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Årshjul BU:  
 

- Enkätresultat föräldrars uppfattning av fritidshem.  
- Sammanställning incidenter 
- Plan mot diskriminering och kränkande behandling  

 

 

3



Enkät fritidshemmen

6,2 %
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Aktiviteter och lärande

10



11



12



13



Inflytande
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Övrigt
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Redovisning incidentrapporter höstterminen 
2021 
 

 
 
Redovisningen gäller för incidentrapporter inkomna mellan 18 augusti och 22 december 
2021, i redovisningen berörs samtliga skolor inom Boxholms kommun.  
Jämfört med redovisningen från höstterminen 2020 så har vi nu fler rapporterade incidenter, 
hösten 2020 hade vi 58 stycken jämfört med denna höst då vi totalt har 65 stycken. Värt att 
anmärka är att det i hög utsträckning är samma grupp lärare som står för majoriteten av 
incidentrapporterna och att dessa då berör elever i deras klasser. 
Troligt är att det förekommer kränkningar även i andra klasser och elevgrupper men att 
incidentrapportering av någon anledning inte görs.  
 
På Stenbockskolan lågstadium har de flesta av höstens incidenter rapporterats in, där ser vi 
även en ökning jämfört med tidigare höst. En ny elevgrupp lyser särskilt i statistiken för 
lågstadiet och det är nuvarande årskurs 1, en grupp som inte utmärkte sig i statistiken under 
förskoleklass. På mellanstadiet är det främst årskurs 4 som representeras i 
incidentrapporteringen, denna elevgrupp var väl representerad i incidentrapporteringen 
även under årskurs 2 och 3.   
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På högstadiet står årskurs 8 för de flesta incidentrapporterna, tyvärr en trend som vi såg 
även förra hösten när de gick i årskurs 7. På Åsboskola har vi få incidenter jämfört med 
Stenbockskolan och där finns inga rapporter berörande lågstadieelever.   
 
 
 
Hösten 2020 hade vi tagit fram en ny blankett för att underlätta såväl hantering av 
incidenter som efterarbetet med statisk. Sedan dess har vi i kommunen upphandlat ett nytt 
journalsystem, en fördel med det nya systemet är att incidentrapporteringen nu går direkt in 
i journalsystemet och att dokumentation och viss hantering kan skötas digitalt.  
En utvecklingspunkt är att den blankett och arbetsgång som vi arbetade fram 2020 inte 
längre fungerar med det nya systemet, det har förkommit problem med att fylla i blanketten 
på grund av hur den blev när den formaterades om för att passa det nya systemet. Detta har 
inneburit att personalen gjort på olika sätt när de fyllt i information om incidenter, vilket kan 
ses som en förklaring till att statistiken har varit svårare att ta fram.   
 
 
 

 

 
Likt tidigare statistik är pojkar mer frekvent förekommande i de rapporter som inkommer, 
pojkar har på något sätt varit involverade i alla incidentrapporter förutom 1, där en flicka 
ensam förkommer, resterande incidentrapporter som innefattar flickor infattar också pojkar.  
Vid tidigare genomgångar av incidentrapporter har personalgrupperna resonerat kring att 
pojkar och flickor gör konflikt på olika sätt och att flickor då tänks agera mer ”under radarn”. 
Pojkar tänks då som motsatts göra konflikt på ett tydligare och mer uppenbart sätt vilket då 
ses som en förklaring till varför fler pojkar förekommer i incidentrapporteringen. 
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Fysiskt våld fortsätter att vara den vanligaste formen av kränkning som rapporteras in, vi kan 
se att det främst förekommer bland våra yngre elever för att sedan avta med åldern.  
Våldet som förekommit har varit bland annat slag, sparkar, knuffar, spottande och omkull 
läggning.  
Hot om våld och muntliga kränkningar förekommer mindre frekvent i rapporterna men ofta i 
samma rapporter som berör fysiskt våld, antingen har konflikten börjat muntligt och 
övergått i fysiskt våld eller så har hot om grövre våld uttryckts i samband med våld.  
Andra former av kränkningar har även denna termin bland annat berört kränkande 
fotografering och spridning av barnpornografiska bilder. Frågan kring skolans rutiner kring 
polisanmälan vid brott som begås mellan elever har återigen varit aktuell.  
 
Siffrorna visar på att våra elevers arbetsmiljö, särskilt i vissa stadier, kan upplevas som 
otrygg, en otrygg arbetsmiljö kan ses ha påverkan på såväl mående, närvaro och 
studieresultat. Det finns ett förbättringsarbete att göra som med bland annat skulle kunna 
innebära riktade insatser på Stenbockskolan lågstadium samt ett fortsatt och mer aktivt 
arbete och medvetandegörande kring sociala medier och digitala brott på samtliga skolor.  
 

Det har förekommit att personal bedömt att elev blivit utsatt för kränkningen som direkt 
följd av elevens koppling till vis diskrimineringsgrund, exempelvis att eleven upprepat blir 
utsatt för olika former av kränkningar och detta upplevs ha en koppling till elevs 
funktionsnedsättning eller etniska tillhörighet.    
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Konflikthantering och dokumentation av hantering är det område som ser ut att ha 
påverkats mest utav de problem som uppstått i och med omställningen till det nya systemet, 
främst på så sätt att det har saknats data i flera incidentrapporter.  
I den data som finns ser det ut som att vi inte pratar med samtliga elever som förekommit i 
incidentrapporten, vi har sällan medlande samtal gemensamt med eleverna som varit i 
konflikt och vårdnadshavare får inte alltid information om att deras barn varit involverad i en 
incident på skolan.  
Tidigare har vi även kunnat följa hur vi arbetat vidare med incidenten, genom anpassningar i 
miljön kring eleverna, uppföljande samtal och kontakt med andra myndigheter, vilket har 
varit svårt att ta fram data på för denna termin även om vi vet att sådana åtgärder gjorts 
även nu.  
Information till berörd personal har likt tidigare främst handlat om att klasslärare har 
informerat varandra om elever från olika klasser varit involverade samt att elevassistenter 
informerat klasslärare om de hanterat en konflikt som uppstått. Förra hösten framfördes 
önskemål från fritidspersonalen om att de skulle få information om ifall elever som kom till 
fritids efter skolan hade varit involverade i konflikter under dagen. Detta för att de bättre 
skulle kunna bemöta eleverna och förebygga ytterligare konflikter, detta kan vara bra att 
påminna berörd personal om.   
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Incidentrapporter Stenbockskolan Lågstadium 
 

 
På Boxholms kommuns lågstadieskola har det under hösten 2021 rapporterats in totalt 32st 
kränkningsärenden.  
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Fysiskt våld har handlat om skallning, knytnävslag, tramp på hand, struptag, omkull läggning, spark, 
knuff, kasta föremål på annan, dra i hår, knä i ansikte/över hals, Böja fingrar bakåt, spotta på. 
Det har förkommit kränkning som berört diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet.  

 
 

 

 

Pojkar

Pojke-Flicka

Grupp

0

5

10

15

20

Inblandade

Pojkar Pojke-Flicka Grupp

Inblandade

0

5

10

15

Måndag Tisdag onsdag Torsdag Fredag

Dag

22



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parketten
Fotbollsväggen

Klassrum
Skolgård

omklädningsrum
Kapprum

Solrosen

0

5

10

15

Parketten Fotbollsväggen Klassrum Skolgård omklädningsrum Kapprum Solrosen

Incidentplats

Enskillt samtal

Gemmensamt samtal

Information 
vårdnadshavare

Information berörd 
personal

0

5

10

15

20

25

Enskillt samtal Gemmensamt samtal Information vårdnadshavare Information berörd personal

Dokumenterade åtgärder

23



 

Incidentrapporter Stenbockskolan mellanstadium 
 

 
 

 

Fysiskt våld har främst handlat om slag, sparkar och nedläggningar  
På mellanstadiet har det förekommit kränkningar som också berört diskrimineringsgrunderna kön, 
Könsöverskridande identitet eller uttryck samt etnisk tillhörighet.  
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Incidentrapporter Åsboskola 
 

 
 
På Åsboskola har det under hösten inkommit 6 stycken incidentrapporter. 
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Fysiskt våld har handlat om slag, sparkar och våld med tillhygge.  
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Incidentrapporter Stenbockskolan högstadium 

 

 
12 st totalt 
 

 
Fysiskt våld har inneburit sparkar, slag, struptag och dra i kläder. På högstadiet har det förekommit 
tre kränkningar som berört diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning.  
Annan form av kränkning har bland annat inneburit att elever blivit fotograferade i omklädningsrum 
och att dessa bilder sedan skickats till andra elever.  
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Plan mot diskriminering 
och 

kränkande behandling 
för förskolorna i Boxholms kommun 
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__________________________________________________________________________________ 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 
Boxholms kommuns förskolor  1 

Innehållsförteckning 

 

Vår vision                                                                                                                sid. 2 

 

                                                                                               

                                                                                        

Bakgrund                                                                                                                 sid. 2 

  

Vad säger lagarna?                                                                                                  sid. 3-4 

 Diskrimineringslagen 

 Skollagen 

 Läroplan för förskolan 

Definitioner                                                                                                             sid. 5-6     

 Kränkande behandling                                           

 Trakasserier 

 Annan kränkande behandling 

 Diskriminering (direkt och indirekt) 

 

Till dig som vårdnadshavare/nära vuxen                                                                sid. 6   

 

Kartläggningsmetoder                                                                                             sid. 7 

 

Utredning vid kränkande behandling och diskriminering                                       sid. 8                 

 åtgärder när barn kränker barn 

 åtgärder när vuxna kränker/diskriminerar barn 

 

Trygghetsteam  (respons på inkomna incidentrapporter)                                       sid. 8                                                                                                

 

Delgivning av planen                                                                                              sid. 9 

 

Uppföljning och utvärdering av planen                                                                  sid. 9 

 

Ansvarig för denna plan                                                                                         sid. 9 

 

Bilagor                                                                                                   

 Mall för likabehandlingsarbetet                                                              bilaga 1    

 Förslag på frågor till Trygghetsvandring                  bilaga 2
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__________________________________________________________________________________ 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 
Boxholms kommuns förskolor  2 

 

Vår Vision 

 

Vi ska arbeta efter barnens olika erfarenheter, behov och intressen samt beakta 

vårdnadshavarnas synpunkter på vår verksamhet. 

 

Ansvarig  

Ansvarig för denna plan är förskolans rektor Anna Örtlund Frimodig. 

Bakgrund 

 

I april 2006 trädde lagen mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever i kraft. Då fick förskolor och skolor en skärpt skyldighet att arbeta aktivt för att 

förebygga diskriminering och kränkningar av barn och elever. 

 

I januari 2017 ändrades diskrimineringslagens bestämmelser, vilket innebär ökat ansvar för att 

förebygga diskriminering och arbeta för barns lika rättigheter och möjligheter. Alla delar av 

det fortlöpande arbetet ska dokumenteras kontinuerligt. 

 

Likabehandlingsarbetet handlar om barns mänskliga rättigheter, om att förverkliga FN:s 

barnkonvention i förskolan. Vi ska skapa en förskolemiljö som är fri från diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling. Förskolan ska skapa en pedagogisk miljö där barn kan 

bredda sina erfarenheter och utveckla sina förmågor utan att bli hämmade av traditionella 

könsmönster. 

 

Likabehandling i förskolan innebär inte att alla barn ska behandlas lika, det innebär att alla 

barn ska ha samma möjligheter och rättigheter, oavsett om de omfattas av någon av de sju 

diskrimineringspunkterna; etisk tillhörighet, funktionshinder, kön, ålder, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet. 

 

En trygg miljö i förskolan är en förutsättning för att barn ska kunna utvecklas. 
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__________________________________________________________________________________ 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 
Boxholms kommuns förskolor  3 

Vad säger lagarna? 

 
Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 

20014:958) 1kap.1§ 

 

 

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 

ålder. 

 
Skollagen (SFS 2010:800) 1kap.5§ 

 

 

5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 

människor. 

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt 

motverka alla former av kränkande behandling. 

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

 
Läroplan för förskolan (Lpfö 18) 

 

Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i 

förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja 

alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom 

förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår 

gemensamma miljö. 

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 

män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. (Lpfö 18, s.5) 

 
 
 

Förskollärare ska ansvara för 

 

• att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde, 

• att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, 

• att aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till       

utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och  

• att utveckla normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.  

(Lpfö 18, sid 12) 
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__________________________________________________________________________________ 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 
Boxholms kommuns förskolor  4 

 

 

 

Arbetslaget ska 

 

•  visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen 

får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet, 

• samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande  

behandling, 

• medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet 

• stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut 

missförstånd, kompromissa och respektera varandra, 

• uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, 

• uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras 

uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggande värdena, och 

• samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med 

vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och 

samhällsmedlem. (Lpfö 18, s.13) 
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Vad står begreppen för? 

 
Kränkande behandling 

Är ett uppträdande som kränker en människas värdighet. Kränkningar kan vara 

 fysiska (slag, knuffar, rycka någon i håret) 

 verbala (retas, hot, svordomar, öknamn) 

 psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer) 

 texter och bilder (teckningar, lappar och fotografier) 

 

Lagen delar in kränkande behandling i trakasserier och annan kränkande behandling. 

 

Trakasserier  

En aktiv och medveten handling som kränker en person och som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna: 

 

1. Kön (att någon är flicka eller pojke) 

 

2. Könsöverskridande identitet eller uttryck (att någon inte identifierar sig som en flicka eller pojke, 

genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön)                                                                                                                                               

 

3. Etnisk tillhörighet (att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung, ras eller 

hudfärg) 

 

4. Religion eller annan trosuppfattning (en religiös, livsfilosofisk eller annan motsvarande livsåskådning) 

 

5. Funktionsnedsättning/hinder (varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar) 

 

6. Sexuell läggning (homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning) 

 

7. Ålder (hur gammal en person är) 

 

Både vuxna och barn kan göra sig skyldiga till trakasserier. Det är trakasserier även när ett barn kränks 

på grund av en vårdnadshavares sexuella läggning, funktionshinder med mera. 

 

Annan kränkande behandling 

Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker en persons värdighet men som inte har 

samband med någon diskrimineringsgrund. 

Både vuxna och barn kan göra sig skyldig till annan kränkande behandling. 
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Diskriminering  

Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att ett barn 

missgynnas i förskolan och det har en direkt koppling till diskrimineringsgrunderna.  

Man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Detta kallas indirekt diskriminering. Det 

sker när förskolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i 

praktiken missgynnar ett barn med ett visst kön, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt 

ålder. Om exempelvis alla barn serveras samma mat, diskriminerar förskolan indirekt barn som på 

grund av religiösa skäl behöver annan mat.  

 
           

 Gemensamt för all kränkande behandling är att den strider mot principen om alla människors 

lika värde. 

 En viktig utgångspunkt är att den enskildes upplevelse av kränkning, alltid måste tas på allvar. 

 Kränkningar kan utföras av en eller flera personer. 

 En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. 

 Kränkningar utförs av och drabbar både barn och vuxna. 

 

 

 

Till dig som vårdnadshavare/nära vuxen 

Vårdnadshavarna har också ett stort ansvar, om förskola och hem klart tar avstånd från kränkande 

behandling/diskriminering får detta en positiv inverkan på barnen. 

Om du misstänker att ditt eller någon annans barn utsätts för kränkande behandling/diskriminering av 

något annat barn, tala med den du har förtroende för i personalgruppen.  

Om du misstänker att en vuxen i förskolan kränker ditt eller någon annans barn, kontakta förskolans 

rektorer eller någon annan i personalgruppen på er förskola. 
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Kartläggningsmetoder 

 
Barnnivå 

Vi ska skapa enkla samtal med barnen och fånga upp om någon känner sig utanför eller utsätter någon 

annan för utanförskap. Vi kan även genomföra trygghetsvandringar ute och inomhus, för att på så sätt 

fånga upp var barnen känner sig mindre trygga.  Detta gör vi antingen i grupp eller i enskild intervju 

(se bilaga 2). 

 

Vårdandshavarnivå 

Vårdnadshavarna är de som bäst känner barnet och de har mycket kunskap som kan vara värdefull i 

arbetet med att skapa en bra miljö för barnet. Vid inskolning ser vi till att skapa en bra vardaglig 

kontakt och låter vårdnadshavarna förstå att vi gärna ser att de kommer med synpunkter och förslag, 

antingen via e-post eller lappar i en förslagslåda. 

 

Personalnivå 

Vid främjande arbete ser vi och stärker de positiva förutsättningarna för likabehandling i våra 

verksamheter. Det förebyggande arbetet syftar till att hindra risker för diskriminering, trakasserier eller 

kränkande behandling som finns i verksamheterna. Riskerna kartläggs med hjälp av fyrstegsmodellen 

(undersöka, analysera, åtgärda och utvärdera) på bilaga 1. 

All personal i förskolan skall 

 vara goda förebilder 

 arbeta efter gemensamt upprättade förhållningsregler i ”Handlingsplan för förskolan” 

 uppmuntra positivt beteende 

 ha en god uppsikt över de utrymmen barnen vistas i 

 göra miljön tillgänglig för alla barn 

 arbeta för att stärka barnens självkänsla, självförtroende och självtillit 

 arbeta för att barnen och barn/vuxna respekterar varandra 

 genomföra kontinuerliga observationer av barnen och barngruppen 

 

I Boxholms kommun ska varje förskola systematiskt utarbeta tydliga mål och konkreta åtgärder för att 

motverka kränkande behandling/diskriminering i den egna verksamheten.  

 

Vi misstanke om diskriminering eller kränkande behandling ska lämpliga åtgärder vidtas som 

dokumenteras samt utvärderas för att förhindra upprepning. Enligt skollagen måste all personal i 

förskolan anmäla till rektor när de fått kännedom om att barn anser sig ha blivit kränkt eller 

diskriminerat.  

Rektor måste meddela kommunstyrelsens arbetsutskott om både misstänkta och  

upplevda kränkningar/diskrimineringar. 
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Utredning vid diskriminering och kränkande behandling 

Om vi misstänker att någon diskrimineras eller utsätts för kränkande behandling kan ”hur”-frågor vara 

ett stöd i samtal med barnet: 

 Hur kände du dig? 

 Hur tänkte du? 

 Hur tror du att den andre kände sig? 

 Hur skulle du vilja att det var? 

 Hur kunde du ha gjort? 

 

Åtgärder när barn kränker barn 

 uppmärksamma och prata med barnen om vad som hänt (”hur”-frågorna) 

 visa att beteendet är oacceptabelt 

 diskutera i arbetslaget om hur alla har uppfattat situationen 

 observera och dokumentera (skriv incidentrapport som finns på Boxholms kommuns 

intranät under Blanketter) 

 informera vårdnadshavare när det känns angeläget. Vi diskuterar med vårdnadshavare om hur 

vi kan arbeta för att förhindra att det händer igen. Tid för uppföljning bokas in. (dokumenteras 

på incidentrapporten) 

 om det uppkommer problem som inte går att lösas tillsammans med vårdnadshavare och barn 

på förskolan, kontaktar vi rektor för förskolan. 

 
ansvarig: berörd personal 

 

 

Åtgärder när vuxna kränker/diskriminerar barn 

 reagera och säg ifrån när någon vuxen uppträder kränkande mot ett/flera barn 

 ifrågasätt beteendet 

 för aldrig känsliga diskussioner mellan vuxna då barn är närvarande 

 observera och dokumentera (skriv incidentrapport som finns på Boxholms kommuns 

intranät under Blanketter) 

 kontakta rektor som i sin tur får vidta lämpliga åtgärder 

 
ansvarig: berörd personal samt rektor 

 

Trygghetsteam 

 
Trygghetsteamet träffas i mars, juni, september och december varje år för att läsa och ge respons på 

inkomna incidentrapporter. 

 
ansvarig: rektor 
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Delgivning av planen 

Planen visas vid inskolningen av nya barn men även vid andra tillfällen, t. ex vid utvecklingssamtal, 

informeras vårdnadshavarna om den. 

De har möjlighet att påverka planens innehåll inför kommande revidering och den finns uppsatt på 

avdelningarnas anslagstavlor samt på Boxholms kommuns hemsida under Barn & utbildning. 

 

 

Uppföljning och utvärdering 

Planen uppföljs och utvärderas kontinuerligt i arbetslagen.  

 

Ansvarig  

Ansvarig för denna plan är förskolans rektor Anna Örtlund Frimodig. 
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                                                                                                                  Bilaga 1 

 
Likvärdiga villkor på (förskolans/avdelningens namn, datum) 

 

 

1. Undersök samtliga diskrimineringsgrunder 

Var/när finns risk för diskriminering/kränkande behandling i vår verksamhet? (Ej det enskilda barnet) 

Faktiska hinder? Vilka attityder, normer och strukturer finns?  

 

2. Analysera orsaker 

Analysera orsakerna till upptäckta hinder och risker. Varför ser det ur som det gör? Vad behöver 

förändras? Vilka mål har vi på kort respektive lång sikt? 

 

3. Genomför åtgärder 

Vilka konkreta åtgärder ska vidtas? Vem ansvarar för planerade insatser? När ska åtgärderna följas 

upp? 

 

4. Följa upp och utvärdera 

Undersökningen, analysen och åtgärderna följs upp och utvärderas. Hur har de kort- och långsiktiga 

målen uppfyllts?  
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                                                                                                                                         Bilaga 2 

TRYGGHETSVANDRING! 

                 Hur känns det för……… att vara i/på……..? 

Sovrummet                                  

Kommentar:______________________________________________________              

 

 

Lilla rummet                                

Kommentar:______________________________________________________ 

 

 

Toaletten                                     

Kommentar:______________________________________________________ 

 

 

Stora lekrummet                        

Kommentar:______________________________________________________ 
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Hörnrummet                              

Kommentar:______________________________________________________ 

 

 

Tamburen                                   

Kommentar:______________________________________________________ 

 

 

Ute                                                  

Kommentar:______________________________________________        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn:________________________________________________________________ 

 

Datum:______________________________________________________________                                                                         
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24 inskickade incidentrapporter år 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Fysiskt våld Andra former av kränkning t ex utfrysning Hotad om våld Muntlig kränkning

Typ av händelse

Samtal med de inblandade Vårdnadshavare meddelad Övrig aktuell personal informerad

Åtgärder som vidtagits
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Hur arbetar förskolan med incidentrapporter? 

 

Pedagoger skriver 
incidentrapport 

som skickas
till rektor 

Trygghetsteamet, 
rekor/bitr.rektorer 
träffas 4 ggr/år för 
att arbeta vidare 

med 
incidentrapporterna 

och ge repons till 
berörd 

förskola/avdelning

Incidentrapporterna 
kan ligga till grund 
för vidare kontakt 

med spec.ped. eller 
särskilda insatser 

för grupp eller 
enskilt barn.
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-01-25 KS 2022/24 608 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Conny Oskarsson Kommunstyrelsen 
 Skolchef 

+46706689597  
conny.oskarsson@boxholm.se 

 

   

Läsårstider för elever läsåret 2022-2023  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Läsårstider för elever gällande läsåret 2022/2023 ska fastställas. 
 
Läsårets längd regleras i Skolförordningen (2011:185) 3 kap, paragraf 2 och 3: 
 
”Läsåret ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lov-
dagar får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret  
ska börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och vårterminens början och 
slut beslutas av huvudmannen”. 
 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
att fastställa läsårstider för 2022/2023 enligt följande: 
 
Höstterminen 2022 2022-08-17—12-20  85 dagar 
 
Vårterminen 2023 2023-01-09—06-15  98 dagar 
 
Studiedagar   -  5 dagar 
 
Totalt antal skoldagar  178 dagar 
 
Lovdagar  2022-10-31—11-04     5 dagar 
   2023-02-20—24     5 dagar 
   2023-04-11—14     4 dagar 
   2023-05-19         1 dag 
   2023-06-05     1 dag 
 
 

Finansiering 
Här skrivs den text som skall återvinnas till protokoll 
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 2 (2) 
  
  
 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
att fastställa läsårstider för 2022/2023 enligt följande: 
 
Höstterminen 2022 2022-08-17—12-20  85 dagar 
 
Vårterminen 2023 2023-01-09—06-15  98 dagar 
 
Studiedagar   -  5 dagar 
 
Totalt antal skoldagar  178 dagar 
 
Lovdagar  2022-10-31—11-04     5 dagar 
   2023-02-20—24     5 dagar 
   2023-04-11—14     4 dagar 
   2023-05-19         1 dag 
   2023-06-05     1 dag 
 
 

Beslutsunderlag 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
 

Beslutet expedieras till 
Rektorer 
 
 
 
Linda Hammarström 
Socialchef
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-02-08 2022/41  

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Carin Petersson KS 
 Ekonomichef 

Tfn 0142-895 30 
e-post: carin.petersson@boxholm.se 

 

   

Bokslutsrapport 2021 

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Årsbokslutet för år 2021 är nu klart. Granskning kommer att ske av sakkunnig 
revisor i början av mars varför årsbokslutet fortfarande är preliminärt. 
Koncernredovisning kommer att ske när koncernbolagen har reviderats. 
Årsredovisningen kommer att färdigställas till kommunstyrelsens möte den 22 mars.  
 
Som information har en bokslutsrapport 2021 tagits fram se bilaga 1. 
 
Det preliminära bokslutet för 2021 visar ett positivt resultat på 1 669 tkr. Resultatet 
är 0,5% av skatter och bidrag vilket innebär att resultatkravet nås.  
Jämfört med budget avviker resultatet negativt med minus 614 tkr. 
Jämför med helårsprognosen 08 avviker resultatet positivt med plus 6 100 tkr. 
Mer detaljerad analys finns i bokslutsrapporten 2021. 
 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att godkänna informationen om preliminärt årsbokslut 2021 och bokslutsrapport. 
 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Bokslutsrapport 2021 
 
 

Beslutet expedieras till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
 
 
 
Carin Petersson 
Ekonomichef
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Boxholms kommun – Bokslutsrapport 2021        

BOKSLUTSRAPPORT 2021 
 
Årsredovisningen för verksamhetsår 2021 är under sammanställning. Revision av årsbokslut 
och årsredovisning kommer att äga rum i början av mars vilket kommer att presenteras på 
Kommunstyrelsens sammanträde i mars. Denna bokslutsrapport är en information och ska 
ses som ett preliminärt resultat och kommentarer för år 2021.  
I samband med revision av sakkunniga revisorer kan eventuella korrigeringar tillkomma.  
 

EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS 
 
Årets preliminära resultat visar ett överskott på 1 669 tkr. Resultatet innehåller framförallt två 
engångsposter, dels nettoöverskott från försäljning av aktieinnehavet i Vökby och dels en 
extra pensionsavsättning (rättning av för låg avsättning tidigare år). Justeras resultatet med 
de två posterna har Boxholms kommun ett resultat på 5 380 tkr under 2021.   
 

 
 
Därutöver innehåller resultatet andra poster som faller ut både högre och lägre än tidigare år.  
Ett exempel är kostnaden för placeringar inom IFO som ökat kraftigt under 2021 och ligger 
cirka 4 500 tkr över snittet från tidigare år. Ett annat intäktsexempel är anslutningsavgifter för 
fiber som fakturerats ut under 2021 (för både 2020 och 2021) till ett belopp av 2 900 mkr. 
Kostnader för försörjningsstöd som mer än dubblerades mellan 2019 och 2020 ligger kvar på 
samma nivå som 2020. Covidpåverkan på resultatet är svår att värdera då endast bidrag 
(4 200 tkr) och materialkostnader (800 tkr) särredovisats. Ökat behov av resurser till följd av 
den fortsatta pandemin under 2021 har inte kunnat fångas i ekonomisystemet. Även tidigare 
år innehåller en varierad nivå på vissa kostnader och intäkter, t.ex. exploateringsintäkter, 
vilket påverkat respektive års resultat. Med det sagt är det svårt att ta fram ett jämförbart 
resultat som är exakt jämförbart med tidigare år.  
 
Resultatavvikelse mot prognos 
När årsprognosen gjordes i samband med delårsrapport 08 visade prognosen ett resultat på 
minus 4 431 tkr. Resultatet har förbättrats med 6 100 tkr varav nämnderna/förvaltningarna 
står för en förbättring med 3 102 tkr och finansieringen med 2 998 tkr. Inom förvaltningarna 
är det framförallt intäkterna som förbättrats jämfört med prognosen, vi har lyckats erhålla 
riktade statsbidrag i högre omfattning än i prognosen och fakturerat anslutningsavgifter för 
fiber. Personalkostnaderna blev lägre än prognosticerat medan övriga kostnader, bland 
annat för placeringar och skolskjutsar blev högre. Inom finansieringen är det framförallt högre 
skatteintäkter än prognosticerat som påverkar.  
 
