisering av
tredjepartsfinansiering för hållbar energiutveckling.
Beträffande aktiernas placering är rekommendationen att placera dem i kommunens ägo
och inte i ett av kommunens bolag. Detta för att säkra möjligheten att tillämpa Teckalundantaget vid upphandling.
Kommunfullmäktige är beslutande i frågor om förvärv av aktier och bolag varvid
kommunstyrelsen är beredande.
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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3. Ärendet
Bakgrund
Energikontoret i Mälardalen AB är ett aktiebolag ägt till 100 procent av det offentliga,
kommuner eller kommunala bolag. Styrelsen tillsätts enligt bolagsordning och
verksamheten drivs enligt ägardirektiv. Energikontoret i Mälardalen AB är ett av Sveriges
15 regionala energikontor, ett av fyra regionala energikontor drivet som bolag medan övriga
elva drivs som en avdelning/enhet i en politiskt styrd organisation, primärt regioner. I
Europa finns 360 regionala energikontor som verkar på likande sätt som de svenska
regionala energikontoren och liksom Energikontoret i Mälardalen AB har startats som EUfinansierade projekt via Europakommissionen.
Energikontoret i Mälardalens AB geografiska verksamhetsområde omfattar idag fyra län,
Södermanland, Uppsala, Västmanland och Gotland.
Den 13 maj 2020 ägs Energikontoret i Mälardalen AB av:
31,2 % Eskilstuna Kommunföretag AB, Eskilstuna kommun
26,2 % Mälarenergi AB, Västerås stad
9,8 % Nyköpings kommun
8,4 % Ena Energi AB, Enköpings kommun
6,4 % Katrineholms kommun
6,0 % Strängnäs kommun

3,2 % Flens kommun
2,8 % Knivsta kommun
2,0 % Gnesta kommun
2,0 % Trosa kommun
2,0 % Vingåkers kommun

Erbjudande
Energikontoret i Mälardalen AB bjuder härmed in Oxelösunds kommun till köp av aktier.
Aktieförvärv ska motsvara en aktie per hundra invånare, avrundat uppåt till närmsta 1000tal.
Priset per aktie är 100 SEK. Oxelösunds kommun erbjuds köpa 120 aktier. Antalet aktier är
baserat på invånarantalet kvartal fyra år 2019. En aktiepost om 120 aktier förvärvas till en
kostnad av 12 000 SEK.
Bolagets årsstämma beslutade den 13 maj 2020 att erbjuda kommuner och regioner i
bolagets geografiska verksamhetsområde delägarskap. Årsstämman beslutade om en
riktad nyemission utan företrädesrätt fram till nästa årsstämma. Nyemissionen riktas endast
till kommuner (alternativt helt kommunalägda bolag) och regioner inom det geografiska
verksamhetsområdet. Nyemission sker efter intresse för aktieteckning.
Bakgrund och motiv
Energikontoret i Mälardalen ABs avsikt är att ägandet ska inkludera samtliga kommuner
och regioner i verksamhetsområdet. Syftet är att stärka förutsättningarna för lokal och
regional samverkan och samhandling.
Energikontoret i Mälardalen AB avser, mot bakgrund av det växande intresset för
energifrågorna i klimatomställningen, det ökade behovet och efterfrågan av kompetens och
resurser från ägare och målgrupper, stärka tillgången på kompetens och kapacitet i
bolaget.
Energikontoret i Mälardalen AB har bedrivit verksamhet i Södermanlands län sedan 1999
med kommunala politiker och tjänstemän representerade i bolagets styrande organ.
Energikontoret i Mälardalen AB bolagiserade verksamheten 2004 och idag är samtliga
kommuner i länet, med undantag för Oxelösund, delägare i bolaget.
Energikontoret i Mälardalen AB har ansvarat för ansökningar om finansiering och
utveckling av projekt som Biogas Öst och drivit projekt som exempelvis Nätverk för

3(3)

Tjänsteskrivelse
Datum

2020-10-29

KS.2020.118

energieffektivisering, LaddInfra Öst och Framtidens solel inom östra Mellansverige. Det har
resulterat i energieffektiviseringar som motsvarar 1000 ton CO2/år, 193 regionala
laddpunkter för elfordon samt en stark utveckling av den lokala solelproduktionen.
Energikontoret i Mälardalen AB tar ansvar för att driva på och inspirera till
klimatomställning.
Sedan år 2015 har Oxelösunds kommun serviceavtal med bolaget för att kunna ta del av
verksamhet och genom att nu aktivt ta del som ägare av bolaget har Oxelösunds kommun
större möjlighet att påverka bolagets utveckling, framdrift och nytta för huvudmännen.
Teckningsperiod
Anmälan till teckning av aktier ska ske under perioden 14 maj år 2020 till och med 31 mars
år 2021. En eventuell förlängning av teckningsperioden meddelas senast den 1 februari år
2021.
Utspädningseffekter
Antalet aktier är för närvarande 5000 och kommer efter full anslutning uppgå till högst 19
420 aktier.
Kostnader som åläggs ägare
Tillkommande årliga kostnader för ägare regleras i aktieägaravtal och i serviceavtal.
Serviceavtal ska tecknas mellan ägaren och Energikontoret i Mälardalen AB senast i
samband med aktieköp. Styrelsen avser att revidera serviceavtalens omfattning och avgift
under verksamhetsåret 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Bolagsordning Energikontoret i Mälardalen AB
Ägardirektiv Energikontoret i Mälardalen AB
Förslag Serviceavtal Energikontoret i Mälardalen AB
Aktieägaravtal fastställt av bolagsstämman 20-05-13
Inbjudan delägarskap Oxelösund
Verksamhetsberättelse 2019 Energikontoret i Mälardalen AB

Johan Persson
Kommunchef

Mats Dryselius
kommunstrateg

Beslut till:
Ekonomichef

FÅ

Kommunchef

FK

VD Oxelö Energi AB

FK

VD Kustbostäder AB

FK

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

FK

Näringslivsansvarig

FK

Energikontoret i Mälardalens verksamhetsberättelse
för verksamhetsåret 2019.

2019
Verksamhetsberättelse
Energikontoret i Mälardalen stärker förutsättningarna för en hållbar energiutveckling i Mälardalen. Vi arbetar för att genom omvärldsbevakning, uppföljning
och analys av energi- och klimatdata stärka förutsättningar för välinformerade
beslut. Genom samverkan, spridning av goda exempel och innovation stärka
förutsättningar för beteendeförändring och ny teknik. Och genom kunskap, driv
och resurser stärka förutsättningar för lokal energiomställning.
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Konferenser och seminarier
Projekt
Energiplaner, klimatpaneler och CO2-budgetar
Förstudier
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Lokal och regional nytta
Regionalt Sörmland
Eskilstuna kommun
Nyköpings kommun
Katrineholms kommun
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Förord

Förord
Denna rapport förtydligar Energikontoret i
Mälardalens verksamhet i det geografiska
området, för ägare och kommuner med samverkansavtal. Rapporten är en verksamhetsbeskrivning och syftar till att ge en tydlig överblick av verksamhetens nytta.

Vår primära målgrupp och uppdragsgivare är bolagets
ägare och kommuner med serviceavtal. Men vårt arbete
stärker även förutsättningarna för hållbar energiutveckling hos övriga kommuner, offentliga och privata
aktörer och företag i länen Södermanland, Uppsala och
Västmanland samt delvis även i Region Gotland.

Rapporten beskriver hur Energikontoret i Mälardalen
arbetar och vad som teoretiskt och praktiskt sker i och
för det geografiska området för respektive kommun.
Översiktligt beskrivs även respektive projekt samt
verksamheten länsvis. Rapporten beskriver verksamhet
under år 2019.

Våra samverkansparter är i huvudsak myndigheter, lärosäten, inkubatorer, forskning och utveckling, branschoch intresseorganisationer, privata företag och offentliga
aktörer, såväl lokala som internationella. Dessa kan
bidra till att våra målgruppers behov och förutsättningar
för energiutveckling och omställning stärks.

Gemensam resurs
Energikontoret i Mälardalen är kommunernas gemensamma kompetensresurs för arbete med hållbar energiutveckling och klimatomställning. Vi bistår ägare och
kommuner med samverkansavtal enligt självkostnadsoch likställighetsprinciperna.

Expertkompetens inom energi och klimat
År 2019 hade bolaget 19 heltidsanställda ingenjörer,
samhällsvetare, statistiker, ekonomer, kommunikatörer,
projektcontroller, projektledare inom energi, miljö och
klimat samt två gruppchefer och en VD. Kompetenserna fördelas inom de verksamhetsområden som illustreras nedan.

Energikontoret i Mälardalen arbetar för en hållbar
energiutveckling genom att stärka förutsättningar för
välinformerade beslut, förändrade beteenden och teknik, lokal aktivitet samt lokal energiomställning.
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Mandat och förankring
EU
Energikontoret i Mälardalen startades år 1999 som ett av
dagens 360 regionala energikontor i EU.

för den kommunala energi- och klimatrådgivningen,
har tecknats med 27 kommuner i länen Södermanland,
Uppsala, Västmanland samt Region Gotland.

EU-kommissionen finansierar samverkansorganet
FEDARENE för de regionala energikontoren inom EU.
Energikontoren är utpekade som nyckelaktörer inom
Borgmästaravtalet för klimat och energi (Global Covenant of Mayors for climate and energy).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nationellt
Energikontoret i Mälardalen är ett av Sveriges 15 regionala energikontor. Energimyndigheten har sedan 2002
samverkat med och finansierat de regionala energikontoren som kompetens, som lokal och regional kanal och
samordnande för den kommunala energi- och klimatrådgivningen.

Katrineholms kommun
Strängnäs kommun
Flens kommun
Gnesta kommun
Trosa kommun
Vingåkers kommun
Oxelösunds kommun
Mälarenergi AB (Västerås stad)
ENA Energi (Enköpings kommun)
Knivsta kommun
Uppsala kommun
Nyköpings kommun
Heby kommun

Regeringen har i 2019 års regleringsbrev till Energimyndigheten utpekat energikontoren som nyckelaktör i vad
gäller energieffektivisering, minskad klimatpåverkan
och energihushållning.
Förordning 2016:385 om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning utpekar energikontoren som
regional utvecklingsledare för den kommunala energioch klimatrådgivningen.
Lokalt
Kommunalt ägande – Energikontoret i Mälardalen AB
har politisk förankring och styrelsen bemannas av politiker och experter inom området. Styrdokumenten är:
•
•
•
•
•

Bolagsordning
Aktieägaravtal
Serviceavtal
Överenskommelser – omfattar regional utveckling
av kommunal energi- och klimatrådgivning
Verksamhetsplan

Ägande och kommuner med serviceavtal
Aktieägare har serviceavtal om samverkan med Energikontoret i Mälardalen. Kommunerna Oxelösund,
Uppsala och Heby har valt att endast teckna serviceavtal, de äger således inga aktier och ingår inte i styrelsen. Överenskommelser beträffande Energikontoret i
Mälardalens uppdrag som regional utvecklingsledare
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Nytta för ägare och kommuner med serviceavtal

Nytta för ägare och kommuner
med serviceavtal
Årligt serviceanslag från samtliga huvudmänaktuellt verksamhetsår: 2 088 600 kr. (Delbeloppet
för varje respektive huvudman redovisas längre
ner). Nedan beskrivs verksamhetens projekt
översiktligt. Mer information finns på www.
energikontor.se.
Lokal och regional energi- och klimatdata
Årlig sammanställning av energidata i visualiseringsverktyget Energiluppen. Data presenteras för respektive
kommun och samtliga kommuner med serviceavtal
har fri tillgång till verktyget och dess innehåll. Årligen
sammanställs en skriftlig rapport som distribueras till
kommuner med serviceavtal.
Energiluppens innehåll:
• Öppen data sammanställd i databas –
tillgängligt via nätet (inlogg erhålls via bolaget)
• Visualiserar energianvändning genom grafer,
diagram och bilder
• Rapportfunktion – printa enklare rapporter,
med grafer och bilder
• Jämförbarhet – data kan direkt i verktyget jämföras
nationellt eller mot annan kommun i Mälardalen
• Målindikatorer – verktyget informerar om
kommunens egna mål, och även de nationella
Visualiserat dataunderlag förenklar energi- och klimatarbetet. Energiluppens syfte är att erbjuda kommunerna underlag för välinformerade beslut, handlingsinriktning och överblick. Kommuner använder data i arbetet
med energieffektivisering exempelvis vid finansieringsbeslut, inriktningsbeslut, budgetering, prioritering,
policyförändringar eller arbete med strategier, handlingsplaner eller klimatredovisning.

let. Webinariet Borgmästaravtalet – en bra deal för små
kommuner finns som vägledning och stöd till kommunerna och presenterar grunder, möjligheter, goda
exempel och nyttor för kommuner att engagera sig för
ett synligt och strukturerat arbete.
Strategiskt expertstöd
Energikontoret i Mälardalen bistår kommuner med
serviceavtal i arbete med energi-, klimat- och utvecklingsstrategier, planer och handlingsprogram eller vid
upphandling och lokala energiaktiviteter och omställningsarbete.
Samordning och samverkan
Energikontoret i Mälardalen bidrar med kännedom om
lokala och regionala energi- och klimatrelaterade förutsättningar i regionala, nationella och europeiska nätverk och forum. Samordnande aktörer är till exempel
WWF, FEDARENE, SKR, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Energirådgivarna, CO2 gruppen-ÖMS, Fossilfritt Sverige, departement, länsstyrelser och regioner.
Initierar, processar och driver energirelaterade projekt.
Som är energieffektiviserande, kartläggande, potentialutredande, beteendepåverkande, kompetenshöjande,
medvetandegörande och praktiskt omställande.

Årlig kartläggning solel
Årligen presenteras en kartläggning över installerad
solel i nätet per kommun. Översikten visualiseras i bild
i den så kallade ”Gröna solkartan” via Energikontoret i
Mälardalen hemsida.

Omvärldsbevakning och spridning av goda
exempel
Energikontoret i Mälardalen bevakar och analyserar
omvärlden samt hämtar hem och sprider goda exempel
för att öka förutsättningarna för lokal energiomställning
och hållbar energiutveckling i Mälardalen.

Borgmästaravtalet
Energikontoret i Mälardalen bistår kommuner med
serviceavtal stöd för att engagera sig i Borgmästaravta-

Projektmobilisering och framdrift
Energikontoret i Mälardalen arbetar med projektmobilisering och drift av projekt inom energi och klimat-
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området lokalt, regionalt och storregionalt (d.v.s. inom
hela Energikontoret i Mälardalens verksamhetsområde),
nationellt och inom EU.
•
•

•
•

•
•
•
•
•

20 års erfarenhet av projektmobilisering och drift
Opartisk aktör – Vi konkurrerar inte med det
privata, ideella eller det offentliga. Det medför att
Energikontoret i Mälardalen bjuds in och ses som
en resurs hos många andra olika aktörer
Katalysator som bidrar med erfarenhet och kunskap
samt fyller de behov som finns för att en
projektansökan ska gå igenom
Samordnar berörda aktörer för gemensamma
projektinitiativ. Så väl regioner, länsstyrelser,
kommuner, offentliga bolag, privata bolag, institut,
lärosäten, ideella organisationer och myndigheter
Tillser finansiering – kartlägger möjliga
finansieringsvägar, fonder, program och utlysningar
Omvärldsbevakning – trendspanar för att ligga i
framkant och vara innovativa inom energiområdet
Metod för projektansökningar, görs enligt
LFA- metoden.
Tillgång till ”projektbanker”
Analyserar energidata, energiläge, omvärld,
utmaningar och potential

Kompetensresurs
Energikompetens - produktion, omvandling, distribution och användning samt effektivisering.
Klimatkompetens – energins klimatpåverkan
Beteendeförändring – metoder, påverkan, omställning
för att skapa bettendeförändring.
Spetskompetenser - Hållbart byggande, byggnader och
renovering, fossilfria transporter, fordon och infrastruktur, upprättande av energiplaner, strategier och handlingsplaner, energisystem, teknik och processer.
Projektmobilisering och projektledning.
Behovsanpassad kompetens – vid behov bistå kommuner med samverkansavtal med personella resurser.
Samordnar och utvecklar kommunal energioch klimatrådgivning
Samtliga kommuner har möjlighet att bedriva
grundläggande energi- och klimatrådgivning (EKR) i
sin kommun. Hur stort ekonomiskt stöd kommunen
kan få baseras på målgruppens storlek i kommunen.
Energimyndigheten finansierar regionala energikontor för samordning och utveckling av kommunal

energi- och klimatrådgivning. På varje energikontor
finns det en regional utvecklingsledare (RUL) som
energi- och klimatrådgivare (EKR) kan vända sig till
för råd och stöd i sitt arbete. RUL anordnar regelbundna träffar för EKR i regionen samt gör kommunbesök för att träffa rådgivaren såväl som dess
chef.
Samordning
Energi- och klimatrådgivningens förutsättningar att
vara samhällsekonomiskt effektiv ska vara säkerställd
genom en nationellt, regionalt och lokalt utvecklad energi- och klimatrådgivning som är känd och
erkänd hos kommunerna och deras medborgare.
Regionala utvecklingsledningen vid energikontoren
arbetar för att effektivisera och utveckla den lokala
rådgivningens arbetsmetoder genom att omvärldsbevaka, hitta samverkan med akademin och forskningen, bransch- och expertorganisationer och att testa
nya arbetssätt och metoder.
•

•

Webavstämningar i nätverket varannan vecka
för att erhålla ett löpande informationsflöde och
dialog mellan energi- och klimatrådgivarna, men
också möjliggöra kontinuerlig kontakt och mellan Energikontoret i Mälardalens projektledare
och kommunens rådgivning.  
Ett nyhetsbrev till energi- och klimatrådgivningen för att tillgängliggöra information från
Energimyndigheten, Energikontoret i Mälardalen
samt annan regional och lokal omvärldsbevakning som är relevant för rådgivningsuppdraget
lokalt.

Nätverksträffar har arrangerats vid tre tillfällen under 2019:  
•

•

Eskilstuna
Energimyndigheten var inbjuden som föredragshållare om framtidens energisystem, Uppsala
kommun informerade om sitt nya projekt Klimatlätt för att skapa medborgarengagemang för
hållbara livsstilar.
Visby, Gotland
Även vid detta tillfälle deltog Energimyndigheten
för att informera kring pilotprojektet om Gotland som föregångare i energiomställningen till
självförsörjande på förnybar energi. Under mötet
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Verksamhet och strategi

•

•

•

diskuterades också kring den roll rådgivaren har
för att stärka förutsättningarna för den lokala
energiomställningen av samhället.
Sala
Temat för träffen var Klimatfrågan, och inkluderade arbete med workshops, erfarenhetsutbyten
för samsyn av råd till målgrupperna, samt delning av goda exempel för vidare spridning och
inspiration.

Mässor har samordnats mellan Energikontoret i
Mälardalen och EKR på kommunen:
•

•

Brunnby lantbrukardagar
Energikontoret i Mälardalen och energi- och
klimatrådgivare från kommuner i Västmanland,
Södermanland och Uppsala bemannade montern.
Styrelsemässan i Västerås
Energikontoret i
Mälardalen och energi- och klimatrådgivare från
kommunerna har medverkat på mässor för styrelserepresentanter i bostadsrättsföreningar.

Övrigt
• Samordnat EKR:s medverkan i Radio P4 Södermanland vid fyra tillfällen under 2019. Medverkande kommuner var Trosa (inkl. Nyköping,
Gnesta, Oxelösund), Katrineholm (inkl. Vingåker, Flen) samt Eskilstuna (inkl. Strängnäs).
• Framtagande av informationsmaterial om förnybara drivmedel.
• Visitblad med kontaktuppgifter till kommunernas rådgivning.

Samordning mellan Energikontoret i Mälardalens projekt och energi- och klimatrådgivningen
av seminarier om solel och laddplatser. 9 stycken
seminarier om laddinfrastruktur (inom Laddinfra Öst 2.0) och 13 stycken solelseminarier (tillsammans med Framtidens solel i ÖMS)
Samordnad beställning av profilkläder för rådgivningen.

Utveckling
• Lokala och regionala utbildningsinsatser och
föredrag samordnas till nätverksträffarna.
• Utbildning inom rörlig media som kommunikationsverktyg, för att synliggöra energi- och
klimatrådgivningen lokalt.
• Seminarium om hållbart byggande tillsammans
med Informationscentrum för hållbart byggande.
Flera energi- och klimatrådgivare har deltagit.
• Flera energi- och klimatrådgivare i Södermanland har deltagit på de event som anordnas inom
Cykelsamverkan Sörmland under året. Cykeleventet på ReTuna och Sörmlands Cykelting
har innefattat föreläsningar och presentationer
av goda exempel, kopplat till hur man får fler att
välja cykeln som transportmedel.
• Samordnad nationell utbildningsinsats hos RISE
i Borås: Utbildning för Energi- och klimatrådgivare i fukt- och innemiljöfrågor. EKR från tre
kommuner från vårt nätverk deltog.
Coacher för energi- och klimat (CEK)
Coacher för energi och klimat fokuserar på små- och
medelstora företag med en energianvändning under
300 MWh. Det är ett separat stöd och coacher för
energi- och klimat ersätter inte kommunala energioch klimatrådgivare. Stödet till coacher och stödet
till energi- och klimatrådgivning kan komplettera
varandra. Det kan finnas både energi- och klimatrådgivare och coach för energi- och klimat i samma
kommun. Genom att delta får företag hjälp med att
sänka energikostnader, förbättra lönsamheten och
minska klimatpåverkan. I Energikontoret i Mälardalens verksamhetsområde finns projektet på Gotland, i Köping, Arboga och Kungsör, Katrineholm,
Vingåker och Flen samt i Eskilstuna och Strängnäs
samt i alla kommuner i Uppsala län.
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Kommunikation

Kommunikation
På Energikontoret i Mälardalen informerar vi
både om verksamheten som helhet och respektive pågående projekt. Kommunikationens syfte
är att bidra till verksamhetens övergripande
mål: att bidra till en hållbar energiutveckling,
effektivare energianvändning och ökad andel
förnybar energi.

För en hållbar energiutveckling i Mälardalen sedan 1999

Energikontoret
i Mälardalen

Vi använder främst regelbunden publicering i
Energikontoret i Mälardalen egna kanaler (webbplats samt konton på kanalerna LinkedIn, Facebook,
Instagram och YouTube), sökmotoroptimering, digital- och trycksaksannonsering, pressutskick och det
personliga mötet (seminarier, workshops och närvaro på
exempelvis mässor och konferenser).
Publicitet 2019
Energikontoret i Mälardalen arbetar aktivt med att tipsa
journalister om vad som händer inom verksamheten
och pågående projekt. Det kan till exempel handla om
spännande föreläsare som deltar på Svenska
Solelmässan, högt deltagande i kampanjer som
”Cykelvänlig arbetsplats” och projektinsatser som har
lett till stora energibesparingar för privatpersoner, företag eller andra organisationer. 2019 resulterade detta i ett
flertal införanden i svensk press, till exempel:
•

•

•

•

”Rekordmånga familjer vill bli testcyklister”
Radio P4 Sörmland, 12 april 2019
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=7196107
”Mats jagar energiläckage från 70-talsvillan i
Västerås"
SVT Nyheter Västmanland, 6 augusti 2019
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/
har-ar-energijagaren-som-lyckats
”Så kan vi skapa en mer hållbar bygg- och fastighetssektor”
Svensk byggtidning, 26 november 2019
https://www.svenskbyggtidning.se/2019/11/26/sakan-vi-skapa-en-mer-hallbar-bygg-och-fastighetssektor/
”Heldag i Eskilstuna med cykeln i fokus”
Eskilstuna-Kuriren, 30 november 2019
https://www.ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/heldagi-eskilstuna-med-cykeln-i-fokus-sm5288182.aspx

Vi firar 20 år!
Från då till nu – energi- och klimatsmart samhällsutveckling.
Hållbar utveckling – en fråga för hela samhället. Svenska Solelmässan.
Hållbara städer med Världsnaturfonden WWF.

Jubileumsmagasin
För att uppmärksamma verksamhetens 20-årsjubileum
och samtidigt lyfta goda exempel från diverse samarbetsparter och avslutade projekt, producerade vi ett magasin om 40 sidor. Magasinet publicerades digitalt och
trycktes i 150 exemplar, av vilka majoriteten har distribuerats till samverkansparter, medlemmar i styrelsen,
ägarkommuner och potentiella ägarkommuner. Medverkar i magasinet gör bland andra European Federation
of Agencies (FEDARENE), Energikontoren Sverige,
Mälarenergi, Svensk Byggtjänst, ALMI och
Världsnaturfonden WWF. Den grafiska utformningen togs fram i samarbete med den Uppsala-baserade
reklambyrån Zellout AB.
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Konferenser och seminarier

Konferenser och seminarier

Projekt

Informationsnod för Horisont 2020
Energikontoret i Mälardalen informerar offentliga aktörer i Mälardalen om finansieringsmöjligheter för energirelaterade projekt i EU-programmet Horisont 2020.
Uppdraget genomförs i samverkan med Energimyndigheten och Vinnova. Horisont 2020 har ett tydligt fokus
på samhällsutmaningar, och kommuner är viktiga för att
nå EU:s mål inom energi- och klimatområdet.

Nätverk för energieffektivisering
Arbetet vänder sig till små och medelstora företag med
en energianvändning över en gigawattimme (GWh).
I projektet koordinerar Energikontoret i Mälardalen i
samarbete med Energimyndigheten regionala företagsnätverk i syfte att hjälpa och stödja deltagarna i arbetet
att sänka sin energianvändning. Totalt sett deltar 330 företag i 35 nätverk över hela landet. Av dessa koordinerar
Energikontoret i Mälardalen 46 företag fördelade i fem
nätverk, vilket är flest av alla samverkansparter i landet.

Svenska solelmässan
Sveriges viktigaste mässa och samlingsplats för solel
lockar årligen ett tusental besökare till Uppsala Konsert
& Kongress. Mässan har utvecklats till en internationell arena med besökare och utställare från hela världen. Svenska solelmässan har initierats, utvecklas och
drivs av Energikontoret i Mälardalen i samverkan med
STUNS Energi.
Energiting Östra Mellansverige
En årlig energikonferens i Eskilstuna med upptagningsområde Östra Mellansverige. Energitinget är en
samlingsplats för energifrågor som hittills erbjudit olika
tema varje år, så som energieffektivisering, små och
medelstora företag, energi i regional utveckling etcetera.
I december 2019 gick tredje upplagan av Energitinget
av stapeln med temat hållbara fastigheter. Konferensen
lockade såväl bostadsrättsföreningar som kommunala
och privata fastighetsbolag.
Sörmlands Cykelting
En heldagskonferens för att utveckla, inspirera och
främja cykling i Sörmland. Sörmlands Cykelting arrangerades första gången i december 2019, inom ramen
för projektet Cykelsamverkan Sörmland. Sörmlands
Cykelting bjöd på inspiration, tips och goda exempel
på hur vi kan åstadkomma ökad cykling i länet utan
kostsamma åtgärder. Under dagen diplomerades även
deltagarna i kampanjen Cykelvänlig arbetsplats och en
cykelinspirerad minimässa anordnades i anknytning till
eventet. Konferensen vände sig framförallt till deltagarna i nätverket Cykelsamverkan Sörmland, politiker och
kommunala tjänstemän, men även andra cykelintresserade var välkomna.

Samtliga deltagare har fastställt ett nuläge genom en
energikartläggning och får sedan hjälp att ta sig an den
förbättringspotential som finns i verksamheten. Utöver
Energikontoret i Mälardalens stöd har varje nätverk
även en upphandlad extern energiexpert, som ger
deltagande företag upp till 150 timmars skräddarsydd
sakrådgivning. I nätverken arrangeras träffar mellan
företagen 3-4 gånger per år för att få till erfarenhetsutbyten och inspiration. Dessa används även som tillfällen
att utbilda företagen inom olika ämnen kopplade till
deras energiarbete.
Nätverksarbetet ska på detta sätt hjälpa företagen att
överbrygga de hinder som finns för att uppnå ett systematiskt och strukturerat energiarbete. Detta ska stärka
företagens konkurrenskraft genom minskade energikostnader, minskad priskänslighet samt ett stärkt varumärke med minskad miljöpåverkan. Projektet startade
2016 och pågår fram till 2021, med ett slutligt mål att ha
minskat företagens energianvändning med
15 %. Energidata för 2019 sammanställs nu, och när 2018
summerades så var den genomsnittliga effektiviseringen
i de 5 nätverken 10,2 %.
Regionala Noder fas 2
Arbetet vänder sig till små och medelstora företag (SMF:er) med en energianvändning på minst 300 MWh/
år, lantbruk med mer än 100 djurenheter och momsregistrerade bostadsrättsföreningar. Inom projektet bidrar
Energikontoret i Mälardalen med rådgivning kring
energieffektiviserande åtgärder och hjälper verksamheterna framåt i sitt energiarbete. Stort fokus ligger på att
få dem att genomföra en energikartläggning, vilket är ett
första steg när man ska börja energieffektivisera. En energikartläggning visar hur mycket energi verksamheten
nyttjar under året och hur den är fördelad på olika
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Projekt

system och processer i verksamheten. Energikontoret i
Mälardalen förmedlar även information om olika finansiella stödmöjligheter som verksamheterna kan ansöka
om samt hjälper dem genom hela ansökningsprocessen.
Framtidens solel i Östra Mellansverige
Projektet vänder sig till SMF i syfte att stärka deras
verksamhet genom att investera i solel. Projektets bas
är hemsidan som är en uppbyggd kunskapsbank om
solel för klimatsmart tillväxt i näringslivet http://www.
framtidenssolel.se/. Kunskapsbanken erbjuder mängder
av samlad kompetens i form av lathundar, upphandlingsunderlag, mallar, kartläggningar, goda exempel, stöd
och råd, aktuella spaningar och krönikor. Arbetet har
kompletterats med utåtriktade aktiviteter så som exempelvis turnerande solföreläsningar med miniutställning,
större föredrag och riktade seminarier. Projektets fas 1
startades under 2016 och under den fasen lanserades
konceptet Solturnén. Solturnén genomförs varje år i
olika form med aktuella teman inom solel. Under 2019
genomfördes Solturnén med fokus på lantbrukare och
företagare. 6 orter besöktes i egen regi (2 i Uppsala och
4 i Södermanland) och 8 orter besöktes i Västmanland
vilka anordnades tillsammans med Länsstyrelsen i Västmanland. Fokus för besöken låg på säkra installationer
och tillfällena besöktes av totalt 500 personer.
Energikontor i samverkan för smartare energianvändning i ÖMS
En uppväxling av tidigare samarbetsprojekt mellan
Energikontoret i Mälardalen och våra kollegor i Örebro
och Östergötland. Projektet har fokus på målgruppen
fastighetsägare och syftar till att minska utsläppen av
koldioxid och underlätta omställningen till ett mer hållbart samhälle. Genom att till exempel ge fastighetsägare
och bostadsrättsföreningar möjligheter att testa innovativa, digitala lösningar och skapa forum för erfarenhetsutbyten ska de bli stärkta i sitt arbete för att minska
sin – och ställa om till en smartare – energianvändning.
Projektet drivs genom Energikontoret i Mälardalen i
Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län och
pågår till 2022. Projektet byggde från 2019 vidare på en
tidigare etapp från 2016. Nuvarande etapp har startat ett
nätverk för bostadsrättsföreningar, deltar idag gör ca 30
föreningar vilka har inlett sitt energieffektiviseringsarbete tillsammans med oss på Energikontoret i Mälardalen. Utöver nätverket har utåtriktade satsningar såsom
effektseminarier genomförts i samverkan med andra
aktörer.