Avvikelserna per nämnd/förvaltning visas i slutet av bokslutsrapporten.  

Rapporterat resultat 1 669       

Engångsjustering pension 4 500       

Eo Intäkt försäljning finansiella tillgångar 789-          

"Justerat resultat" 5 380       
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Resultatavvikelse mot budget 
För 2021 budgeterades ett totalresultat på 2 283 tkr. Utfallet blev 1669 tkr vilket till slut 
innebär en mindre total avvikelse på 614 tkr, där nämnderna/förvaltningarna står för -4 895 
tkr och finansieringen för +4 281 tkr. Går man ned på nämnd/förvaltningsnivå är avvikelserna 
stora, där framförallt IFO sticker ut med betydligt högre kostnader för placeringar än 
budgeterat. Finansieringens positiva avvikelse består av högre skatteintäkter, lägre 
statsbidrag p.g.a. omföring till IFO samt högre pensionskostnader. Intäkterna i utfall ligger på 
en betydligt högre nivå, så även kostnaderna. 
 

 
 
 
Utförliga kommentarer för respektive nämnd/förvaltning finns i slutet av bokslutsrapporten 
och kommer att gå att läsa i kommande årsredovisning.  
 
 
 

 

Prognos -4 331 

Intäkter-fiberanslutningar 2 900

Riktade statsbidrag 4 600

Köp huvudverks (bla placeringar) -1 500 

Personalkostnader 2 500

Transporter (ffa skolskjutsar) -1 200 

Övriga kostnader* -3 300 

Skatter 2 000

Bokslut 2021 1 669
* övriga kostnader innehåller ett antal delar som summerat blir en avvikelse på 3 

300 tkr. Bland annat kostnader för anslutningar fiber, hyror, utbildning, 

förbrukningsmaterial

Budget 2021 2 883

Intäkter-fiberanslutningar 2 900

Riktade statsbidrag 10 000

Övriga intäkter -100 

Köp huvudverks (bla placeringar) -10 000 

Engångsjustering pension -4 700 

Personalkostnader 1 600

Transporter (ffa skolskjutsar) -2 000 

Övriga kostnader* -7 064 

Avskrivningar -700 

Skatter 9 000

Bidrag, fastighetsavgift -750 

Finansiellt netto, avyttring aktier 600

Bokslut 2021 1 669

* övriga kostnader innehåller ett antal delar som summerat blir en avvikelse på 7 064 

tkr. Bland annat kostnader för anslutningar fiber (utrustning, IT-kostnader), IT-drift, 

hyror, utbildning, förbrukningsmaterial
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Totalt utfall för nämnderna per kostnadsslag - preliminärt, tkr 

 
 
Utfall finansieringen per kostnadsslag – preliminärt 

 
 
Resultaträkning 2021 - preliminär 
Såväl intäkter som kostnader i verksamheten överstiger prognos och budget. 
Verksamhetens intäkter överstiger prognosen med 10% och budgeten med 24 % medan 
kostnaderna överstiger prognosen med 0,3 % och budgeten med 5 %. Sammantaget innebär 
det att verksamhetens nettokostnader avviker med 1 % bättre än prognos, men 2% sämre än 
budget. I jämförelse med året innan har intäkterna ökat med 4 % och kostnaderna ökat med 
7 %. Nettokostnaderna har ökat med 7 % jämfört med år 2020.  
 
Skatteintäkterna är högre än prognos och årets budget till följd ökat befolkningsunderlag. Det 
innebär också en ökning med 5 % mot föregående år. Högre skatteintäkter möts av 
minskade bidrag och utjämningar som avviker negativt med minus 3 % mot föregående år.  
 

 

Intäkter & kostnader

Bokslut 

2020

Budget 

2021

Prognos 

2021

Utfall  

Jan - Dec 

2021

Avvikelse 

mot 

budget, 

tkr

Avvikelse 

mot frg år, 

tkr

Avvikelse 

mot frg år, 

procent

Avvikelse 

mot 

prognos, 

tkr

Intäkter 61 071 53 429 60 343 68 946 15 516 7 875 12,9% 8 604

Lämnade bidrag, köp av 

verksamhet 64 942 64 803 72 468 73 253 -8 375 -8 310 -12,8% -785

Personalkostnader 225 337 235 263 240 280 237 823 -2 589 -12 487 -5,5% 2 457

Lokal & fastighetskostnader 37 173 37 397 38 164 39 012 -1 525 -1 870 -5,0% -848

Övriga kostnader 41 913 40 848 42 396 48 034 -7 145 -6 086 -14,5% -5 637

Kapitalkostnader 8 777 8 457 8 574 9 262 -805 -488 -5,6% -688

Summa nämnder 317 071 333 338 341 540 338 438 -4 895 -21 366 -6,7% 3 102

Intäkter & kostnader

Bokslut 

2020

Budget 

2021

Prognos 

2021

Bokslut 

2021

Avvikelse 

mot       

budget,                   

tkr

Avvikelse       

mot            

frg år,                

tkr

Avvikelse               

mot            

frg år, 

procent

Avvikelse 

mot 

prognos, 

tkr

Skatteintäkter 243 818 247 462 254 624 256 563 9 101 12 745 5% 1 939

Statsbidrag & utjämningar 79 214 76 334 73 441 73 441 -2 893 -5 773 -7% 0

Fastighetsavgift 15 809 18 929 18 197 18 327 -602 2 518 16% 130

Pensionskostnader -11 073 -8 721 -12 068 -11 611 -2 890 -538 -5% 457

Övriga personalkostnader 409 -56 -16 -208 -152 -617 151% -192

Finansnetto 2 747 2 611 1 762 1 763 -848 -984 -36% 1

Övriga kostnader & intäkter 806 62 1 856 1 893 1 831 1 087 -135% 37

Summa 331 730 336 621 337 796 340 168 3 547 8 438 3% 2 372

 Utfall 2021 Prognos  2021 Budget 2021 Utfall 2020

Avvikelse

mot prognos

Avvikelse

mot budget

Avvikelse

mot frg.år

Verksamhetens intäkter 66 767 60 946 53 630 64 105 5 821 13 137 2 662

Verksamhetens kostnader -407 583 -406 409 -388 138 -382 175 -1 174 -19 445 -25 408

Avskrivningar -7 488 -6 903 -6 986 -7 130 -585 -502 -358

Verksamhetens nettokostnader -348 304 -352 366 -341 494 -325 200 4 062 -6 810 -23 104

0

Skatteintäkter 256 563 254 624 247 462 243 818 1 939 9 101 12 745

Gen statsbidrag o utjämning 91 768 91 638 95 263 95 022 130 -3 495 -3 254

Verksamhetens resultat 27 -6 104 1 231 13 641 6 131 -1 204 -13 614

0

Finansiella intäkter 2 940 2 939 1 493 1 381 1 1 447 1 559

Finansiella kostnader -1 298 -1 266 -441 -363 -32 -857 -935

Resultat efter finansiella poster 1 669 -4 431 2 283 14 659 6 100 -614 -12 990

0

Årets resultat 1 669 -4 431 2 283 14 659 6 100 -614 -12 990
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Balansräkning 2021 - preliminär 
Balansomslutningen har ökat med 6 631 tkr, vilket motsvarar 3 %. De största ökningarna på 
tillgångssidan är ökning av materiella anläggningstillgångar med 7 550 tkr, där totala 
investeringar som gjorts under 2021 uppgår till 17 173 tkr. Dessa består framförallt av 
investeringar i fibernät 12 860 tkr. Likvida medel minskar och fordringar ökar.  
 
På skuldsidan har avsättningar för pensioner ökat. Därutöver har långfristiga skulder ökat dp 
en omföring gjorts av en kortfristig del av de under 2020 upptagna lånen från Kommuninvest. 
EU-bidrag för fiberinvesteringar har erhållits efter delredovisning och uppgår till 7 382 tkr. 
Då årets resultat är positivt ökar det egna kapitalet med samma belopp, 1 669 tkr.  
 

 
 
  

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 117 167

Materiella anläggningstillg. 128 505 118 770

Finansiella tillgångar 26 066 28 201

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 154 688 147 138

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd m.m. 1 085 1 365

Fordringar 45 767 37 473

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank 15 912 24 545

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 62 764 63 383

SUMMA TILLGÅNGAR 217 452 210 521

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

Årets resultat 1 669 14 659

Övrigt eget kapital 91 281 76 622

SUMMA EGET KAPITAL 92 950 91 281

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner 9 178 6 443

Andra avsättningar 15 412 14 376

SUMMA AVSÄTTNINGAR 24 590 20 819

SKULDER

Långfristiga skulder 51 689 34 211

Kortfristiga skulder 48 223 64 210

SUMMA SKULDER 99 912 98 421

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 217 452 210 521
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Balanskrav 
Om kostnaderna för ett räkenskapsår överstiger intäkterna ska det egna kapitalet enligt 
kommunallagen återställas under de närmast följande tre åren. Vid årets ingång fanns inga 
krav på återställande av balanskravsresultat. Det negativa balanskravsresultatet från 2019 
återställdes helt 2020. Årets preliminära resultat efter balanskravsjusteringar är positivt och 
uppgår till 937 tkr.    
 

 
 
 
Resultatkrav 
Kommunfullmäktige i Boxholms kommun har fastställt ett resultatkrav på 0,5 % av skatter 
och bidrag. Årets preliminära resultat är 1 669 tkr vilket utgör 0,5 % skatter och bidrag och 
därmed har resultatkravet för 2021 uppnåtts. 
  

 
 
 
Soliditet 
Soliditeten för kommunen uppgår till 42,8 % vilket är en försämring med 0,6 % mot året 
innan. Det egna kapitalet ökade med 2% och balansomslutningen 3%, vilket gör att 
soliditeten minskar mot året innan. Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner 
uppgår till minus 3,9 % och har förbättrats med 1,8 %-enheter. Ansvarsförbindelsen har 
minskat med 1939 tkr mot året innan.  
 

Balanskravsutredning, tkr PRELIMINÄRT 2021 2020 2019

Årets resultat enligt resultaträkning 1 669     14 659 -14 307

- avgår realisationsvinster 1 643-     -536 -762

- avgår orealiserade vinster och förluster värdepapper 911        

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 937        14 123    15 069-    

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 -10 867 0

Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen 0 3 256 -15 069

Synnerliga skäl att inte återställa 0 0 4 202

Synnerliga skäl för att återställa över längre tid 0 0 4 867

UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år 0 0 -6 000

UB synnerliga skäl som ska återställas över längre tid 0 0 -4 867

UB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 0 -10 867

- varav från år 2019, återställs senast 2022 0 0 -6 000
- varav från år 2019, återställs senast 2024, synnerliga skäl hävdas 

för att inte återställa inom tre år 0 0 -4 867

Skatter och bidrag 348 331  

Årets preliminära resultat 1 669     

Årets preliminära resultat som andel av skatter och bidrag 0,5%

56



6 

 
 
 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Soliditet 47,8% 48,6% 46,6% 43,9% 43,4% 42,8%

Soliditet inkl ansvarsförb pensioner -10,6% -7,0% -7,3% -16,1% -5,7% -3,9%
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RESULTAT PER NÄMND/FÖRVALTNING 
 
Nedan följer en uppföljning för respektive nämnd/förvaltning med avvikelse mot budget, 
föregående år och prognos. Fullständig ekonomi och verksamhetsberättelser till respektive 
nämnd kommer att finnas i årsredovisningen. I denna bokslutsrapport finns enbart kortare 
kommentarer till budgetavvikelsen för respektive nämnd/förvaltning.  
 
 
Utfall per nämnd/område netto, tkr 
 

 
 

   
 
 
 
Kort kommentar till avvikelse mot budget 
 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesarvodena är lägre än budgeterat. 
 
Kommunövergripande 
Relativt lågt utfall för sammanträdesarvoden till politiker för perioden. För 
administrationsverksamheten är personalkostnaderna lägre samt också kostnader för 
konsulter. Bredbandsutbyggnad visar ett positivt resultat 2021 med 1 575 tkr mot budget. 

Nämnder

Bokslut 

2020

Prognos 

2021

Utfall      

Jan - 

Dec 2021

Periodens 

budget

Avvikelse 

mot                

budget,        

tkr

Avvikelse 

mot 

budget, 

procent

Avvikelse 

mot frg år, 

tkr

Avvikelse 

mot frg år, 

procent

Avvikelse 

mot 

prognos, 

tkr

Avvikelse 

mot 

prognos, 

procent

KF 1 111 846 1 125 1 209 84 7% -14 -1% -279 -23%

KLK 23 725 25 701 24 142 24 987 845 3% -417 -2% 1 559 6%

MoS 12 878 11 893 11 707 12 571 864 7% 1 171 9% 186 1%

BU - FSK 29 776 34 638 34 470 35 541 1 071 3% -4 694 -16% 168 0%

BU - GSK 100 527 104 998 103 491 101 852 -1 638 -2% -2 963 -3% 1 508 1%

RT 6 622 7 178 6 763 6 931 168 2% -141 -2% 416 6%

ÄO 67 656 72 852 70 323 72 507 2 183 3% -2 667 -4% 2 529 3%

IFO 25 330 30 699 32 720 25 458 -7 262 -29% -7 390 -29% -2 021 -8%

BEOM 27 827 29 558 30 603 28 700 -1 903 -7% -2 776 -10% -1 045 -4%

KTN 4 955 4 878 5 045 5 281 236 4% -90 -2% -167 -3%

SBN 15 809 17 305 17 055 17 642 587 3% -1 246 -8% 250 1%

MN 856 994 994 865 -129 -15% -138 -16% 0 0%

Summa 317 071 341 540 338 438 333 543 -4 895 0 -21 366 0 3 102 0

0

Finansieringen 331 730 337 796 340 168 337 193 2 975 1% -8 438 -3% 2 372 1%

Resultat 14 659 -4 431 1 669 2 283 614 12 989 -6 100

84 
845 864 1 071 

-1 638 

168 

2 183 

-7 262 

-1 903 

236 587 

- 129 

4 281 

-8 000

-6 000

-4 000

-2 000

 -

 2 000

 4 000

 6 000

KF KLK MoS BU - FSK BU - GSK RT ÄO IFO BEOM KTN SBN MN FIN

Avvikelse mot budget 2021, tkr
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Saldot är resultatet av den samlade faktureringsintäkten för EU projektet. Ökade 
fastighetskostnader beror till stor del på ökat behov av städning i och med pandemin. 
Fritidsgården har lågt utfall på personalkostnader då den varit stängd delar av året.  
 
Måltid och service 
Förvaltningen har ökat sina intäkter. Det beror till viss del på att prisökningar gjorts på 
måltider efter att priserna har legat på en alltför låg nivå. Kostnaderna för livsmedel har 
minskat i och med att man arbetat med att öka prismedvetenheten hos personalen.  
 
Barn och utbildning, grundskola 
Intäkterna ligger i nivå med budgeterat. Köpt verksamhet har lägre kostnader för köpt 
verksamhet än budgeterat. Vuxenutbildningen har ett positivt resultat genom att vi fått ett 
extra statsbidrag genom Motala och Linköping. Personalkostnaderna ökade i grundskolan, 
vilket till stor del beror på elevers behov av ökat stöd. Lokalkostnaderna följer i stort 
budgeten. Skolskjutsar överstiger budget och återfinns under övriga kostnader. 

Barn och utbildning, förskola 
Intäkterna har ett positivt resultat med 284 tkr. Personalkostnaderna avviker positivt för året. 
Det beror på dels en minskning av antalet barn samt att frånvaro på grund av pandemin inte 
tillsats med vikarier. Högre lokalkostnader än budget beror på ökat behov av lokalvård i och 
med pandemin. Även lokalbehovet har varit högre budgeterad än vad som har behövts.    

 
Räddningstjänsten 
Intäkterna avviker positivt i och med försäljning av brandbilar. De övriga kostnaderna är 
högre än budgeterat med anledning av reparation och iordningsställande av begagnad 
brandbil till Malexander. 
 
Äldreomsorg  
Den största avvikelsen mot budget är ökade intäkter vilket förklaras med Covid-ersättningar 
och riktade statsbidrag som har kommit under året. Lokalkostnaderna är högre på grund av 
en större hyreshöjning än budgeterat på Domherren samt att kostnaden för hyra av 
bårhusplatser har ökat. Övriga kostnader är högre än budget och beror på diverse inköp av 
förbrukningsmaterial till följd av pandemin och de ökade kostnaderna för tekniska 
hjälpmedel. 
 
Individ- och familjeomsorg 
Budgeterade intäkter från Migrationsverket avviker positivt 1 345 tkr. Ett bidrag från 
socialstyrelsen  2 750 tkr har tillkommit. Det budgeterades som ett generellt bidrag inför 
2021. Utbetalt försörjningsstöd är marginellt högre än förra året. Placeringskostnaderna är 
mycket högre än budget, drygt 10 300 tkr. Viss del av kostnaderna har kunnat mötas av det 
tillkomna bidraget som nämns ovan. Personalkostnaderna är högre än budget, vilket beror 
på att två tjänster saknat budgetmedel. Hyreskostnaden för EKB är lägre eftersom utslussen 
och helhetsteamet har tagit halva hyreskostnaden 2021.Kostnader för inhyrd personal 
avviker negativt 654 tkr och finns på raden övriga kostnader. 
 
Behandling och omsorg 
I budgeten för året räknades det med att fyra stycken platser skulle kunna säljas. Så har inte 
varit fallet och i dagsläget har vi en såld plats. Det gör att utfallet för intäkterna har blivit 
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betydligt lägre. Pandemin har gett ökade personalkostnader i form av ökad bemanning på 
boendena, delvis beroende av att daglig verksamhet har varit periodvis stängt under året.  
Kostnaden för förbrukningsmaterial relaterat till Covid-19 avviker negativt. Förrådet komhall 
har haft en hyreshöjning som inte varit budgeterad. 
 
Kultur- och turismnämnd 
Intäkterna är bättre än budget. Bidrag har erhållits från Carl Trygger för klassorkester samt 
att kulturrådet har gett bidrag till inköp av biblioteksböcker. Personalkostnaderna är lägre på 
grund av sjukskrivningar inom biblioteket. Viss del av året har det heller inte funnits någon 
bibliotekschef anställd. Det har gjorts en ombyggnation på Parketten för musikskolans 
räkning som har gett ökade lokal o fastighetskostnader för året. Som en följd av pandemin 
har inte kulturprogram kunnat genomföras i önskad utsträckning och det har i sin tur medfört 
lägre kostnader. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Intäkterna för bygglov samt förrättnings- och granskningsavgifter är högre än budget. 
För övrigt inga stora avvikelser. 
 
Miljönämnden 
Eftersom pandemin har haft en negativ påverkan på många företags ekonomiska situation 
beviljades ett tilläggsanslag på 145 tkr till Miljönämnden. Anslaget var till för att halvera 
timkostnaden vid tillsyn enligt miljöbalken.  
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Au § 5       Dnr KS 2022/28 510 
 
Utredning - kollektivtrafiken med buss i Mjölby och Boxholms kom-
mun. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Östgötatrafiken har i uppdrag att utveckla den allmänna kollektivtrafiken mot upp-
satta mål. Så väl behovet av hållbara transporter som efterfrågan på kollektivtrafik 
har ökat. För att kunna möta detta och nå uppsatta mål har Östgötatrafiken identifie-
rat ett utvecklingsbehov av trafiken som berör Mjölby och Boxholm kommun.  
 
Utredningen följer Östgötatrafikens trafikutvecklingsprocess och riktlinjer för konti-
nuerlig effektivisering av trafiken. Uppdraget är kopplat till trafikupphandling som 
berör området med planerad trafikstart sommaren 2024 och med en spännvidd på ca 
10 år. Utredningens fokus är att skapa goda förutsättning att uppfylla de regionala 
målen. Till huvudrapporten finns en bilaga som innehåller statistiskt underlag och in-
frastrukturåtgärder. 
 
För Mjölbyborna innebär den övergripande föreslagna förändringen av kollektivtrafi-
ken inte så mycket för möjligheten att transportera sig hållbart då möjligheten att gå, 
cykla, använda servicetrafiken eller Östgötapendeln förblir oförändrade. För de som 
använder kollektivtrafiken till Ödeshög innebär det för det allra flesta en förbättring 
då de får ca 20% fler avgångar. För de som åker från Strålsnäs och Boxholm innebär 
det också fler avgångar och för arbetspendlarna till Toyota blir det samma turutbud 
som idag. För de som tidigare använt sig av linje 354, 356 samt 653 upphör dock 
möjligheterna att resa kollektivt med andra sätt än servicetrafiken och Närtrafiken. 
 
I denna utredning ingår tätortslinjerna 354, 355 och 346, landsbygdslinje 653 mellan 
Mjölby - Mantorp samt landsbygdslinje 655 mellan Mjölby – Boxholm - Sommen. 
Servistrafiken ingår inte i denna utredning utan utreds parallellt i ett annat projekt för 
all servicetrafik i Östergötlands tätorter. Orsaken till att denna utredning inte inväntar 
resultat från projektet för Servicetrafik i tätorter är, dels att projektet inte förväntas 
resultera i så stora förändringar att det skulle påverka utfallet av denna utredning, 
dels att trafikavtalet för de linjer som ingår i denna utredning behöver handlas upp 
innan resultatet från servicetrafikutredningen erhållits. 
 
Trafikförslaget innebär att tätortslinje 355 mellan Mjölby resecentrum och Lundby 
fortsätter som idag men med förslag om förlängning till Viringe när dagens körväg 
inte längre är möjlig på grund av Toyotas expansion. Även linje 655 fortsätter som 
idag men med helgtrafik och Boxholms station som ändhållplats i stället för Sommen 
station. För de som tidigare använt sig av linje 354, 356 samt 653 ersätts den linje-
lagda kollektivtrafiken med servicetrafik och Närtrafik på grund av lågt resande och 
svag kostnadstäckning. Linje 354 dras in på grund av kort avstånd till centrum från 
Slomarp samt låg nyttjandegrad. Ringlinje 356 dras in på grund av låg nyttjandegrad 
och resurserna samlokaliseras i stället med den övriga servicetrafiken. Linje 653 dras 
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in på grund av låg nyttjandegrad och kort avstånd till Mantorp med goda gång- och 
cykelvägar. 
 
Antal resande antas öka något för de två linjerna 355 samt 655 tack vare Toyotas ex-
pansion och den tillkommande helgtrafiken på linje 655. Kilometerproduktionen 
kommer på helheten minska och bruttokostnaden för utredningsområdet beräknas 
sjunka från ca 6,4 miljoner till ca 3,8 miljoner. 
De linjer som blir kvar i Mjölby och Boxholm har tillräckligt högt resandeunderlag 
och avstånd till önskad målpunkt för att vara ett attraktivt alternativ till gång, cykel 
och bil. Det innebär en effektiv trafik med så många turer att kollektivtrafiken blir 
konkurrenskraftig mot bilen. Trafikomläggningen är ett steg på vägen för att nå Re-
gion Östergötlands övergripande mål om 32 procents marknadsandel av det motori-
serade resandet och bidra till ett hållbart resande. 
 
Införande av den föreslagna trafiklösningen rekommenderas att delas upp i två steg. 
Linje 655 föreslås få helgtrafik samtidigt som delsträckan Sommen - Boxholm fö-
reslås utgå från och med december 2022. Även linje 356 föreslås utgå från december 
2022. Dessa två förändringar påverkar inte antalet fordon medan förändringarna på 
linje 354 samt 653 förändrar antal fordon och därmed bör genomföras i samband 
med nytt trafikavtal från juni 2024. 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen ståndpunkt är att utredningens förslag är övervägande positivt för 
Boxholms kommun, särskilt vad gäller införandet av kollektiv busstrafik i Strålsnäs 
även på helger. Beklagligt är dock att bussen mellan Boxholm och Sommen utgår i 
förslaget och därför är det viktigt att resandeunderlaget bevakas i framtiden för ett 
eventuellt återupptagande av denna linje. Denna linje knyter ihop Boxholm med 
länsgränsen för vidare kollektivtrafik till Tranås med flera. 
 
 
Finansiering 
- 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att ställa sig bakom förslaget, samt 
 
att om linjen mellan Boxholm - Sommen utgår är det viktigt att resandeunderlaget 
bevakas i framtiden för att eventuellt återställa denna då linjen knyter ihop kollektiv-
trafiken över länsgränsen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Trafikutredning Mjölby, dialograpport Bilaga 
Trafikutredning Mjölby, dialogversion Huvudrapport 
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Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
att ställa sig bakom förslaget, samt 
 
att om linjen mellan Boxholm - Sommen utgår är det viktigt att resandeunderlaget 
bevakas i framtiden för att eventuellt återställa denna då linjen knyter ihop kollektiv-
trafiken över länsgränsen. 
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Ingela Eriksson, Region Östergötland 
Kommundirektör 
Akt 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 
  Datum Diarienummer 
  2022-01-25 KS 2022/28 510 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS-AU/KS 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Utredning - kollektivtrafiken med buss i Mjölby och Boxholms 

kommun.  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Östgötatrafiken har i uppdrag att utveckla den allmänna kollektivtrafiken mot 
uppsatta mål. Så väl behovet av hållbara transporter som efterfrågan på 
kollektivtrafik har ökat. För att kunna möta detta och nå uppsatta mål har 
Östgötatrafiken identifierat ett utvecklingsbehov av trafiken som berör Mjölby och 
Boxholm kommun.  
 
Utredningen följer Östgötatrafikens trafikutvecklingsprocess och riktlinjer för 
kontinuerlig effektivisering av trafiken. Uppdraget är kopplat till trafikupphandling 
som berör området med planerad trafikstart sommaren 2024 och med en spännvidd 
på ca 10 år. Utredningens fokus är att skapa goda förutsättning att uppfylla de 
regionala målen. Till huvudrapporten finns en bilaga som innehåller statistiskt 
underlag och infrastrukturåtgärder. 
 
För Mjölbyborna innebär den övergripande föreslagna förändringen av 
kollektivtrafiken inte så mycket för möjligheten att transportera sig hållbart då 
möjligheten att gå, cykla, använda servicetrafiken eller Östgötapendeln förblir 
oförändrade. För de som använder kollektivtrafiken till Ödeshög innebär det för det 
allra flesta en förbättring då de får ca 20% fler avgångar. För de som åker från 
Strålsnäs och Boxholm innebär det också fler avgångar och för arbetspendlarna till 
Toyota blir det samma turutbud som idag. För de som tidigare använt sig av linje 
354, 356 samt 653 upphör dock möjligheterna att resa kollektivt med andra sätt än 
servicetrafiken och Närtrafiken. 
 
I denna utredning ingår tätortslinjerna 354, 355 och 346, landsbygdslinje 653 mellan 
Mjölby - Mantorp samt landsbygdslinje 655 mellan Mjölby – Boxholm - Sommen. 
Servistrafiken ingår inte i denna utredning utan utreds parallellt i ett annat projekt för 
all servicetrafik i Östergötlands tätorter. Orsaken till att denna utredning inte inväntar 
resultat från projektet för Servicetrafik i tätorter är, dels att projektet inte förväntas 
resultera i så stora förändringar att det skulle påverka utfallet av denna utredning, 
dels att trafikavtalet för de linjer som ingår i denna utredning behöver handlas upp 
innan resultatet från servicetrafikutredningen erhållits. 
 
Trafikförslaget innebär att tätortslinje 355 mellan Mjölby resecentrum och Lundby 
fortsätter som idag men med förslag om förlängning till Viringe när dagens körväg 
inte längre är möjlig på grund av Toyotas expansion. Även linje 655 fortsätter som 
idag men med helgtrafik och Boxholms station som ändhållplats i stället för Sommen 
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station. För de som tidigare använt sig av linje 354, 356 samt 653 ersätts den 
linjelagda kollektivtrafiken med servicetrafik och Närtrafik på grund av lågt resande 
och svag kostnadstäckning. Linje 354 dras in på grund av kort avstånd till centrum 
från Slomarp samt låg nyttjandegrad. Ringlinje 356 dras in på grund av låg 
nyttjandegrad och resurserna samlokaliseras i stället med den övriga servicetrafiken. 
Linje 653 dras in på grund av låg nyttjandegrad och kort avstånd till Mantorp med 
goda gång- och cykelvägar. 
 