Laddinfra ÖST
Samordning av kunskap och aktiviteter för ladd-infrastrukturplanen som tre länsstyrelser tillsammans tagit
fram. Projektet erbjuder seminarier om laddinfrastrukturens möjligheter, utmaningar och lösningar för flerfamiljsfastigheter och arbetsgivare samt fördjupat stöd och
rådgivning för målgruppen.
År 2019 var projektets sista verksamhetsår, totalt arrangerades 16 utåtriktade seminarier med miniutställning.
Flertalet av dessa utfördes i samarbete med de lokala
energi- och klimatrådgivarna. Sammanlagt deltog 740
personer ur målgrupperna små och medelstora företag,
arbetsgivare, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.
Det kan klart konstateras att intresset för laddinfrastruktur har ökat markant under projekts löptid. Fördjupat
stöd har getts till ett flertal organisationer ur målgruppen samt att Energikontoret i Mälardalen tillhandahållit
vägledning kring ansökan för stöd från Naturvårdsverket för installation av laddpunkter.
Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i
ÖMS
Företag inom fastighetsbranschen har i Sörmland och
Östergötland efterfrågat en struktur för samverkan kring
hållbarhetsfrågor som möjliggör inhämtande och spridning av kunskap. Det fastighetsnätverk som är etablerat
i Örebro län kommer inom projektet stå som förebild
för det nätverk som kommer att initieras och byggas
upp i Sörmland och vidareutvecklas i Östergötland. I
projektet ingår aktiviteter för att bidra till en utökad
digitalisering, mer miljövänliga materialval och hur
byggnader kan utgöra samhällsnytta genom exempelvis
effektbalansering av elnät. Målet är att fler fastighetsägare i ÖMS minskar sina klimatutsläpp. Projektet startade
i november 2019, drivs tillsammans med energikontoren
i Örebro och Östergötland och pågår till 2022-12-31.
Energieffektivisering i offentlig sektor
Projektet samlar kommunala fastighetsbolag, leverantörer av energitjänster, högskolor och energikontor för att
tillsammans utveckla metoder för att upphandla energitjänster, med syftet att öka energieffektiviseringen inom
offentlig sektor och utmana näringslivet till utveckling.
Projektet ska även arrangera ett hackathon för studenter, ta fram ett verktyg för kvantifiering av mervärden,
öka medvetenheten i ledningen hos offentliga aktörer
om fördelar med energieffektivisering samt inspirera
fler kvinnor att söka sig till branschen. Under 2019 har
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Energiplaner, klimatplaner och
CO2-budgetar

3 nätverksträffar genomförts för att diskutera upphandling av energitjänster. Projektägare är Energieffektiviseringsföretagen. Samarbetsparter är Energikontoret
i Mälardalen, Energikontor Region Örebro Län samt
Mälardalens Högskola och Linköpings universitet.
Cykelsamverkan Sörmland
Cykelsamverkan Sörmland är ett arbete för omställning
inom transportområdet. Inkluderar nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad, förändringsstimulerande aktiviteter som Cykelvänlig arbetsplats,
Testcyklist och Vintercyklisten. Projektet drivs tillsammans med Region Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanland och kommunerna Eskilstuna, Flen, Katrineholm,
Nyköping och Strängnäs.
Digital databas för nudgeing
Projektets övergripande syfte är att ta fram en digital
databas med goda exempel på hur nudgeing kan främja
en energieffektiv vardag. Databasen ska tillgängliggöra
forskning via ett konkret digitalt verktyg som energikontor, offentlig sektor, företag och icke statliga organisationer kan ta del av, i syfte att underlätta beteendeförändring och stödja människor och verksamheter att göra
hållbara och energieffektiva val.
Nudgd AB är projektägare, med Energikontoret i Mälardalen som projektdeltagare liksom Högskolan i Gävle
och HSB Norra Stor-Stockholm.
Energikontoret i Mälardalen ansvarar för att föra dialog
och samla in goda exempel på nudging- och beteendedesignade aktiviteter från andra energikontor, regionala
utvecklingsledare och från kommunernas energi- och
klimatrådgivning. Utöver det deltar Energikontoret i
Mälardalen även i referensgrupp och styrgrupp.

Energikontoret i Mälardalen kartlägger, analyserar och gör planer för regioner, kommuner
och andra i syfte att stärka förutsättningarna
för en hållbar energiomställning i Mälardalen.
Kartläggning av Sörmlands restvärmepotential
och vindbruksplan för Sörmland publicerades
under 2018 och finns att ladda ner från Energikontoret i Mälardalens hemsida.
Olja Uppsala län
Länsövergripande kartläggning och åtgärdsaktiviteter
för att konvertera bort länets kvarvarande oljepannor.
Projektet avslutades under 2019, slutrapport finns att
läsa här: https://energikontor.se/publikationer/.
Klimatfärdplan Uppsala
Projektet syftar till att Uppsala ska bli klimatneutralt år
2030 och klimatpositivt 2050. För att lyckas ska Uppsala
kommun och nätverket Uppsala klimatprotokoll med
37 medlemmar ta fram en handlingsplan. Fler företag
och organisationer samt medborgare blir delaktiga i
framtagandet under Uppsalas klimatvecka 2020 och
2021. Klimatfärdplanen blir en konkret vägledning för
att en bli fossilfri välfärdskommun, och påbörjar arbetet
med de innovationer och systemskiften som krävs för
ett klimatpositivt samhälle.
Datamodellering av Uppsalas klimatpåverkan i framtiden är centralt för färdplanen. Projektet ska 1) implementera nya banbrytande IT-verktyg för visualisering
i syfte att öka medvetenheten och stimulera ett brett
deltagande i arbetet med att ta fram och sedan genomföra klimatfärdplanen, 2) utveckla tvärvetenskapliga och
tvärsektoriella innovationsteam med akademi, näringsliv och samhälle för att göra Uppsala och Bergsbrunna
till en internationellt förebildlig testbädd för hållbar
stadsutveckling.
Energikontoret i Mälardalen ansvarar för att samordna arbetet och att visualisera klimatfärdplanen. Den
övergripande visualiseringen kommer att sammanlänkas
med den globala Exponential Climate Action Roadmap,
och bilda en ny nivå – staden – en Exponential CITY
Climate Action Roadmap.
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Förstudier och nationella samverkansprojekt och plattformar

Utöver visualiseringsansvaret så ska även Energikontoret i Mälardalen verka för att sprida metodiken till andra
kommuner inom sitt geografiska verksamhetsområde.
Handlingsplan för klimat, Västerås
Uppdraget syftar till att skriva en Handlingsplan för
energi och klimat för Västerås stad. I nära samverkan
med Västerås stad inkluderas politiker, tjänstemän och
kommunens företag och organisationer samt medborgare i utvecklingen av en handlingsplanen.
Klimatplan Eskilstuna
Eskilstuna kommun arbetar fram en klimatplan för den
geografiska platsen Eskilstuna. Arbetet genomförs med
bred inkludering - som sedan ska övergå till en process
för genomförande. Energikontoret i Mälardalen har engagerats som expertkompetens och delprojektledare för
fyra av de åtta temaområden som planen ska innehålla.
Koldioxidbudget steg 1
I samarbete med Uppsala Universitet, WWF med flera,
har Energikontoret i Mälardalen deltagit i ett projekt för
att utveckla koldioxidbudgetar för kommuner. Projektet
syftar till att förtydliga och konkretisera klimatutmaningen på lokal nivå, samt kvantitativt beskriva kända
klimatåtgärder. Konkretisering av klimatutmaningen
görs genom att ytterligare metodmässigt utveckla samt
förankra metoden koldioxidbudgetar så att det accepteras som ett rättvist sätt att fastställa en kommuns, som
geografisk enhet, utsläppsutrymme.
Koldioxidbudgetar är en vetenskaplig metod för att
på ett rättvist sätt bryta ner Parisåtagandet till lokalt
avgränsade åtaganden. Genom att skapa ett digitalt
beräkningsverktyg för detta kan utmaningen spridas till
fler och tydligare visualiseras. Koldioxidbudgetar baserar
sig på det så kallade produktionsperspektivet på utsläpp, men vi vill under projektet även undersöka hur/
om man kan jobba med konsumtionsperspektivet på ett
framkomligt sätt.
Genom att kvantifiera och samla befintlig kunskap om
klimatåtgärder i en digital plattform får bredare grupper, medborgare och politiker tillgång till kunskap som
tidigare varit förbehållen experter. Det demokratiserar
inflytandet över möjliga val för att klara Parisavtalet och
nå de energi- och klimatrelaterade Agenda 2030-målen.
Med hjälp av plattformen ska en kommun interaktivt
kunna simulera hur den kombinerade effekten av olika
åtgärder påverkar kommunens utsläpp. Kommunens

beslutade åtgärdspaket kan också redovisas publikt.
Även andra aktörer, som till exempel NGO:s, ska kunna skapa en ”skuggåtgärdsportfölj”.

Förstudier
Cirkulär ekonomi
Förstudien syftar till att ta fram ett kunskapsunderlag
om hur energikontoren i Östra Mellansverige ska kunna
gå vidare med att konkret stödja ett cirkulärt omställningsarbete. För att samla information om tidigare
genomförda insatser genomförs enkätundersökningar
och intervjuer med företag, offentliga verksamheter
och akademier i Östra Mellansverige. Ambitionen är
att förstudien resulterar i ett genomförandeprojekt
som kommer såväl företag som offentliga aktörer eller
kommuner till nytta. Projektet startade i början av 2020
och drivs av energikontoren i Östergötland, Örebro och
Mälardalen.
Energieffektiv besöksnäring
Förstudien syftar till att kartlägga och analysera besöksnäringen i Sörmlands potential att nå stark tillväxt
och förmåga att bidra till ett hållbart samhälle genom
energieffektivisering. För fortsatt tillväxt är det av största vikt att arbeta mot de allt mer påtagliga hållbarhetsutmaningar som bland annat ett ökat resande innebär.
Projektet kommer att skapa förutsättningar för att inleda ett omfattande arbete för minskad energianvändning
och ökad andel förnybar energi för hotell, camping och
restauranger och därigenom stärka deras konkurrenskraft och bidrag till en hållbar tillväxt.

Nationella samverkansprojekt
och plattformar
Resfria digitala möten (REDI)
Stöd till kommunala organisationer genom utbildning,
kompetensstöd och erfarenhetsutbyte i hur de kan
implementera, arbeta med och utveckla resfria digitala
möten. Arbetet sprider den metod som statliga myndigheter arbetat fram. Inledningsvis erbjuds en 10-stegsutbildning för att därefter fortsätta i regionala nätverk
för erfarenhetsutbyte. Utbildningarna handleds från
energikontor Väst och det lokala stödet och regionala
nätverken drivs från Energikontoret i Mälardalen.
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Ekonomisk nytta, lokal och regional nytta och regionalt Sörmland

Informationscentrum för hållbart byggande
Energikontoren i Sverige är en av grundarna av
Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB),
som är ett uppdrag från Boverket på regeringens
initiativ.

Ekonomisk nytta
Energikontoret i Mälardalen växlar upp lokala energioch klimatinvesteringar för kommuner med samverkansavtal. År 2019 var växlingskursen 1:7,5. För varje
investerad krona i Energikontoret i Mälardalen genererade bolaget drygt sju kronor till lokalt och regionalt
genomförande av energi- och klimataktiviteter. 2019 års
bidrag från huvudmän 2 088 600 kronor => omsättning
14,6 miljoner kronor.

Energikontoret i
Mälardalen växlar upp
ägarnas energi- och
klimatinvesterade
medel. Under 2019
skapade varje
krona in effekt
för 7,5 kronor.

Lokal och regional nytta
Regionalt Sörmland
Energiluppen uppdaterad med energidata för länet.
Miljö- och klimatrådet Sörmland
Energikontoret i Mälardalen bidrar till innehåll, beslut
och arbete för rådet och arbetsgruppen, samt initierar
och driver projekt som uppfyller målen i strategin.
Noder - uppsökande arbete
Inom ramen för projektet Regionala Noder genomfördes under våren en träff med Länsstyrelsen i Södermanland. Mötet gav miljöinspektörer i kommunerna en
kort energiutbildning och stärkte förutsättningarna för
ökad samverkan mellan energi- och klimatrådgivarna,
Energikontoret i Mälardalen och miljöinspektörerna.

Framtidens Solel i östra Mellansverige
Solturné-träffar med föreläsare inom solel och minimässa med installatörer.
Energikontor i samverkan för smartare energianvändning i ÖMS
Inom projektet Energikontor i samverkan för smartare
energianvändning i ÖMS har ett regionalt nätverk för
energieffektivisering i bostadssektorn startats med 15
BRF:er.
Laddinfra ÖST
Seminarier om laddinfrastrukturens möjligheter,
utmaningar och lösningar för flerfamiljsfastigheter och
arbetsgivare.
Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader
Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader driver uppstarten av ett fastighetsnätverk i Sörmland. Nätverket
ska bli en plattform där fastighetsägare kan samlas för att
utbyta erfarenheter och kunskap om hållbarhetsfrågor.
Cykelsamverkan Sörmland
Cykelsamverkan Sörmland, ett arbete för omställning
inom transportområdet. Inkluderar nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad, förändringsstimulerande aktiviteter som Cykelvänlig arbetsplats,
Testcyklist och Vintercyklisten. Projektet drivs tillsammans med Region Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanland och kommunerna Eskilstuna, Flen, Katrineholm,
Nyköping och Strängnäs.
Resfria digitala möten (REDI)
Inom REDI deltar Region Sörmland i det regionala
nätverket för Mälardalen inklusive Gotland i syfte att
få kunskapsutbyte, dra nytta av varandra och på sikt
kunna inleda ett omställningsarbete i den egna organisationen.
Digital databas för nudgeing
Projektet Digital databas för nudgeing:s övergripande
syfte är att ta fram en databas med goda exempel på
hur nudging kan främja en energieffektiv vardag och
verksamhet. Databasen ska tillgängliggöra forskning via
ett konkret digitalt verktyg som energikontor, offentlig
sektor, företag och icke statliga organisationer kan ta del
av, i syfte att underlätta beteendeförändring och stödja människor och verksamheter att göra hållbara och
energieffektiva val. För kommunerna i Sörmland såväl
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Eskilstuna kommun

som Region Sörmland finns möjlighet att få tillgång till
verktyget för att utveckla sitt arbete inom energi- och
klimatrådgivning och driva på omställningen i samhället.
Energieffektiv besöksnäring
Förstudien Energieffektiv besöksnäring skapar förutsättningar för ett smartare energi- och hållbarhetsarbete för
tillväxt. Effekter på sikt är att besöksnäringen i Sörmland blir mer klimatsmart i sitt arbete, och därför blir
mer konkurrenskraftig och lönsam. Det kan också göra
företagen mer förberedda för statliga krav som ställs på
omställning mot mer klimat- och energismarta lösningar. Förstudien bäddar för ett projekt som ska bidra till
effekter i enlighet med Region Sörmlands hållbarhetsprogram och att Sörmland ska vara en hållbar, välmående och växande region som verkar för ett hållbart samhälle och samtidigt minskar klimatavtrycket. Förstudien
bidrar på sikt både till att uppnå regionala, nationella
och internationella tillväxt- och hållbarhetsmål.