Antal resande antas öka något för de två linjerna 355 samt 655 tack vare Toyotas 
expansion och den tillkommande helgtrafiken på linje 655. Kilometerproduktionen 
kommer på helheten minska och bruttokostnaden för utredningsområdet beräknas 
sjunka från ca 6,4 miljoner till ca 3,8 miljoner. 
De linjer som blir kvar i Mjölby och Boxholm har tillräckligt högt resandeunderlag 
och avstånd till önskad målpunkt för att vara ett attraktivt alternativ till gång, cykel 
och bil. Det innebär en effektiv trafik med så många turer att kollektivtrafiken blir 
konkurrenskraftig mot bilen. Trafikomläggningen är ett steg på vägen för att nå 
Region Östergötlands övergripande mål om 32 procents marknadsandel av det 
motoriserade resandet och bidra till ett hållbart resande. 
 
Införande av den föreslagna trafiklösningen rekommenderas att delas upp i två steg. 
Linje 655 föreslås få helgtrafik samtidigt som delsträckan Sommen - Boxholm 
föreslås utgå från och med december 2022. Även linje 356 föreslås utgå från 
december 2022. Dessa två förändringar påverkar inte antalet fordon medan 
förändringarna på linje 354 samt 653 förändrar antal fordon och därmed bör 
genomföras i samband med nytt trafikavtal från juni 2024. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen ståndpunkt är att utredningens förslag är övervägande positivt för 
Boxholms kommun, särskilt vad gäller införandet av kollektiv busstrafik i Strålsnäs 
även på helger. Beklagligt är dock att bussen mellan Boxholm och Sommen utgår i 
förslaget och därför är det viktigt att resandeunderlaget bevakas i framtiden för ett 
eventuellt återupptagande av denna linje. Denna linje knyter ihop Boxholm med 
länsgränsen för vidare kollektivtrafik till Tranås med flera. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att ställa sig bakom förslaget, samt 
 
att om linjen mellan Boxholm - Sommen utgår är det viktigt att resandeunderlaget 
bevakas i framtiden för att eventuellt återställa denna då linjen knyter ihop 
kollektivtrafiken över länsgränsen. 
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Beslutsunderlag 
Trafikutredning Mjölby, dialograpport Bilaga 
Trafikutredning Mjölby, dialogversion Huvudrapport 
 
 
 

Beslutet expedieras till 
Ingela Eriksson, Region Östergötland 
Kommundirektör 
Akt 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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Bilaga 1 – Statistik  

I följande avsnitt beskrivs utbud och resandestatistik för linje 354, 355, 356, 653 samt 655. Alla 

linjer har endast trafik under vardagar och därför visas endast snittpåstigande för vardagar. 

De hållplatser som har mindre än en påstigande per dag i snitt redovisas inte i statistiken. 

Påstigandestatistiken som presenteras är hämtad från resande under veckorna 40-43 2019 

innan pandemin Covid-19 bröt ut i Sverige.  

Linje 354 Resecentrum – Lycketorp 

Utbud  

Linjen har 8 turer måndag till fredag, se Figur 1 nedan.   

 

Figur 1 Linje 354 tidtabell 

Påstigandestatistik 

I Tabell 1 354 påstigandestatistik nedan presenteras snittpåstigning för linje 354.  

Tabell 1 354 påstigandestatistik 

Hållplats Snittpåstigande per vardag 
Mjölby resecentrum 8 
Egeby Mjölby 3 
Hultvägen Mjölby 2 
Mjölby centrum 2 
Kyrkogården Mjölby 2 
Geologivägen 2 
Kyrkan 1 
Skänningevägen Mjölby 1 
Glaciärvägen 1 
Lycketorp 1 
Totalt 20 
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Biljettkategorierna för de resande fördelar sig enligt Figur 2 nedan. 

 

Figur 2 Linje 354 påstigandekategori 

Linje 355 Resecentrum – Lundby - Kungshögaskolan 

Utbud  

Linjen har 15 turer måndag till fredag, se Figur 3 nedan.   

 

Figur 3 Linje 355 tidtabell 
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Påstigandestatistik 

I Tabell 2 nedan presenteras snittpåstigningar för linje 355.  

Tabell 2 Linje 355 påstigandestatistik 

Hållplats Snittpåstigande per vardag 
Mjölby resecentrum 201 
Lundby industriområde 98 
Kungshögaskolan 23 
Odengatan 22 
Lockarpsgatan 9 
Lundbyskolan 5 
Totalt 357 

 

Biljettkategorierna för de resande fördelar sig enligt Figur 4 nedan. 

 

Figur 4 Linje 355 påstigandekategori 

Linje 356 Ringlinje Mjölby 

Utbud  

Linjen har 3 turer måndag till fredag, se Figur 5 nedan.   
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Figur 5 Linje 356 tidtabell 

Påstigandestatistik 

I Tabell 3 nedan presenteras snittpåstigningar för linje 356.  

Tabell 3 Linje 356 påstigandestatistik 

Hållplats Snittpåstigande per vardag 
Mjölby resecentrum 3 
Mjölby centrum 2 
Tunet 2 
Folkungaplan 1 
Slomarps gård 1 
Totalt 9 

 

Biljettkategorierna för de resande fördelar sig enligt Figur 6 nedan. 
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Figur 6 Linje 356 påstigandekategori 

Linje 653 Mjölby – Mantorp 

Utbud  

Linjen har 8 turer måndag till fredag, se Figur 7 nedan.   

 

Figur 7 Linje 653 tidtabell 
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Påstigandestatistik 

I Tabell 4 nedan presenteras snittpåstigningar för linje 653 nedan.  

Tabell 4 Linje 653 påstigandestatistik 

Hållplats Snittpåstigande per vardag 
Mjölby resecentrum 18 
Mantorps station 13 
Kungshögaskolan 8 
Sya station 6 
Mantorps centrum 5 
Veta skola 4 
Svängen Spångsholm 4 
Björnlund 4 
Mjölby centrum 3 
Järnvägsparken Mjölby 3 
Lövskogsvägen 3 
Tranbärsstigen 2 
Spångsholms bruk 2 
Trumpetarevägen 2 
Mantorp köpcenter 2 
Tunet 1 
Svås 1 
Skördevägen Mantorp 1 
Grönlund Mjölby 1 
Bilgodsterminalen 1 
Gula huset 1 
Kyrkan 1 
Totalt 84 

 

Biljettkategorierna för de resande fördelar sig enligt Figur 8 nedan. 

 

Figur 8 Linje 653 påstigandekategori 

Linje 655 Mjölby – Boxholm - Sommen 
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Utbud  

Linjen har 9 turer måndag till fredag, se Figur 9 nedan.   

 

Figur 9 Linje 655 tidtabell 

Påstigandestatistik 

I Tabell 5 nedan presenteras snittpåstigningar för linje 655 nedan.  

Tabell 5 Linje 655 påstigandestatistik 

Hållplats Snittpåstigande per vardag 
Mjölby resecentrum 32 
Boxholms station 21 
Dalgårdsgatan 20 
Strålsnäs station 19 
Parketten Boxholm 16 
Mjölby centrum 15 
Boxholms centrum 9 
Ingmarstorp 7 
Kyrkan 7 
Hälsovårdcentralen 7 
Vårdcentralen Mjölby 7 
Hjortstigen 7 
Smålandsvägen 4 
Lundbybadet 3 
Bjurdalsvägen 2 
Linneberg 2 
Tjädervägen 2 
Öringe 2 
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Bärbäck 2 
Kungshögaskolan 2 
Bleckenstad 1 
Viken 1 
Järnvägsparken Mjölby 1 
Söderleden 1 
Lindstigen 1 
Hulterstad 1 
Tempelberget 1 
Totalt 190 

 

Biljettkategorierna för de resande fördelar sig enligt Figur 10 nedan. 

 

Figur 10 Linje 655 påstigandekategori 
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Bilaga 2 – Infrastruktur  

I följande avsnitt beskrivs hållplatser som Östgötatrafiken föreslår utvecklas, vidmakthålls 

respektive för nedläggning. Viktigt att tillägga är att fortsatt dialog bör ske med Mjölby och 

Boxholms kommuner samt Trafikverket gällande hållplatsbilden, nedan följer endast ett första 

förslag på åtgärder.  

Enligt det regionala målet ska andelen tillgänglighetsanpassade hållplatser i stomtrafiken eller 

som har 20 påstigande eller fler per dag uppgå till 100 procent år 2030.  

Hållplatser i Mjölby kommun 

Hållplatser som inte behöver åtgärdas utan uppfyller dagens behov enligt RTP-målen  

Följande 2 hållplatser uppfyller godkänd standard och behöver därmed ingen åtgärd. Antalet 

påstigande gäller för alla passerande linjer. 

Kommun Väghållare Hållplatsnamn Snittpåstigande 

Mjölbyu Kommun Mjölby resecentrum 261 (Exkl 663, 664, 665, 681) 

Mjölby Kommun Lundby industriområde 104 

 

Hållplats som föreslås få tillgänglighetsanpassning samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder  

Odengatan har idag ca 20 påstigande och fler kommer använda hållplatsen när hållplats 

Kungshögaskolan tas bort. Östgötatrafiken ser därför ett behov att höja trafiksäkerheten på 

hållplatsen då övergångställe saknas samt göra den tillgänglighetsanpassad. Antalet 

påstigande gäller för alla passerande linjer.  

Kommun Väghållare Hållplatsnamn Antal snittpåstigande 

Mjölby Kommun Odengatan 20 

 

Hållplatser som har färre än 20 påstigande per dag och trafikeras enligt dagens standard 

Följande hållplats är inte tillgänglighetsanpassad och behöver inte heller vara det enligt de 

regionala målen eftersom hållplatsen har färre än 20 påstigande per dag och tillhör inte 

stomlinjenätet. Hållplatsen har idag mycket få påstigande men får vara kvar då den ligger i 

närheten av växande bebyggelse. 

Kommun Väghållare Hållplatsnamn Snittpåstigande 

Boxholm Kommun Sörby 0 

 

Hållplatser som slutar trafikeras december 2022 

Enligt förslaget ska linje 356 sluta trafikeras helt i december 2022 och följande 23 hållplatser 

kommer därför sluta trafikeras. Även linje 655 får justeringar i december 2022 och 

hållplatsindragningar sker därför i samband med detta på sträckan på grund av få 

påstigande. 
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Kommun Väghållare Hållplatsnamn Anledning  Snittpåstigande 

Mjölby  Kommun Skogsvägen Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Edlundsgatan Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Parkgatan Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Vifolkagatan Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Finnstugatan Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Boken Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Sörbygatan Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Folkungaplan Linje 356 dras in  1 

Mjölby  Kommun Kungshögahemmet Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Enskild Slomarps gård Linje 356 dras in  1 

Mjölby  Kommun Lagmansskolan Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Ljungkullevägen Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Grusgatan Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Prästgårdsgärdet Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Prästgårdsliden Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Folkungagatan Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Mårtensgatan Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Ekgatan 19 Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Stadshuset Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Knuten Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Kommun Hargsvägen Linje 356 dras in  0 

Mjölby  Trafikverket Lövsberg Få påstigande  0 

Mjölby  Trafikverket Hulterstad Få påstigande 0 

 

Hållplatser som slutar trafikeras juni 2024 

Enligt förslaget ska linje 354 samt 653 upphöra i juni 2024. Följande 33 hållplatser kommer 

därmed att sluta trafikeras av dessa linjer i samband med detta.  

Kommun Väghållare Hållplatsnamn Anledning  Snittpåstigande 

Mjölby  Kommun Geologivägen Linjen dras in  2 

Mjölby  Kommun Glaciärvägen Linjen dras in  1 

Mjölby  Kommun Bilgodsterminalen Linjen dras in  1 

Mjölby  Kommun Vifolkavallen Linjen dras in  0 

Mjölby  Kommun Parketten Linjen dras in  0 

Mjölby  Enskild Mantorp köpcenter Linjen dras in  2 

Mjölby  Kommun Vifolkagården Linjen dras in  0 

Mjölby  Kommun Trumpetarevägen Linjen dras in  2 

Mjölby  Trafikverket Lövskogsvägen Linjen dras in  3 

Mjölby  Trafikverket Tranbärsstigen Linjen dras in  2 

Mjölby  Enskild Veta skola Linjen dras in  4 

Mjölby  Trafikverket Björnlund Linjen dras in  4 

Mjölby  Trafikverket Svängen Linjen dras in  4 

Mjölby  Trafikverket Svås Linjen dras in  1 

Mjölby  Trafikverket Berga Linjen dras in  0 

Mjölby  Trafikverket Grönlund Linjen dras in  1 

Mjölby  Trafikverket Albacken Linjen dras in  0 

Mjölby  Trafikverket Gula huset Linjen dras in  1 

Mjölby  Trafikverket Spångsholms bruk Linjen dras in  2 

Mjölby  Trafikverket Sya station Linjen dras in  6 

Mjölby  Trafikverket Skördevägen Linjen dras in  1 

Mjölby  Enskild Lycketorp Linjen dras in  1 

Mjölby  Kommun Mantorps centrum Linjen dras in  5 

Mjölby  Kommun Mantorps station Linjen dras in  13 
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Mjölby  Kommun Egeby Linjen dras in  3 

Mjölby  Kommun Kyrkogården Linjen dras in  2 

Mjölby  Kommun Skänningevägen Linjen dras in  1 

Mjölby  Kommun Hultvägen Linjen dras in  2 

Mjölby  Kommun Järnvägsparken Linjen dras in  4 (Exkl 663, 664, 665, 681) 

Mjölby  Kommun Tunet Linjen dras in  4 (Exkl 663, 664, 665) 

Mjölby  Kommun Hertig Johan Linjen dras in  0 

Mjölby  Kommun Dackeplan Linje 665 fortsätter trafikera 1 (Exkl 663, 664, 665) 

Mjölby  Kommun Ryttarhagsvägen Linje 665 fortsätter trafikera 0 (Exkl 663, 664, 665) 

 

Hållplatser som slutar trafikeras efter 2024 

När Toyota växer över Truckgatan föreslås linje 355 dras till Viringe i stället för nuvarande 

sträckning. Nedanstående 4 hållplatser föreslås då dras in. 

Kommun Väghållare Hållplatsnamn Snittpåstigande 

Mjölby  kommunal Lundbyskolan 5 

Mjölby  kommunal Hallevadsgatan 0 

Mjölby  kommunal Lockarpsgatan 9 

Mjölby Kommun Kungshögaskolan 32 (exkl 663, 664, 665) 

 

När resecentrum flyttar till västra sidan av järnvägen bör linje 655 gå via Järnvägsgatan 

istället för Smålandsvägen. Följande 5 hållplatser föreslås då sluta trafikeras. 

Kommun Väghållare Hållplatsnamn Snittpåstigande 

Mjölby  kommunal Mjölby centrum 22 (exkl 663, 664,665, 681) 

Mjölby  kommunal Kyrkan 8 (exkl 663, 664,665, 681) 

Mjölby  kommunal Vårdcentralen Mjölby 14 (exkl 663, 664,665, 681) 

Mjölby Kommun Lundbybadet 3 (exkl 663, 664,665, 681) 

Mjölby Kommun Smålandsvägen 4 (exkl 663, 664,665, 681) 

 

Behov av nya hållplatser  

När linje 355 dras till Viringe behövs en ny hållplats som också kan fungera som 

reglerhållplats. Lämplig och möjlig placering är efter Potatisrondellen vid nuvarande 

informationstavla på höger sida om vägen i riktning mot Viringe. 

När resecentrum flyttar till västra sidan av järnvägen bör linje 655 gå via Järnvägsgatan 

istället för Smålandsvägen. Ny hållplats behövs då för av och påstigande till centrum och 

Toyota. Placering önskas strax öster om korsningen Smålandsgatan och Järnvägsgatan. Läge 

behöver utredas vidare med kommunen. 

Boxholm kommun 

Hållplatser som inte behöver åtgärdas utan uppfyller dagens behov enligt RTP-målen  

Följande 6 hållplatser uppfyller godkänd standard och behöver därmed ingen åtgärd.  

Kommun Väghållare Hållplatsnamn Snittpåstigande 

Boxholm Kommun Boxholms station 21 

Boxholm Trafikverket Strålsnäs station  19 
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Hållplatser som har fler än 20 påstigande per dag och saknar tillgänglighetsanpassning 

Östgötatrafiken ser ett behov att höja standarden på följande hållplats i form av 

tillgänglighetsanpassning.  

Kommun Väghållare Hållplatsnamn Snittpåstigande 

Boxholm Kommun Dalgårdsgatan 20 

 

Hållplatser som har färre än 20 påstigande per dag och trafikeras enligt dagens standard 

Följande 10 hållplatser är inte tillgänglighetsanpassade och behöver inte heller vara det enligt 

de regionala målen eftersom samtliga har färre än 20 påstigande per dag och tillhör inte 

stomlinjenätet.  

Kommun Väghållare Hållplatsnamn Snittpåstigande 

Boxholm Trafikverket Kullen 0 

Boxholm Trafikverket Bleckenstad 1 

Boxholm Trafikverket Bärbäck 2 

Boxholm Trafikverket Öringe 2 

Boxholm Trafikverket Ingmarstorp 7 

Boxholm Trafikverket Linneberg 2 

Boxholm Kommun Hjortstigen 7 

Boxholm Kommun Tjädervägen 2 

Boxholm Trafikverket Boxholms centrum 9 

Boxholm Kommun Parketten 16 

 

Hållplatser som slutar trafikeras  

Östgötatrafiken har identifierat 14 hållplatser som slutar trafikeras vilket främst beror på att 

linjen får en ny linjedragning, tät hållplatsbild och få resande.  

Kommun Väghållare Hållplatsnamn Anledning   Snittpåstigande  

Boxholm Trafikverket Grebo Ny linjedragning  0 

Boxholm Trafikverket Lagnebrunna Ny linjedragning  0 

Boxholm Trafikverket Höjden Ny linjedragning  0 

Boxholm Trafikverket Långliden Ny linjedragning  0 

Boxholm Trafikverket Hester Ny linjedragning  0 

Boxholm Trafikverket Viken Ny linjedragning  1 

Boxholm Trafikverket Gripbäcken Ny linjedragning  0 

Boxholm Trafikverket Augumentet Tät hållplatsbild och få påstigande 0 

Boxholm Trafikverket Tempelberget Tät hållplatsbild och få påstigande 1 

Boxholm Trafikverket Rävtomta Få påstigande och närhet till G/C  0 

Boxholm Trafikverket Söderleden Tät hållplatsbild och få påstigande 1 

Finspång  Kommun Bjurdalsvägen Tät hållplatsbild och få påstigande 2 

Finspång Kommun Lindstigen Tät hållplatsbild och få påstigande 1 

Finspång Trafikverket Dala Få påstigande 0 

Ny bytespunkt 

Östgötatrafiken ser behov av att skapa en bytespunkt vid Strålsnäs norra utfart när riksväg 32 

får 2+1 standard. 

Tranås kommun 
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Hållplatser som slutar trafikeras  

Östgötatrafiken har identifierat att 2 hållplatser slutar trafikeras då linje 655 inte längre 
kommer trafikera dessa efter december 2022. Sommens station trafikeras fortsatt av 
Jönköpings länstrafik.  

Kommun Väghållare Hållplatsnamn Anledning   Snittpåstigande 

Tranås Trafikverket Rockebrogatan Ny linjedragning  0 

Tranås Trafikverket Sommens station Ny linjedragning 0 
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Sammanfattning  

För Mjölbyborna innebär den övergripande föreslagna förändringen av kollektivtrafiken inte så 

mycket för möjligheten att transportera sig hållbart då möjligheten att gå, cykla, använda 

servicetrafiken eller Östgötapendeln förblir oförändrade. För de som använder kollektivtrafiken till 

Ödeshög innebär det för det allra flesta en förbättring då de får ca 20% fler avgångar. För de som 

åker från Strålsnäs och Boxholm innebär det också fler avgångar och för arbetspendlarna till Toyota 

blir det samma turutbud som idag. För de som tidigare använt sig av linje 354, 356 samt 653 upphör 

dock möjligheterna att resa kollektivt med andra sätt än servicetrafiken och Närtrafiken.  

I denna utredning ingår tätortslinjerna 354, 355 och 346, landsbygdslinje 653 mellan Mjölby - 
Mantorp samt landsbygdslinje 655 mellan Mjölby – Boxholm - Sommen. Servistrafiken ingår inte i 
denna utredning utan utreds parallellt i ett annat projekt för all servicetrafik i Östergötlands tätorter. 
Orsaken till att denna utredning inte inväntar resultat från projektet för Servicetrafik i tätorter är, 
dels att projektet inte förväntas resultera i så stora förändringar att det skulle påverka utfallet av 
denna utredning, dels att trafikavtalet för de linjer som ingår i denna utredning behöver handlas upp 
innan resultatet från servicetrafikutredningen erhållits. 
 
Trafikförslaget innebär att tätortslinje 355 mellan Mjölby resecentrum och Lundby fortsätter som 
idag men med förslag om förlängning till Viringe när dagens körväg inte längre är möjlig på grund 
av Toyotas expansion. Även linje 655 fortsätter som idag men med helgtrafik och Boxholms station 
som ändhållplats i stället för Sommen station. För de som tidigare använt sig av linje 354, 356 samt 
653 ersätts den linjelagda kollektivtrafiken med servicetrafik och Närtrafik på grund av lågt resande 
och svag kostnadstäckning. Linje 354 dras in på grund av kort avstånd till centrum från Slomarp 
samt låg nyttjandegrad. Ringlinje 356 dras in på grund av låg nyttjandegrad och resurserna 
samlokaliseras i stället med den övriga servicetrafiken. Linje 653 dras in på grund av låg 
nyttjandegrad och kort avstånd till Mantorp med goda gång- och cykelvägar.  
 
Antal resande antas öka något för de två linjerna 355 samt 655 tack vare Toyotas expansion och den 

tillkommande helgtrafiken på linje 655. Kilometerproduktionen kommer på helheten minska och 

bruttokostnaden för utredningsområdet beräknas sjunka från ca 6,4 miljoner till ca 3,8 miljoner.  

De linjer som blir kvar i Mjölby och Boxholm har tillräckligt högt resandeunderlag och avstånd till 
önskad målpunkt för att vara ett attraktivt alternativ till gång, cykel och bil. Det innebär en effektiv 
trafik med så många turer att kollektivtrafiken blir konkurrenskraftig mot bilen. Trafikomläggningen 
är ett steg på vägen för att nå Region Östergötlands övergripande mål om 32 procents 
marknadsandel av det motoriserade resandet och bidra till ett hållbart resande.   

Införande av den föreslagna trafiklösningen rekommenderas att delas upp i två steg. Linje 655 
föreslås få helgtrafik samtidigt som delsträckan Sommen - Boxholm föreslås utgå från och med 
december 2022. Även linje 356 föreslås utgå från december 2022. Dessa två förändringar påverkar 
inte antalet fordon medan förändringarna på linje 354 samt 653 förändrar antal fordon och därmed 
bör genomföras i samband med nytt trafikavtal från juni 2024.  
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Inledning 

I den här utredningen utreds den linjelagda allmänna kollektivtrafiken med buss i Mjölby och 
Boxholms kommun. Eftersom trafiken korsar länsgräns till Jönköpings län och Tranås kommun 

ingår även den delen i utredningen. Linjerna som ingår är 354, 355, 346 (se Figur 1 nedan), 653 samt 

655 (se Figur 2 nedan). Östgötatrafiken har tidigare utrett den trafik som kommer från Ödeshög och 
resultatet från den utredningen ses som en förutsättning. Servicetrafik, Närtrafik och tågtrafik ingår 
inte i utredningen. 
 

 

Figur 1 Linjekarta för tätortstrafiken i Mjölby 
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Figur 2 Linjekarta för landsbygdstrafiken Mjölby - Mantorp samt Mjölby- Boxholm - Sommen 

Utredningen följer Östgötatrafikens trafikutvecklingsprocess och riktlinjer för kontinuerlig 

effektivisering av trafiken. Uppdraget är kopplat till trafikupphandling som berör området med 

planerad trafikstart sommaren 2024 och med en spännvidd på ca 10 år. Utredningens fokus är att 

skapa goda förutsättning att uppfylla de regionala målen. Till huvudrapporten finns en bilaga som 

innehåller statistiskt underlag och infrastrukturåtgärder.  
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Om utredningen 

Bakgrund  

Östgötatrafiken har i uppdrag att utveckla den allmänna kollektivtrafiken mot uppsatta mål. Så väl 

behovet av hållbara transporter som efterfrågan på kollektivtrafik har ökat. För att kunna möta detta 

och nå uppsatta mål har Östgötatrafiken identifierat ett utvecklingsbehov av trafiken som berör 

Mjölby och Boxholm kommun. En utredning har tidigare genomförts gällande trafiken mellan 

Mjölby och Ödeshög och resultatet hanteras som ingående värden i denna utredning. Servicetrafiken 

i Mjölby tätort ingår inte heller då den kommer utredas separat som ett resultat av den konceptuella 

utredningen Servicetrafik i tätorter som görs för att harmonisera servicetrafiken i Östergötland. 

Även tågtrafiken är exkluderad då den tidigare utretts i Tågstrategisk målbild 2040.   

Generellt sett har resandet med kollektivtrafiken i Östergötland ökat, samtidigt har vissa linjer i olika 

delar av länet haft en svag utveckling. Båda dessa trender ställer krav på åtgärder i trafiken. De linjer 

som utreds i detta uppdrag presterar olika i förhållande till målen och det var länge sedan en översyn 

gjordes. Därför utreds trafiken för att undersöka om linjerna är i nivå med regionens uppsatta mål.  

Kollektivtrafiken är en grundläggande del i en hållbar samhällsutveckling. Av denna anledning 

behöver den berörda trafiken analyseras och sedan få sin roll förtydligad. På vissa ställen finns goda 

förutsättningar för kollektivtrafiken att vara stomme i ett system och strukturerande för 

utvecklingen, på andra ställen får den i stället en mer kompletterande serviceroll. 

Mjölby kommun har en vision om att vara en kommun som skapar möjligheter där människor, 

företag och naturresurser kan växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Man genomför just nu också 

ett arbete med ny översiktsplan inklusive två fördjupade översiktsplaner för Mjölby så väl som 

Mantorp. Boxholms kommun har just inlett sitt arbete med ny översiktsplan för Boxholms kommun. 

Genom detta utvecklingsuppdrag bereds kommunerna möjlighet till samverkan i 

kollektivtrafikutvecklingen för att nå sina mål. Samverkan med kommunerna är också viktigt i 

infrastrukturfrågor, där de ofta är väghållare och för att koppla kollektivtrafikens utveckling till den 

kommunala, likt den regionala, fysiska planeringen.  

Samverkan 

I arbetet med utredningen har tjänstepersoner från Mjölby, Boxholm och Tranås kommuner samt 

Jönköpings länstrafik deltagit. Möten har hållits med syfte att skaffa gemensamma bilder om nuläge 

och diskutera utvecklingsmöjligheter för kollektivtrafiken. Möte har också hållits på politisk nivå 

mellan Region Östergötland samt Mjölby kommun.  

En del i dialogen mellan kommunerna och Östgötatrafiken är just denna dialograpport som skickas 
till kommunerna. Mjölby och Boxholms kommuner kommer behandla dialograpporten politiskt.  

Som en del av utredningen har informationsutbyte även skett med Östgötatrafiken upphandlade 
trafikföretag, Bliva, och Toyotas pendlarråd. 

Målbild  

Målet med utredningen är att ta fram ett förslag på en trafiklösning som stämmer överens med och 

bidrar till att målen som fastställts i det regionala trafikförsörjningsprogrammet uppfylls. 

Verksamhetsidén formuleras enligt nedan:  

”Kollektivtrafiken – ett positivt sätt att resa. För medborgaren, samhället och 

miljön.” 
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Regionalt trafikförsörjningsprogram 2030 

Gemensamt för hela Östergötland är det regionala trafikförsörjningsprogrammet, RTP, som är 

framtaget av Region Östergötland och beslutad i november 2020. I detta dokument finns 

övergripande mål och inriktningar för kollektivtrafiken i Östergötland. Dokumentet är framtaget 

med mål-år 2030. Östgötatrafiken arbetar efter sex målområden vilka alla är relevanta för den här 

trafikutvecklingen.  

Denna utredning fokuserar främst på följande RTP-mål:  

• Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet ska uppgå till minst 32 

procent.  

• Nöjd Kund Index (NKI) ska uppgå till minst 78 procent. 