Eskilstuna kommun
Den årliga servicekostnaden för kommunen
uppgår till 400 000 kr i basstöd, plus 106 000 kr.
För kommunens räkning tillhandahåller vi uppdaterad energidata från verktyget Energiluppen och kartläggning av installerad solel (som en del av den gröna
solkartan). Vi arrangerar nätverksträffar för energi- och
klimatrådgivningen, på vilka även Coacher för energioch klimat medverkar.
2019 har vi medverkat på och/eller arrangerat
Brunnby Lantbrukardagar för att nå målgruppen lantbruk, frukostseminarium för egenföretagare i samverkan
med Almi företagspartner med fokus på energieffektivisering och hållbart företagande och seminarium om hur
vi får en mer hållbar bygg och fastighetssektor på
ReTuna Återbruksgalleria tillsammans med ICHB.
Energikontoret i Mälardalen bistår kommunen i arbetet
med Energy Evolution Center och Klimatplan
Eskilstuna, en klimatplan för den geografiska platsen
Eskilstuna.
Energiting Östra Mellansverige
Energitinget med tema Hållbara Fastigheter arrangerades i Lokomotivet i Eskilstuna i samverkan med

Eskilstuna kommun och Energikontoren i Örebro och
Östergötland. Tinget samlade 70 deltagare under en
dagskonferens med föreläsningar och inspiration. Av
dessa var 21 stycken hemmahörande i Eskilstuna kommun.
Sörmlands Cykelting
I nära samverkan med Eskilstuna kommun genomfördes
Sörmlands cykelting i Lokomotivet i Eskilstuna början
på december där ca 45 personer deltog. Konferensen
bjöd på föreläsningar, diplomering av Cykelvänliga
arbetsplatser, paneldiskussion och en minimässa.
Nätverk för energieffektivisering
Deltagande företag i kommunen:
Eskilstuna pastorat
• CH Industry Production AB
• AB Alvenius Industrier
• Eskilstuna Data Mekan AB
• Rehobot Hydraulics AB
• Matbolaget i Eskilstuna AB (ICA MAXI Eskilstuna)
Regionala Noder
Under våren anordnades en energiträff för sörmländska
ICA-handlare inom ramen för projektet Regionala Noder. Fem olika butiker var på plats och fick information
om bland annat finansiella stödmöjligheter, energitips
och F-gasförordningen. Inom Regionala Noder genomfördes i november en industrifrukost på Volvo tillsammans med Energimyndigheten och Energieffektiviseringsföretagen (EEF). 10 företag deltog och fick ta del av
goda exempel, energieffektiviseringstips och en rundtur
i Volvos lokaler.
Uppsökande arbete
Antal företag som kontaktats (ej intresserade av besök)
=4
Antal företag som besökts för fördjupat stöd = 6
Antal BRF:er som besökts för fördjupat stöd = 3
Energikontor i samverkan för smartare energianvändning i ÖMS
Etablerat och startat upp ett nätverk för bostadsrättsföreningar bestående av 15 Brf:er från Södermanland, varav
5 deltagande föreningar hemmahörande i kommunen.
Energiutbildning light med platsbesök och rådgivning
hos 4 BRF:er.
Workshop om effekt och kapacitetsproblematik, 19
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Nyköpings kommun

deltagare.
Laddinfra ÖST
Under trafikantveckan i september arrangerades,
tillsammans med energi- och klimatrådgivningen, ett
seminarium på ReTuna för bostadsrättsföreningar och
företag i kommunen. 35 personer deltog på föreläsningarna och träffade leverantörer av laddstolpar under den
mini-mässa som arrangerades.
Cykelsamverkan Sörmland
I juni genomfördes ett cykelevent på ReTuna för
nätverket i Cykelsamverkan Sörmland, politiker och
kommunala tjänstemän. 26 personer deltog, varav sex
personer från Eskilstuna kommun, och de fick ta del av
föreläsningar och goda exempel.
Åtta personer deltog som Testcyklister under två olika
kampanjperioder.
17 arbetsplatser deltog i kampanjen Cykelvänlig arbetsplats.
60 personer anmälde sig till kampanjen Vintercyklist
som startade i december.
Under året har 9 nätverksträffar, både digitala och fysiska, genomförts med Cykelsamverkan Sörmland-nätverket.

Nyköpings kommun
Den årliga servicekostnaden för kommunen
uppgår till 55 800 kr.
För kommunens räkning tillhandahåller vi uppdaterad energidata från verktyget Energiluppen och kartläggning av installerad solel (som en del av den gröna
solkartan). Vi arrangerar kommunsamverkansmöten
för samarbeten kring energi- och klimatrådgivningen i
Trosa, Oxelösund och Gnesta kommun.
Nätverk för energieffektivisering
Deltagande företag i kommunen:
•
•

Nyköpings församling
Nyköpings Stormarknad AB (ICA MAXI
Nyköping)

Regionala noder – uppsökande arbete
Antal företag som kontaktats (ej intresserade av besök)

=1
Antal företag som besökts för fördjupat stöd = 1
Antal BRF:er som kontaktats (ej intresserade av besök)
=4
Antal BRF:er som besökts för fördjupat stöd = 4
Framtidens Solel i östra Mellansverige
Solturné-träff anordnades på Virå Bruk tillsammans
med Energi- och klimatrådgivningen. 20 besökare fick
lyssna på föreläsare och fem installatörer ställde ut under minimässan.
Energikontor i samverkan för smartare energianvändning i ÖMS
Utbildning och handledning av fem BRF styrelser.
Platsbesök och energigenomgång hos fem BRF:er.
Fyra BRF:er från kommunen ingår i nätverkssatsningen
På Energitinget deltog två personer från Nyköpings
kommun.
Laddinfra ÖST
I början av december arrangerades ett seminarium i
Nyköpings stadshus för bostadsrättsföreningar och
företag i Nyköping och Oxelösund. Medverkande var
även energi- och klimatrådgivningen samt kommunens
näringslivsenhet. 46 personer deltog på föreläsningarna och träffade leverantörer av laddstolpar under den
mini-mässa som arrangerades.
Cykelsamverkan Sörmland
Vid Sörmlands Cykelting deltog en person från Nyköpings kommun. Konferensen innefattade föreläsningar,
diplomering av Cykelvänliga arbetsplatser, paneldiskussion och en minimässa.
I juni genomfördes ett cykelevent på ReTuna (i Eskilstuna) för nätverket i Cykelsamverkan Sörmland.
Inbjudan från Nyköping var politiker och kommunala
tjänstemän. En person från Nyköpings kommun tog del
av föreläsningar och goda exempel.
Sex personer deltog som Testcyklister under två olika
kampanjperioder.
Sju arbetsplatser deltog i kampanjen Cykelvänlig arbetsplats.
18 personer anmälde sig till kampanjen Vintercyklist
som startade i december.
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Katrineholms och Strängnäs kommun

Sörmlands Cykelting genomfördes på Lokomotivet i
början på december där ca 45 personer deltog. Konferensen innefattade föreläsningar, diplomering av Cykelvänliga arbetsplatser, paneldiskussion och en minimässa.
Under året har 9 nätverksträffar, både digitala och fysiska, genomförts med Cykelsamverkan Sörmland-nätverket.

Katrineholms kommun
Den årliga servicekostnaden för kommunen
uppgår till 34 600 kr.
För kommunens räkning tillhandahåller vi uppdaterad energidata från verktyget Energiluppen och kartläggning av installerad solel (som en del av den gröna
solkartan). Vi arrangerar kommunsamverkansmöten för
samarbeten kring energi- och klimatrådgivningen i Flen
och Vingåker kommun.
Nätverk för energieffektivisering
Deltagande företag i kommunen:
Katrineholms stormarknad AB (ICA MAXI Katrineholm)
Blomberg & Stensson AB
Noder – uppsökande arbete
Antal företag som kontaktats (ej intresserade av besök)
=2
Antal företag som besökts för fördjupat stöd = 2
Antal BRF:er som besökts för fördjupat stöd = 2
Regionala noder – uppsökande arbete
Antal företag som kontaktats (ej intresserade av besök)
=2
Antal företag som besökts för fördjupat stöd = 2
Antal BRF:er som besökts för fördjupat stöd = 2
Energikontor i samverkan för smartare energianvändning i ÖMS
Varit på besök och genomfört en kortare energiutbildning för en BRF:s styrelse
Tre BRF:er från kommunen ingår i nätverkssatsningen
Föredrag om energieffektivisering för BRF:er, 15 åhörare
På Energitinget deltog sju personer från Katrineholms
kommun.

Laddinfra ÖST
I mitten av september arrangerades i samarbete med
den lokala energi- och klimatrådgivaren Kjell Dävelid
ett seminarium i Kulturhuset i Katrineholm för bostadsrättsföreningar och företag i Katrineholm, Flen och
Vingåker. 21 personer deltog på föreläsningarna och träffade leverantörer av laddstolpar under den mini-mässa
som arrangerades.
Fördjupat stöd har getts till ett par organisationer varav
1 har gått vidare och installerat laddstolpar, i vilket arbete de fick vägledning i.
Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader
Möte med energi- och klimatrådgivare och coach för
energi och klimat på Katrineholms kommun om möjliga samarbetsformer kring samverkan mellan företag och
kommun gällande energi- och klimatfrågor.
Cykelsamverkan Sörmland
Vid Sörmlands Cykelting deltog tre personer från
Katrineholms kommun. Konferensen innefattade föreläsningar, diplomering av Cykelvänliga arbetsplatser,
paneldiskussion och en minimässa.
I juni genomfördes ett cykelevent på ReTuna för nätverket i Cykelsamverkan Sörmland, politiker och kommunala tjänstemän. Fyra personer från Katrineholms
kommun tog del av föreläsningar och goda exempel.
Sex personer deltog som Testcyklister under två olika
kampanjperioder.
Sex arbetsplatser deltog i kampanjen Cykelvänlig arbetsplats.
42 personer anmälde sig till kampanjen Vintercyklist
som startade i december.
Under året har 9 nätverksträffar, både digitala och fysiska, genomförts med Cykelsamverkan Sörmland-nätverket.

Strängnäs kommun
Den årliga servicekostnaden för kommunen
uppgår till 35 800 kr.
För kommunens räkning tillhandahåller vi uppdaterad energidata från verktyget Energiluppen och kartläggning av installerad solel (som en del av den gröna
solkartan). Vi arrangerar nätverksträffar och webavstämVerksamhetsberättelse 2019 Energikontoret i Mälardalen 16

Flens, Gnesta och Trosa kommun

ningar för energi- och klimatrådgivningen, på vilka även
Coacher för energi- och klimat medverkar.

nätverkssatsningen. På Energitinget deltog ingen person
från Flens kommun.

Regionala noder – uppsökande arbete
Antal företag som kontaktats (ej intresserade av besök)
=3
Antal företag som besökts för fördjupat stöd = 2
Antal BRF:er som kontaktats (ej intresserade av besök)
=5
Antal BRF:er som besökts för fördjupat stöd = 2

Cykelsamverkan Sörmland
Inbjudan till Sörmlands Cykelting gick till kommunen,
ingen kunde tyvärr delta. Konferensen innefattade föreläsningar, diplomering av Cykelvänliga arbetsplatser,
paneldiskussion och en minimässa.
I juni genomfördes ett cykelevent på ReTuna för nätverket i Cykelsamverkan Sörmland, politiker och kommunala tjänstemän. En person från Flens kommun tog del
av föreläsningar och goda exempel.
Under året har 9 nätverksträffar, både digitala och fysiska, genomförts med Cykelsamverkan Sörmland-nätverket.

Energikontor i samverkan för smartare energianvändning i ÖMS
Genomfört tre fysiska besök hos BRF:er och deras styrelser, kortare energiutbildning.
En förening är aktiv i nätverkssatsningen
På Energitinget deltog ingen person från Strängnäs
kommun.
Cykelsamverkan Sörmland
Vid Sörmlands Cykelting deltog en person från Strängnäs kommun. Konferensen innefattade föreläsningar,
diplomering av Cykelvänliga arbetsplatser, paneldiskussion och en minimässa.
I juni genomfördes ett cykelevent på ReTuna för nätverket i Cykelsamverkan Sörmland, politiker och kommunala tjänstemän. Tre personer från Strängnäs kommun
tog del av föreläsningar och goda exempel.
Under året har 9 nätverksträffar, både digitala och fysiska, genomförts med Cykelsamverkan Sörmland-nätverket.

Gnesta kommun
Den årliga servicekostnaden för kommunen
uppgår till 11 300 kr.
För kommunens räkning tillhandahåller vi uppdaterad energidata från verktyget Energiluppen och kartläggning av installerad solel (som en del av den gröna
solkartan). Vi arrangerar kommunsamverkansmöten
för samarbeten kring energi- och klimatrådgivningen i
Trosa, Oxelösund och Nyköping kommun.
Nätverk för energieffektivisering
Deltagande företag i kommunen:

Flens kommun

•

Den årliga servicekostnaden för kommunen
uppgår till 16 800 kr.

Framtidens Solel i östra Mellansverige
Solturné-träff anordnades i Gnesta kommunhus. 50
besökare fick lyssna på föreläsare och fem installatörer
ställde ut under minimässan.

För kommunens räkning tillhandahåller vi uppdaterad energidata från verktyget Energiluppen och kartläggning av installerad solel (som en del av den gröna
solkartan). Vi arrangerar kommunsamverkansmöten
för samarbeten kring energi- och klimatrådgivningen i
Katrineholm och Vingåker kommun.
Energikontor i samverkan för smartare energianvändning i ÖMS
Genomfört två fysiska besök hos BRF:er och deras styrelser, kortare energiutbildning. En förening är aktiv i

Rekal Svenska AB.

Trosa kommun
Den årliga servicekostnaden för kommunen
uppgår till 13 400 kr.
För kommunens räkning tillhandahåller vi uppdaterad energidata från verktyget Energiluppen och kartläggning av installerad solel (som en del av den gröna
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Vingåkers och Oxelösunds kommun

solkartan). Vi arrangerar kommunsamverkansmöten
för samarbeten kring energi- och klimatrådgivningen i
Nyköping, Oxelösund och Gnesta kommun. Och våren
2019 samordnade vi energi- och klimatrådgivningens
medverkan i Radio P4 Södermanlan.

diplomering av Cykelvänliga arbetsplatser, paneldiskussion och en minimässa.

Regionala noder – uppsökande arbete
Antal BRF:er som kontaktats (ej intresserade av besök)
= 1.

Den årliga servicekostnaden för kommunen
uppgår till 24 200 kr.

Energikontor i samverkan för smartare energianvändning i ÖMS
Genomfört fysiskt besök hos BRF och deras styrelse,
kortare energiutbildning. På Energitinget deltog ingen
person från Trosa kommun.

Vingåkers kommun
Den årliga servicekostnaden för kommunen
uppgår till 9 200 kr.
För kommunens räkning tillhandahåller vi uppdaterad energidata från verktyget Energiluppen och kartläggning av installerad solel (som en del av den gröna
solkartan).
Regionala noder – uppsökande arbete
Antal BRF:er som kontaktats (ej intresserade av besök)
= 1.
Framtidens Solel i östra Mellansverige
Solturné-träff anordnades i Vingåkersskolan, tillsammans med energi- och klimatrådgivningen. 25 besökare
fick lyssna på föreläsare och åtta installatörer ställde ut
under minimässan.
Energikontor i samverkan för smartare energianvändning i ÖMS
Genomfört en kortare energiutbildning för BRF:er
i samarbete med Graden, antal åhörare 34. Arbetat
fördjupat med några av dessa föreningar som följd av
utbildningen. På Energitinget deltog två personer från
Vingåkers kommun.
Sörmlands cykelting
Vid Sörmlands Cykelting deltog en person från Vingåkers kommun. Konferensen innefattade föreläsningar,

Oxelösunds kommun

För kommunens räkning tillhandahåller vi uppdaterad energidata från verktyget Energiluppen och kartläggning av installerad solel (som en del av den gröna
solkartan). Vi arrangerar kommunsamverkansmöten
för samarbeten kring energi- och klimatrådgivningen i
Trosa, Nyköping och Gnesta kommun.
Nätverk för energieffektivisering
Deltagande företag i kommunen:
•

Varuhallen Prisman i Oxelösund AB (ICA
Kvantum Oxelösund)

Regionala noder – uppsökande arbete
Antal företag som kontaktats (ej intresserade av besök)
=3
Antal företag som besökts för fördjupat stöd = 2
Antal BRF:er som kontaktats (ej intresserade av besök)
=1
Antal BRF:er som besökts för fördjupat stöd = 1
Energikontor i samverkan för smartare energianvändning i ÖMS
Genomfört två fysiska besök hos BRF:er och deras styrelser, kortare energiutbildning.
Cykelsamverkan Sörmland
Vid Sörmlands Cykelting deltog en person från Oxelösunds kommun. Konferensen innefattade föreläsningar,
diplomering av Cykelvänliga arbetsplatser, paneldiskussion och en minimässa. I juni genomfördes ett
cykelevent på ReTuna för nätverket i Cykelsamverkan
Sörmland, politiker och kommunala tjänstemän. Ingen
person från Oxelösunds kommun tog del av föreläsningar och goda exempel.
Under året har 9 nätverksträffar, både digitala och fysiska, genomförts med Cykelsamverkan Sörmland-nätverket.
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Regionalt Uppsala och Uppsala kommun

Regionalt Uppsala

Uppsala kommun

Energiluppen uppdaterad med energidata för länet.
Miljö- och klimatrådet Uppsala län.

Den årliga servicekostnaden för kommunen
uppgår till 200 000 kr i basstöd, plus 334 200 kr.

Uppsala läns energi- och klimatengagemang (ULKE)
Energikontoret i Mälardalen medverkar till utvecklingen i arbetsgruppen och initierar och driver projekt i
linje med identifierade behov och utmaningar.

För kommunens räkning tillhandahåller vi uppdaterad
energidata från verktyget Energiluppen och kartläggning av installerad solel (som en del av den gröna solkartan). Vi erbjuder mentorskap till energi- och klimatrådgivningen med avdelningschef och stöd till Coacher
för energi och klimat.