• Samtliga (100 procent) av kollektivtrafikens hållplatser och bytespunkter i stomtrafiken och 

hållplatser med fler än 20 påstigningar per dygn ska tillgänglighetsanpassas för personer 

med funktionsnedsättning. 

• Minst 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till effektiv kollektivtrafik.  

 

För att kollektivtrafiken ska vara attraktiv behöver den vara snabb och köras med hög turtäthet. 

Kunderna ska uppfatta kollektivtrafiken som enkel, tydlig och pålitlig. Det är också viktigt att 

kollektivtrafiken i sig är ett miljömässigt bra sätt att resa genom låg klimatpåverkan. 

Effektmål  

Nedan presenteras effektmålen för utredningen.  

Från år 2019 till år 2027 ska:   

• antalet påstigande öka med fokus på betalande resenärer 

• kostnadstäckningsgraden öka 

• kunderna bli mer nöjda 

 

Samtliga mål kommer att följas upp år 2027 för att säkerställa att trafikeringsförslaget är i linje 

med de uppsatta målen.  

Ingående premisser 

I uppdraget ingår följande linjer (se Figur 1 ovan):   

Tätortstrafik 

• Linje 354 Lycketorp – Centrum – Mjölby Resecentrum   

• Linje 355 Kungshögaskolan - Lundby – Mjölby Resecentrum  

• Linje 356 Ringlinje 

Landsbygdstrafik 

• Linje 653 Mantorp - Spångsholm - Sya - Mjölby 

• Linje 655 Mjölby - Strålsnäs - Boxholm - Sommen 

Ekonomiska ramar 

I dagsläget befinner vi oss i en pandemi (Covid-19) vilken för Östgötatrafikens del har inneburit en 

stor minskning av antalet resenärer och en nedgång i biljettintäkter kopplat till det. Målet är att 50 
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procent av intäkterna ska komma från biljettintäkter. 2019 stod biljettintäkterna för 45 procent av 

den totala finansieringen men kommer vara desto lägre under 2020 och 2021 på grund av Covid-19. 

Östgötatrafiken vill satsa de resurser som finns tillgängliga i attraktiv trafik som ökar resandet och 

därmed intäkterna. Ökade intäkter leder till utökning av trafiken som i sin tur genererar ökat resande 

och ökade intäkter. 

I den här utredning används referensår 2019 för att beräkna och bedöma resande och resandebehov. 

Beräknande intäkter 2024 motsvara intäkterna för 2019 då det är svårt att förutspå hur resandet 

kommer utvecklas. Kostnaderna för nuvarande trafik är hämtade från 2020 för att vara så 

uppdaterade som möjligt. Samma uppgifter ligger till grund för kostnadsberäkningar för den 

framtida trafiken.  

Infrastruktur  

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet är målet att alla hållplatser med fler än 20 påstigningar 

samt alla hållplatser i stomlinjenätet ska vara tillgänglighetsanpassade. Med 

tillgänglighetsanpassning menas att kantstenen ska vara 17 centimeter hög, att det ska finnas taktila 

ledstråk samt kontrastmarkering på väntytan.   

Kontinuerlig effektivisering 

Trafik bedöms vara lågeffektiv (det vill säga ej målstyrd) utifrån tre olika typer av kriterier som finns 

listade i den politiskt beslutade processen för kontinuerlig effektivisering av den avtalade 

linjetrafiken: ekonomi, resande och samhällsnytta.  I det trafikbokslut Östgötatrafiken tar fram 

varje år listas de linjer som uppfyller ett eller flera av villkoren för lågeffektiv trafik. Om en linje 

uppfyller någon av dessa punkter ska den utredas i processen för kontinuerlig effektivisering av 

trafiken. Denna process och denna trafikutredning har samordnats inom detta uppdrag. Den 

regionala kollektivtrafikmyndigheten definierar lågeffektiv kollektivtrafik som en trafik med:  

• låg kostnadstäckningsgrad  

➢ under 20 procent eller 

• lågfrekvent resande   

➢ färre än 10 resenärer per tur eller  

• låg beräknad samhällsnytta  

➢ negativt värde (kr) eller   

➢ liten betydelse för regional tillväxt 

Påverkande dokument 

Vid planering av kollektivtrafiken i Östergötland finns styrande riktlinjer och dokument som ska 

ligga till grund för trafiken. Region Östergötland har tagit fram ett regionalt 

trafikförsörjningsprogram vilket är det huvudsakliga styrdokumentet. Utöver det finns även andra 

regionala dokument att ta hänsyn till och dessa är bland annat utvecklingsprogram, affärsplanen och 

länstransportplanen för regional planering. Dessutom har Mjölby och Boxholms kommuner 

dokument som påverkar utredningen och dessa presenteras nedan.  

Mjölby 

Mjölby håller just nu på att ta fram en ny översiktsplan för kommunen som även ska innehålla två 

fördjupningsplaner för Mjölby och Mantorp. Trafikstrategin är en del av denna översiktsplan och 

där konstaterar man i nulägesbeskrivningen att tätorten Mjölby har goda förutsättningar för att 

utveckla det hållbara resandet gällande såväl gång och cykel som kollektivtrafik. Gång och cykel har 

dock på många sätt bättre förutsättningar då dess vägar är genare än den motorburna trafiken och 
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tätortens diameter från centrum inte överstiger 3 kilometer. Den exploatering som förväntas ske 

inom de närmsta 10 åren är i första hand en förtätning längs Svartå strand i centrum vilket ytterligare 

förstärker stadens förutsättningar för hållbart resande. I Spångsholm och Sya har kommunen också 

utbyggnadsplaner och här rör det sig om småhus.  

Boxholm 

Boxholm har just startat arbetet med ny översiktsplan. I den nu gällande översiktsplanen föreslås en 

fortsatt utveckling i Boxhoms tätort med förtätad bostadsbebyggelse längs östra sidan av Svartån 

från det nyplanerade området vid Timmerö fram till kyrkan. I Strålsnäs föreslås ett 

expansionsområde för bostäder söder om skolan samt som reservalternativ ett område i väster 

mellan befintlig bebyggelse och riksväg 32. Andra dokument som ligger till grund för utredningen är 

Åtgärdsvalsstudie Trafiksäkerhet och restid väg 32 Sommen – Mjölby i Östergötlands län som 

genomförts samt kommunens inspel till revidering av Länstransportplan där bland annat behov av 

pendlarparkering lyfts.  

Tranås 

Tranås kommun har en ny översiktsplan som är i granskningsfasen. Tranås stadstrafik ska utvecklas 

inom de närmsta åren och Tranås kommun växer norrut. I Sommen planeras för 50-100 småhus i 

sjönära lägen. Inflyttning till Sommen sker till största delen av barnfamiljer från Östergötland och 

det är inte orimligt att tänka att de som flyttar in till det nya området kommer ha samma bakgrund 

och därmed en koppling till arbetsmarknad/studier i Östergötland. Mellan Tranås och Sommen 

öster om riksväg 32 planeras också för förtätning med ytterligare småhus.  
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Nulägesbeskrivning befolkning och pendling 

Om utredningsområdet 

Det här avsnittet innehåller en sammanfattning av nuläget av hela utredningsområdet som 

inkluderar resandestatistik, trafikekonomi och befolkning- samt pendlingsmönster. Data från 2020 

och 2021 studeras inte p.g.a. att antalet resande är lägre än normalt till följd av covid-19 och är 

därmed inte representativ för de senaste årens trafik. I stället används referensår 2019 vid analys av 

data.  Referensveckorna som används är vecka 40 - 43. Under dessa veckor förekommer inga 

helgdagar eller lovdagar vilket betyder att trafikering sker enligt ordinarie tidtabell. 

Befolkning  

I området som är aktuellt för trafikutveckling finns en stad och sex tätorter. Staden är Mjölby och 

tätorterna är Mantorp, Sya och Spångsholm i Mjölby kommun samt Boxholm och Strålsnäs i 

Boxholms kommun. Utanför länet men inom utredningsområdet finns även tätorten Sommen i 

Tranås kommun (se Figur 3). Samtliga orter förutom Mjölby och Boxholm får anses vara små då 

samtliga har under 800 invånare. Mjölby stad har ca 13 000 innevånare och Boxholms tätort ca 3 

400 innevånare. 

Figur 3 Karta över orterna i utredningsområdet, källa Statistiska centralbyrån 2018 
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Pendling och resor 

Det stora antalet resor sker till och från de större orterna Mjölby, Boxholm, samt Mantorp vilka 

trafikförsörjs alla av Östgötapendeln. Det resebehov som är av vikt att analysera för denna utredning 

härstammar i första hand från resor till och från de mindre orterna; Sommen, Strålsnäs, Spångsholm 

och Sya. Avstånden i Mjölby, Boxholm och Mantorp till önskad målpunkt är ofta för korta och 

restidskvoten med kollektivtrafik därmed för hög för att göra kollektivtrafiken till ett attraktivt val.  

Om tillräckligt många vill resa samma delsträcka kan det finnas underlag för att 

kollektivtrafikförsörja den sträckan om resan är en del av en längre resa även om avståndet annars 

är för kort, som till exempel mellan Mjölby resecentrum och Toyota.  

Resor görs av flera olika skäl så som utbildning och arbete men även fritidsaktiviteter. 

Högstadieelever i Mjölby och Boxholms kommun går regelmässigt i skolor i dess huvudort och de 

flesta gymnasieeleverna pendlar till Mjölby eller Linköping. Resandet kopplat till eftergymnasiala 

studier är tyvärr ofta dåligt kartlagt. I närområdet finns universitet och högskolor som genererar ett 

regionalt resande till Jönköping och Linköping. 

Mjölby 

Bebyggelsen i Mjölby tätort är starkt funktionsuppdelad och större delen av arbetspendlingen sker 

till de sydvästra delarna av Mjölby tätort. Högstadieskolorna är centralt placerade och de två 

gymnasieskolorna återfinns mellan de två huvudvägarna som löper in mot centrum med mindre än 

2 kilometer till resecentrum. I den nulägesrapport som Mjölby kommun tagit fram i förarbetet till 

sin fördjupade översiktsplan med hjälp av Ramböll konstateras att ”Tätortsområdet är ungefär 3 km 

brett och lika långt. Från ytterområdena till centrum är det drygt 1,5 kliometer Med dessa mått som 

grund finns förutsättningar för att utveckla Mjölby till en ort där gång och cykeltrafiken blir naturliga 

förstahandsval (se Figur 4). Ramboll konstaterade också att cykelnätet i många fall är genare än 

bilnätet och restiderna är konkurrenskraftiga vid resa från dörr till dörr. 

 

Figur 4 Karta över Mjölby tätort 
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De områden som ligger längst från centrum är Slomarp och Viringe industriområde och det 

område som har flest pendlare är Lundby industriområde. Därför studeras de områdena djupare.  

Slomarp har ca 800 innevånare. Ca 370 personer arbetspendlar ut från Slomarp och ca 200 

pendlar in enligt SCB 2019 och 2020. Från Slomarp är det drygt två km till centrum med viss 

kupering. 

Viringe har ett fåtal innevånare och ca 100 inpendlare. Ca 50 inpendlare kommer norr ifrån, ca 40 

inpendlare kommer öster ifrån och ca 10 pendlare kommer söder ifrån. Området karakteriseras av 

ett antal mindre arbetsplatser med varierande arbetstider under större del av dygnet. Från Viringe 

till centrum är det drygt två km till centrum. 

Lundby industriområde har ett fåtal innevånare och ca 1 100 inpendlare. Ca 550 inpendlare 

kommer norr ifrån, ca 400 inpendlare kommer öster ifrån och ca 150 pendlare kommer söder 

ifrån. Området karakteriseras av en stor arbetsgivare, Toyota, med både kontors- och 

verkstadsanställda där skiften slutar sent på kvällen. 

I Mjölby finns två gymnasieskolor där den ena, Kungshögaskolan, ligger ca 600 meter från 

Svarvarevägen och ca 400 meter från Kungsvägen och har drygt en kilometer till centrum. Det 

andra gymnasiet, Dackeskolan, ligger närmare Kungsvägen och centrum och har yrkesprogram. 

Högstadieskolorna Blåkint och Lagmanskolan ligger båda mycket centralt. 

Mantorp – Spångsholm – Sya – Mjölby 

Sträckan Mantorp – Spångsholm – Sya - Mjölby (mer än två kilometer från järnvägsstationerna 

och inom två kilometer från hållplats) har ca 800 innevånare och ca 100 inpendlare. Ca 230 

innevånare arbetspendlar till Mantorp eller vidare därifrån och ca 200 till Mjölby eller vidare 

därifrån. Det bor cirka 30 gymnasieelever i området och de allra flesta av dem är antagna i 

Linköping. Veta, nära Spångsholm, har en låg- och mellanstadieskola och Mantorp har en 

högstadieskola. Av de 100 inpendlarna återfinns de flesta vid Depot Mantorp. Det är ca 4 kilometer 

från Spångsholm respektive Sya till Mantorp station via goda gång och cykelvägar. 

Mjölby - Boxholm 

Sträckan Mjölby - Boxholm (mer än två kilometer från järnvägsstationerna och inom två kilometer 

från hållplats) har ca 700 innevånare och ca 80 inpendlare. Ca 100 personer arbetspendlar till 

Mjölby och ytterligare 100 personer arbetspendlar längre än Mjölby. Ca 50 personer arbetspendlar 

till Boxholm och ca 50 personer arbetspendlar längre än till Boxholm. Det bor cirka 30 

gymnasieelever i området och ca hälften är antagna i Mjölby respektive Linköping. Strålsnäs har en 

låg och mellanstadieskola. Av de 80 inpendlarna återfinns de flesta i Strålsnäs. Det är drygt 5km till 

Boxholm och cykelväg saknas på större delen av sträckan.  

Boxholm - Sommen 

Sträckan Boxholm - Sommen (två km från tågstationen i Boxholm inklusive tätorten Sommen) har 

ca 900 innevånare och pendlingen över länsgräns i båda riktningar är totalt ca 200 personer. 

Mellan de två tätorterna är det 1 gymnasieelev som går på gymnasieskola med regionalt intag i 

Östergötland och i Sommen är det 1 elev som går i Linköping och en som går på gymnasieskola 

med regionalt intag i Östergötland. Det finns ingen gymnasieelev från Östergötland som går i 

Tranås kommun. Tittar man på befolkningspyramider så ser man att sträckan mellan Boxholm och 

Sommen sticker ut på så sätt att det finns relativt normalt antal barn i de yngre åldrarna men inga 

innevånare i gymnasieålder och mycket få unga vuxna. 
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Dagens trafik  

I Mjölby tätort finns det idag tre linjer och samt servicetrafik som inte är linjelagd (se Figur 5). De 
tre linjelagda linjerna är 354, 355 samt 356.  
 

 
Figur 5 Linjenät i Mjölby inklusive servicetrafik och Östgötapendeln 

Linje 345 har en rak och gen körväg från centrum till området Slomarp norr om E4 med 8 turer om 
dagen koncentrerade i första hand till högtrafikperioden där de flesta resenärerna betalar med 
ungdomsbiljett. Det reser ungefär 2 personer i snitt per tur och kostnadstäckningsgraden är 14% vid 
inkludering av det fordon som krävs för att köra i högtrafik. 
 
Linje 355 är i första hand till för arbetspendling till Toyota men fyller också funktionen som 
matarlinje till Kungshögagymnasiet. Det största resandet står betalande med vuxenbiljett för och det 
reser ungefär 13 personer i snitt per tur. Linjen har 27 enkelturer. På morgonen går linjen i 
kvartstrafik från Resecentrum till Lundby utan linjelagd retur och efter klockan 8 går linjen i stället 
till Kunghögagymnasiet utan linjelagd retur. På eftermiddagen gäller det motsatta. 
Kostnadstäckningsgraden är 30% och då inkluderas ett fordon. Skulle returen tidtabelläggas eller 
linjen förlängas skulle ett fordon till krävas. 
 
Linje 356 är en ringlinje av servicekaraktär och har under åren krympt från tre större lopar till några 
mindre i centrum. Linjen har i snitt två påstigande per tur och totalt 3 turer. 
Kostnadstäckningsgraden är 12% och då ingår inget fordon eftersom linjen går i lågtrafik mitt på 
dagen och därför kan merutnyttja andra fordon. 
 
Servistrafiken, ingår som tidigare nämnts, inte i denna utredning utan utreds parallellt i ett annat 
projekt för all servicetrafik Östergötlands tätorter. Orsaken till att denna utredning inte inväntar 
resultat från projektet för servicetrafik i tätorter är, dels att projektet inte förväntas resultera i så 
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stora förändringar att det skulle påverka utfallet av denna utredning, dels att trafikavtalet för de 
linjer som ingår i denna utredning behöver handlas upp innan resultatet från 
servicetrafikutredningen erhållits. Servicetrafiken täcker idag hela Mjölby tätort och kan beställas av 
alla som vill senast en timme innan önskad avresa. Samma biljetter gäller som i den linjelagda 
trafiken och man blir hämtad vid en uppsamlingsplats eller vid sin bostadsadress beroende på om 
man är färdtjänstbeviljad eller ej. 
 
I denna utredning ingår också landsbygdslinjen 653 som går mellan Mjölby och Mantorp samt 

landsbygdslinjen 655 som går mellan Mjölby och Boxholm, se Figur 6 nedan. 

 

Figur 6 Linje 653 Mantorp - Mjölby och linje 655 Mjölby - Boxholm – Sommen samt Östgötapendeln 

Linje 653 har 8 turer som är utspridda under större delen av vardagen men ingen helgtrafik. De flesta 

reser med skolelevsbiljett. Antal resande per tur hölls uppe av arbetspendlare till Artex i Spångsholm 

innan fabriken brann i april 2019. Resande per tur var innan fabriken brann över 8 personer men 

sjönk därefter till cirka 5 personer. Det påverkar naturligtvis även kostnadstäckningsgraden där den 

utslagen på hela 2019 landar på 18% men fortsättningsvis, oaktat pandemins effekter, förväntas 

hamna lägre då fabriken idag är uppbyggd i Mjölby och det stora antalet arbetspendlare därför inte 

behöver nyttja linjen. 

Linje 655 har 10 turer som är utspridda under större delen av dagen men ingen helgtrafik. Det är 

ungefär lika många betalande med vuxenbiljett som med skolelevsbiljett på linjen. Antalet resande 

per tur är cirka 9 men här skiljer det sig mycket om man tittar norr eller söder om Boxholm. Linjen 

fortsätter med 2 turer om dagen till Sommen efter Boxholm och där är det som mest är en 

vuxenbetalande resenär som pendlar från ytterkanten av Sommen in till Sommen. Jönköpings 

länstrafik körde fram till 2020 någon tur till Boxholm och när den trafiken upphörde och 

anslutningarna bröts i ena riktningen mellan trafiken från Tranås och Boxholm inkom inga 
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synpunkter. Förutom de påstigningar som sker i Mjölby och Boxholm sker de resterande till allra 

högsta del i Strålsnäs. I statistiken kan man även ana ett visst lokalt resande inom Boxholm och 

Mjölby. Linjen fyller därför många funktioner så som möjlighet till skol- och arbetspendling från 

Strålsnäs, komplement till tåget mellan Boxholm och Mjölby samt för vissa lokala resor inom 

Boxholm och Mjölby. Kostnadstäckningsgraden blir därför också över vad man annars skulle kunna 

förvänta sig av en parallell linje till pendeltåget och ligger på cirka 28%. 

Närtrafiken, ingår som tidigare nämnts, inte i denna utredning men finns i de områden som saknar 

linjelagd trafik på landsbygden. För resor utanför högtrafiktid, där linjelagd kollektivtrafik saknas, 

kan resor ske med Närtrafiken. Närtrafik kan beställas till och från adresser som har längre än två 

kilometer till närmsta hållplats. Resenären måste själv ringa och beställa sin resa senast två timmar 

innan avgång. Närtrafikresor kan inte ske i högtrafik men har i stort sett alltid större/längre 

öppettider än vanlig linjelagd trafik på landsbygden. Närtrafiken har till exempel kväll- och 

helgöppet. 

Trafikbokslut 2019 

Varje år görs ett trafikbokslut som visar hur trafiken gått under året. Berörda linjer redovisas i 

Tabell 1 nedan.  

Tabell 1 Trafikbokslut 2019 

Trafikbokslut 2019 354 355 356 653 655 

Antal resande per år 6000 81 000 3 000 22 000 44 000 

Antal turer 15 27 6 17 22 

Antal resande per tur 2 13 2 8 9 

Dimensionerande fordon 1 1 0 1 1 

Tidtabellskilometer 15 000 30 000 14 000 70 000 111 000 

Bruttokostnad 570 000 1 200 000 350 000 1 700 000 2 800 000 

Intäkter 80 000 420 000 50 000 300 000 800 000 

Nettokostnad 490 000 780 000 300 000 1 400 000 2 000 000 

Samhällsekonomi - 6 000 420 000 - 11 000 83 000 170 000 

Samhällsnytta 2 2 2 4 4 

Kostnadstäckningsgrad 14% 36% 12% 18% 28% 
 

Om linjerna studeras utifrån processen för kontinuerlig effektivisering av den avtalade linjetrafiken 

ser man att:  

Linje 354 har både låg kostnadstäckningsgrad, få resenärer samt en negativ samhällsnytta och liten 

betydelse för regional tillväxt. 

Linje 355 har relativt god kostnadstäckningsgrad, antal resande och samhällsnytta. 

Linje 354 har både låg kostnadstäckningsgrad, få resenärer samt en negativ samhällsnytta och liten 

betydelse för regional tillväxt. 

Linje 653 hade ca 20% kostnadstäckningsgrad, ca 10 påstigande per tur och en positiv 

samhällsnytta och betydelse för regional tillväxt innan fabriken brann i Spångsholm 2019. 

Analyseras påstigandestatistiken därefter ser man resandet sjunker till i snitt 5 påstigande per tur 

och därmed sjunker även kostnadstäckningsgraden betydligt. 

Linje 655 har ganska få resande per tur men eftersom linjen har förhållandevis många resenärer 

med vuxenbiljett för att vara en landsbygdslinje blir kostnadstäckningsgraden relativt god. 

Samhällsekonomin är positiv och linjen har stor betydelse för regional tillväxt.   
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Trafikförslag  

I följande avsnitt presenteras den övergripande förändringen följt av den valda trafiklösningen.  

Övergripande förändring 

För mjölbyborna innebär den övergripande förändringen av kollektivtrafiken år 2024 inte så mycket 

för möjligheten att transportera sig hållbart då möjligheten att gå cykla, använda servicetrafiken eller 

Östgötapendeln förblir oförändrade. För de som använder kollektivtrafiken till Ödeshög innebär det 

för det allra flesta en förbättring då de får ca 20% fler avgångar. För de som åker till Strålsnäs och 

Boxholm innebär det också fler avgångar och för arbetspendlarna till Toyota blir det samma turutbud 

som idag.   

För de som tidigare använt sig av linje 354, 356 samt 653 ersätts möjligheten att resa linjelagd 

kollektivtrafik med servicetrafik och Närtrafik. Linje 354 dras in på grund av kort avstånd till 

centrum från Slomarp samt låg nyttjandegrad. Ringlinje 356 dras in på grund av låg nyttjandegrad 

och resurserna samlokaliseras i stället med den övriga servicetrafiken. Linje 653 dras in på grund av 

låg nyttjandegrad och kort avstånd till Mantorp med goda gång- och cykelvägar.  

I Figur 7 nedan ses trafikförslaget i dess helhet. 

  

Figur 7 Trafikförslag Mjölby 

Bruttokostnaden för linje 355 och 655 bedöms vara densamma som idag då linje 355 inte förändras 
och linje 655 ökade turutbud balanseras av indragningen av trafiken till Sommen.  
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Trafikförslagets koppling till kommunernas utvecklingsplaner 

Trafikförslaget innehåller även förslag på hur kollektivtrafiken ska utvecklas i takt med Mjölby stad 

så som förändringar för linje 355 i samband med utbyggnad av Toyota samt förändringar av 

körvägen för linje 655 kopplat till ny placering av Resecentrum väster om järnvägen. 

Kopplat till Boxholms utvecklingsplaner för Strålsnäs innehåller förslaget utökad trafik för orten och 

bekräftar önskemålet om en pendlarparkering i norra delen av Strålsnäs vid riksväg 32. Förslaget 

innehåller även bibehållen trafik till Hjortstigen kopplat till kommunens planer på förtätad 

bostadsbebyggelse längs östra sidan av Svartån. 

Utvecklingen runt Sommen i Tranås kommun bedöms inte vara tillräcklig för att skapa det underlag 

som krävs för att erbjuda attraktiv kollektivtrafik.  

Linje 354  

Förslaget innebär att linje 354 dras in på grund av få resande trots förhållandevis många turer i 

relation till befolkningsunderlaget. Närheten till centrum och skolor med goda gång- och cykelvägar 

möjliggör andra hållbara resalternativ och för den som behöver kollektivtrafik hänvisas resenären 

till servicetrafiken.  

Linje 355  

Förslaget innebär att linje 355 fortsätter enligt dagens linjedragning och turutbud så länge befintliga 

körvägar är möjliga. Det förutsätter dock att restiderna inte förlängs på grund av 

framkomlighetsproblem till exempel. Den dag Toyota expanderar över Truckgatan behöver körvägen 

förändras. Utredningen föreslår då att linjen förlängs till Viringe med möjlig reglerhållplats vid 

informationstavlan direkt efter Potatisrondellen, se Figur 8 nedan. 

 

Figur 8 Trafikförslag för linje 355 år 2024 samt i framtiden 
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Förlängning av linjen kommer innebära ytterligare ett fordon för att kunna erbjuda samma turutbud 

men möjliggör samtidigt tidtabellslagda turer i båda riktningar. Angöring av hållplats 

Kungshögaskolan upphör vid förlängning till Viringe. Resenärerna hänvisas då istället till hållplats 

Ryttarhagsvägen 400meter bort respektive Odengatan 600meter bort alternativt en transport med 

gång eller cykel den dryga kilometern till Resecentrum. Hållplats Odengatan behöver då, om inte 

innan, ökad säkerhet och höjd standard.   

Linje 356  

Förslaget innebär att Ringlinje 356 dras in på grund av mycket få resande. Linjens upplägg med 
många hållplatser och öglor är inte tillräckligt attraktiv för någon resenärsgrupp och resande 
hänvisas till de andra linjelagda linjer som passerar området eller servicetrafiken. 

Linje 653  

Förslaget innebär att linje 653 dras in på grund av få resande och låg potential till ökat resande då 
kommunen inte har några större utvecklingsplaner utanför Mantorp. Resande hänvisas till 
Närtrafiken samt de goda gång- och cykelvägarna. 

Linje 655  

Förslaget innebär att linje 655 behåller sin nuvarande sträckning mellan Mjölby Resecentrum och 
Boxholms station. Linjen fortsätter därefter inte till Sommen utan dras in på grund av få resande och 
låg efterfrågan av byte vidare till Jönköpings länstrafik.  

Då många reser med linjen från hållplatser inom Boxholms tätort behålls nuvarande sträckning men 
ett antal hållplatser med mycket få påstigande dras in för att minska restiden. De hållplatser som 
idag inte håller godkänd standard med många påstigande föreslås rustas upp för att öka 
attraktiviteten, se Bilaga. Detsamma gäller för sträckan mellan Boxholm och Mjölby, att ett antal 
hållplatser dras in och resande hänvisas till närliggande hållplatser. I Mjölby föreslås i dagsläget inga 
hållplats eller körvägsförändringar. Den dag Resecentrum flyttas till västra sidan om ån föreslås dock 
att linjen går via Järnvägsgatan till Resecentrum vilket innebär att en ny hållplats behöver skapas 
direkt öster om korsningen Smålandsvägen/Järnvägsgatan som ersättning för dagens hållplats 
Smålandsgatan. 

Linjen saknar idag helgtrafik och planeras få cirka fyra turer lördag som söndag. Under vardagen 
tillkommer någon enstaka tur. Avgångs- och restiderna förväntas bli ungefär desamma som idag, se 
Bilaga. 

Måluppfyllnad 

Regionalt utvecklingsprogram 

Östgötapendeln är den kollektivtrafiktyp som i störst utsträckning konkurrerar med bilen. De flesta 

av utredningsområdets orter trafikförsörjs av tåget och därför fokuserat resurserna dit. Resandet 

mellan orterna är i de flesta fall svagt och för att bedriva en hållbar kollektivtrafik väljs därför andra 

trafiktyper för att möta resbehovet på dessa sträckor. 

Östgötapendeln är även den trafiktyp som har flest nöjda kunder, därav läggas resurser över på tåget. 

I rapporten föreslås två hållplatser få ökad standard, en i Mjölby och en i Boxholm. Då kommer 

samtliga hållplatser i kommunerna med fler än 20 påstigande vara tillgänglighetsanpassade. Totalt 

föreslås 70 hållplatser sluta trafikeras på grund av indragen kollektivtrafik, närhet till annan 

hållplats eller få påstigande till och med 2024. Två hållplatser föreslås byggas när trafikförändringar 

genomförts efter 2024, en i Mjölby kommun och en i Boxholms kommun, se Bilaga. 
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Effektberäkning 

Resande med olika trafiktyper 

Resandeutvecklingen är svår att bedöma men under förutsättning att de resenärer som valt att inte 
åka kollektivt under pandemin återkommit kan man anta att resandet med linje 655 ökar något till 
följd av helgtrafiken. Resande med linje 355 förväntas inte förändras i stor utsträckning då de färre 
resor som genereras av tjänstemän som jobbar hemma mer uppvägs av Toyotas totala 
expansionsplaner med fler anställda.  
 
Då endast ca 5% av de som reser med linje 354 är seniorer uppskattas överflyttningen till 
servicetrafiken inte vara så stor. Däremot är ca 50% av resenärerna på ringlinje 356 seniorer så de 
är sannolikt att en nedläggning av den linjen genererar fler serviceresenärer. I faktiska siffror rör det 
sig om ca 1 senior om dagen för linje 354 och ca 5 resenärer om dagen för linje 356. 
 
De resenärer som bor mer än 2km från Mantorp eller en hållplats i Mjölby på linje 653 erbjuds i 
stället Närtrafik. Detsamma gäller de resenärer som bor längre än 2km från närmsta hållplats längs 
linje 655 mellan Mjölby – Boxholm – Sommen. 
 

Nedan presenteras hur många som övergår till Närtrafik i stället för linjelagd kollektivtrafik. 
Siffrorna är tagna från SCB, 2020 års data och antalet gymnasieleverna som redovisas är de som är 
antagna år 2017–2020. I Tabell 2 nedan redovisas antalet som går får linjelagd trafik till Närtrafik. 

Tabell 2 Antal innevånare på berörda sträckor som får Närtrafik 

Områden med omnjed som får Närtrafik  Totalbefolkning Gymnasieelever Förvärvsarbetande över 16 år 

Mantorp - Mjölby 1600 45 800 

Mjölby - Boxholm 5 1 0 

Boxholm - Sommen 150 0 100 

 

Kilometerproduktion, bruttokostnad och kostnadstäckningsgrad 

Kilometerproduktionen kommer på helheten minska då ett antal linjer dras in. 2020 var 

kilometerproduktionen 240 000km och 2024 beräknas kilometerproduktionen bli 150 000km 

vilket innebär att bruttokostnaderna sjunker från ca 6,4 miljoner 2020 till ca 3,8 miljoner 2024 för 

området.  

Då linje 355 har lika många turer som kilometer 2024 som idag och resandet inte förutspås ändras 

förväntas alla värden var konstanta för linjen.  

För linje 655 beräknas kilometerproduktion öka från 110 000 kilometer till 120 000 kilometer per 

år på grund av den tillkommande helgtrafiken. Kostnadstäckningsgraden förväntas ändå bli 

densamma med hänsyn tagen till både ökat antal resenärer samt trender i de upphandlingar som 

genomförts på senare tid. 
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Genomförandeplan  

Nytt trafikupplägg 

Trafikförändringarna föreslås genomföras i två steg. Linje 655 föreslås få helgtrafik samtidigt som 
delsträckan Sommen - Boxholm föreslås utgå från och med december 2022. Även linje 356 föreslås 
utgå från december 2022. Dessa två förändringar påverkar inte antalet fordon medan 
förändringarna på linje 354 samt 653 förändrar antal fordon och därmed bör genomföras i samband 
med nytt trafikavtal från juni 2024. Linje 355 behåller dagens linjedragning tills infrastrukturen, på 
grund av Toyotas planerade expansion, tvingar fram en förändring. 

Närtrafikzonerna behöver uppdateras av Östgötatrafiken. 

Inför trafikstart bör Östgötatrafiken tillsammans med Mjölby och Boxholm kommun genomföra 
informationskampanjer.  

Infrastruktur 

De föreslagna hållplatsupprustningarna och indragningarna behöver studeras vidare tillsammans 

med Mjölby och Boxholm kommun samt Trafikverket. Nybyggnation av hållplatserna Viringe och 

Smålandsvägen sker vid behov i nära samarbete med Mjölby kommun i takt med kommande 

stadsutveckling. I samband med att riksväg 32 får 2+1 standard ser Boxholms kommun och 

Östgötatrafiken ett behov av att tillsammans med Trafikverket utveckla en bytespunkt vid Strålsnäs 

norra infart. 
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  Datum Diarienummer 
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 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Linda Hammarström KS/KF 
 Kommundirektör 

+46738009740  
linda.hammarstrom@boxholm.se 

 

   

Budgetansvar för Social- och myndighetsnämnden  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram och revidera 
handlingar för att budgetansvar för social-och myndighetsnämnden ska tillhöra 
social- och myndighetsnämnden. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Att anta förslaget att det ekonomiska ansvaret för sociala- och myndighetsnämnden 
ska innehas av nämnden med reviderade handlingar. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att social- och myndighetsnämnden innehar budgetansvar för sin nämnd. 
Att anta reviderade reglementen och delegationsordning. 
 
 

Beslutsunderlag 
- Delegationsordning för social- och myndighetsnämnden 
- Reglementet för kommunstyrelsen 
- Reglemente för social- och myndighetsnämnden 

 
 

Beslutet expedieras till 
Socialchef 
Kommundirektör 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(1)

Arbetsutskottet 2021-09-07

 
Au § 46       Dnr KS 2021/225 040 
 
Budgetansvar Social- och myndighetsnämnden 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
För ett antal år sedan lades budgetansvaret för Social- och myndighetsnämnden på 
kommunstyrelsen.  
Förslaget är att budgetansvaret ska återgå till Social- och myndighetsnämnden och att 
kommundirektör bereder ärendet för beslut i kommunstyrelsen.   
 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att vi uppdrar åt kommundirektören att bereda ärendet till kommunstyrelsen om att 
Social- och myndighetsnämnden får budgetansvar.  
 
 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
att Social- och myndighetsnämnden får budgetansvar.  
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(1)

Kommunstyrelsen 2021-09-28

 
Ks § 167       Dnr KS 2021/225 040 
 
Budgetansvar Social- och myndighetsnämnden 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Enhetlig syn på att budgetansvar ska ligga under respektive nämnd.   
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Att budgetansvaret skall till Social- och myndighetsnämnden.  
 
 
Finansiering 
- 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att vi uppdrar åt kommundirektören att bereda ärendet till kommunstyrelsen om att 
Social- och myndighetsnämnden får budgetansvar.  
 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
att kommundirektören får i uppdrag att bereda ärendet så att social- och myndighets-
nämnden återfår budgetansvar. 
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Kommundirektören 
Akt 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-02-08 KS 2021/320 009 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Ulrika Carlsson KSKF 
 Administratör 

+46702258119  
ulrika.carlsson@boxholm.se 

 

   

Distansarbetspolicy - reviderad 

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Enligt reglemente Personal och Förtroendevalda och beslut Kfm 2013-09-09 § 88 
regleras distansarbete. Efter och under pandemin har distansarbete blivit vanligare 
och fler frågor om bland annat arbetsmiljö, arbetsmiljöansvar, försäkringar och 
ersättningar aktualiserats. Därför har ett nytt policyverk framarbetats som också tar 
hänsyn till att Boxholm kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare. 
 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att anta ny policy gällande distansarbete 
 
 

Beslutsunderlag 
Bilagor:  

- Reviderad policy distansarbete 
- Blankett avtal distansarbete 

 
 

Beslutet expedieras till 
Kommundirektör 
HR-chef 
Akt 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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  Sida 1 av 4 

Policy för distansarbete 

I Boxholms kommun 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antagen av 

 

Beslutsdatum/paragraf 
 

Giltighetstid Tills annat beslut fattas 
Uppföljningsdatum 

 

Beteckning 
 

Kategori Policy 
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Policy för distansarbete i Boxholms Kommun 
Boxholms kommun ska vara en attraktiv, flexibel och effektiv arbetsgivare, därför erbjuder 
kommunen distansarbete. Fördelarna med möjlighet till distansarbete ligger i en ökad flexibilitet 
samt att utförandet av vissa arbetsuppgifter kan ske på ett mer effektivt sätt. Denna policy gäller 
även vid tillfälligt hemarbete som godkänts för specifik uppgift eller specifikt tillfälle. 

 
Skilda förutsättningar för distansarbete 
Boxholms kommuns medarbetare arbetar inom många olika verksamhetsområden med olika krav. 
Huvudregeln är att arbete ska bedrivas på arbetsplatsen i Boxholms kommun. Verksamheterna har 
olika förutsättningar för att bedriva tillfälligt distansarbete, bland annat utifrån krav på tillgänglighet, 
arbetsuppgifternas karaktär, IT-system och sekretessbegränsningar. Detta innebär att det på vissa 
enheter inte är aktuellt med distansarbete. 

 
Distansarbete förutsätter godkännande av närmaste chef och Kommunens 
Ledningsgrupp 
Grundregeln är att närmaste chef ska informeras och godkänna distansarbete som sedan föreslås 
kommunledningen för slutgiltigt godkännande av Allmänna Utskottets. Bedömning om vem som kan 
arbeta hemifrån och i vilken utsträckning görs av chef. Förläggning av distansarbete på annan plats 
än hemmet, förutsätter att arbetet fullt ut kan utföras på platsen. Tillfälligt hemarbete (enstaka 
tillfälle) kan beslutas och godkännas muntligt av närmsta chef. 

 
Arbetstid, frånvaro och övriga regler 
Medarbetare förutsätts vid distansarbete fullgöra den arbetstid som gäller i anställningen. Eventuellt 
övertidsarbete ska beordras av närmaste chef. Rättigheter och skyldigheter följer med anställningen, 
och samma regler gäller som vid huvudarbetsplatsen. Meddelande om frånvaro (sjukdom, vård av 
barn etc.) samt meddelande om inträffade arbetsskador, tillbud, o dyl. skall göras enligt de gängse 
rutiner som gäller på huvudarbetsplatsen. Avseende egen sjukdom eller vård av barn så kan det inte i 
normalfallet kombineras med, eller ersättas av arbete hemifrån. Den tid medarbetaren arbetar på 
distans i bostaden jämställs bostaden med huvudarbetsplatsen. 

 
Tekniska förutsättningar 
Om IT-utrustning krävs för distansarbete gäller följande: 
Medarbetaren ska i sitt ordinarie arbete ha tillgång till nödvändig teknisk utrustning tillhandahållen 
av Boxholms kommun i form av bärbar dator och/eller mobiltelefon, för att distansarbete ska kunna 
ske.  
Medarbetare kan koppla upp sig mot kommunens resurser med VPN-klienten FortiClient när de inte 
är på arbetsplatsen. Det är en säker uppkoppling för att komma åt dokument eller program. 

Vid frågor eller problem kan medarbetare vända sig till ITSAMs Servicedesk via intranätet och 
registrera ett ärende: https://nilex.itsam.se/NilexSelfService/login.aspx? 
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Tillgänglighet 
Vid distansarbete ska normal tillgänglighet finnas sett till nåbarhet via telefoni under arbetstid. De 
som arbetar hemma måste ha nödvändiga arbetsredskap och vara tillgängliga via förslagsvis telefon, 
e-post, Skype och/eller Zoom eller liknande under hela arbetsdagen, detta för att kunna ha 
avstämningar om behov av stöd i olika frågor uppstår. Alla ska ta sitt ansvar för vår nåbarhet. 

 
Utrustning på distansarbetsplatsen 
Medarbetaren behöver iordningställa arbetsutrymme i bostaden. Utrymmet skall vara utformat och 
inrett så att det är lämpligt ur arbetsmiljösynpunkt. Arbetsgivaren skall tillhandahålla en ur 
arbetsmiljösynpunkt adekvat utrustning vid behov. Arbetsgivaren tillhandahåller vid behov övriga 
hjälpmedel som kan behövas för att förebygga ohälsa och olycksfall.  

Medarbetaren skall använda skyddsanordningar och i övrigt följa givna föreskrifter och att iaktta den 
försiktighet som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.  
Den utrustning kommunen tillhandahåller i medarbetarens bostad, är kommunens egendom och 
skall återlämnas när distansarbetet upphör. Valet av utrustning bestäms av ansvarig chef efter dialog 
med medarbetaren. 
Arbetsgivaren utbetalar inte ersättning till medarbetaren för tillhandahållande av arbetsutrymme i 
bostaden, ej heller för städning av sådant utrymme. 

 
Informationssäkerhet/hantering av sekretess 
När medarbetare arbetar med personuppgifter eller känslig information är det viktigt att tänka på 
säkerheten för dessa även när man arbetar på distans - vare sig det är hemma, på resan eller i 
offentlig miljö. Exempel på känslig information är känsliga/extra skyddsvärda personuppgifter samt 
information som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För att 
minska risken för att obehöriga får åtkomst till personuppgifter som behandlas av kommunen bör 
medarbetaren tänka på följande: 

 Anslut alltid till VPN på datorn, detta är extra viktigt om uppkoppling sker på ett öppet 
nätverk. 

 Anslut inte till öppna nätverk om det inte är helt nödvändigt. Säkerheten kan inte garanteras 
och det finns en risk att din aktivitet på nätverket övervakas. Använd istället internetdelning 
via mobil för att dela internetanslutning med datorn. 

 Utbyt aldrig känslig eller sekretessbelagd information via offentliga, trådlösa nätverk. 
 Spara aldrig verksamhetsrelaterad information på privat dator, surfplatta eller telefon eller 

liknande. Tänk också på att inte använda privat e-postadress vid kommunikation med 
kollegor inom ramen för arbetet. 

 Tänk på risken för överhörning av samtal och risken att andra kan läsa vad som står på din 
bildskärm. 
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Försäkring för utrustning 
Samma aktsamhetskrav ställs på medarbetaren som vid arbete på huvudarbetsplatsen. 
Arbetsgivaren ansvarar ytterst för förlust av eller skada på utlämnad utrustning. Arbetstagaren är 
skyldig att genast anmäla till arbetsgivaren förlust av eller skada på den utlämnade utrustningen. 
Arbetstagaren ansvarar för förlust av eller skada på den utlämnade utrustningen som förorsakas av 
grov oaktsamhet. 

 
Arbetsmiljö vid distansarbete 
Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller oavsett var arbetet utförs. Det finns inga 
särskilda arbetsmiljöregler som gäller när arbetet utförs i arbetstagarens hem. I 2 kap 1§ 
arbetsmiljölagen framgår att teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att 
arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller 
olycksfall. Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön oavsett om arbetet utförs på 
huvudarbetsplatsen eller på annan plats, till exempel i medarbetarens hem. Medarbetaren ska 
medverka i att skapa goda arbetsmiljöförhållanden, följa arbetsmiljöbestämmelser samt rapportera 
risker. 
Inventering av möjliga risker vid regelbundet distansarbete och distansarbetsplats i hemmet behöver 
genomföras löpande mellan chef och medarbetare. 

 
Att leda på distans 
För dig som chef och ledare för medarbetare som arbetar hemma krävs det att du som chef utvecklar 
din förmåga att leda på distans då du inte kan träffa dina medarbetare fysiskt. Detta t ex genom att 
hitta nya rutiner för att leda, kommunicera och skapa en god social arbetsmiljö. Tänk på att det är 
svårare att visa omtanke på distans.  

 
Försäkring 
Vid hemarbete gäller arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL). Om en medarbetare skadar sig eller 
råkar ut för ett olycksfall i hemmiljön krävs att skadan/olyckan har direkt samband med det som 
medarbetaren ska utföra. Med det menas att medarbetare är försäkrade då hen utför sina 
arbetsuppgifter.  

Arbetstagaren skall ha giltig hemförsäkring som täcker inbrott och skadegörelse i hemmmet. 
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BESLUT OM DISTANSARBETE 
 

Policyn för distansarbete gäller för alla anställda vid distansarbete.  

Denna sida ska fyllas i, scannas in och sparas i personalsystemet NOVI. Blanketten skickas sedan till 
HR-avdelningen som sparar dokumentet i personakten.  

Innan distansarbete påbörjas ska medarbetare och chef tillsammans gå igenom följande punkter:  

☐  Arbetsmiljön och arbetsplatsens utformning medför inte risk för ohälsa eller  
 olycksfall 

☐ Medarbetare och chef har stämt av andra arbetsmiljöaspekter såsom ensamarbete, 
arbetsbelastning, arbetsplatsträffar m.m.  

☐ Medarbetaren har en hemförsäkring som täcker skada på person och egendom 

☐ Medarbetaren är medveten om vilka arbetsuppgifter som i sekretess-hänseende kan 
utföras på distans och vilka åtgärder som ska vidtas för att skydda sekretessbelagd och 
känslig information  

 

Beslut om distansarbete beviljas för högst ett år i taget.   

Medarbetare har möjlighet att fr.o.m. ____________ t.o.m. __________ utföra arbete på distans. 

 

Omfattning av distansarbete (ange procentsats/dagar): __________________________________ 

     
 
____________________________  ____________________________ 
Medarbetarens underskrift   Chefens underskrift 

 
____________________________  ____________________________ 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 
____________________________   
Personnummer 
 
 
 
Kommunledningens godkännande:   ____________________________ 

Datum/Underskrift 
 

 
Observera att detta beslut kan återtas med kort varsel av närmaste chef, förvaltningschef eller HR-
chef.

136



 
   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2021-11-17 KS 2021/320 009 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Linda Hammarström KS/KF 
 Socialchef 

+46738009740  
linda.hammarstrom@boxholm.se 

 

   

Distansarbetspolicy  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Enligt reglemente Personal och Förtroendevalda och beslut Kfm 2013-09-09 § 88 
regleras distansarbete. Efter och under pandemin har distansarbete blivit vanligare 
och fler frågor om bland annat arbetsmiljö, arbetsmiljöansvar, försäkringar och 
ersättningar aktualiserats. Därför har ett nytt policyverk framarbetats som också tar 
hänsyn till att Boxholm kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare. 
 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att anta ny policy gällande distansarbete.  
 
 

Beslutsunderlag 
Bilagor:  

- Policy distansarbete 
- Blankett avtal distansarbete  

 
 

Beslutet expedieras till 
Kommundirektören 
HR-chef 
Akt 
 
 
 
Linda Hammarström 
Socialchef
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(1)

Kommunstyrelsen 2021-11-23

 
Ks § 224       Dnr KS 2021/320 009 
 
Distansarbetspolicy 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Enligt reglemente Personal och Förtroendevalda och beslut Kfm 2013-09-09 § 88 re-
gleras distansarbete. Efter och under pandemin har distansarbete blivit vanligare och 
fler frågor om bland annat arbetsmiljö, arbetsmiljöansvar, försäkringar och ersätt-
ningar aktualiserats. Därför har ett nytt policyverk framarbetats som också tar hänsyn 
till att Boxholm kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare. 
 
 
 
Finansiering 
- 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att anta ny policy gällande distansarbete.  
 
 
Beslutsunderlag 
Bilagor:  

- Policy distansarbete 
- Blankett avtal distansarbete  

 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta ny policy gällande distansarbete.  
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Kommundirektören 
HR-chef 
Akt 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-02-09 KS 2022/36 863 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Malexander byalag bidragsansökan storbandsfestival  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Malexanders byalag ansöker om ett arrangörsstöd på totalt 55 000 kr för att arrangera 
en storbandsfestival i Malexander 18/6 2022 som kommer pågå mellan kl. 13.00-
22.00. Arrangören önskar att kommunen tar de fakturor som gäller kostnader för två 
scener, ljud inkl. ljudtekniker. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Festivalen grundar sig i ett ideellt engagemang där varken förening, enskilda 
personer som redan nu arbetar med projektet eller deltagande storband kommer få 
betalt. Ett eventuellt överskott kommer ligga till grund för nästa års festival. 
 
Förvaltningen ser inkommen ansökan positivt som gynnar kommunen både 
kortsiktigt, med tillfälliga besökare till Malexander, samt på lång sikt 
tillväxtfrämjande. Att fler får upptäcka vår trevliga kommun och kanske väljer att 
flytta hit. Det gynnar dessutom näringslivet i Malexander, Sommens Riviera. 
 
Det ansökta bidraget om 55 000 kr anser förvaltningen är en skälig kostnad. Att 
kommunen är mottagare av fakturorna för två scener, ljud inkl. ljudtekniker. Belopp 
på fakturor överskridande 55 000 kr faktureras Malexander Byalag. 
 
 

Finansiering 
Verksamhet: 99 300 (Miljonen), budget 2022. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att bevilja stöd med ett belopp upp till 55 000 kr som berör scenerna inkl. ljud och 
tekniker under festivaldagen 2022. 
 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
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 2 (2) 
  
  
 

 

Beslutet expedieras till 
Malexander Byalag 
Ekonomienheten 
Akt 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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Big Band Bonanza i Malexander 

Projektbeskrivning 

BBB är en mindre festival som ska hållas i Malexander den 18/6 2022 mellan cirka kl. 13.00-22.00.  
Samtliga 10 storband i länet är inbjudna att medverka. I skrivande stund vi fått tag i 8 av dessa och 
alla har varit väldigt positiva till att medverka. Troligtvis kommer minst 7-8 av dem kommer kunna 
medverka på festivalen. Detta innebär ungefär 180 musiker.  

Inbjudna storband är;  
Motala Storband, Mjölby Storband, Linköping Jazz Orchestra, Ingemar Wåhlin Big Band (Lkpg), 
Linköpings Storband, Hardes Big Band (Lkpg), Lusen Big Band (Lkpg), Söderköpings storband, Aircraft 
Big Band (Nkpg) och Tranås storband (ja det är inte i Östergötland, men nästan). 

Alla storband kommer medverka utan arvode och ingen lön utbetalas förutom för ljudtekniker.  

Festivalen kommer att hållas på Svärdshuset och Svea Hotell & Cafe i Malexander. Två scener med 
tak kommer finnas. En på baksidan av Föreningshuset vid Svärdshuset och en vid Svea H & C, alltså 
två scener.  

Varje storband består av cirka 18-19 musiker och kommer att underhålla i 45-60 minuter var under 
eftermiddagen och kvällen. Konserterna kommer aldrig att vara samtidigt på scenerna. När ett band 
spelar på ena scenen så förbereder sig nästa band på den andra. Program kommer finnas och en 
konferencier guidar publiken under festivalen. 

Svärdshuset kommer erbjuda en festivalmeny samt tillhandahålla dryck för besökarna. Medverkande 
får mat serverad till dem i föreningshuset där de även kan packa upp och förvara sina instrument. 

Budgetens utgifter är just nu beräknat till cirka 110 000 kr. I denna summa är det just nu inräknat 
utgifter för scener, ljud, hyra av föreningshuset, Stimavgifter, personalkostnader (eventuella vakter 
och konferencier), marknadsföring och ev. reseersättningar. Vissa tillägg kan tillkomma såsom hyra 
av festtält, sittplatser och eventuella andra oförutsedda utgifter. 

Intäkter är försäljning av entrébiljetter samt ev. företagssponsring. 

Utgifter   Intäkter 

2 scener 30 000 kr  Sponsring Boxholms kommun 30 000 kr 
Ljud 25 000 kr  Sponsring Boxholms kommun 25 000 kr 
Lokalhyra  2 500 kr  Entrébiljetter 300 x 150 kr  45 000 kr 
Tillstånd  2 000 kr 
Konferencier  5 000 kr 
Annonsering 10 000 kr 
Stimavgift  2 000 kr 
Transport  5 000 kr 
Hyra div, 
bajamaja 10 000 kr 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totalt: 91 500 kr    Totalt:             100 000 kr
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Vi hoppas att detta kommer bli ett återkommande inslag och att det kommer medverka till att sätta 
Boxholms kommun tydligare på kartan samt medverka till en gynnsam utveckling för området i stort. 

Vi söker nu ekonomiskt stöd för att kunna genomföra denna, som vi tror, mycket trevliga tillställning 
och vi hoppas att Ni vill hjälpa till med detta. Vår önskan är att Boxholms kommun kunde bidra med 
att ta fakturorna för två scener, ljud, ev. ljus och ljudtekniker på totalt 55 000 kr. 

Vi hoppas att ni kan hjälpa till med detta evenemang. 

 

Med vänlig hälsning Malexanders Byalag och Länets Storband

143



 
   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
  Datum Diarienummer 
  2022-02-04 KS 2022/37 009 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Jan-Erik Forsén 
Vice räddningschef 

KS 

 010-234540 
jan-erik.forsen@mjolby.se 

 

   

Årsuppföljning 2021 - kommunens uppgifter enligt lagen om skydd 

mot olyckor (LSO)  

 

Bakgrund  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför årligen en 
uppföljning av kommunernas verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor. 
 
 
 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten har svarat på efterfrågade uppgifter. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen  
 
 

Beslutsunderlag 
Årsuppföljning 2021 - kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor, 
2021-02-01 
 
 

Beslutet expedieras till 
Akt 
 
 
 
Jan-Erik Forsén 
Vice räddningschef
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Årsuppföljning LSO för år 2021
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MSB genomför årligen en uppföljning av kommunernas verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
(LSO). Uppföljningen ingår som en del i MSB:s tillsyn över kommunernas skyldigheter enligt LSO och bidrar till en
nationell bild över verksamheten samt ger underlag för MSB:s stödjande och vägledande arbete gentemot
kommunerna. Resultatet från vissa frågor används även som underlag till SKR:s rapport ”Öppna jämförelser”. 

I årets uppföljning har det, utifrån föregående år, tagits bort ett flertal frågor som MSB bedömer irrelevanta bland
annat utifrån förändringarna i LSO. Det har även lagts till några nya kompletterande frågor, men i övrigt är den till
stora delar densamma som föregående år.

Enkäten har följande innehåll:

Sid 1: Inledning
Sid 2: Organisation samt kontaktuppgifter
Sid 3: Resurser förebyggande
Sid 4: Resuser räddningstjänst - Deltidsbrandmän/räddningspersonal i beredskap (RiB)
Sid 5: Resuser räddningstjänst - Heltidsbrandmän
Sid 6: Tillsyn enligt 2 kap. 2 § LSO
Sid 7: Tillsyn farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4 §
Sid 8: Utbildning
Sid 9: Brand- och olycksförebyggande arbete
Sid 10: Räddningstjänst
Sid 11: Kommunens plan för räddningsinsats 3 kap. 6 § FSO
Sid 12: Olycksundersökningar
Sid 13: IVPA
Sid 14: Rengöring och brandskyddskontroll 
Sid 15: Avslut och skicka in

Frågorna har samråtts med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) enligt förordningen om statliga
myndigheters inhämtande av uppgifter från kommuner och näringsidkare, SFS 1982:668. 

Svaren på årsuppföljningen LSO 2021 ska lämnas senast den 15 februari 2022.

 

Praktisk information 

Vill du skriva ut hela enkäten för förhandsgranskning klicka här så får du den i pdf och klicka här för Excel.

Gör så här:
Utse en ansvarig uppgiftslämnare som fyller i sina kontaktuppgifter på sid 2 samt ansvarar för att skicka in
enkäten. Du kan annars dela länken i mailet så att flera personer kan fylla i olika delar av enkäten.

Svara på frågorna genom att klicka dig fram i enkäten. Observera att du beroende på hur du svarar på vissa
frågor, eventuellt inte behöver svara på alla följdfrågor. Vissa frågor är obligatoriska vilket innebär att du inte
kommer vidare i enkäten utan att besvara dem.

Du kan börja svara på frågorna och sedan gå ut ur systemet igen om du har behov av det genom att klicka på
knappen "Spara - skicka senare". 

Du kan vid behov skriva ut och spara ner dina svar genom att klicka på ikonen ”skriv ut” på sista sidan.