Olja i Uppsala
Länsövergripande kartläggning och åtgärdsaktiviteter av
befintliga oljepannor. Projektet avslutades under 2019,
slutrapport finns att läsa här: https://energikontor.se/
publikationer/. Dragetgruppen fastigheter fick hjälp av
projektet att konvertera bort sin oljeanvändning. Medel
söktes framgångsrikt från Klimatklivet och resultatet blev 22000 liter olja och över 63 ton CO2/år bort.
Dragetgruppen beviljades 845 000:- i stöd (65% av totala
projektkostnaden).
Under våren och sommaren 2019 bistod Energikontoret
i Mälardalen med vägledning till ytterligare företag inför
Klimatklivetansökningar: Wij Säteri, Swoosh Mälardalen AB, WebraAB, Munters Europé AB och ESSDE
AB via personliga möten samt kontakt via mejl och
telefon. Alla med syfte att konverter bort fossila energikällor.
Framtidens Solel i östra Mellansverige
Solturné-träffar med föreläsare inom solel och minimässa med installatörer.
Energikontor i samverkan för smartare energianvändning i
Inom projektet Energikontor i samverkan för smartare
energianvändning i ÖMS har ett regionalt nätverk för
energieffektivisering i bostadssektorn startats med 15
BRF:er.
LaddinfraÖST
Seminarier om laddinfrastrukturens möjligheter,
utmaningar och lösningar för flerfamiljsfastigheter och
arbetsgivare i samverkan med energi och klimatrådgivningen.

Uppsala klimatprotokoll
Energikontoret i Mälardalen bemannar protokollet
som resurs på flera nivåer. Energikontoret i Mälardalen
bidrar med kunskap, engagemang och utveckling av
aktiviteter och projekt.
•
•
•
•

Rundabordsgruppen
Klimatgruppen
Energieffektiviseringsgruppen
Sol-gruppen

Informationsträff för bostadsrättsföreningar under
styrelsemässan i Uppsala, ämnen som behandlades var
energieffektivisering, ekonomiska stöd, konvertering
från fossilfossilberoende, ex. olja.
Nätverk för energieffektivisering
Deltagande företag i kommunen:
•
•
•

Lindvalls Kaffe AB
Andersson & Tillman AB
Torgkassen AB (ICA Supermarket Uppsala)

Lindvalls Kaffe har inom projektet fått hjälp med att
ansöka om investeringsstöd från Klimatklivet. Totalt
har företaget erhållit 1 365 000 kr i investeringsstöd och
åtgärden beräknas minska företagets totala koldioxidutsläpp med cirka 100 ton/år. Utöver detta innebär
åtgärden direkta kostnadsbesparingar för företaget då
man kan ställa av sin oljepanna och istället använda
spillvärme samt fjärrvärme som värmekällor. Företaget
kommer också att leverera överskottsvärme till fjärrvärmenätet.
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Enköpings kommun

med hjälp att fylla i ett självskattningsverktyg om hur
organisationen jobbar med energieffektivisering.

Regionala noder – uppsökande arbete
Antal företag som kontaktats (ej intresserade av besök)
=3
Antal BRF:er som kontaktats (ej intresserade av besök)
=1
Antal BRF:er som besökts för fördjupat stöd = 13

Klimatfärdplan Uppsala
Energikontoret i Mälardalen är en av samverkansparterna i projektet som syftar till att Uppsala kommun ska
bli klimatneutralt år 2030 och klimatpositivt 2050. För
att lyckas ska Uppsala kommun och nätverket Uppsala
klimatprotokoll med 40 medlemmar ta fram en handlingsplan.

Energikontor i samverkan för smartare energianvändning i ÖMS
En energikväll för bostadsrättsföreningar i Uppsala
län anordnades i mars, 11 BRF:er deltog. De fick bland
annat ta del av energitips, information om finansiella
stödmöjligheter, solceller och laddstolpar.
Genomfört åtta besök hos BRF:er, kortare energigenomgång.
Startat upp ett energieffektiviseringsnätverk för BRF:er
med 15 deltagande föreningar.
Genomfört en föreläsning om effektfrågan i samarbete
med regionen, Länsstyrelsen och kommunen, 27 deltagare.
Nio deltagande föreningar från kommunen deltar i
nätverkssatsningen
På Energitinget deltog fem personer från Uppsala kommun.

Enköpings kommun
Den årliga servicekostnaden för kommunen
uppgår till 44 500 kr.
För kommunens räkning tillhandahåller vi uppdaterad energidata från verktyget Energiluppen och kartläggning av installerad solel (som en del av den gröna
solkartan).
Nätverk för energieffektivisering
Deltagande företag i kommunen:

Laddinfra ÖST
I anslutning till Svenska Solelmässan på UKK arrangerades ett seminarium för bostadsrättsföreningar med hjälp
av Uppsalas energi- och klimatrådgivning. 86 personer
deltog på föreläsningen och träffade leverantörer av
laddstolpar under den mini-mässa som arrangerats.

•

I samarbete med energi- och kliatrådgivningens
CEK-program hölls en frukostföreläsning om elbilar
och laddinfra samt biodrivmedel för företag i kommunen, eventet hade 5 besökare.

Energikontor i samverkan för smartare energianvändning i ÖMS
Genomfört två besök hos BRF:er, kortare energigenomgång.
Tre deltagande föreningar från kommunen deltar i nätverkssatsningen.
Deltagande på fastighetsmässan i Enköping där vi höll
föredrag för och samtal med bostadsrättsföreningar.
Ämnen som behandlades var energieffektivisering,
ekonomiska stöd, laddstolpar etc. samt erbjudande om
att gå med i Energikontoret i Mälardalens energieffektiviseringsnätverk för bostadsrättsföreningar.

Fördjupat stöd har getts till ett flertal organisationer
varav 3 bostadsrättsföreningar har installerat laddstolpar
som de har fått vägledning för.
EnOff
Nätverksträff i Uppsala tillsammans med projektets
kommunala fastighetsbolag där metoder för upphandling av energitjänster diskuterades samt ett studiebesök
på Juvelen.
Erbjudande till kommunala fastighetsbolag att bistå

PJB Business AB (ICA MAXI Enköping).

Regionala noder – uppsökande arbete
Antal BRF:er som kontaktats (ej intresserade av besök)
=1
Antal BRF:er som besökts för fördjupat stöd = 1

Laddinfra ÖST
I mitten av oktober arrangerades i samarbete med energi- och klimatrådgivaren en lunchföreläsning för företag
i kommunen. 25 personer deltog på föreläsningen om
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Knivsta kommun, Heby kommun, Vattenfall och Regionalt Västmanland

elbilar och laddinfra samt alternativen inom biodrivmedel. Representanter från kommunen var också på plats,
uppföljande samtal med kommunens verksamhetsutvecklare har hållits angående alternativ för en minskad
klimatpåverkan från kommunens fordonsflotta.

Heby kommun
Den årliga servicekostnaden för kommunen
uppgår till 28 000 kr.
För kommunens räkning tillhandahåller vi uppdaterad energidata från verktyget Energiluppen och kartläggning av installerad solel (som en del av den gröna
solkartan).

Knivsta kommun
Den årliga servicekostnaden för kommunen
uppgår till 18 800 kr.

Nätverk för energieffektivisering
Deltagande företag i kommunen:

För kommunens räkning tillhandahåller vi uppdaterad energidata från verktyget Energiluppen och kartläggning av installerad solel (som en del av den gröna
solkartan). 2019 har vi arrangerat ett politikermöte med
en presentation av Energikontoret i Mälardalens verksamhet och kommunens energiläge.

•
•

Regionala noder – uppsökande arbete
Antal BRF:er som besökts för fördjupat stöd = 2.
Energikontor i samverkan för smartare energianvändning i ÖMS
Genomfört två besök hos BRF:er, kortare energigenomgång.
En deltagande förening från kommunen deltar i nätverkssatsningen
Inbjudan till Knivstabostäder om att delta på konferensen Energitinget
På Energitinget deltog en person från Knivsta kommun.
EnOff
Nätverksträff i Knivsta 18 juni tillsammans med projektets kommunala fastighetsbolag med presentation av
Knivstas samverkansmodell vid nybyggnation och Bokvar-koncept vid renovering, samt ett studiebesök om
passivhus på Adolfsbergsskolan och Centrum för idrott
och kultur. Erbjudande till 2 kommunala bostadsbolag
att bistå med hjälp att fylla i ett självskattningsverktyg
om hur organisationen jobbar med energieffektivisering.
Resfria digitala möten (REDI)
Knivsta kommun deltar huvudprojektet och tar del av
de seminarier och webinarier som genomförts under
året och blir löpande erbjuden att delta i det regionala
nätverket för Mälardalen inklusive Gotland i syfte att få
kunskapsutbyte, dra nytta av varandra och kunna påbörja ett omställningsarbete i den egna organisationen.

Tärnsjö Garveri AB
Zetterbergs Industrier AB

Båda företagen i kommunen har inom projektet fått
hjälp med att ansöka om investeringsstöd från Klimatklivet. Totalt har företagen erhållit 3 990 200 kr i investeringsstöd och åtgärderna beräknas minska företagens
totala koldioxidutsläpp med 550 ton/år. Utöver det så
innebär åtgärderna direkta kostnadsbesparingar för företagen. Dels då de kan sluta använda dyr olja som primär
värmekälla, och i Zetterbergs fall genom en minskad
årlig energianvändning med 1 GWh.

Vattenfall
Den årliga servicekostnaden för Vattenfall uppgår till 200 000 kr.
För Vattenfalls räkning tillhandahåller vi särskilt stöd
för utvecklingen av kommunala energi- och klimatrådgivningen, arbete med samenergi och tillvaratagande av
spillvärme till fjärrvärmenätet.

Regionalt Västmanland
För länets räkning tillhandahåller vi uppdaterad energidata från verktyget Energiluppen
Miljö- och klimatrådet Västmanlands län
Energikontoret i Mälardalen bidrar till innehåll, beslut
och arbete för rådet och undergrupper. Samt initierar
och driver projekt som uppfyller målen i strategin.
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Mälarenergi/Västerås stad

•
•
•
•
•
•
•
•

Brunnby Lantbrukardagar i Västerås, i syfte att lyfta
bland annat energieffektivisering, solceller och laddinfrastruktur mot relevanta målgrupper.

Beredningsgruppen energi- och klimat Västmanlands län
Fokusgrupp energi- och klimat Västmanlands län
Cirkulär ekonomi – Västmanlands län
Solcellsanläggning – Västmanlands län
Hållbart resande – Västmanlands län
Elbilsladdare – Västmanlands län
Energieffektivisering - Västmanlands län
Hållbart byggande Västmanlands län

Nätverk för energieffektivisering
Deltagande företag i kommunen:
•
•
•

Klimatstrategi Västmanland
Energikontoret i Mälardalen bidrar i arbete med underlag, innehåll och aktiviteter.

Regionala noder
Inom ramen för projektet Regionala Noder genomfördes under våren en träff med Länsstyrelsen i Västmanland. Syftet var att miljöinspektörerna i kommunerna
skulle få en kortare energiutbildning samt att parterna
EKR, Energikontoret i Mälardalen och miljöinspektörerna skulle få bättre koll på varandra för att förenkla
samverkan.

Framtidens Solel i östra Mellansverige
Solturné-träffar med föreläsare inom solel och minimässa med installatörer.
Laddinfra ÖST
Seminarier om laddinfrastrukturens möjligheter,
utmaningar och lösningar för flerfamiljsfastigheter och
arbetsgivare.

Under våren anordnades en energiträff för västmanländska ICA-handlare inom ramen för projektet Regionala
Noder. Fem olika butiker var på plats och fick information om bland annat finansiella stödmöjligheter, energitips och F-gasförordningen.

Resfria digitala möten (REDI)
Inom REDI deltar Region Västmanland i huvudprojektet och erbjuds löpande att ta del av seminarier och
webbinarier som genomförts under året. Regionen
erbjuds även att delta i det regionala nätverket för Mälardalen inklusive Gotland i syfte att få kunskapsutbyte,
dra nyttor av varandra och kunna påbörja ett omställningsarbete i den egna organisationen.

Uppsökande arbete
Antal företag som kontaktats (ej intresserade av besök)
=8
Antal företag som besökts för fördjupat stöd = 3
Antal BRF:er som besökts för fördjupat stöd = 1
Framtidens Solel i östra Mellansverige
Genomfört två solturné-träffar tillsammans med Länsstyrelsen i Västmanland. Totalt 150 besökare.

Mälarenergi/Västerås stad
Den årliga servicekostnaden för kommunen
uppgår till 400 000 kr i basstöd, plus 152 200 kr .
För kommunens räkning tillhandahåller vi uppdaterad energidata från verktyget Energiluppen och kartläggning av installerad solel (som en del av den gröna
solkartan). Vi arrangerar nätverksträffar för energi- och
klimatrådgivningen, på vilka även Coacher för energioch klimat medverkar. 2019 har vi deltagit i arbetsgruppen för samverkan för energi- och klimat (kommunala
bolag och organisationer) och tillsammans med energioch klimatrådgivningen deltagit på Styrelsemässan och

Framtidens stormarknad i Västerås AB (ICA MAXI
Erikslund)
Hälla Stormarknad AB (ICA MAXI Hälla)
Rytterne Mekan AB

Energikontor i samverkan för smartare energianvändning i ÖMS
Arbetat med en BRF som stöd och kommer genomföra
en energigenomgång framöver.
Deltagande och föreläsande på Styrelsemässan.
På Energitinget deltog sex personer från Västerås kommun.
Laddinfra ÖST
I samarbete med projektet Framtidens Solel under
trafikantveckan i september arrangerades ett större se-
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Mälarenergi/Västerås stad

minarium för bostadsrättsföreningar med Västerås stads
energi- och klimatrådgivning. Totalt deltog 236 personer på eventet som bestod av föreläsningar om elbilar
och elbilsladdning samt solel. Utställare av laddinfra och
leverantörer av solceller medverkade under den välbesökta mässa som hölls i anslutning till föreläsningarna.
I likhet med eventet i Västerås under september arrangerades ett samordnat event om solceller och elbilar på
Brunnbygård som var särskilt riktat mot lantbrukare.
Under detta seminarium med mässa deltog 54 lantbrukare.
Fördjupat stöd har getts till ett flertal organisationer
varav 2 bostadsrättsföreningar har installerat laddstolpar
som de har fått vägledning för.
Resfria digitala möten (REDI)
Inom REDI deltar Västerås stad i huvudprojektet och
tar del av de seminarier och webinarier som genomförts
under året och blir löpande erbjuden att delta i det
regionala nätverket för Mälardalen inklusive Gotland i
syfte att få kunskapsutbyte, dra nyttor av varandra och
kunna påbörja ett omställningsarbete i den egna organisationen.

Inbjudan till delägarskap i
Energikontoret i Mälardalen AB.

Aktieteckning
Energikontoret i Mälardalen
På uppdrag av Energikontoret i Mälardalen AB:s årsstämma och styrelse bjuder
styrelseordförande och verkställande direktör in Oxelösunds kommun att
teckna aktier i bolaget.

Energikontoret i Mälardalen

Energikontoret i Mälardalen
i korthet
Energikontoret i Mälardalen är ett aktiebolag
ägt till 100 procent av det offentliga, kommuner
eller kommunala bolag.
Styrelsen tillsätts enligt bolagsordning och verksamheten drivs enligt ägardirektiv. Energikontoret i
Mälardalen är ett av Sveriges 15 regionala energikontor,
ett av fyra regionala energikontor drivet som bolag medan övriga elva drivs som en avdelning/enhet i en politiskt
styrd organisation, primärt regioner. I Europa finns 360
regionala energikontor som verkar på likande sätt som
de svenska regionala energikontoren och liksom
Energikontoret i Mälardalen har startats som EUfinansierade projekt via Europakommissionen.
Se bolagsordning (bilaga 1)
Se ägardirektiv (bilaga 2)

Vårt geografiska verksamhetsområde
Energikontoret i Mälardalens geografiska verksamhetsområde omfattar idag fyra län, Södermanland, Uppsala,
Västmanland och Gotland.
Våra ägare
Den 13 maj 2020 ägs Energikontoret i Mälardalen av:
31,2 % Eskilstuna Kommunföretag AB, Eskilstuna kommun
26,2 % Mälarenergi AB, Västerås stad
9,8 %

Nyköpings kommun

8,4 %

Ena Energi AB, Enköpings kommun

6,4 %

Katrineholms kommun

6,0 %

Strängnäs kommun

3,2 %

Flens kommun

2,8 %

Knivsta kommun

2,0 %

Gnesta kommun

2,0 %

Trosa kommun

2,0 %

Vingåkers kommun
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Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning
Energikontoret i Mälardalen stärker förutsättningarna för en hållbar energiutveckling på
lokal och regional nivå ur ett globalt klimatperspektiv.
Energikontoret i Mälardalen arbetar oberoende av kommersiella intressen. Målsättningen är att bidra till ökad
andel förnybar energi, effektivare energianvändning och
välinformerade beslut, beteendeförändring och genomförande av lokala och regionala aktiviteter och åtgärder.
Vi arbetar även för utvecklat samarbete på lokal, regional, nationell och internationell nivå i syfte att stärka
ägarnas kapacitet att nå målen för fossiloberoende,
resiliens och hållbar utveckling.
Energikontoret i Mälardalen är huvudmännens kompetensresurs och expertorgan inom energi- och klimatområdet. Vi initierar, mobiliserar och driver lokala och
regionala energi- och kunskapsprojekt som rör kommuner, näringsliv, organisationer, lärosäten och andra
relevanta aktörer.
Energikontoret i Mälardalen utför huvudmännens
strategier, handlingsplaner och aktiviteter. Vi bedriver
löpande omvärldsanalys och kommunicerar regelbundet
resultat och goda exempel från verksamheten. Arbetet
drivs i linje med regionala strategier för tillväxt, energi
och klimat.

Sveriges 15 regionala energikontor har, genom förordningen om kommunal energi- och klimatrådgivning
(2016:385), på uppdrag av regeringen att samordna och
utveckla den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Energikontoret i Mälardalen har drivit arbetet sedan
år 2002 med ansvar för uppdraget i 27 kommuner i fyra
län.
Sveriges regionala energikontor identifieras som viktiga aktörer i Sveriges integrerade nationella energi- och
klimatplan fram till 2030, enligt förordningen (EU)
2018–1999 om styrningen av energiunionen och klimatåtgärder. Energi- och klimatplanen ska bland annat
säkerställa att de gemensamma EU-målen till 2030 om
förnybar energi och energieffektivisering nås.
Se verksamhetsberättelse för år 2019 (bilaga 3)
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Erbjudandet i korthet

Erbjudandet i korthet
Energikontoret i Mälardalen bjuder härmed in
Oxelösunds kommun till köp av aktier. Aktieförvärv ska motsvara en aktie per hundra invånare, avrundat uppåt till närmsta 1000-tal.
Priset per aktie är 100 SEK. Oxelösunds kommun
erbjuds köpa 120 aktier. Antalet aktier är baserat på
invånarantalet kvartal fyra år 2019. En aktiepost om
120 aktier förvärvas till en kostnad av 12 000 SEK.
Bolagets årsstämma beslutade den 13 maj 2020 att erbjuda kommuner och regioner i bolagets geografiska verksamhetsområde delägarskap. Årsstämman beslutade om
en riktad nyemission utan företrädesrätt fram till nästa
årsstämma. Nyemissionen riktas endast till kommuner
(alternativt helt kommunalägda bolag) och regioner
inom det geografiska verksamhetsområdet. Nyemission
sker efter intresse för aktieteckning.
Bakgrund och motiv
Energikontoret i Mälardalens avsikt är att ägandet ska
inkludera samtliga kommuner och regioner i verksamhetsområdet. Syftet är att stärka förutsättningarna för
lokal och regional samverkan och samhandling.
Energikontoret i Mälardalen avser, mot bakgrund av det
växande intresset för energifrågorna i klimatomställningen, det ökade behovet och efterfrågan av kompetens och
resurser från ägare och målgrupper, stärka tillgången på
kompetens och kapacitet i bolaget.
Vi har bedrivit verksamhet i Södermanlands län sedan
1999, med kommunala politiker och tjänstemän representerade i bolagets styrande organ. Energikontoret i
Mälardalen bolagiserade verksamheten 2004, och idag
är samtliga kommuner i länet, med undantag för
Oxelösund, delägare i bolaget.
Energikontoret i Mälardalen har ansvarat för ansökningar om finansiering och utveckling av projekt som Biogas
Öst, och drivit projekt som exempelvis Nätverk för
energieffektivisering, LaddInfra Öst och
Framtidens solel inom östra Mellansverige. Det har
resulterat i energieffektiviseringar som motsvarar 1000
ton CO2/år, 193 regionala laddpunkter för elfordon
samt en stark utveckling av den lokala solelproduktionen.

Energikontoret i Mälardalen gör skillnad och vi tar ansvar för att driva på och inspirera till klimatomställning.
Sedan år 2015 har Oxelösunds kommun serviceavtal
med bolaget för att kunna ta del av verksamhet och
genom att nu aktivt ta del som ägare av bolaget har Oxelösunds kommun större möjlighet att påverka bolagets
utveckling, framdrift och nytta för huvudmännen.
Teckningsperiod
Anmälan till teckning av aktier ska ske under perioden
14 maj år 2020 till och med 31 mars år 2021. En eventuell förlängning av teckningsperioden meddelas senast
den 1 februari år 2021.
Utspädningseffekter
Antalet aktier är för närvarande 5000 och kommer efter
full anslutning uppgå till högst 19 420 aktier.
Kostnader som åläggs ägare
Tillkommande årliga kostnader för ägare regleras i
aktieägaravtal och i serviceavtal. Serviceavtal ska tecknas
mellan ägaren och Energikontoret i Mälardalen senast i
samband med aktieköp. Styrelsen avser att revidera serviceavtalens omfattning och avgift under verksamhetsåret
2020.
Se aktieägaravtal (bilaga 4)
Se serviceavtal (bilaga 5)

Lina Yng
Vd, Energikontoret i Mälardalen

Jan Andhagen
Styrelseordförande, Energikontoret i Mälardalen
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Serviceavtal
Mellan Energikontoret i Mälardalen AB, organisationsnummer 556134 – 8698 och Oxelösunds
kommun, organisationsnummer 212 000-0324, har denna dag tecknats följande serviceavtal.
En gemensam kompetensresurs för en hållbar energiutveckling och klimatsmart omställning.

Verksamheten
Energikontoret i Mälardalen AB är ett av Sveriges 15* och ett av Europas 360* regionala
Energikontor initierade av Europakommissionen.
Energikontoret i Mälardalen är ett aktiebolag ägt till 100 procent av det offentliga, kommuner,
kommunala bolag och regionkommuner.
Verksamhetens syfte är att stärka förutsättningarna för en hållbar energiutveckling på lokal och
regional nivå ur ett globalt klimatperspektiv.
Verksamhetens mål är att i den geografiska regionen verka för att öka andelen förnybar energi,
arbeta för effektivare energianvändning, bidra till välinformerade beslut, beteendeförändring och
genomförande av lokala och regionala aktiviteter och åtgärder.
Verksamhetens mål är också att bidra till utvecklingen av samarbeten lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt för att förstärka huvudmännens kapacitet att nå målen om fossiloberoende, resiliens
och hållbar utveckling ur ett energiperspektiv.
Verksamheten arbetar oberoende av kommersiella intressen.

Verksamhetens inriktning
Verksamheten är avtalsparternas expertorgan inom energi- och klimatområdet.
Verksamheten erbjuder kompetens inom energi- och klimatområdet som påverkar offentliga och
privata aktörer att arbete för en hållbar energiutveckling på lokal och regional nivå.
Verksamheten tar sitt avstamp i säkerställande av huvudmännens åtaganden inom lagen om
kommunala energiplanering. Verksamheten arbetar strategiskt med energiplaner, energiplanering och
operativt med att förverkliga utvecklingsstrategier, energi- och klimatstrategier och handlingsplaner,
och miljömål med särskild vikt på effektivisering och omställning.
Verksamheten initierar, mobiliserar och driver lokala och regionala utredningar, kartläggningar,
energiprojekt och -aktiviteter mellan kommuner, näringsliv, organisationer, lärosäten och andra
relevanta aktörer för ökad kunskap och handlingskraft.
Verksamheten arbetar löpande med omvärldsbevakning och analys inom sitt expertområde och med
spridning av goda exempel och resultat från verksamheten.
*aktuell information år 2020

Energikontoret i Mälardalen, Eskilstuna, SWEDEN
www.energikontor.se
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Inom ramen för serviceavtalet
Tillhandahåller Energikontoret årligen uppdaterad lokal och regional energi- och klimatdata.
Bevakar Energikontoret energifrågan och sprider goda exempel anpassade efter verksamhet, behov
och efterfrågan.
Bevakar och upprätthåller Energikontoret kunskap om aktuella fonder, program och utlysningar för
finansiering av energi- och klimatrelaterade åtgärder, innovationer och arbeten.
Agerar Energikontoret regional energiaktör och -kompetens genom att medverka i och vid behov
driva kompetensnoder, nätverk och forum för hållbar energiutveckling på lokal och regional nivå.
Mobiliserar, ansöker och driver Energikontoret energi-, klimat- och transportprojekt för
energiomställning och bettendeomställning i linje med verksamhetsplanen. Projekten ska bidra till
nytta för flertalet huvudmän.

Kommunens del i kompetensresursen, enligt självkostnadsprincipen.
Energikontorets kärnkompetens är energi. Kompetensen omfattar hållbar näringslivsutveckling och
hållbar samhällsinfrastruktur, digitalisering, cirkulär ekonomi, innovation och beteendeomställning.
Hållbara byggnader och hållbart byggande, energisystem och industriell symbios, transporter, fordon
och bränslen. Energikontorets kompetensresurs utvecklas kontinuerligt för att möta framtiden och
ägarnas behov.
Exempel på arbete Energikontoret kan utföra:
 Upprätthållande av aktuell energiplan enligt lagen om kommunal energiplanering.
 Utveckling av planer, strategier, handlingsprogram och aktiviteter för lokal energiomställning
och utveckling.
 Framställning av utredningar, kartläggningar, analyser och åtgärdsförslag.
 Resursstöd vid behov av kompetens inom sak- och profilområden för energikontorets
verksamhet.
 Resursstöd vid vakans eller rekryteringsglapp av energi- eller klimatrelaterade kompetenser.
ex. Energi- och klimatrådgivare, strateger eller sakkunniga och projektledare inom energi- och
klimat.
 Rådgivning och stöd i energiomställningsarbete till den egna organisationen.
 Projektmobilisering, framdrift och uppföljning för lokal nytta.
 Bevaka lokala energifrågor regionalt och nationellt.
 Sammanställa, analysera och utveckla specifika efterfrågade data för hållbara
energiutveckling.

Allmänt
Energikontorets arbete ska drivas i linje med regionala strategier för tillväxt, energi och klimat.
Energikontoret ska bedriva kunskapsintensiv och kompetensstark verksamhet med egen intern
kompetens och personal.
Energikontorets har egen personal med kompetens inom energieffektivisering samt förnybara
energikällor och energins påverkan på klimat, människa och miljö.
Energikontoret i Mälardalen, Eskilstuna, SWEDEN
www.energikontor.se
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Verksamheten drivs utan vinstintresse. Det vill säga att ingen utdelning sker till ägarna utan bolagets
resultat återinvesteras i verksamheten.

Serviceavgift
Oxelösunds kommun betalar årligen en serviceavgift som uppgår till 21 000 kronor per år/ 1,75 kronor
per invånare och år, baserat på invånarantal kvartal fyra föregående år (avrundat uppåt till närmaste
1000-tal).
Med årlig indexuppräkning på 2 %.
Till detta belopp ska läggas vid varje tidpunkt gällande moms.
Betalningen ska erläggas i förskott inom 30 dagar från erhållen faktura.

Basanslag
Årligen tillskjuter varje län 400 000 kronor i basfinansiering till Energikontoret. Beloppet kan erläggas
av en part eller fördelas mellan flera parter inom länet. Det finns inga krav på att dessa medel erläggs
av aktieägare däremot att de ska erläggas av offentlig aktör. Om inte ägarna inom respektive län
skriftligen överenskommit om annan fördelning, fördelas länets avgift mellan ägarna inom länet
utifrån ägarandel som för Oxelösund är 120/5000 delar eller 2.4%.
Aktuellt serviceavtal förbinder Oxelösunds kommun ansvar för att tillskjuta 9 600 kronor i
basfinansiering för aktuellt län.

Avtalets giltighetstid
Detta serviceavtal gäller i fem år framåt med start 1 januari 2021. Avtalet förlängs automatiskt med tre
år åt gången om part inte säger upp avtalet senast ett år före avtalstidens utgång.
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt.
Energikontoret i Mälardalen AB

Oxelösunds kommun

Datum: ……………………….

Datum: ………………………

…………………………………….

……………………………………

Lina Yng, VD

Katharina Fredriksson, Kommunstyrelsens ordförande

Energikontoret i Mälardalen, Eskilstuna, SWEDEN
www.energikontor.se
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Aktieägaravtal
Energikontoret i Mälardalen AB, 556134-8698

Detta aktieägaravtal reglerar aktieägarnas gemensamma ägande av Energikontoret i Mälardalen AB
(”Bolaget”).
De parter som förtecknats i Bilaga 1 äger tillsammans samtliga aktier i bolaget, med den fördelning
som där anges.

1
Bolaget och dess verksamhet
Parterna ska gemensamt äga Bolaget, med aktiekapital uppgående till minst 500 000 kr.
Bolagets verksamhet ska bedrivas i enlighet med bolagsordning, ägardirektiv och de
övergripande verksamhetsmål som beskrivs i verksamhetsplan för aktuella verksamhetsår.
2
Bolagets firma
Bolagets firma ska vara Energikontoret i Mälardalen AB.
3
Bolagsordning
Bolagets bolagsordning ska ha det innehåll som framgår av Bilaga 2.
Vid bristande överenstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och detta aktieägaravtal ska,
aktieägarna emellan, avtalets bestämmelser ha företräde.
4
Bolagets lokalisering
Bolaget ska ha sitt säte och huvudkontor i Eskilstuna. Verksamheten ska eftersträva fysisk
etablering i samtliga län där ägande finns representerat.
5
Styrelse
De sju ägarna med flest aktier har rätt att utse var sin styrelseledamot, och övriga ägare har rätt
att utse var sin styrelsesuppleant. Styrelsesuppleanterna har rätt att närvara och yttra sig vid
styrelsemöten. I styrelsen ska ingå representation av förtroendevalda från lokal nivå. Ambitionen
är att styrelsen ska bemannas av såväl förtroendevalda som tjänstemän samt sakkunniga, och att
jämställdhet och mångfald ska eftersträvas.
Styrelsen ska på kallelse av ordförande sammanträda minst fyra gånger per år.
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6
Information till aktieägare
Aktieägare har skyldighet att informera övriga aktieägare om interna frågor som har betydelse
för delägandet samt frågor som för bolagets verksamhet är av betydelse.
7
Lekmannarevisor
Lekmannarevisor utses på det sätt bolagsordningen föreskriver.
8
Årsstämma
Årsstämman ska avhållas då så erfordras enligt lag eller enligt bolagets bolagsordning.
9
Revisor
Revisor utses på det sätt bolagsordningen föreskriver.
10
Firmateckning
Firman tecknas på det sätt bolagsordningen föreskriver.
11
Finansiering
Bolagets verksamhet finansieras genom aktiekapital, anslag, projektmedel, serviceavgifter,
uppdragsfinansiering samt i övrigt genererade medel och/eller upplåning.
Utöver ovanstående ska varje län årligen tillskjuta 400 000 kronor i basfinansiering. Beloppet kan
erläggas av en part eller fördelas mellan flera parter inom länet. Det finns inga krav på att dessa
medel erläggs av aktieägare däremot att de ska erläggas av offentlig aktör. Om inte ägarna inom
respektive län skriftligen överenskommit om annan fördelning, fördelas länets avgift mellan
ägarna inom länet utifrån ägarandel.
Under förutsättning av att bolagets verksamhet i övrigt genererar överskott ska det
återinvesteras i verksamheten, och således inte utgå som aktieutdelning eller annan form av
värdeöverföring till ägarna.
12
Utökning av ägarkretsen/aktiekapitalet
Ny delägare ska teckna aktier motsvarande 1 aktie per 100 invånare inom företrätt geografisk
kommun/län. Ny delägare ska vara en offentlig aktör utan privat ägande, inom för verksamheten
aktuella län. Så länge Eskilstuna kommun äger ett aktieöverskott, med avseende på antal aktier
varje part ska äga, nyttjas dessa aktier för nya delägare. Skulle ytterligare intressent önska bli
aktieägare i bolaget, efter att Eskilstunas aktieinnehav reducerats till att motsvara invånarantalet
i Eskilstuna kommun, ska aktieteckning ske genom riktad nyemission.
Befintliga aktieägare tillstyrker nyemission av aktier under förutsättning av att ny aktieägare
förklarar sig beredd att inträda som delägare bland övriga delägare i aktieägaravtalet.
Beslut om intagande av ny delägare fattas av styrelsen.
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13
Fullmäktiges rätt att ta ställning
Fullmäktiges ställningstagande före beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
regleras i bolagsordningen.
14
Överlåtelse av avtalet
Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal får ej överlåtas eller pantsättas utan
samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av avtalet.
Aktier får endast överlåtas till annan offentlig aktör utan privat ägande, inom för verksamheten
aktuella län, och förutsätter att den nya ägaren blir part i detta avtal.
15
Avtalets upphörande
Detta avtal gäller i fem år från dess undertecknade och – om parterna dessförinnan inte enas om
att avsluta verksamheten – förlängs automatiskt med fem år åt gången om part ej säger upp
avtalet senast ett år före avtalstidens utgång.
16
Ändringar
Ändring av och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och
undertecknade av parterna.
17
Tvist
Tvist i anledning av detta avtal skall slutligen avgöras i tingsrätt.