När du har fyllt i alla svar, klicka på knappen "Skicka nu", då skickas svaren som en slutrapport till MSB och du
kommer kunna ladda ner dina svar som pdf. 
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Organisation samt kontaktuppgifter

 

1. För vilken kommun eller vilket kommunalförbund lämnas uppgifterna?

Kommentar

2. Ange organisationens officiella e-postadress:

raddning@mjolby.se

3. Ange uppgiftslämnarens namn:

Jan-Erik Forsén

4. Ange uppgiftslämnarens telefonnummer:

010-2345406

5. Ange uppgiftslämnarens e-post:

jan-erik.forsen@mjolby.se

Resurser förebyggande

Uppgifterna om kommunens resurser i den förebyggande verksamheten samlas in för att få en bild av vilka
resurser kommunen avsätter för tillsynsuppgifter respektive information och rådgivning, och att kunna relatera och
jämföra med genomförda aktiviteter, exempelvis genomförda tillsynsbesök.

Räddningstjänsten Boxholm
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6. Hur många årsarbetskrafter har kommunen under 2021 avsatt för tillsynsuppgifter enligt LSO 5 kap.
1 §? 
Ange svaret i antal årsarbetskrafter.

Förklaring: Med en årsarbetskraft avses 1 600 timmar.

7. Hur många årsarbetskrafter har kommunen under 2021 avsatt för information och rådgivning enligt
LSO 3 kap. 2 §? 
Ange svaret i antal årsarbetskrafter.

Förklaring: Med en årsarbetskraft avses 1 600 timmar.    

Resuser räddningstjänst - Deltidsbrandmän/räddningspersonal i
beredskap (RiB)

Uppgifterna om kommunens anställda i räddningstjänstorganisationen samlas in av flera skäl. Uppgifterna behövs
bland annat som grunddata för MSB:s allmänna uppdrag inom räddningstjänstområdet, men är av särskild vikt
baserat på två särskilda uppdrag från regeringen avseende att stödja kommunerna i deras arbete med
jämställdhet och mångfald samt personalförsörjningen av deltidsanställda brandmän. Avslutningsvis används
insamlad information även som underlag för MSB:s tillsyn över kommunerna då personalresurser är en delmängd
av kommunens förmåga.

8. Hur många anställda deltidsbrandmän/räddningspersonal i beredskap (RiB) i räddningstjänstens
utryckningstjänst fanns det i kommunen den 31 december 2021? 
Ange antal personer.

Förklaring: Frågan avser de med "operativ tjänst" som huvudsaklig arbetsuppgift (dvs. minst hälften av den totala
arbetstiden) och avser både befäl och brandmän. 

 

Antal kvinnor:

Antal män:

Summa

0.5

0.2

1

20
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9. Hur många av det totala antalet anställda deltidsbrandmän/räddningspersonal i beredskap (RiB) som
angetts i föregående fråga är befäl?

Förklaring: Med befäl menas de som agerar i arbetsledande befattning i samband med räddningsinsats.

 

Antal kvinnor:

Antal män:

Summa

10. På hur många orter har kommunen deltidsbrandmän/räddningspersonal i beredskap (RiB)? 
Ange antal orter:

11. Har kommunen svårigheter med att:

 Ja Nej

Rekrytera
deltidsbrandmän/räddningspersonal
i beredskap (RiB)?

Behålla
deltidsbrandmän/räddningspersonal
i beredskap (RiB)?

Kommentar

Antalet arbetsgivare i kommunen är begränsat och detta medför att räddningstjänsten har ett begränsat urval 
för rekrytering. 

12. Till hur många orter har kommunen svårigheter att rekrytera deltidsbrandmän/räddningspersonal i
beredskap (RiB)?

13. Har svårigheten att rekrytera under 2021 inneburit problem med att upprätthålla beredskapen?
Med svårigheter menas att kommunen tvingats frångå sin planerade bemanningsnivå.

Ja

Nej

0

3

1

1
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14. Har kommunen genomfört åtgärder för att:

 Ja Nej

Rekrytera
deltidsbrandmän/räddningspersonal
i beredskap (RiB)? 

Behålla
deltidsbrandmän/räddningspersonal
i beredskap (RiB)? 

15. Vad har kommunen genomfört för åtgärder för att rekrytera och/eller behålla
deltidsbrandmän/räddningspersonal i beredskap (RiB)?

Större flexibilitet vad gäller schema och möjlighet till att två personer delar på en schema-rad. Dialog med 
kommunen för att försöka rekrytera redan kommunanställd personal inom andra verksamheter. Besökt andra 
kommunala verksamheter på exv. APT för att beskriva vad det innebär att vara deltidsbrandman i Boxholm.

16. Har genomförda åtgärder bidragit till minskade problem med rekrytering?

17. Har genomförda åtgärder bidragit till minskade problem med personalomsättning?

18. Vad är den eller de största orsakerna till problemet med att rekrytera och/eller behålla personal
enligt er bedömning?

Fler än tidigare arbetar på annan ort vilket försvårar en deltidsanställning.

19. Hur skulle MSB kunna underlätta rekrytering av deltidsbrandmän/räddningspersonal i beredskap
(RiB)?

Som i tidigare svar ser vi MSB i första hand som en utbildningsenhet och ansvaret för rekrytering vilar på 
kommunen. I kommande tillsynsansvar för MSB 2022 så skulle räddningstjänsten vilja se en tydligare markering 
från MSB gällande det kommunala ansvaret för rekrytering.

Ja

Nej

Vet ej

Ja

Nej

Vet ej
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Resuser räddningstjänst - Heltidsbrandmän

Uppgifterna om kommunens anställda i räddningstjänstorganisationen samlas in av flera skäl. Uppgifterna behövs
bland annat som grunddata för MSB:s allmänna uppdrag inom räddningstjänstområdet, men är av särskild vikt
baserat på två särskilda uppdrag från regeringen avseende att stödja kommunerna i deras arbete med
jämställdhet och mångfald samt personalförsörjningen av heltidsanställda brandmän och befäl. Avslutningsvis
används insamlad information även som underlag för MSB:s tillsyn över kommunerna då personalresurser är en
delmängd av kommunens förmåga.

20. Hur många anställda på heltid i räddningstjänstens utryckningstjänst fanns det i kommunen den 31
december 2021? Ange antal personer.

Förklaring: Frågan avser de med "operativ tjänst" som huvudsaklig arbetsuppgift (dvs minst hälften av den totala
arbetstiden) och avser både befäl och brandmän.

 

Antal kvinnor:

Antal män:

Summa

21. Hur många av det totala antalet anställda på heltid som angetts i föregående fråga är befäl?

Förklaring: Med befäl menas de som agerar i arbetsledande befattning i samband med räddningsinsats.

 

Antal kvinnor:

Antal män:

Summa

22. Utöver de personer som redovisats i tidigare frågor om befäl på deltid och heltid (fråga 9 och
21) hur många övriga befäl har kommunen anställda? Denna fråga avser de befäl som vanligtvis
delar på beredskaps- och jourfunktioner men inte uppfyller kriteriet minst halva arbetstiden i
operativ tjänstgöring. Både befäl som arbetar i övergripande ledning och ledning av
räddningsinsats ska anges.

 

Antal kvinnor:

Antal män:

Summa

0

0

0

0

0

3
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Tillsyn enligt 2 kap. 2 § LSO

Uppgifterna är viktiga för MSB:s tillsyn över kommunerna. Att göra tillsyn över den enskildes brandskydd är en
skyldighet som kommunen har enligt LSO. Det är därför viktigt för MSB att veta i vilken omfattning detta sker.

23. Hur många tillsynsbesök över den enskildes skyldigheter enligt LSO 2 kap. 2 § har kommunen
genomfört under 2021? 
Ange antal tillsynsbesök:

Kommentar

24. Hur många av de tillsynsbesök som genomfördes under 2021 har medfört krav på åtgärder för att
leva upp till kravet på ett skäligt brandskydd? 
Ange antal sådana tillsynsbesök:

Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera att
svaret i denna fråga inte är högre än det
angivna svaret i ovanstående fråga, 23 (antalet
tillsynsbesök enligt LSO 2 kap. 2 §).

25. Vid hur många av dessa besök har det säkerställts, eller kommer det att säkerställas, att rättelse
erhållits? 
Ange antal:

Förklaring: Olika metoder finns för att säkerställa rättelse, detta kan till exempel ske genom återbesök,
fotodokumentation, besiktningsprotokoll. Svarskort, telefonsamtal och liknande är inte att anse som metoder för
att säkerställa rättelse då de bygger på den enskildes egna uppgifter och tolkning av vilka åtgärder som ska
genomföras. 

Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera att
svaret i denna fråga inte är högre än det
angivna svaret i ovanstående fråga, 24 (antalet
tillsynsbesök enligt LSO 2 kap. 2 § som medfört
krav).

15

5

5
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26. Hur många ägare eller nyttjanderättshavare har under 2021 meddelats föreläggande att vidta
åtgärder för att uppnå ett skäligt brandskydd enligt LSO 2 kap. 2 §?
Ange antal förelägganden:

Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera att
svaret i denna fråga inte är högre än det
angivna svaret i fråga 24 (antalet tillsynsbesök
enligt LSO 2 kap. 2 § som medfört krav).

27. Hur många ägare eller nyttjanderättshavare har under 2021 meddelats föreläggande med vite att
vidta åtgärder för att uppnå ett skäligt brandskydd enligt LSO 2 kap. 2 §? 
Ange antal förelägganden med vite:

Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera att
svaret i denna fråga inte är högre än det
angivna svaret i fråga 24 (antalet tillsynsbesök
enligt LSO 2 kap. 2 § som medfört krav).

Tillsyn farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4 §

Länsstyrelsen ska besluta vilka anläggningar som omfattas av skyldigheterna enligt LSO 2 kap. 4 §. MSB har
tillsyn över att länsstyrelsen och kommunerna följer LSO med föreskrifter. Frågan ger MSB underlag i denna
tillsyn.

28. Finns det några anläggningar i kommunen som ni anser bör prövas om de omfattas av
bestämmelserna i LSO 2 kap. 4 §?   

30. Finns det i kommunen anläggningar som omfattas av bestämmelserna i LSO 2 kap. 4 §?  

31. Ange hur många anläggningar som omfattas av bestämmelserna i LSO 2 kap. 4 §:  

Ja

Nej

Ja

Nej

0

0

3
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32. Hur många tillsynsbesök över den enskildes skyldigheter enligt LSO 2 kap. 4 § har kommunen
genomfört under 2021? 
Ange antal sådana tillsynsbesök:

Förklaring: Här avses tillsyn som syftar till att kontrollera om anläggningen eller ägaren eller den som utövar
verksamhet på anläggningen lever upp till bestämmelserna att i skälig omfattning hålla och bekosta beredskap
med personal och egendom och i övrigt vidta åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador på människor
och miljön samt kravet på att analysera riskerna för sådan olycka. 

Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera
att svaret i denna fråga inte är högre än
det angivna svaret i ovanstående fråga,
31 (antalet anläggningar som omfattas).

33. Har kommunen i samband med sin tillsyn utgått från verksamhetens analyserade risker?

34. Hur många av de tillsynsbesök som genomfördes under 2021 har medfört krav på åtgärder för att
leva upp till kraven i LSO 2 kap. 4 §? 
Ange antal sådana tillsynsbesök:

Kvalitetssäkringstips: Vänligen kontrollera
att svaret i denna fråga inte är högre än
det angivna svaret i fråga 32 (antalet
tillsynsbesök).

35. Hur många ägare eller verksamhetsutövare har under 2021 meddelats föreläggande till följd av att
de inte levde upp till kraven i LSO 2 kap. 4 §? 
Ange antal förelägganden:

Kvalitetssäkringstips: Vänligen kontrollera
att svaret i denna fråga inte är högre än
det angivna svaret i ovanstående fråga, 34
(antalet tillsynsbesök som medfört krav).

Ja

Nej

0

0

0
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36. Hur många ägare eller verksamhetsutövare har under 2021 meddelats föreläggande med vite till
följd av att man inte levde upp till kraven i LSO 2 kap. 4 §? 
Ange antal förelägganden med vite:

Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera
att svaret i denna fråga inte är högre än
det angivna svaret i fråga, 34 (antalet
tillsynsbesök som medfört krav).

Utbildning

Uppgifter om hur många personer kommunen har utbildat i att förebygga och hantera bränder samlas in för att få
en bild av hur kommunen arbetar med detta område. Underlaget kommer även att användas i Öppna jämförelser -
trygghet och säkerhet.

37. Hur många personer har under 2021 utbildats av kommunen i förmågan att förebygga och hantera
bränder? 
Ange antal personer:

Förklaring: För att räknas som utbildning krävs att innehållet ska vara planerat i förväg och ha ett uttalat syfte att i
någon undervisningsform förmedla kunskap och färdigheter i att förebygga eller hantera bränder. Hit räknas inte
generella informationsaktiviteter.

38. Vad baserades svaret på?

Brand- och olycksförebyggande arbete

Uppgifter om samarbeten kring stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta och hembesök samlas in för att få en bild
av hur kommunen arbetar inom detta område, samt ge underlag för MSB:s stödjande och vägledande arbete
gentemot kommunerna.

Uppgifter om kommunen verkat för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder samlas in för att få en
bild av hur kommunen arbetar med detta område samt ge underlag för MSB:s stödjande och vägledande arbete
gentemot kommunerna, men även ge underlag för MSB:s tillsyn över kommunernas skyldigheter.

Uppskattning

Statistik

Annat, ange vad:

0

50
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39. Inom vilka verksamhetsområden finns formaliserade samarbeten kring stärkt brandskydd för
särskilt riskutsatta? 
Flera svarsalternativ är möjliga.

40. Hur många hembesök (avser inte brandskyddskontroller) har genomförts under 2021 för att stärka
den enskildes skydd mot bränder? 
Ange antal genomförda besök: 

41. Har kommunen under 2021 verkat för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder enligt
LSO 3 kap. 1 §?

42. Inom vilka olyckstyper har kommunen verkat för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än
bränder? 
Flera svarsalternativ är möjliga.

Räddningstjänst

Uppgifterna om förändring av kommunens förmåga samlas in utifrån MSB:s tillsyn över kommunerna samt för att
ge underlag för MSB:s stödjande och vägledande arbete gentemot kommunerna.

Samarbete sker inte

Ja

Nej

Drunkning

Farliga ämnen

Naturolyckor

Trafik

Suicid

Annat, vänligen specificera:

0
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43. Har det under 2021 skett någon förändring av kommunens förmåga till räddningsinsats?

Förklaring: Med förändringar menas här exempelvis att stationer/räddningsvärn lagts ned, tillkommit eller flyttats,
förändrade anspänningstider, förändrad bemanning av styrkor eller utrustning som medfört betydande
förändringar av kommunens förmåga till räddningsinsats etcetera.

45. Ingår kommunen i ett samarbete med andra kommuner avseende förmåga till övergripande
ledning av räddningstjänsten?

Förklaring. Med övergripande ledning menas den del av ledningssystemet som övergripande leder
räddningstjänstverksamheten och som ständigt hanterar att definiera organisationens roll, sätta ramar för
räddningsinsatser samt prioritera och fördela resurser till olika insatser medan beredskap upprätthålls för att
kunna möta övriga risker.

Kommentar

Kommunen ingår som en part i ett räddningsledningssystem omfattande totalt 14 kommuner i Östergötland och 
Sörmland. Till grund för räddningsledningssystemet ligger ett avtal om samverkan vid räddningstjänst som 
ingåtts mellan totalt 15 samverkande räddningstjänstorganisationer eller kommuner. Genom Räddningscentral 
(RC) Lambohov tillhandahåller kommunen en ständigt övergripande ledning i form av bakre ledning dygnet 
runt. Den bakre ledningen ansvarar för beredskapshållning, larm och ledning samt information och samverkan.

Kommunens plan för räddningsinsats 3 kap. 6 § FSO

Uppgifterna samlas in dels utifrån MSB:s tillsyn för att bedöma kommunens förmåga till räddningsinsats och
insatsplanering etcetera, men även utifrån MSB:s rapportering av nationell bild till EU-kommissionen. 

46. Finns det verksamheter i kommunen som omfattas av kravet i 3 kap. 6 § förordning (2003:789) om
skydd mot olyckor (FSO) att upprätta en plan för räddningsinsatser? 

Förklaring: Sådana verksamheter är:
- Sevesoverksamheter högre kravnivån, 
- riskanläggningar enligt förordningen (2013:319) om utvinningsavfall som inte omfattas av Sevesolagstiftningen
och 
- verksamheter med joniserande strålning på en anläggning som inte är en kärnteknisk anläggning i de fall
anläggningens ägare eller verksamhetsutövaren omfattas av skyldigheter enligt 2 kap. 4 § LSO.

Ja

Nej

Ja, beskriv hur i kommentar nedan.

Nej, beskriv i kommentar nedan hur kommunen har eller avser att skaffa sig förmåga till övergripande ledning.

Ja

Nej
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Olycksundersökningar

Uppgifter om kommunens olycksundersökningar samlas in för att få en bild av hur kommunen arbetar med detta
område, samt ge underlag för MSB:s stödjande och vägledande arbete gentemot kommunerna, men även ge
underlag för MSB:s tillsyn över kommunernas skyldigheter.

50. Hur många ytterligare undersökningar, utöver uppgifterna i händelserapporten (och eventuell
dödsbrandsrapport), har kommunen avslutat under 2021? 
Ange antal undersökningar:

Förklaring: Enligt LSO 3 kap. 10 § ska kommunen i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan,
olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. Oftast är de grundläggande uppgifterna i händelserapporten
tillräckliga för detta, ibland kompletterade med en dödsbrandsrapport. Här avses de undersökningar som görs
utöver dessa (kallas t.ex. olycksutredning eller insatsutvärdering) och som kommunen är skyldig att skicka in till
MSB. Uppföljning för rent lokal erfarenhetsåterföring, t.ex. AAR, ingår inte.

53. Har olycksundersökningar skett i enlighet med kommunens kriterier?

IVPA

Dessa uppgifter samlas in för att få en bild av hur kommunen arbetar med detta område, samt att ge underlag till
Öppna jämförelser - trygghet och säkerhet.

54. Utför personal på uppdrag av kommunen akuta hälso- och sjukvårdsuppgifter (t. ex. IVPA, SALSA,
SAMS eller liknande) inom regionernas ansvarsområde? 

Förklaring: Denna fråga avser inte kommunens skyldigheter enligt LSO.

Ja

Nej

Saknar kriterier

Ja

Nej

0
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Rengöring och brandskyddskontroll        

Uppgifterna om om rengöring och brandskyddskontroll samlas in utifrån MSB:s tillsyn över kommunerna samt för
förståelsen för verksamhetsområdet.

55. Vem utför rengöring (sotning) i kommunen?

Förklaring: Enligt 3 kap. 4 § ska kommunen i brandförebyggande syfte ansvara för rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll av de i paragrafen angivna anordningarna. Kommunen får enligt 3 kap. 6 § åt den som
genomför brandskyddskontroll på kommunens vägnar, utan att vara anställd av kommunen, ge befogenhet att
meddela nödvändiga förelägganden och förbud. Här anges vem eller vilka som utför rengöring.

56. Vem utför brandskyddskontroll i kommunen?

Förklaring: Enligt 3 kap. 4 § ska kommunen i brandförebyggande syfte ansvara för rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll av de i paragrafen angivna anordningarna. Kommunen får enligt 3 kap. 6 § åt den som
genomför brandskyddskontroll på kommunens vägnar, utan att vara anställd av kommunen, ge befogenhet att
meddela nödvändiga förelägganden och förbud. Här anges vem eller vilka som utför brandskyddskontroll.

57. Hur många medgivanden om egensotning enligt LSO 3 kap. 4 § 2 stycket fanns det i kommunen den
31 december 2021? 
Ange antal medgivanden:

58. Hur många ansökningar om egensotning har inkommit under 2021? 
Ange antal ansökningar:

Kommunen

Entreprenör

Kombination av båda (utveckla i fritextfält)

Kommunen

Entreprenör

Kombination av båda (utveckla i fritextfält)

56

0
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59. Hur många ansökningar om egensotning har avslagits under 2021? 
Ange antal ansökningar:

Kvalitetssäkringstips: Vänligen kontrollera att
svaret i denna fråga inte är högre än svaret i
ovanstående fråga, 58 (antalet ansökningar
om egensotning som inkommit).

60. Hur många av respektive förbränningsanordningar finns det i kommunen?
Ange antal per förbränningsanordning:

 

Oljepannor över 60 kW samt större förbränningsanläggningar

Oljepannor under 60 kW (villapannor)

Fastbränslepannor (konventionella)

Fastbränslepannor (keramik)

Pelletspannor (pannor som eldas med pellets eller annat från sotningssynpunkt
motsvarande bränsle)

Lokaleldstäder

Lokaleldstäder pellets

Imkanaler (storkök)

Gas

61. Hur stor andel av de rengöringar som kommunen skulle ha genomfört under 2021 har genomförts?
Ange svaret i procent:

Förklaring: Kommunen ska enligt FSO 3 kap. 1 § meddela frister om rengöring. I denna fråga ska inte de
rengöringar som medgetts undantag från rengöringsfristerna räknas med. Det vill säga när det varit motiverat av
brandskyddsmässiga skäl, exempelvis då eldning inte skett mellan två rengöringstillfällen.

62. Hur många årsarbetskrafter för brandskyddskontroll enligt LSO 3 kap. 4 § 3 stycket har kommunen
haft tillgång till under 2021? 
Ange antal årsarbetskrafter:

Förklaring: Med en årsarbetskraft avses 1600 timmar. Här avses hur många årsarbetskrafter kommunen haft
tillgång till, inte hur mycket tid som använts för brandskyddskontroll.

0

20

7

83

83

37

3132

24

18

0

91

2
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63. Brandskyddskontroller, antal objekt, antal planerade, antal genomförda

 2-årsobjekt 3-årsobjekt 6-årsobjekt

Hur många objekt finns i kommunen, som omfattas
av brandskyddskontroll enligt LSO 3 kap. 4 § 3
stycket fördelat på respektive kategori?

Hur många brandskyddskontroller har kommunen
genomfört under 2021 fördelat på respektive
kategori?

Hur många brandskyddskontroller planerar
kommunen att genomföra under 2022 fördelat på
respektive kategori?

64. Hur många av de objekt som under 2021 besökts för brandskyddskontroll bedömdes ha brister? 
Ange antal objekt med brister:

65. Hur många av de objekt som besökts för brandskyddskontroll har meddelats föreläggande under
2021? 
Ange antal förelägganden per objekt:

Förklaring: Frågan avser det antal förelägganden som inte redovisas under nedanstående fråga, 66 avseende
nyttjandeförbud.

 

2-årsobjekt

3-årsobjekt

6-årsobjekt

Summa

18 1652 1734

6 530 280

12 550 280

6

2

1

3
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66. Hur många av de objekt som besökts för brandskyddskontroll har meddelats nyttjandeförbud
under 2021? 
Ange antal förbud per objekt:

 

2-årsobjekt

3-årsobjekt

6-årsobjekt

Summa

Kvalitetsäkringstips:
Vänligen kontrollera att
summan av svaren i
denna fråga och
summan av svaren i
ovanstående fråga 65
(antal förelägganden)
tillsammans inte är
högre än det angivna
svaret i fråga 64
(antalet objekt med
brister).

67. Vid hur många av de objekt där det efter brandskyddskontroll ställts krav på åtgärd har det
säkerställts, eller kommer det att säkerställas, att rättelse erhållits? 
Ange antal: 

Förklaring: Olika metoder finns för att säkerställa rättelse, detta kan till exempel ske genom återbesök,
fotodokumentation, besiktningsprotokoll. Svarskort, telefonsamtal och liknande är inte att anse som metoder för
att säkerställa rättelse då de bygger på den enskildes egna uppgifter och tolkning av vilka åtgärder som ska
genomföras. 

68. Har kommunen uppdaterade objektsregister för rengöring och brandskyddskontroll?

Kommentar

Ja

Nej

0

0

0

5
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Webbplatser

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Rapportera tillgänglighetsbrister på MSB:s webbplatser och system

Behandling av personuppgifter

69. Om ja, beskriv hur kommunen säkerställer att objektsregistret är uppdaterat. 

Enligt avtal med lokal entreprenör ska den ansvara för att en korrekt och uppdaterad kontrollbok förs. 
Entreprenören redovisar årligen antal objekt till ansvarig nämnd.

Vänligen kontrollera att du har besvarat samtliga frågor på alla sidor!
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Allmänt om verksamheten 

Bolaget har sitt säte i Boxholm. Verksamhetens syfte är att förvalta ägarkommunernas intressen i 
Vökby Bredband AB. 

Väsentliga händelser under året 

I början av 2021 var Smånet Aktiebolag huvudägare i Vökby Bredband AB. Resterande delar i Vökby 
Bredband AB ägdes av kommunerna Vadstena, Ödeshög, Boxholm och Ydre.  

Dessa kommuner hade sedan tidigare beslutat att erbjuda öppna nät till sina innevånare och för att 
uppnå detta beslut inleddes ett samarbete med Utsikt Bredband AB. 

Under årets första kvartal sålde kommunerna delar av sitt innehav i Vökby Bredband AB till Utsikt 
Bredband AB. Smånet Aktiebolag köpte resterande aktier av Kommunerna och genom detta har 
ägarstrukturen i Vökby Bredband AB renodlats. 

Under året har Smånet Aktiebolags styrelse arbetat med direktiv till Vökby Bredband AB i syfte att 
strukturera om Vökby Bredband AB för den nya uppgiften. 
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Balansrapport Sida: 1
Utskrivet: 2022-02-03

SmåNet AB
556740-1624

Period:2021-01-01 - 2021-12-31

Belopp i kr 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
1330 Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag 6 469 160,00 5 989 160,00

Summa finansiella anläggningstillgångar 6 469 160,00 5 989 160,00

Summa anläggningstillgångar 6 469 160,00 5 989 160,00

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 2,00 1,00
1680 Andra kortfristiga fordringar 2 168,00 2 168,00
Summa kortfristiga fordringar 2 170,00 2 169,00

Kassa och bank
Kassa och bank
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 2 818 757,00

Summa kassa och bank 2 818 757,00 0,00

Summa omsättningstillgångar 2 820 927,00 2 169,00

SUMMA TILLGÅNGAR 9 290 087,00 5 991 329,00
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Balansrapport Sida: 2
Utskrivet: 2022-02-03

SmåNet AB
556740-1624

Period:2021-01-01 - 2021-12-31

Belopp i kr 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital
2081 Aktiekapital 110 000,00 110 000,00

Summa bundet eget kapital 110 000,00 110 000,00

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
2091 Balanserad vinst eller förlust 5 866 329,00 4 701 249,66
2093 Aktieägartillskott Gigacom AB 773 924,00
2094 Aktieägartillskott Daturum AB 169 296,00
2095 Aktieägartillskott Martin Stenström 108 833,00
2096 Aktieägartillskott Mattias Du Rietz 24 185,00
2097 Aktieägartillskott Kalabrium AB 133 018,00
Årets resultat
2099 Årets resultat 3 164 262,00 -44 176,66

Summa fritt eget kapital 9 030 591,00 5 866 329,00

Summa eget kapital 9 140 591,00 5 976 329,00

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
2862 Kortfr skulder till dotterföretag 32 202,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 117 294,00 15 000,00

Summa kortfristiga skulder 149 496,00 15 000,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 290 087,00 5 991 329,00
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Resultatrapport Sida: 1
Utskrivet: 2022-02-03

SmåNet AB
556740-1624

Period:2021-01-01 - 2021-12-31

Belopp i kr 2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 0,00 0,00

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
5420 Programvaror -357,00
6530 Redovisningstjänster -15 155,00 -12 250,00
6550 Konsultarvoden -19 480,00 -31 563,00
6570 Bankkostnader -622,00 -363,66
6590 Övriga externa tjänster -1 700,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla -2 991,00
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla -3 125,00

Summa Övriga externa kostnader -43 430,00 -44 176,66
Personalkostnader
7240 Styrelsearvoden -87 267,00
7331 Skattefria bilersättningar -2 325,00
7332 Skattepliktiga bilersättningar -2 702,00

Summa Personalkostnader -92 294,00 0,00

Summa rörelsekostnader -135 724,00 -44 176,66

Rörelseresultat -135 724,00 -44 176,66

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
8210 Utdelningar på andelar i andra företag 3 300 000,00
Räntekostnader och liknande resultatposter
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter -14,00

Summa finansiella poster 3 299 986,00 0,00

Resultat efter finansiella poster 3 164 262,00 -44 176,66

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt 3 164 262,00 -44 176,66

Skatter

Årets resultat
8999 Årets resultat 3 164 262,00 -44 176,66

167



Smånet - Budget 2022
Rörelseintäkter             0
Rörelsekostnader 
Övriga externa kostnader
5420 Programvaror     -1000 
6530 Redovisningstjänster   -16000 
6550 Konsultarvoden   -20000
6570 Bankkostnader     -1000 
6590 Övriga externa tjänster     -2000 
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla     -3000 
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla     -3000 
Summa Övriga externa kostnader   -46000 
Personalkostnader 
7240 Styrelsearvoden -110000 
7331 Skattefria bilersättningar     -3000 
7332 Skattepliktiga bilersättningar     -6000 
Summa Personalkostnader -119000 
Summa rörelsekostnader -165000
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Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(3)

Arbetsutskottet 2022-02-08

 
Au § 1       Dnr KS 2022/30 511 
 
Remiss - länsplan för regional transportinfrastruktur 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Region Östergötland har i egenskap av länsplaneupprättare statens uppdrag att 
upprätta en länsplan för regional transportinfrastruktur (LTP) enligt förordning 
1997:263. Den 22 juni 2021 antog riksdagen regeringens 
infrastrukturproposition Framtidens infrastruktur 2020/21:TU16. Därefter 
beslutade regeringen om uppdrag och direktiv till Trafikverket och regionerna 
(rskr. 2020/21:409). Regeringen har därigenom uppdragit åt Region 
Östergötland att upprätta förslag till transportslagsövergripande länsplan för 
regional transportinfrastruktur för perioden 2022-2033 i Östergötlands län. 
LTP är en investeringsplan och planeringsramen uppgår till 1 745 Mkr för 
perioden. Remissversionen av Länsplan för regional transportinfrastruktur (LTP) ska 
enligt regeringen remitteras till kommuner och andra intressenter på samråd. 
 