----------------------------------------------------------
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Bilaga 1

Aktieägare
Följande aktieägare är parter i detta aktieägaravtal. Bolagets aktier ägs enligt följande.
Antal aktier

Andel

Eskilstuna kommun, 212000-0357
Mälarenergi AB, 556448–9150
Nyköpings kommun, 212000–2940
Ena Energi AB, 556153–8389
Katrineholms kommun, 212000–0340
Strängnäs kommun, 212000–0365
Flens kommun, 212000–0332
Knivsta kommun, 212000–3013
Gnesta kommun, 212000–2965
Trosa kommun, 212000–2957
Vingåkers kommun, 212000-0308

1560 st
1310 st
490 st
420 st
320 st
300 st
160 st
140 st
100 st
100 st
100 st

31,2 %
26,2 %
9,8 %
8,4 %
6,4 %
6,0 %
3,2 %
2,8 %
2,0 %
2,0 %
2,0 %

Summa:

5 000 st

100 %

Aktieägaravtal
Energikontoret i Mälardalen AB
Org nr: 556134-8698

Signaturer aktieägare

Eskilstuna kommun
Organisationsnummer: 212000-0357
631 86 Eskilstuna

Ort och datum: _________________________

Signatur:_______________________________
Namnförtydligande: ______________________
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Aktieägaravtal
Energikontoret i Mälardalen AB
Org nr: 556134-8698

Signaturer aktieägare

Mälarenergi AB
Organisationsnummer: 556448-9150
721 Västerås

Ort och datum: _________________________

Signatur:_______________________________
Namnförtydligande: ______________________

Aktieägaravtal
Fastställt av bolagsstämman

2020-05-13
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Aktieägaravtal
Energikontoret i Mälardalen AB
Org nr: 556134-8698

Signaturer aktieägare

Nyköpings kommun
Organisationsnummer: 212000-2940
611 83 Nyköping

Ort och datum: _________________________

Signatur:_______________________________
Namnförtydligande: ______________________

Aktieägaravtal
Fastställt av bolagsstämman

2020-05-13
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Aktieägaravtal
Energikontoret i Mälardalen AB
Org nr: 556134-8698

Signaturer aktieägare

Ena Energi AB
Organisationsnummer: 556153-8389
745 25 Enköping

Ort och datum: _________________________

Signatur:_______________________________
Namnförtydligande: ______________________

Aktieägaravtal
Fastställt av bolagsstämman

2020-05-13
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Aktieägaravtal
Energikontoret i Mälardalen AB
Org nr: 556134-8698

Signaturer aktieägare

Katrineholms kommun
Organisationsnummer: 212000-0340
641 80 Katrineholm

Ort och datum: _________________________

Signatur:_______________________________
Namnförtydligande: ______________________

Aktieägaravtal
Fastställt av bolagsstämman

2020-05-13
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Aktieägaravtal
Energikontoret i Mälardalen AB
Org nr: 556134-8698

Signaturer aktieägare

Strängnäs kommun
Organisationsnummer: 212000-0365
645 80 Strängnäs

Ort och datum: _________________________

Signatur:_______________________________
Namnförtydligande: ______________________

Aktieägaravtal
Fastställt av bolagsstämman

2020-05-13
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Aktieägaravtal
Energikontoret i Mälardalen AB
Org nr: 556134-8698

Signaturer aktieägare

Flens kommun
Organisationsnummer: 212000-0332
642 81 Flen

Ort och datum: _________________________

Signatur:_______________________________
Namnförtydligande: ______________________

Aktieägaravtal
Fastställt av bolagsstämman

2020-05-13
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Aktieägaravtal
Energikontoret i Mälardalen AB
Org nr: 556134-8698

Signaturer aktieägare

Knivsta kommun
Organisationsnummer: 212000-3013
741 75 Knivsta

Ort och datum: _________________________

Signatur:_______________________________
Namnförtydligande: ______________________

Aktieägaravtal
Fastställt av bolagsstämman

2020-05-13
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Aktieägaravtal
Energikontoret i Mälardalen AB
Org nr: 556134-8698

Signaturer aktieägare

Gnesta kommun
Organisationsnummer: 212000-2965
646 80 Gnesta

Ort och datum: _________________________

Signatur:_______________________________
Namnförtydligande: ______________________

Aktieägaravtal
Fastställt av bolagsstämman
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Aktieägaravtal
Energikontoret i Mälardalen AB
Org nr: 556134-8698

Signaturer aktieägare

Trosa kommun
Organisationsnummer: 212000-2957
619 80 Trosa

Ort och datum: _________________________

Signatur:_______________________________
Namnförtydligande: ______________________

Aktieägaravtal
Fastställt av bolagsstämman

2020-05-13
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Aktieägaravtal
Energikontoret i Mälardalen AB
Org nr: 556134-8698

Signaturer aktieägare

Vingåkers kommun
Organisationsnummer: 212000-0308
643 80 Vingåker

Ort och datum: _________________________

Signatur:_______________________________
Namnförtydligande: ______________________

Aktieägaravtal
Fastställt av bolagsstämman

2020-05-13
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Ägardirektiv
Energikontoret i Mälardalen
Org nr: 556134-8698
Fastställt av bolagsstämman 2020-05-13

Ägardirektiv för
Energikontoret i Mälardalen AB
För den verksamhet som bedrivs, Energikontoret i Mälardalen AB (nedan kallat bolaget), gäller dessa
ägardirektiv antagna av bolagsstämman.
Ägarna har i dessa ägardirektiv tydliggjort ägarnas gemensamma intentioner avseende inriktningen
av bolagets verksamhet utöver vad som framgår av gällande bolagsordning, aktieägaravtal och
aktiebolagslag.
Direktiven gäller tills nya direktiv upprättas av bolagsstämman och omfattar verksamheten på kort
och lång sikt.

Bolagets ändamål
Bolaget ska stärka förutsättningarna för en hållbar energiutveckling på lokal och regional nivå ur ett
globalt klimatperspektiv.
Bolagets mål är att i den geografiska regionen verka för att öka andelen förnybar energi, arbeta för
effektivare energianvändning, bidra till välinformerade beslut, beteendeförändring och
genomförande av lokala och regionala aktiviteter och åtgärder.
Bolagets mål är också att bidra till utvecklingen av samarbeten lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt för att förstärka ägarnas kapacitet att nå målen för fossiloberoende, resiliens och
hållbar utveckling i ett energiperspektiv.
Bolaget ska arbeta oberoende av kommersiella intressen.

Verksamhetens inriktning
Bolaget ska erbjuda kompetens inom energi- och klimatområdet som påverkar offentliga och privata
aktörer i regionen att arbeta för en hållbar energiutveckling på lokal och regional nivå.
Bolaget ska initiera, mobilisera och driva lokala och regionala energiprojekt och -aktiviteter mellan
kommuner, näringsliv, organisationer, lärosäten och andra relevanta aktörer för ökad kunskap och
handlingskraft.
Bolaget ska vara huvudmännens expertorgan inom energi- och klimatområdet.
Bolaget ska kunna åta sig operativt utförande av huvudmännens strategier, handlingsplaner och
aktiviteter inom bolagets verksamhetsområde.
Bolaget ska löpande arbeta med omvärldsanalys inom sitt verksamhetsområde samt spridning av
goda exempel och resultat från verksamheten.
Bolagets arbete ska drivas i linje med regionala strategier för tillväxt, energi och klimat.

Energikontoret i Mälardalen, Eskilstuna, SWEDEN
www.energikontor.se
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Värdegrund
Bolagets arbete ska drivas med medvetet beaktande av de globala miljömålen. Särskild vikt läggs på
målen som verkar för att lösa klimatutmaningen genom att arbeta med utveckling för hållbara städer
och samhällen, bidra till innovativa lösningar för industri och näringsliv och stärkta förutsättningar för
hållbar konsumtion och produktion samt hållbar energi.
Bolagets arbete ska vila på allas lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder. Arbetet med jämställdhet, integration och mångfald ska genomgående beaktas i bolagets
verksamhet.

Ekonomiska och finansiella mål
Bolaget ska ha en god finansiell stabilitet.
Ägarnas tillskott till bolaget kan användas som medfinansiering i projekt inom ramen för bolagets
kärnverksamhet och på så sätt växlas upp med annan finansiering.
Bolaget ska verka för att stärka det offentliga huvudmannaskapet inom det geografiska
verksamhetsområdet.
Bolaget tillämpar inte utdelning till ägarna.

Ägarnas insyn och information
Respektive ägares styrelse utövar insyn och tillsyn över bolaget.
Bolaget ska löpande hålla ägarna (verksamhetsnivå) väl informerade och kommunicera
verksamhetens resultat och nytta på lokal och regional nivå.
Bolaget ska till samtliga ägare årligen tillhandahålla en skriftlig verksamhetsrapport.
Bolaget ska till samtliga ägare årligen sända skriftlig årsredovisning samt protokoll från årsstämman.
Protokoll från styrelsesammanträden ska finnas tillgängliga hos bolaget.
Bolaget ska samråda med ägarna innan planer och åtgärder vidtas som direkt eller indirekt kan
påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt engagemang från ägarnas sida.
För att förenkla bolagets kommunikation med ägarna har respektive ägares styrelserepresentant
ansvar för att agera egen kontaktperson till bolaget.

Energikontoret i Mälardalen, Eskilstuna, SWEDEN
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Resurstilldelning förskola och skola
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Föreslå Kommunfullmäktige att godkänna den framtagna barn -och elevpengen för 2021
enligt underlag ”Barn och elevpeng 2021 i Oxelösunds Kommun”.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden tilldelas ett årligt anslag fördelad i två delar; en del som är
volymbaserad och baseras på antalet barn och elever. En del som är anslagsfinansierad
och är ett fast belopp. Anslaget finansierar kommunala och fristående verksamheter. Det
socioekonomiska bidraget är ett fast belopp som tilldelas och är baserat på statistik från
SCB. Parametrar som valts ut för Oxelösunds kommun är; andelen nyanlända och
föräldrarnas utbildningsbakgrund. I den socioekonomiska tilldelningen ingår även medel för
extra stödresurs, svenska som andraspråk samt studiehandledning och modersmål.
Den volymbaserade delen består av framtagen barn- och elevpeng och tilldelas utifrån
antalet barn och elever enligt framtagen befolkningsprognos för verksamheterna förskola,
grundskola, fritidshem och gymnasium.
Barn- och elevpeng innehåller samtliga kostnader förutom hyra och städ, vilka är
anslagsfinansierade.
Utbildningsförvaltningen och ekonomienheten föreslår ersättningsnivåer för barn- och
elevpeng. Barn- och elevpengen gäller för barn och elever som är folkbokförda i
Oxelösunds kommun vid de månadsvisa avstämningstillfällena och tillämpas för så väl
kommunala som fristående verksamheter.
Inför budgetprocessen 2021 fanns det behov av att utveckla barn och elevpengen inom
Utbildningsnämnden. Nämnden stod inför ett stort underskott 2020 och har under året
vidtagit ett antal en del åtgärder för att få en budget i balans. Under våren och sommaren
har också en utredning och jämförelse av barn och elevpengen med ett antal andra
kommuner genomförts av PWC. Denna rapport är beställd av Kommunstyrelsen.
Utredningen visar att rektorerna inte upplever budgetprocessen tydlig och förståelig.
Utgångspunkten i detta arbete har varit det förslag till anslagsram för utbildningsnämnden
som finns i MBB 2021 – 23. Ett annat viktigt perspektiv i arbetet med den reviderade
resursfördelningen har varit att tydliggöra huvudmannens ansvar och att Oxelösund har en
likvärdig skola.
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Mot bakgrund av detta har Utbildningsförvaltningen och ekonomienheten tillsammans
arbetat igenom resursfördelningen och även sett över ersättningen till extern verksamhet
inför 2021. Uppdraget har utifrån timplan, behörighet, lärare, undervisningsgrupper,
ersättning för sjuklönekostnader, kompetensutveckling m.m. tydliggjorts. Även tilldelning
ledningsstöd, administration, skolbibliotek, vaktmästare m.m. har tagits med och tydliggjorts
i ersättningen. När det gäller socioekonomisk tilldelning föreslås svenska som andraspråk,
modersmål och studiehandledning ingå i denna tilldelning från och med 2021.
Inom förskolan kommer alla barn från och med 1 januari 2021 att finnas i samma
verksamhetssystem när det gäller placering och taxa, för att tydliggöra likvärdigheten
Denna tilldelning skapar förutsättning för huvudmannen att ta ansvar för att veta vad
resursen ska användas till och veta vilka förutsättningar enheterna har fått i sin budget.
Inom den tilldelningen har rektor, ansvar att fördela utifrån det specifika behovet på
enheten.
Dessutom kommer varje rektor och förskolechef att få ett tydligt verktyg för att kunna förstå
och arbeta med sin egen budget. Uppföljningen kommer sedan att utgå från uppställningen
i detta verktyg.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KS – Barn- och elevpeng 2021 daterad 2020-11-06
Underlag: ”Barn- och elevpeng 2021 i Oxelösunds Kommun”
Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Controller (FK)
Förvaltningschef UF (FK).