Remissvar på förslaget skall vara Region Östergötland till handa senast den 28 
februari 2022. 
 
På sidan 17 i förslaget berörs väg 32 Sommen-Mjölby, enligt följande: 
 
”Åtgärdsvalsstudie trafiksäkerhet och restid väg 32 Sommen-Mjölby 
 
I det funktionella mellan- respektive inomregionala vägstråket Mjölby–Box-
holm–Tranås–Österbymo genomfördes det 2020-2021 en åtgärdsvalsstudie. Studien 
utgick från utpekad brist i länstransportplan 2018-2029 och omfattade riksväg 32 i 
sträckningen Sommen - Mjölby. Åtgärdspaketet som föreslogs i 
studien innebär mitträcke, korsningsåtgärder och en gång- och cykelväg mellan 
Mjölby och Strålsnäs. Åtgärderna har utgått ifrån att i huvudsak stärka följande 
kvaliteter; säkerhet, användbarhet bil, användbarhet kollektivtrafik, användbarhet 
gods, användbarhet gång och cykel. 
 
Utvecklingen av Bergslagsdiagonalen med delvis ny sträckning av riksväg 50 har lett 
till ökade trafikflöden på riksväg 32. Tidigare gick riksväg 50 via Motala, Vadstena 
och Ödeshög, vilket gjorde att de tunga transporterna fortsatte söderut via E4. 
Sträckan Motala–Mjölby är numera ombyggd till mötesfri väg med 100km/h och 
denna del av riksväg 32 övergick till att bli den nya nationella sträckningen 
för riksväg 50. Detta har lett till att fler godstransporter väljer riksväg 32 från Mjölby 
för vidare färd sydost. Här finns tydliga nationella nyttor i vägens roll som 
nord-sydligt godsstråk genom Östergötland. 
 
En analys av den transportpolitiska måluppfyllelsen ger att åtgärderna skulle bidra 
positivt till funktionsmålet men negativt till hänsynsmålet. De positiva effekterna be-
ror främst på minskad restid och ökad trafiksäkerhet. Negativa bidrag kopplade till 
hänsynsmålet visar på negativ påverkan på landskap och ekologi som en följd av en 
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Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
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Arbetsutskottet 2022-02-08

vägutbyggnad, samt negativ påverkan på klimatet som en följd av hastighetshöj-
ningen. 
 
Nytta tillfaller även Jönköpings län då vägen binder ihop de två länen. 
 
Kostnaden bedöms till mellan 313-582 miljoner 
kronor. Storleksmässigt fördelas kostnaderna 
i följande ordning (procent av totalkostnad): 
 
• Ombyggnad väg 32 
  Boxholm–Mjölby exkl. GC-väg....................................52 % 
• Gång- och cykelväg 
  mellan Boxholm och Mjölby.........................................12 % 
• Ombyggnad väg 32 Länsgräns–Boxholm.....................33 % 
• Marklösen..................................................... ................4 % 
 
Av de tre viktiga funktionella vägstråk som utretts bedömer Region Östergötland att 
riksväg 32 har lägst prioritet i ett framtida genomförande. Detta då sträckan trafikeras 
av pendeltågstrafik. Region Östergötland anser vidare att den godstrafik som framför 
allt skulle föranleda åtgärder är av nationell eller till och med internationell karaktär, 
varför sträckan bör vara nationell stamväg. Region Östergötland bedömer 
vidare att det finns endast utrymme att satsa på större åtgärder i ett av de funktionella 
vägstråken. Region Östergötland tar inte ställning till om delar av de föreslagna åt-
gärderna ska genomföras som del av länsplan utan denna bedömning görs tidigast 
vid nästa planrevidering, vilken sannolikt sker 2026. Region Östergötland 
avser föra dialog med Trafikverket om behovet av att föra över väg 32 till det natio-
nella stamvägnätet.” 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen har följande synpunkter på remissen:  
 
Riksväg 32 
Det är beklagligt att Region Östergötland anser att riksväg 32 har lägst prioritet. Bris-
terna är enligt förvaltningen omfattande, särskilt sträckan mellan Sommen och Box-
holm. Riksvägen är utbyggd fram till Sommen söderifrån och fram till Mjölby norri-
från. Det är mellan Sommen och Mjölby det är en ”flaskhals”. Risken med att över-
föra sträckan till nationella stamvägsnätet kan vara att åtgärderna ytterligare fördröjs. 
En högre prioritet är därmed önskvärd i den regionala planen alternativt att möjlighe-
terna skall anses mycket goda att bristerna åtgärdas inom rimlig tid genom ett överfö-
rande av ansvaret.  
 
Strålsnäs – gång- cykelväg samt järnvägsbron 
Det finns ett behov av att bron över järnvägen i Strålnäs åtgärdas för att höja säkerhe-
ten för gående och cyklister som passerar bron på väg till och från skolan. Bron är 
idag mycket smal och säkerheten anses bristfällig för fotgängare och cyklister när det 
samtidigt passerar fordon. Från samhället fram till bron saknas det även en cykelväg. 
Det är istället en gångväg och cyklisterna hänvisas till vägbanan. Efter bron mot sko-
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Arbetsutskottet 2022-02-08

lan är det dock en utbyggd cykelväg. Det är naturligtvis många barn och föräldrar 
som passerar bron och går eller cyklar till skolan (förskola, låg- och mellanstadie-
skola). Dessa brister har lyfts genom medborgarförslag (gång- och cykelväg) samt 
motion (bron) och yttrande har inhämtats från trafikverket som meddelar att dessa 
behov av åtgärder förslagsvis kan anges i länsplanen för regional transportinfrastruk-
tur. Därmed föreslår förvaltningen att detta framförs som ett behov i länsplanen utö-
ver åtgärden med riksväg 32 som nämnts ovan. 
 
 
Finansiering 
- 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att ställa sig bakom förvaltningens synpunkter och framföra dessa som svar på re-
missen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Remiss – länsplan för regional transportinfrastruktur.  
 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
att ställa sig bakom förvaltningens synpunkter och framföra dessa som svar på re-
missen. 
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Region Östergötland 
Akt 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 
  Datum Diarienummer 
  2022-01-26 KS 2022/30 511 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS-AU/KS 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Remiss - länsplan för regional transportinfrastruktur  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Region Östergötland har i egenskap av länsplaneupprättare statens uppdrag att 
upprätta en länsplan för regional transportinfrastruktur (LTP) enligt förordning 
1997:263. Den 22 juni 2021 antog riksdagen regeringens 
infrastrukturproposition Framtidens infrastruktur 2020/21:TU16. Därefter 
beslutade regeringen om uppdrag och direktiv till Trafikverket och regionerna 
(rskr. 2020/21:409). Regeringen har därigenom uppdragit åt Region 
Östergötland att upprätta förslag till transportslagsövergripande länsplan för 
regional transportinfrastruktur för perioden 2022-2033 i Östergötlands län. 
LTP är en investeringsplan och planeringsramen uppgår till 1 745 Mkr för 
perioden. Remissversionen av Länsplan för regional transportinfrastruktur (LTP) ska 
enligt regeringen remitteras till kommuner och andra intressenter på samråd. 
 
Remissvar på förslaget skall vara Region Östergötland till handa senast den 28 
februari 2022. 
 
På sidan 17 i förslaget berörs väg 32 Sommen-Mjölby, enligt följande: 
 
”Åtgärdsvalsstudie trafiksäkerhet och restid väg 32 Sommen-Mjölby 
 
I det funktionella mellan- respektive inomregionala vägstråket Mjölby–Boxholm–
Tranås–Österbymo genomfördes det 2020-2021 en åtgärdsvalsstudie. Studien utgick 
från utpekad brist i länstransportplan 2018-2029 och omfattade riksväg 32 i 
sträckningen Sommen - Mjölby. Åtgärdspaketet som föreslogs i 
studien innebär mitträcke, korsningsåtgärder och en gång- och cykelväg mellan 
Mjölby och Strålsnäs. Åtgärderna har utgått ifrån att i huvudsak stärka följande 
kvaliteter; säkerhet, användbarhet bil, användbarhet kollektivtrafik, användbarhet 
gods, användbarhet gång och cykel. 
 
Utvecklingen av Bergslagsdiagonalen med delvis ny sträckning av riksväg 50 har lett 
till ökade trafikflöden på riksväg 32. Tidigare gick riksväg 50 via Motala, Vadstena 
och Ödeshög, vilket gjorde att de tunga transporterna fortsatte söderut via E4. 
Sträckan Motala–Mjölby är numera ombyggd till mötesfri väg med 100km/h och 
denna del av riksväg 32 övergick till att bli den nya nationella sträckningen 
för riksväg 50. Detta har lett till att fler godstransporter väljer riksväg 32 från Mjölby 
för vidare färd sydost. Här finns tydliga nationella nyttor i vägens roll som 
nord-sydligt godsstråk genom Östergötland. 
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En analys av den transportpolitiska måluppfyllelsen ger att åtgärderna skulle bidra 
positivt till funktionsmålet men negativt till hänsynsmålet. De positiva effekterna 
beror främst på minskad restid och ökad trafiksäkerhet. Negativa bidrag kopplade till 
hänsynsmålet visar på negativ påverkan på landskap och ekologi som en följd av en 
vägutbyggnad, samt negativ påverkan på klimatet som en följd av 
hastighetshöjningen. 
 
Nytta tillfaller även Jönköpings län då vägen binder ihop de två länen. 
 
Kostnaden bedöms till mellan 313-582 miljoner 
kronor. Storleksmässigt fördelas kostnaderna 
i följande ordning (procent av totalkostnad): 
 
• Ombyggnad väg 32 
  Boxholm–Mjölby exkl. GC-väg....................................52 % 
• Gång- och cykelväg 
  mellan Boxholm och Mjölby.........................................12 % 
• Ombyggnad väg 32 Länsgräns–Boxholm.....................33 % 
• Marklösen..................................................... ................4 % 
 
Av de tre viktiga funktionella vägstråk som utretts bedömer Region Östergötland att 
riksväg 32 har lägst prioritet i ett framtida genomförande. Detta då sträckan trafikeras 
av pendeltågstrafik. Region Östergötland anser vidare att den godstrafik som framför 
allt skulle föranleda åtgärder är av nationell eller till och med internationell karaktär, 
varför sträckan bör vara nationell stamväg. Region Östergötland bedömer 
vidare att det finns endast utrymme att satsa på större åtgärder i ett av de funktionella 
vägstråken. Region Östergötland tar inte ställning till om delar av de föreslagna 
åtgärderna ska genomföras som del av länsplan utan denna bedömning görs tidigast 
vid nästa planrevidering, vilken sannolikt sker 2026. Region Östergötland 
avser föra dialog med Trafikverket om behovet av att föra över väg 32 till det 
nationella stamvägnätet.” 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen har följande synpunkter på remissen:  
 
Riksväg 32 
Det är beklagligt att Region Östergötland anser att riksväg 32 har lägst prioritet. 
Bristerna är enligt förvaltningen omfattande, särskilt sträckan mellan Sommen och 
Boxholm. Riksvägen är utbyggd fram till Sommen söderifrån och fram till Mjölby 
norrifrån. Det är mellan Sommen och Mjölby det är en ”flaskhals”. Risken med att 
överföra sträckan till nationella stamvägsnätet kan vara att åtgärderna ytterligare 
fördröjs. En högre prioritet är därmed önskvärd i den regionala planen alternativt att 
möjligheterna skall anses mycket goda att bristerna åtgärdas inom rimlig tid genom 
ett överförande av ansvaret.  
 
Strålsnäs – gång- cykelväg samt järnvägsbron 
Det finns ett behov av att bron över järnvägen i Strålnäs åtgärdas för att höja 
säkerheten för gående och cyklister som passerar bron på väg till och från skolan. 
Bron är idag mycket smal och säkerheten anses bristfällig för fotgängare och 
cyklister när det samtidigt passerar fordon. Från samhället fram till bron saknas det 
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även en cykelväg. Det är istället en gångväg och cyklisterna hänvisas till vägbanan. 
Efter bron mot skolan är det dock en utbyggd cykelväg. Det är naturligtvis många 
barn och föräldrar som passerar bron och går eller cyklar till skolan (förskola, låg- 
och mellanstadieskola). Dessa brister har lyfts genom medborgarförslag (gång- och 
cykelväg) samt motion (bron) och yttrande har inhämtats från trafikverket som 
meddelar att dessa behov av åtgärder förslagsvis kan anges i länsplanen för regional 
transportinfrastruktur. Därmed föreslår förvaltningen att detta framförs som ett behov 
i länsplanen utöver åtgärden med riksväg 32 som nämnts ovan. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att ställa sig bakom förvaltningens synpunkter och framföra dessa som svar på 
remissen. 
 
 

Beslutsunderlag 
Remiss – länsplan för regional transportinfrastruktur.  
 
 

Beslutet expedieras till 
Region Östergötland 
Akt 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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LÄNSTRANSPORTPLAN ÖSTERGÖTLAND 2022–2033

1. Bakgrund
Den 22 juni 2021 antog riksdagen regeringens in-
frastrukturproposition Framtidens infrastruktur 
2020/21:TU16. Därefter beslutade regeringen om upp-
drag och direktiv till Trafikverket och regionerna (rskr. 
2020/21:409). Regeringen har därigenom uppdragit 
åt Region Östergötland att upprätta förslag till trans-
portslagsövergripande länsplan för regional transport-
infrastruktur för perioden 2022-2033 i Östergötlands 
län. Enligt samma regeringsbeslut har Trafikverket på 
motsvarande sätt fått i uppdrag att upprätta en natio-
nell plan för transportinfrastruktur för mot svarande 
period. Den nationella planen beskriver hur den stat
liga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas  
och omfattar drift och underhåll i hela det statliga  
väg nätet, inklusive de regionala vägarna, och investe-
ringar på statliga järnvägar och nationella stamvägar. 

Planeringen ska enligt regeringsbeslutet bidra till ökad 
andel resande i kollektivtrafiken. Vidare ska fyrstegs-
principen och ett trafikslagsövergripande synsätt vara 
vägledande och påbörjade objekt bör slutföras. Vid 
prioriteringen av åtgärder bör förutsättningar för att 
möta betydande industriinvesteringars behov samt 
behov av ökat bostadsbyggande vägas in. Regionala 
systemanalyser och andra regionala inriktningsunder-
lag är viktiga och ett länsöverskridande och nationellt 
perspektiv ska anläggas. Samlade effektbedömningar 
av föreslagna åtgärder ska genomföras. Effekter på  
bostadsbyggande ska redovisas. Budget för cykel
åtgärder ska tydligt framgå. 

Den regionalt politiska inriktningen för länsplanen 
anges i Region Östergötlands treårsbudget 2021-20231. 
Där anges att i syfte att stärka Region Östergötlands 
arbete med miljö och klimat ska arbetet inriktas mot 
hållbara transporter. I länsplanen ska förutsättningar 
ges för åtgärder som främjar kollektivtrafik, cykel och 
gång och det ska säkerställas att miljö och klimat
perspektivet prioriteras i den nya länstransportplanen.

1.1 Nationell transportpolitik  
och länsplanens omfattning
Länsplanerna för regional transportinfrastruktur 
regleras av förordning (1997:263) om länsplaner för 
regional transportinfrastruktur och ska enligt denna 
bidra till de transportpolitiska målen som riksdagen 
antog 2008. 

Enligt förordningen får länsplanen omfatta följande 
ändamål:
• Investeringar i statliga vägar som inte är nationella 

stamvägar
• Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan  

och val av transportsätt samt åtgärder som ger effek-
tivare användning av befintlig infrastruktur

• Åtgärder i andra icke statligt finansierade anlägg-
ningar av betydelse för det regionala transport
systemet som bör redovisas i planen

• Driftbidrag till ickestatliga flygplatser som bedöms 
vara strategiskt viktiga för regionen

• Investeringar och förbättringsåtgärder för vilka 
Trafikverket har ansvaret enligt förordningen 
(2009:236) om en nationell plan för transport
infrastruktur

• Byggande och drift av enskilda vägar
• Åtgärder enligt förordningen (2009:37) om statlig 

medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafik-
anläggningar mm.

Det övergripande målet för transportpolitiken är att 
säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och lång-
siktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet. De transportpolitiska 
målen ställer således stora krav på utformningen och 
användningen av transportsystemet. Det övergripande 
målet preciseras i ett funktionsmål om tillgänglighet 
och ett hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa:
• Funktionsmålet: Transportsystemets utformning, 

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

• Hänsynsmålet: Transportsystemets utform-
ning, funktion och användning ska anpassas till att 
ingen dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det 
övergripande generationsmålet för miljö och miljö
kvalitetsmålen nås samt till ökad hälsa. 

1 Treårsbudget 2021–2023 med fokusområden 2021 – Region  
Östergötland
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Fyrstegsprincipen är Trafikverkets arbetsstrategi och 
den tillämpas för att säkerställa att arbetet sker mål-
styrt och innebär en god resurshushållning och för att 
åtgärder ska bidra till en hållbar samhällsutveckling.2

1.2 Regionala strategier
Länsplanen ska bidra till målen i regionala strategier 
och styrdokument. Viktigast är:
• Utvecklingsstrategi för Östergötland
• Regionalt trafikförsörjningsprogram för  

Östergötland
• Regional cykelstrategi för Östergötland
• Storregional systemanalys för Stockholm– 

Mälarregionen
• Energi- och klimatstrategi för Östergötland

Utvecklingsstrategi för Östergötland
Utvecklingsstrategi för Östergötland bygger på de tidi-
gare utvecklingsprogram för Östergötland som tagits 
fram.3 Det är dock den första strategin framtagen efter 
regionbildningen 2015. Målet för strategin är Goda 
livsvillkor i Östergötland. 

Goda livsvillkor tar sin utgångspunkt både i individen 
och i samhället och förutsätter en hållbar utveckling  
i hela Östergötland. För att uppnå utvecklings
strategins mål har tre delmål formulerats med  
utgångspunkt i de tre hållbarhetsdimensionerna:
• Ett inkluderande Östergötland
• Ett innovativt och attraktivt Östergötland
• Ett grönare Östergötland

För att bidra till de övergripande målen för utveck-
lingsstrategin ska Östergötland ta tillvara på sitt goda 
geografiska läge och förutsättningar. Det är viktigt 
att Östergötland bygger sina kopplingar med om-
landet utifrån egen styrka. Linköping och Norrköping 
ska stärkas som storregionala nodstäder genom att 
dessa knyts samman än mer. Med det som utgångs-
punkt stärks Östergötland genom att tydligare hänga 

2 www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Plane-
rings--och-analysmetoder/fyrstegsprincipen/ 
3 Utvecklingsstrategi för Östergötland 2021 – Region Östergötland

Ett sammanhållet Östergötland 
Den flerkärniga strukturen illustreras med de kom - 
munala centralorterna (illustrerade genom orternas 
utbredning) i Östergötland och i grann kommunerna 
i grannlänen. Linköpings och Norrköpings roller som 
arbetsmarknads- och service centrum illustreras med 
cirklarna runt orternas utbredning.

Ett Östergötland som nyttjar det goda läget 
Storregionala nodstäder utanför Östergötland 
illustreras med prickar. De viktigaste storregionala 
sambanden illustreras med blå pilar.

1
Tänk om

2
Optimera

3
Bygg om

4
Bygg nytt

Figur 1 - Fyrstegsprincipen
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samman med sitt närområde, Göteborg, Öresund 
och europeiska kontinenten. Av speciell betydelse är 
rollen i Östra Mellansverige och utefter det starka 
kommunika tionsstråket som löper från Stockholms-
regionen genom Östergötland och vidare mot sydväst. 

Potentialen i närheten till Stockholm och Mälardalen 
(Östra Mellansverige) ska nyttjas. Byggandet av Ost-
länken är centralt för detta. Östergötland ska verka för 
att integrera arbets, bostads och studiemarknaderna 
med i första hand Stockholm, i andra hand andra när-
liggande storregionala nodstäder. 

Ett Östergötland som är geografiskt sammanhållet 
stärker förutsättningarna för hållbar utveckling och 
goda livsvillkor för regionens invånare. En förutsätt-
ning för detta är att olika platsers förutsättningar tas 
tillvara. Genom att skapa mer sammanhållna arbets, 
bostads- och studiemarknader skapas förutsättningar 
för ett väl fungerande Östergötland. Ett geografiskt 
helhetsperspektiv ska fullt ut ta tillvara landsbygders, 
städers, tätorter och byars förutsättningar inklusive 
mellankommunala samband över länsgränser. 

Denna rumsliga utvecklingsinriktning har Östergöt
land haft i många år. Samtidigt finns behov av att 
fördjupa den gemensamma bilden av hur Östergötland 
fungerar och bör knytas samman. En rumslig strategi 
ska tas fram utifrån följande principer: 
• prioritera bebyggelseutveckling på platser med goda 

förutsättningar till platsutveckling på landsbygder,  
i städer, tätorter och byar i syfte att stärka och ut-
veckla attraktiva livsmiljöer där människor vill  
bo och

• verka för en tät och sammanhållen bebyggelse 
med fokus på platser med goda förutsättningar 
till effektiv kollektivtrafik och god service och med 
hänsyn tagen till olika platsers förutsättningar, på 
landsbygder, städer, tätorter och i byar, för att främja 
en hållbar struktur.

Regionalt trafikförsörjningsprogram  
för Östergötland >2030
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Öst-
ergötland är ett långsiktigt och strategiskt dokument 
som omfattar perioden fram till år 2030.4

Programmet är ett av de huvudsakliga styrdokumen-
ten, där den politiska inriktningen och målsättningen 
för kollektivtrafiken sätts. Programmet fyller även en 
funktion som vägledande planeringsunderlag för kom-
munerna och andra aktörer i regionen. Programmet 
har sex övergripande målområden som anger inrikt-
ningen för kollektivtrafikens utveckling.  Dessa är: 
• Öka kollektivtrafikens marknadsandel
• Fler nöjda resenärer
• God geografisk tillgänglighet
• Attraktiv kollektivtrafik med god framkomlighet
• Klimatneutralt resande
• Öka tillgängligheten för personer med  funktions-

nedsättning

Regional cykelstrategi för Östergötland
Region Östergötland beslutade 2017 om en Regional 
cykelstrategi för Östergötland. Arbetet genomfördes 
i samverkan  med länets kommuner och Trafikverket 
med syftet att skapa ett kunskapsunderlag för att visa 
på faktorer som påverkar cykling och var det geogra-
fiskt finns starkast potential till ökad cykling. 

Storregional systemanalys för  
Stockholm–Mälarregionen
Hösten 2020 beslutades en ny storregional system-
analys för Stockholm-Mälardalsregionen. I denna  
systemanalys redovisas de gemensamma priorite
ringarna för transportinfrastrukturen i de sju med
verkande länen.5   

Systemanalysen pekar på ett antal prioriterade behov 
bland annat Ostlänken och E22 Förbifart Söderköping. 
Parallellt med systemanalysen 2020 utarbetades,  
i bred medverkan, den första Storregionala gods
strategin för Stockholm–Mälarregionen i syfte att  
öka samverkan och samsyn inom Stockholm– 
Mälar regionen kring godstransporternas behov och  
utmaningar.6

4 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland > 2030 RS 
2020-62
5 Framtidens resor Storregional systemanalys 2020 för Stockholm-Mä-
larregionen
6 Storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen
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2. Planeringsförutsättningar

2.1 Östergötlandsförutsättningar  
– befolkning och arbetsmarknad
För att bidra till målen i utvecklingsstrategin och ta 
tillvara Östergötlands goda förutsättningar behövs 
en bra grundstruktur för transportinfrastrukturen. 
Regionen har:
• En stor befolkning på en relativt liten koncen  

trerad yta – Sveriges fjärde största befolknings
koncentration

• Ett tydligt tvåkärnigt centrum
• Ett fördelaktigt geografiskt läge och kommunika-

tionsläge i Sverige – genomkorsat av Södra stam
banan och E4:an

• En bra grundstruktur för kommunikationer med 
relativt korta avstånd men brister i kvalitet och 
kapacitet

• En kollektivtrafik som är relativt väl utbyggd med 
pendeltåget som ryggrad

Kartan till vänster visar befolkningens geografiska  
fördelning. Cirklarnas storlek visar antalet invånare  
i länets 94 tätorter. Sammantaget bor cirka 85 procent 
av länets invånare i dessa tätorter vilka är lokaliserade 
längs de större kommunikationsstråken. Detta i sin 
tur skapar förutsättningar för en effektiv och snabb 
kollektivtrafik som är tillgänglig för en stor del av  
regionens invånare. Nästan 80 procent av länets 
invånare bor i en tätort som har fler än 1000 invånare 
samtidigt som drygt 90 procent av länets arbetstill
fällen är lokaliserade till dessa orter.

Östergötlands befolkning ökade med drygt 9 procent 
mellan år 2010 och 2020, från drygt 430 000 till 
nästan 467 000 invånare, d v s med 37 000. Linkö-
pings och Norrköpings kommun stod för nästan hela 
ökningen, Linköping med 18 000 och Norrköping 
med 13 500 invånare under motsvarande tid. År 2000 
bodde 62 procent av länets invånare i Linköpings eller 
Norrköpings kommuner, idag har denna andel ökat 
till 66 procent. Efter år 2010 uppvisar dock de flesta 
kommuner en befolkningsökning.

Energi- och klimatstrategi för Östergötland
Länsstyrelsen Östergötland har på uppdrag av re-
geringen tagit fram regionala miljömål för Östergöt
lands län som fastställdes 2003. År 2007 skedde en 
mindre revidering och år 2012 utvecklades helt nya 
regionala mål för miljökvalitetsmålet begränsad 
klimatpåverkan. De regionala energi och klimat
målen upp daterades 2019 i samband med antagandet 
av en gemensam regional Energi och klimatstrategi 
för Östergötland7. De nyantagna målen för begränsad 
klimatpåverkanlöper fram till år 2030.8

Övergripande mål är att år 2045 ska utsläppen av 
växthusgaser i Östergötland vara 85 procent lägre 
jämfört med år 1990. Etappmål är 70 procent lägre 
växthusgasutsläpp år 2030 jämfört med år 1990.  

Figur 2 – Storregional strukturbild för Östra 
Mellansverige 2050 (källa: ÖMS 2050)

7 Energi- och klimatstrategi för Östergötland - Länsstyrelsen Östergöt-
land, 2019:28
8 Östergötlands regionala miljömål, Länsstyrelsen  Östergötland
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Det är framför allt de större tätorterna, Linköping  
och Norrköping som ökar sin befolkning. Strax över  
45 procent av Östergötlands befolkning bor idag  
i Linköpings eller Norrköpings tätorter. Mellan 
2015–2020 ökade befolkningen i dessa båda tätorter 
med drygt 6,5 procent. I övriga Östergötland har  
befolkningen ökat med cirka 3,5 procent. under mot 
svarande period. Här står områden utanför tätorter  
för den största ökningen, både i absoluta tal och i 
procent sett. 