Magnus Petersson
ekonomichef

Eva Svensson
Förvaltningschef

Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden
Un § 60

2020-11-16
Dnr UN.2020.48

Barn- och elevpeng för förskola, grundskola och gymnasiet 2021
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Föreslå Kommunfullmäktige att godkänna den framtagna barn -och elevpengen för
2021 enligt underlag ”Barn och elevpeng 2021 i Oxelösunds Kommun”.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden tilldelas ett årligt anslag fördelad i två delar; en del som är
volymbaserad och baseras på antalet barn och elever. En del som är anslagsfinansierad
och är ett fast belopp. Anslaget finansierar kommunala och fristående verksamheter. Det
socioekonomiska bidraget är ett fast belopp som tilldelas och är baserat på statistik från
SCB. Parametrar som valts ut för Oxelösunds kommun är; andelen nyanlända och
föräldrarnas utbildningsbakgrund. I den socioekonomiska tilldelningen ingår även medel för
extra stödresurs, svenska som andraspråk samt studiehandledning och modersmål.
Den volymbaserade delen består av framtagen barn- och elevpeng och tilldelas utifrån
antalet barn och elever enligt framtagen befolkningsprognos för verksamheterna förskola,
grundskola, fritidshem och gymnasium.
Barn- och elevpeng innehåller samtliga kostnader förutom hyra och städ, vilka är
anslagsfinansierade.
Utbildningsförvaltningen och ekonomienheten föreslår ersättningsnivåer för barn- och
elevpeng. Barn- och elevpengen gäller för barn och elever som är folkbokförda i
Oxelösunds kommun vid de månadsvisa avstämningstillfällena och tillämpas för så väl
kommunala som fristående verksamheter.
Inför budgetprocessen 2021 fanns det behov av att utveckla barn och elevpengen inom
Utbildningsnämnden. Nämnden stod inför ett stort underskott 2020 och har under året
vidtagit ett antal åtgärder för att få en budget i balans. Under våren och sommaren har
också en utredning och jämförelse av barn och elevpengen med ett antal andra kommuner
genomförts av PWC. Denna rapport är beställd av Kommunstyrelsen. Utredningen visar att
rektorerna inte upplever budgetprocessen tydlig och förståelig. Utgångspunkten i detta
arbete har varit det förslag till anslagsram för Utbildningsnämnden som finns i MBB 2021 –
23. Ett annat viktigt perspektiv i arbetet med den reviderade resursfördelningen har varit att
tydliggöra huvudmannens ansvar och att Oxelösund har en likvärdig skola.
Mot bakgrund av detta har Utbildningsförvaltningen och ekonomienheten tillsammans
arbetat igenom resursfördelningen samt sett över ersättningen till extern verksamhet inför
2021. Uppdraget har tydliggjorts utifrån bland annat timplan, behörighet, lärare,
undervisningsgrupper, ersättning för sjuklönekostnader och kompetensutveckling. Även
tilldelning av ledningsstöd, administration, skolbibliotek, vaktmästare har tagits med och
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

2020-11-16

tydliggjorts i ersättningen. När det gäller socioekonomisk tilldelning föreslås svenska som
andraspråk, modersmål och studiehandledning ingå i denna tilldelning från och med 2021.
Inom förskolan kommer alla barn från och med 1 januari 2021 att finnas i samma
verksamhetssystem när det gäller placering och taxa, för att tydliggöra likvärdigheten.
Denna tilldelning skapar förutsättning för huvudmannen att ta ansvar för att veta vad
resursen ska användas till och veta vilka förutsättningar enheterna har fått i sin budget.
Inom den tilldelningen har rektor sedan ansvar att fördela utifrån det specifika behovet på
enheten.
Dessutom kommer varje rektor och förskolechef att få ett tydligt verktyg för att
kunna förstå och arbeta med sin egen budget. Uppföljningen kommer sedan att
utgå från uppställningen i detta verktyg.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un - Barn- och elevpeng 2021
Barn- och elevpeng 2021.pdf

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Föreslå Kommunfullmäktige att godkänna den framtagna barn -och elevpengen för
2021 enligt underlag ”Barn och elevpeng 2021 i Oxelösunds Kommun”.
______
Beslut till:
Förvaltningschef (för kännedom)
Verksamhetsekonom (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsförvaltningen
Eva Svensson

Barn- och elevpeng 2021 Oxelösunds kommun
Utbildningsnämnden tilldelas ett årligt anslag fördelad i två delar; en del
som är volymbaserad och baseras på antalet barn och elever. En del som
är anslagsfinansierad och är ett fast belopp. Anslaget finansierar
kommunala och fristående verksamheter. Det socioekonomiska bidraget är
ett fast belopp som tilldelas och är baserat på statistik från SCB.
Parametrar som valts ut för Oxelösunds kommun är; andelen nyanlända
och föräldrarnas utbildningsbakgrund. I den socioekonomiska tilldelningen
ingår även medel för extra stödresurs, svenska som andraspråk samt
studiehandledning och modersmål.
Den volymbaserade delen består av framtagen barn- och elevpeng och
tilldelas utifrån antalet barn och elever enligt framtagen befolkningsprognos
för verksamheterna förskola, grundskola, fritidshem och gymnasium.
Barn- och elevpeng innehåller samtliga kostnader förutom hyra och städ,
vilka är anslagsfinansierade.
Utbildningsförvaltningen och ekonomienheten föreslår ersättningsnivåer för
barn- och elevpeng. Barn- och elevpengen gäller för barn och elever som
är folkbokförda i Oxelösunds kommun vid de månadsvisa
avstämningstillfällena och tillämpas för så väl kommunala som fristående
verksamheter.
Inför budgetprocessen 2021 fanns det behov av att utveckla barn och
elevpengen inom Utbildningsnämnden. Nämnden stod inför ett stort
underskott 2020 och har under året vidtagit ett antal åtgärder för att få en
budget i balans. Under våren och sommaren har också en utredning och
jämförelse av barn och elevpengen med ett antal andra kommuner
genomförts av PWC. Denna rapport är beställd av Kommunstyrelsen.
Utredningen visar att rektorerna inte upplever budgetprocessen tydlig och
förståelig. Utgångspunkten i detta arbete har varit det förslag till
anslagsram för Utbildningsnämnden som finns i MBB 2021 – 23. Ett annat
viktigt perspektiv i arbetet med den reviderade resursfördelningen har varit
att tydliggöra huvudmannens ansvar och att Oxelösund har en likvärdig
skola.
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Mot bakgrund av detta har Utbildningsförvaltningen och ekonomienheten
tillsammans arbetat igenom resursfördelningen samt sett över ersättningen
till extern verksamhet inför 2021. Uppdraget har tydliggjorts utifrån bland
annat timplan, behörighet, lärare, undervisningsgrupper, ersättning för
sjuklönekostnader och kompetensutveckling. Även tilldelning av
ledningsstöd, administration, skolbibliotek och vaktmästare har tagits med
och tydliggjorts i ersättningen. När det gäller socioekonomisk tilldelning
föreslås svenska som andraspråk, modersmål och studiehandledning ingå i
denna tilldelning från och med 2021.
Inom förskolan kommer alla barn från och med 1 januari 2021 att finnas i
samma verksamhetssystem när det gäller placering och taxa, för att
tydliggöra likvärdigheten. Denna tilldelning skapar förutsättning för
huvudmannen att ta ansvar för att veta vad resursen ska användas till och
veta vilka förutsättningar enheterna har fått i sin budget. Inom den
tilldelningen har rektor sedan ansvar att fördela utifrån det specifika
behovet på enheten.
Dessutom kommer varje rektor och förskolechef att få ett tydligt verktyg för
att kunna förstå och arbeta med sin egen budget. Uppföljningen kommer
sedan att utgå från uppställningen i detta verktyg.
Barn- och elevpeng
I tabellen nedan finns de beloppen som är beräknande för 2021.
Ålder

Kr/år

Kr/mån

Förskola

1–3 år

136 895

11 408

Förskola

4–5 år

94 739

7 895

Förskoleklass

52 280

4 357

Åk 1–3

71 128

5 927

Åk 4–6

76 095

6 341

Åk 7–9

77 732

6 478

Särskola F-6

326 298

27 191

Särskola 7–9

374 043

31 170

32 880

2 740

130 027

10 836

Fritidshem
Gymnasieskola
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Beloppen för barn- och elevpeng skapar förutsättningar för
verksamheter enligt följande:
Förskola
Bemanning är uträknad utifrån två förskollärare och en barnskötare per
barngrupp med i snitt 18 barn. Övrig personal såsom rektor, ledningsstöd,
administrativt stöd, specialpedagog, vaktmästare samt övrig personal som
har direkt koppling till förskolan är även medräknad i beloppet. Ersättning
för kost, läromedel och digitala verktyg ingår samt övriga omkostnader.
Avräkning av antalet barn och vistelsetid (15 timmar) görs två gånger
under innevarande år.

Grundskola
Barn- och elevpeng för de olika årskurserna är en beräkning som styrs av
Skolverkets timplan, klasstorlek och elevhälsa. Här ingår också alla andra
professioner som har direkt koppling till grundskola och undervisning.
Ersättning för kost, läromedel och digitala verktyg per elev är medräknat i
beloppet. I beloppet ingår rektor, ledningsstöd, lärare, pedagogisk personal,
specialpedagog, administrativt stöd, skolbibliotek samt övriga omkostnader.
Klasstorlek i genomsnitt grundskola
Förskoleklass
15 elever
Åk 1–3
18 elever
Åk 4–6
20 elever
Åk 7–9
22 elever

Fritidshem
Bemanning med 0,75 % fritidspedagog och 0,25 % barnskötare per
barngrupp med i snitt 20 barn. Övrig personal såsom rektor samt
administrativt stöd. Ersättning för kost, pedagogiskt material och digitala
verktyg och övriga omkostnader finns medräknat i beloppet.

Gymnasium
Barn- och elevpeng är beräknad som en snittkostnad utifrån de verkliga
kostnaderna per elev. I kostnaden ryms antagnings kansli, elevresor samt
inackorderingsbidrag.
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Övrigt
Avräkning av antalet barn och elever och justering av tilldelning enligt
Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng görs minst tre gånger under
budgetåret.
När utbildningsnämnden i sin tur fördelar den ekonomiska ramen till
rektorer för förskola, grundskola och fritidshem, är budgettilldelningen både
volym och anslagsfinansierad. Den volymbaserade delen baseras på
respektives enhets barn och elevantal, prognostiserad på årsbasis, samt
utifrån framräknad barn- och elevpeng.
Den anslagsfinansierade delen avser budget för kostnader för bland annat
hyra, städ och tilläggsbelopp för barn och elever med extraordinära behov
av särskilt stöd. År 2021 är tilläggsbeloppet ett fast belopp som baseras på
antal barn och elever och utbetalas som ett anslag under året för de interna
verksamheterna. För de externa aktörerna fördelas tilläggsbeloppet utifrån
ansökan.
Huvudmannen har säkerställt att på dessa medel är det möjligt till att
organisera förskola och skola utifrån skolans uppdrag. Rektorer ges på
detta sätt ekonomiska förutsättningar för uppdraget för respektive enhet.
Hur resurserna fördelas inom respektive enhet är rektors ansvar och
fördelningen varierar utifrån lokala behov och förutsättningar.
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Kommunstyrelsen

Försäljning av aktier i Bixia AB
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna försäljning av Oxelö Energi AB:s samtliga aktier i Bixia AB
2. Oxelö Energi AB skall så snart försäljningen av aktier i Bixia AB är avslutad,
återkomma till Kommunfullmäktige med en slutlig rapport av affären.

2. Sammanfattning
Bixia AB har historiskt haft närmare tio delägare där Tekniska verken i Linköping AB
(Tekniska verken) under hela perioden varit huvuddelägare med en ägarandel som
överstigit 50 %. Nu är Tekniska verken intresserad av att förvärva samtliga aktier i Bixia
AB. Några delägare har valt att sälja sina andelar till Tekniska verken, de senaste
affärerna gjordes upp på en prisnivå som ligger i nivå med Bixias substansvärde
(Borgholm 2019, Bjäre/Södra Halland 2015).
Oxelö Energi har varit delägare sedan 1998 då elhandelsverksamheten bedömdes vara
för svår och riskfylld för ett litet energibolag.
Tekniska verken har kommit med ett erbjudande om att förvärva samtliga delägares aktier
och en förutsättning för erbjudandet är att samtliga delägare säljer sitt innehav.
För Oxelö Energi del bedöms detta som rätt läge att sälja då elhandelsverksamheten går
in i ny fas med ökad konkurrens och mindre marginaler, vilket ställer större krav ur ett
ägarperspektiv.
Ägarna till Bixia AB har kommit överens o m att värdet på bolaget sätts utifrån en
substansvärdering av Bixia AB. Det finns två preliminära värderingar av Bixia AB som är
gjorda per 2019-12-31 och 2020-08-31.
Prel. substansvärde på
Bixia AB

2019-12-31

2020-08-31

Värde

484 919 tkr

482 518

Den slutliga beräkningen av köpeskillingen i denna affär sker med årsbokslutet 2020 som
grund. Det innebär att den slutliga värderingen och avslut av affären sker efter årsskiftet
2020/21. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Oxelö Energi AB så snart affären är
avslutad skall återkomma till kommunfullmäktige med en slutlig rapport av affären.
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Det preliminära värdet på Oxelö energis aktier i Bixia AB är 14 497 tkr. Det bokförda
värdet på dessa aktier är 1 200 tkr. Mellan Oxelö Energi AB och Bixia AB finns inga
ytterligare förpliktelser förutom det framtida avtalet kring kundcentertjänster.
Efter försäljning av aktierna kommer Oxelö Energi AB fortsätta sälja kundcentertjänster
avseende elhandel till Bixia AB genom att Oxelö Energi AB fortsätter vara Bixias lokala
representant. Parallellt med försäljningen av aktierna formuleras ett avtal för dessa
tjänster. Oxelö Energi AB kommer genom avtalet erhålla en ersättning för denna tjänst
relaterat till antalet lokala elavtal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-06
Underlag från Kustbostäder i Oxelösund AB
Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Oxelö Energi (FK)
Controller (FÅ)

Magnus Petersson
Ekonomichef

Värdering av Bixia AB inför eventuellt utköp av övriga delägare
Bakgrund
Bixia AB har historiskt haft närmare tio delägare där Tekniska verken under hela
perioden varit huvuddelägare med en ägarandel som överstigit 50 %. Tekniska verken är
intresserad av att förvärva samtliga aktier i Bixia AB. Några delägare har valt att sälja sina
andelar till Tekniska verken, de senaste affärerna gjordes upp på en prisnivå som ligger i
nivå med Bixias substansvärde (Borgholm 2019, Bjäre/Södra Halland 2015).

Uppdraget
Ta fram beräkningar av Bixia ABs substansvärde och underlag till pris för respektive
delägares andelar i Bixia. Presentera hur Tekniska verken och Tekniska verken-koncernen
påverkas av en eventuell affär baserat på framräknat pris/substansvärde.

Beräkningar
Substansvärde
Substansvärdet utgörs av ett företags egna kapital med tillägg för obeskattade reserver
efter belastning av inkomstskatt. Nedan redovisas Bixia ABs substansvärde vid senaste
reviderade bokslut (2019-12-31) efter hänsyn till under 2020 utbetald utdelning. Som
jämförelse redovisas substansvärdet per senaste månadsbokslut 2020-08-31.

Substansvärde (tkr) 2019-12-31 (efter hänsyn till beslutad utdelning)
tkr
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital efter utdelning
Periodiseringsfond -2018
Periodiseringsfond 2019
Överavskrivningar

Värde
Substansvärde
114 484
114 484
330 665
330 665
39 101
30 499
10 790
8 567
886
703
484 919

Substansvärde (tkr) 2020-08-31
Kapitaldel
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital efter utdelning
Periodiseringsfond -2018
Periodiseringsfond 2019
Överavskrivningar

Värde
Substansvärde
114 484
114 484
328 264
328 264
39 101
30 499
10 790
8 567
886
703
482 518

Som framgår nedan består substansvärdet främst av eget kapital, till övervägande del
fritt eget kapital (i princip samma fördelning för 2019-12-31 som för 2020-08-31).

Pris för respektive delägares aktier
Nedan framgår substansvärdet per 2020-08-31 fördelat på respektive ägare efter
ägarandel samt vad som skulle bli värdet (priset) på aktierna om de säljs efter samma
uppräkning som vid utköpet av Södra Halland och Bjäre Kraft (substansvärde +1,78 %):

TvAB
MSE
Oxelö
Nässjö
Sandviken
Alvesta

Aktier
298 130
34 883
11 629
23 190
20 033
6 083
393 948

%
Substansv (tkr) Värde aktier (tkr)
75,68%
365 158
371 657
8,85%
42 726
43 486
2,95%
14 244
14 497
5,89%
28 404
28 909
5,09%
24 537
24 974
1,54%
7 451
7 583
100,00%
482 518
491 107
Kr / aktie

1 225

1 247

Priser i tidigare affärer i förhållande till substansvärdet
2015 VEAB
2015 Södra Halland och Bjäre Kraft
2019 Borgholm

-36,83%
+1,78%
-13,22%

Värderingen av VEABs aktier fastställdes efter skiljedom. Samma värderingsprinciper
användes när Bjäre Kraft och Södra Halland sålde sina aktier. Den stora avvikelsen mellan

värderingen av VEABs aktier och det då aktuella substansvärdet förklaras av den långa
tid som försäljningsprocessen tog. Skillnaden mellan värderingen av Borgholms aktier
och det då aktuella substansvärdet förklaras också av att substansvärdet ökade från den
tidpunkt då Borgholm angav ett pris för sina aktier och fram till dess affären gjordes.

Konsekvenser för Tekniska verken-koncernen
Ett utköp av övriga delägare till ett pris som motsvarar Bixias substansvärde +1,78 % får
följande konsekvenser för TvAB och Tv-koncernen:
Värde aktier (tkr)
* TvABs utköp av övriga delägares innehav:
119 449
Summa köpeskilling som TvAB ska erlägga:
119 449
* Avgår därav koncernintern betalning (MSE)
-43 486
Summa köpeskilling för Tv-konc att erlägga:
75 963
Bixia är idag ett fullt konsoliderat koncernbolag inom Tekniska verken-koncernen. Ett
eventuellt pris som överstiger substansvärdet redovisas enligt (K3) direkt mot eget
kapital. Detsamma gäller om priset understiger substansvärdet, ett sådant pris kan dock
väcka fråga om nedskrivning av TvABs redan befintliga innehav vilket påverkar TvAB:s
resultat och möjligen även Bixias/Tv-koncernens resultat.
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