Befolkningen i Östergötland förväntas öka från cirka 
470 000 år 2020 till cirka 530 000 år 2045. Urbani-
seringen i Östergötland tydliggörs ännu starkare av 
var regionens arbetstillfällen är lokaliserade. Dessa 
är i allt större grad koncentrerade till de riktigt stora 
tätorterna. I Linköping och Norrköping finns i dag  
62 procent av arbetstillfällena, vilket är en ökning  
med drygt 23 procent under perioden 2005–2019.  
I övriga Östergötland ökande, under samma period, 
antalet arbetstillfällen med 8 procent. Detta kan tyda 
på vikten av att ha bra tillgång till det stora arbets-
kraftsutbudet som finns främst i de stora orterna, 
medan  andra  orter kan få problem med att rekrytera 
arbetskraft på sikt vilket i sin tur kan leda till att an-
talet arbetstillfällen fortsätter att minska på grund av 
rekryteringsproblem. Verksamheter flyttar i allt högre 
grad dit arbetskraften finns.

Befolknings- och arbetsplatsutveckling  
i Östra Mellansverige
Enligt SCB:s senaste befolkningsprognos kommer 
befolkningen i Sverige att öka till drygt 11 miljoner 
invånare år 2034 och 13 miljoner till år 2070. I Östra 
Mellansverige förväntas i ett basscenario öka med  
cirka 1,2 miljoner invånare eller 29 procent till år 
2040. Antalet sysselsatta förväntas under samma  

Figur 3 – Östergöt lands tätorter, cirklarnas storlek 
proportionerliga mot antal invånare samt vägar med 
trafikflöden även de proportionerligt utifrån antal 
fordon (SCB och Trafikverket)
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2.2 Trafikutveckling 
Persontransporter
Av persontransporterna 2019 stod vägtrafik för  
78 procent av alla personkilometer. Mellan 2016 och 
2019 har vägtrafiken minskat med en procentenhet 
och bantrafiken ökat med en procentenhet och svarar 
för 12 procent av alla resta personkilometer. 

Enligt Trafikverkets basprognos för 2040 kommer 
person transportarbetet öka med nästan 28 procent 
mellan 2017 och 2040. Bilresandet ökar med 27 pro-
cent, tågresandet med 53 procent och resandet med 
buss ökar med 17 procent. Om prognoserna slår in 
kommer detta innebära att bilens marknadsandel av 
persontransportarbetet kommer att ha ökat på bekost-
nad av resor med kollektivtrafik. 

Det förekommer en omfattande arbetspendling inom 
Östergötland, men också över länsgränsen. De enskilt 
största regionala pendlingsstråken inom Östergöt-
land är NorrköpingLinköping, Mjölby–Linköping, 
Söderköping–Norrköping, Motala–Linköping samt 
Finspång–Norrköping. Över länsgräns dominerar 
pendlingen mellan de centrala delarna av regionen och 
Stockholm. Andra större pendlingsstråk över läns-
gräns är Norrköping–Nyköping, Norrköping–Katrine-
holm och Ydre–Tranås. 

period öka med cirka 630 000 eller med strax över  
31 procent9. Den förväntade befolknings och arbets-
platsutvecklingen kommer att innebära en kraftigt 
ökad pendling till/från Stockholm från övriga län  
i Östra Mellansverige. Detta kommer att ställa allt 
större krav på infrastruktur och trafikering, inte  
minst när det gäller tågtrafik om utvecklingen ska vara 
långsiktigt hållbar. Beslutet om att bygga Ostlänken 
är av stor betydelse då den nya järnvägen skapar ökad 
kapacitet samtidigt som restiderna kan minska.  
God tillgänglighet till de regionala kärnorna kommer 
att vara av avgörande betydelse för den omgivande 
geografins utveckling. 

Antalet lokala arbetsmarknader (LA) förändras gene-
rellt långsamt. Mellan år 2018 och år 2019 minskade 
dock antalet områden när Tranås och Ydre gick från 
Jönköpings LA till Linköpings LA och Katrineholms/
Flens LA uppgick i Eskilstuna LA.

9 http://www.rufs.se/demografiska-prognoser/
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Transportarbete statistik 2000–2018 samt  
Tillväxt Basprognoser 200615 (2017–2040)
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Sedan mitten av 1990talet har arbetspendlingen 
ökat i alla stråk inom länet, men även över länsgräns, 
särskilt i de största stråken. Störst procentuell ökning 
är mellan Norrköping och Mjölby, samt Motala– 
Mjölby som ungefär fördubblats. Näst starkast ökning 
är mellan Boxholm och Linköping, Norrköping och 
Motala, samt Finspång–Norrköping.10 Kartan ovan vi-
sar totalflöden bestående av summerade dubbelriktade 
flöden och att pendlingsåret är 2020.

Även om in och utpendling till/från de mindre 
kommunerna till antalet är relativt liten är den av stor 
strategisk betydelse för dessa. Närmare två tredjedelar 
av den sysselsatta befolkningen som bor i Söderköping 
pendlar idag till arbete i annan kommun, motsvarande 
siffra för Boxholm, Åtvidaberg, Ydre, samt Ödeshög, är 
cirka 4550 procent. Strax över 40 procent av arbets-
platserna i Vadstena och Mjölby kommun innehas av 
någon som bor i annan kommun, motsvarande siffror 
för, Söderköping, Boxholm samt Finspång är cirka en 
tredjedel.11 Det ömsesidiga beroendet mellan kommu-
nerna har ökat och kommer bli en strategiskt viktig 
fråga när det gäller arbetskraftsförsörjningen, framför 
allt för de mindre kommunerna. Här kommer kommu-
nikationsmöjligheterna vara av avgörande betydelse, 
inte minst gäller detta för kollektivtrafiken.

10 Treårsbudget 2021–2023 med fokusområden 2021  
– Region Östergötland
11 SCB: Antal pendlare per län och kommun, 2019

Figur 6 – Arbetspendling mellan kommuner i Östergötlands län samt över länsgräns 2020  
(källa: SCB och bearbetning av WSP i Det funktionella Östergötland).

Utvecklingen av våra resmönster drivs parallellt av 
den digitala omställningen, exempelvis ehandel, 
videomöten, cirkulär ekonomi och klimatomställning-
en. Detta har bland annat den senaste tidens ökande 
distansarbete visat. En väl utbyggd och kapacitetsstark 
digital infrastruktur är viktigt för att kunna stöjda och 
utveckla distansarbete, distansstudier och etjänster, 
vilket i sin tur kan påverka persontransportarbetet. 
Det är även viktigt att i våra stora stråk, inte minst de 
som ingår i TEN-T arbeta för en god digital infrastruk-
tur i syfte att stödja mobilitetslösningar (MaaS) samt 
autonoma fordon.
Mobility as a Service, (MaaS) handlar om att samla 
och integrera olika mobilitetstjänster till en tjänst 
där det genom en gemensam digital kanal är möjligt 
för användarna att planera, boka och betala för flera 
olika mobilitetstjänster. Integrerade mobilitetstjäns-
ter framhålls som ett sätt att minska behovet av att 
äga egen bil. Hela resan kan planeras i förhand och 
kombinera olika färdmedel som kollektivtrafik, hyrbil, 
hyrcykel etc. På detta sätt förväntas färdmedel som 
lämpar sig bäst för platsen att nyttjas i högre grad. 
Detta påverkar problem som trängsel, luftföroreningar 
och klimatutsläpp från transportsektorn genom att 
framför allt transportarbetet med bil inte ökar enligt 
prognos. Region Östergötlands ambition är att ligga 
i framkant när det gäller MaaS och att utforska nya 
modeller inom området.
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Cirka 85 procent av den tunga trafiken på E4 eller 
gods trafiken på Södra stambanan har varken start 
eller målpunkt i Östergötland utan är genomgående 
trafik, detsamma gäller för riksväg 50 och godsstråket 
genom Bergslagen. Denna trafik påverkar utsläppen i 
Östergötland men även kapaciteten för persontrafiken 
inom Östergötland, inte minst tydlig är kapacitets
bristen på södra stambanan vilken i dagsläget omöjlig-
gör en utveckling av pendeltågstrafiken i Östergötland.

Trafikverket har i nationell plan för transportinfra-
struktur pekat ut ett nationellt väg och järnvägsnät 
för gods, tillsammans med ett antal centrala hamnar 
av särskild betydelse för godstransporter. Östergöt-
land berörs av E4, riksväg 50 och riksväg 55 samt 
södra stambanan och godsstråket genom Bergslagen 
(delen Mjölby–Motala–Hallsberg) samt Norrköpings 
hamn. Dessa nationellt viktiga godstransportstråk och 
noder behöver tillräcklig kapacitet för att klara den 
för väntade ökningen av godstransporter, samtidigt 
som detta måste ske hållbart. 

Godstransporter
Sverige har ett perifert läge i förhållande till flera 
tunga marknader för utrikeshandeln. Därför är effek-
tiv infrastruktur och logistik särskilt viktigt, inte bara 
för Östergötlands län utan för hela landet. För att få 
ett effektivt och miljövänligare godstransportsystem 
måste godstransporterna på järnväg och sjö utvecklas. 
Viktiga omlastningspunkter, både längs kusten och i 
inlandet måste knytas ihop. Norrköpings hamn har en 
viktig funktion inte bara för sjöfart utan även som  
omlastningspunkt mellan väg och järnväg. Inte minst 
viktig är hamnens nya järnvägsanslutning (Kardon 
banan) till Södra stambanan. Men även väganslutning-
arna till hamnen behöver förbättras så att mycket  
av trafiken till hamnen kan flyttas ut från de mer  
centrala delarna av Norrköping. Hamnen med till
hörande logistikområde har direkta och nära kopp-
lingar till landets stora godstransportkorridor, E4  
och Södra Stambanan, till/från landets största 
konsumtionsområde – Stockholmsregionen. 

Figur 7 – Karta till vänster - Nuläge regional strategisk godsstruktur och karta till höger – Godstransporter på 
järnväg miljoner nettoton per år (Källa: En bättre sits storregional Godsstrategi 2020).
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Ökad elektrifiering av de regionala godstransporterna 
kommer att vara viktigt för omställningen till noll
utsläpp i transportsektorn. För att påskynda elektrifi
eringen av regionala godstransporter ingår Region 
Östergötland bland de regioner som avlagt ett elektrifi
eringslöfte till Elektrifieringskommissionen12. 

Inom godstransporterna är det framför allt trans-
porter på väg som ökat. Från mitten på 1970talet 
och fram till idag har antalet tonkilometer på väg 
för dubblats. Till sjöss transporteras lika mycket gods 
nu som i mitten på 1960talet. På järnväg har antalet 
tonkilometer ökat med cirka 60 procent från mitten på 
1970talet. Enligt Trafikverkets basprognos för gods
transporter 2040 kommer godstransportarbetet öka 
med 51 procent mellan 2017 och 2040. Godstransport-
arbetet på väg ökar med 46 procent, till sjöss med  
64 procent och på järnväg med 42 procent, se tabell 1 
nedan.
 

Färdmedel
Prognos  

2017
Prognos

2040

Tillväxt 
procent 

2017–2040

Järnväg 21,4 30,5 42 %

Sjöfart 32,1 52,5                    64 %

Väg 50,3 73,2 46 %

Summa 104 156                     

Figur 8 – Transportarbete Gods, miljarder ton-
kilo meter (källa Trafikverkets basprognos 2040 för 
godstransporter)

2.3 Funktionella transportstråk  
och brister
För att bidra till nationella och regionala mål, och 
skapa ett sammanhållet transportsystem i Östergöt-
land, har transportstråk prioriterats. Prioriteringen 
av dessa stråk bygger på den rumsliga inriktningen i 
utvecklingsstrategin. Stråken knyter därmed samman 
Östergötland och tar tillvara på vårt goda läge Det är 
stråk som är viktiga för arbetspendling, näringslivets 
transporter och tillgängligheten till service och för att 
knyta ihop länets större tätorter i syfte att skapa ett 
flerkärnigt Östergötland med en gemensam arbets,  
studie- och bostadsmarknad. Vidare är de prioriterade 
transportstråken viktiga för Östergötlands storregi-
onala rumsliga inriktning. Där rollen i Östra Mellan-
sverige, och utefter det starka kommunikationsstråket 

12 Elektrifieringslöften Infrastrukturdepartementet, Regeringskansliet; 
I2021.02

som löper från Stockholmsregionen genom Östergöt-
land och vidare mot sydväst, är av speciell betydelse. 
Stråken kommer att ses över i samband med arbetet 
med den regionala rumsliga strategin. 

Generellt gäller, vilket avser flertalet av stråken, att det 
finns en målkonflikt avseende trafiksäkerhet kontra 
restider till arbete och studier. Detta inte minst för 
kollektivtrafiken. Genom hastighetsdämpande åt
gärder kan ökad trafiksäkerhet nås, men då till bekost-
nad av tillgänglighet i form av ökade restider.
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Nationella stråk
Ur ett systemperspektiv har de nationella stråken såväl 
nationella som regionala nyttor. Tre nationella stråk 
går genom Östergötland och bidrar därmed till det 
östgötska transportsystemet.

N1  Stockholmsområdet–Nyköping– 
 Norrköping–Linköping–Mjölby–Ödeshög– 
 Jönköping (vidare mot Göteborg/Öre-  
 sundsregionen)
Stråket består av södra stambanan och E4 och är ett 
av de absolut viktigaste nationella transportstråken 
och det viktigaste i Östergötland. De största bristerna 
på stråket är följande: 
• Södra stambanan: De betydande brister i kapa-

citet och robusthet som finns på södra stambanan 
utgörs av störningskänslighet på banan samt låg 
flexibilitet mellan olika tågtyper. I Linköping och 
Mjölby finns även brister på driftplatser/stationer 

när det gäller möjligheten att ställa upp fordon, vil-
ket påverkar flexibiliteten och därmed kapaciteten. 
Det finns risk för hastighetsnedsättning till 130 km/
tim på grund av dåliga spår på delar av banan.  
Genom Norrköping finns det säkerhetsbrister på 
grund av plankorsningar. I Mjölby saknas möjlig
heter till omloppsnära tjänster och plattformslägen. 
Kapacitetsbristen på Södra stambanan och särskilt 
på delen NorrköpingLinköping, leder bl.a. till att det 
inte går att utveckla pendeltågstrafiken i Östergöt-
land. 

• E4: Kapacitetsbristen i Östergötland finns fram-
förallt på infarterna till Norrköping och Linköping 
med låg framkomlighet, inte minst för kollektiv
trafiken, under framför allt högtrafik. 

Kortfattad beskrivning kring större åtgärder i läns-
plan kopplat mot stråk N1: Åtgärdsvalsstudie kring 
Linköpings Västra är gjord och infartsleder  
från bland annat E4 mot Linköping tas med som 

Figur 9 – Funktionella transportstråk i Östergötland (källa: egen bearbetning 2018)
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kollektiv trafikobjekt. När det gäller tågtrafik är  
Region Östergötlands långsiktiga ambition kvarts
trafik med Östgötapendeln hela dagen och att öppna 
nya pendeltågstationer i Västra Linköping och i Åby 
med trafikering i linje med den tågstrategiska mål-
bilden. Åtgärdsvalsstudier av detta planeras senare 
under planperioden. Medel avsätts även till infarts
leder Norrköping.

N2  Eskilstuna–Katrineholm–Norrköping– 
 Söderköping–Valdemarsvik–Västervik 
 (vidare mot Kalmar och Blekinge)
Stråket består av delar av södra stambanan och 
riksväg 55/56 och E22 och är ett viktigt nationellt 
transportstråk med bland annat kopplingar mot 
Norrköpings hamn. De största bristerna på stråket är 
följande:
• Stora framkomlighetsproblem genom Norrköping 

och Söderköping(E4, riksväg 55/56 till E22), inte 
minst för kollektivtrafiken men även för gods
transporter, vilket dessutom leder till stora miljö
problem.

• Dåliga anslutningar till Norrköpings hamn från E4, 
E22 och riksväg 55.  Denna och föregående brist är 
även identifierad i den storregionala systemanalysen 
för Stockholm-Mälarregionen.

Kortfattad beskrivning kring större åtgärder i 
länsplan kopplat mot stråk N2: Stråket kommer att 
omfattas av satsningen kring regionala bytespunkter. 
I Söderköping kommer framkomlighetsproblemet att 
minska i och med den nya sträckningen för E22 förbi 
Söderköping byggs (nationell plan). Medel avsätts 
även till infartsleder Norrköping.

N3  Bergslagen–Örebro–Askersund– 
        Motala–Mjölby
Stråket består av järnvägssträckan Örebro–Halls-
berg–Motala–Mjölby och riksväg 50 som är en del av 
godsstråket genom Bergslagen. De största bristerna på 
stråket är följande:
• Trafiksäkerhet kontra restider gällande riksväg 50 

norr om Motala.
• Kapacitetsproblem på järnvägen norr om Motala. 

Enkelspår på flera delar.
• Kapacitetsproblem för den tunga trafiken på riksväg 

50 norr om Motala.
Kortfattad beskrivning kring större åtgärder i 
länsplan kopplat mot stråk N3: Bristerna hanteras i 
nationell plan för transportinfrastruktur, där ombygg-
nad av riksväg 50 mellan Nykyrka och Brattebo, samt 
utbyggnad till dubbelspår på järnvägen finns med.

Mellanregionala stråk
Regionalt viktiga stråk som binder ihop Östergötland 
och dess storregionala nodstäder Norrköping och 
Linköping med andra storregionala nodstäder och 
knyter samman Östergötlands centralorter med de 
arbets- och studiemarknadscentrum som Norrköping 
och Linköping är.

R1  Norrköping–Finspång–Örebro
Stråket består av riksväg 51. Stråket är ett viktigt 
stor och inomregionalt transportstråk. Storregionalt, 
framför allt för godstransporter till och från Norrkö-
pings hamn. Stråket är även viktigt för Östergötlands 
kopplingar mot Örebro och övriga Bergslagen. Längs 
stråket förekommer dessutom en omfattande arbets-
pendling på vissa delsträckor, framförallt mellan  
Finspång och Norrköping. De största bristerna på 
stråket är följande:
• Trafiksäkerhet kontra restider avseende riksväg 51 

norr om Finspång.
• Många utfarter på vägen norr om Finspång.
• Kapacitetsproblem för den tunga trafiken norr om 

Finspång.
• Framkomlighetsproblem i Norrköping (se stråk N3)
• Dålig anslutning till Norrköpings hamn (se stråk N3.
• Genomfartsproblematik i Finspång, Borggård och 

Hällestad (miljö, trafiksäkerhet, restid och barriär
effekt), framför allt vad gäller den tunga trafiken.

Kortfattad beskrivning kring större åtgärder i läns-
plan kopplat mot stråk R1: Under planerperioden 
kommer  ny sträckning förriksväg 51 utanför Finspång 
färdigställas. Även trimningsåtgärder genomförs på 
riksväg 51 norr om Finspång. Trafiksäkerhetsåtgärder, 
t.ex. GCMpassager, kommer beröra stråket.

R2  Linköping–Kisa–Vimmerby
Stråket består av riksväg 23/34 samt Stångådalsbanan 
(Linköping Vimmerby). Stråket är framför allt viktigt 
för arbetspendling till Linköping. Dessutom kopplar 
stråket Östergötland med de nordvästra delarna av 
Kalmar län. De största bristerna på stråket är följande:
• Genomfartsproblematik i Kisa (miljö, trafiksäkerhet, 

barriäreffekt)
• Framkomlighetsproblem framförallt i Linköping, 

inte minst för kollektivtrafiken
• Trafikverkets underhålls och driftåtgärder på 

Stångådalsbanan medger i dagsläget inte driftsäker 
trafikering. 

Kortfattad beskrivning kring större åtgärder i 
länsplan kopplat mot stråk R2: Riksväg 23/34 har 
byggts om till 2+1väg på sträckan Linköping–Kisa. 
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För driftsäker trafikering på Stångådalsbanan krävs 
omfattande åtgärder finansierade av nationell plan för 
transportinfrastruktur då järnvägsåtgärder är en del 
av nationell åtgärdsplanering. Trafiksäkerhetsåtgärder, 
t.ex. GCM-passager kommer beröra stråket.

R3  Linköping–Åtvidaberg–Västervik
Stråket består av riksväg 35 och Tjustbanan. Stråket 
är viktigt för arbetspendling, framför allt till Linkö-
ping. Dessutom kopplar stråket Östergötland med de 
nordöstra delarna av Kalmar län. De största bristerna 
på stråket är följande:
• Många utfarter på delar av riksväg 35
• Dålig anslutning för expressbusstrafiken i Grebo.
• Framkomlighetsproblem, framförallt i Linköping, 

inte minst för kollektivtrafiken.
• Trafikverkets underhålls och driftåtgärder på Tjust-

banan medger i dagsläget inte driftsäker trafikering. 
Kortfattad beskrivning kring större åtgärder i läns-
plan kopplat mot stråk R3: Riksväg 35 mellan  
Linköping och Rösten kommer färdigställas. Sista 
etappen, mellan Rösten och Åtvidaberg, läggs in som 
nytt objekt i planens senare del. Objektet kommer inte 
slutföras inom planperioden utan kommer behöva 
slutföras i kommande planperiod. I och med att 
riksväg 35 byggs om hanteras även kollektivtrafikens 
anslutning i Grebo. Kollektivtrafikens framkomlig-
het mot Linköping kommer att förbättras i och med 
kollektivtrafikobjektet Infartsleder Linköping. Trafik
säkerhetsåtgärder, t.ex. GCMpassager kommer beröra 

R4  Mjölby–Boxholm–Tranås (och vidare  
        mot Eksjö)
Stråket består av riksväg 32 samt Södra stambanan. 
Stråket är framför allt viktigt för godstransporter och 
för arbetspendling Kopplingen till Tranås är särskilt 
viktig för kopplingen till norra Jönköpings län. De 
största bristerna på stråket är följande:
• Ökande godstransporter som påverkar trafiksäker-

heten negativt.
• Många utfarter längs riksväg 32
Kortfattad beskrivning kring större åtgärder i läns-
plan kopplat mot stråk R4: Trafiksäkerhetsåtgärder , 
t.ex. GCM-passager samt trimningsåtgärder kommer 
beröra stråket.

Inomregionala stråk
Inomregionala stråk i Östergötland som knyter sam-
man Östergötland inte minst övriga centralorter med 
Norrköping och Linköping.

L1  Motala–Vadstena–Ödeshög
Stråket består av länsväg 919. Stråket är viktigt för 
arbetspendling. De största bristerna på stråket är 
följande:
• Trafiksäkerhet kontra restider,  främst på sträckan 

Vadstena–Motala
• Många utfarter längs länsväg 919
Kortfattad beskrivning kring större åtgärder i läns-
plan kopplat mot stråk L1: Färdigställande av cykelväg 
mellan Motala och Vadstena. Trafiksäkerhetsåtgärder, 
t.ex. GCMpassager, samt trimningsåtgärder kommer 
beröra stråket.

L2  Vadstena–Skänninge–Mantorp  
       (–Linköping)
Stråket består av länsväg 206. Stråket knyter samman 
Vadstena med pendeltågstationen i Skänninge och är 
därmed viktigt för arbetspendling. De största brister-
na på stråket är följande:
• Trafiksäkerhet kontra restider till arbete och studier 

inte minst för kollektivtrafiken, gäller hela stråket.
• Många utfarter på vägen.
Kortfattad beskrivning kring större åtgärder 
i länsplan kopplat mot stråk L2: Satsningar på 
trafik säkerhetsåtgärder, t.ex. GCMpassager samt 
trimnings åtgärder kommer beröra stråket.

L3  Motala–Borensberg/Fornåsa–Linköping
Stråket består av riksväg 34 och länsväg 1050. Stråket 
är viktigt för arbetspendling. De största bristerna på 
stråket är följande:
• Trafiksäkerhet kontra restider till arbete och studier 

inte minst för kollektivtrafiken, gäller hela stråket.
• Många utfarter längs vägarna.
• Framkomlighetsproblem i Linköping, framförallt för 

kollektivtrafiken.
Kortfattad beskrivning kring större åtgärder i läns-
plan kopplat mot stråk L3: Trafiksäkerhetsåtgärder, 
t.ex. GCM-passager samt trimningsåtgärder kommer 
beröra stråket. 

L4  Österbymo–Tranås
Stråket består av länsväg 131. Stråket knyter samman 
Österbymo med Tranås och är viktigt för arbetspend-
ling. De största bristerna på stråket är följande:
• Trafiksäkerhet kontra restider till arbete och studier 

inte minst för kollektivtrafiken, gäller hela stråket.
• Många utfarter längs vägen
Kortfattad beskrivning kring större åtgärder i läns-
plan kopplat mot stråk L4: Trafiksäkerhetsåtgärder, 
t.ex. GCM-passager samt trimningsåtgärder kommer 
beröra stråket.
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L5  Linköping–Norsholm–Skärblacka– 
        Finspång
Stråket består av länsväg 215. Stråket är ett viktigt 
stråk för arbetspendling och kollektivtrafik. De största 
bristerna på stråket är följande:
• Trafiksäkerhet kontra restider, framförallt delen 

Kimstad-Skärblacka-Finspång.
• Kapacitetsproblem för den tunga trafiken till och 

från industrierna i Finspång och Skärblacka och 
kopplingen till E4.

• Genomfartsproblematik i Skärblacka (miljö, trafik-
säkerhet, barriäreffekt).

• Många utfarter på vägen.
• Framkomlighetsproblem i Linköping, inte minst för 

kollektivtrafiken.
Kortfattad beskrivning kring större åtgärder i 
länsplan kopplat mot stråk L5: Cykelväg genom 
Skärblacka längs med väg 215 finns med som ett nytt 
objekt. Trafiksäkerhetsåtgärder, t.ex. GCMpassager 
samt trimningsåtgärder kommer beröra stråket. 

L6  (Linköping–)E4–Söderköping
Stråket består av länsväg 210. De största bristerna på 
stråket är följande:
• Trafiksäkerhet kontra restider till arbete gällande 

sträckan E4-Söderköping.
• Många utfarter på länsväg 210.
• Framkomlighetsproblem i Linköping.
Kortfattad beskrivning kring större åtgärder i läns-
plan kopplat mot stråk L6: Infartsleder från bland 
annat E4 mot Linköping tas med som kollektivtrafik-
objekt. Trafiksäkerhetsåtgärder , t.ex. GCMpassager 
samt trimningsåtgärder kommer beröra stråket. 

Övrigt vägnät
Det behövs även mindre åtgärder på det övriga väg
nätet som inte direkt är kopplat till de ovan beskrivna 
stråken. Det handlar då främst om punktinsatser som 
t.ex. är kopplade till trafiksäkerhetsåtgärder, detta 
även för oskyddade trafikanter. Det finns även en 
särskild pott avsett till enskilt vägnät. Inom ramen för 
den potten ingår även kollektivtrafikåtgärder på det 
enskilda vägnätet. 

Kommunernas bristbeskrivningar
I processen att ta fram en ny länsplan har dialogmöten 
hållits med kommunerna. Respektive kommun har 
i dessa framfört sin syn på brister i infrastruk turen 
sorterat på kommunalt gatunät, regionalt vägnät samt 
nationellt vägnät och järnväg. Det är tydligt att gång 

och cykelåtgärder tillsammans med kollektivtrafik
åtgärder som prioriteras gällande det kommunala 
gatunätet. För det regionala vägnätet så är vägobjekt 
högre prioriterat även omgång och cykelåtgärder står 
för en stor andel av kommunernas  framförda behov. 
Även trimningsåtgärder på det regionala vägnätet 
efterfrågas.  Kommunernas bristbeskrivningar har 
beaktats i bristbeskrivningarna.  

2.4 Genomförda bristutredningar/ 
åtgärdsvalsstudier 2018-2021
Inom ramen för nu gällande länsplan har åtgärdsvals-
studier  och andra typer av utredningar genomförts för 
att närmare studera de brister som identifierats och 
beskrivits i föregående avsnitt. Följande studier har 
genomförts under perioden 2018-2021:
• Tillgänglighet till västra Linköping 
• Framkomlighetsåtgärder på infartsvägar till Linkö-

pings innerstad
• Väg 34  Borensberg – St. Sjögestad
• Väg 35  Rösten  Åtvidaberg
• Väg 32  Mjölby – Boxholm  Sommen
• Cykelväg genom Skärblacka som del i utrednings

paket

För varje studie och utredning redogörs för huvud-
dragen i utredningen och för Region Östergötlands 
bedömning över hantering av de förslag som lämnats i 
studierna. 

Åtgärdsvalsstudie Bristande regional  
tillgänglighet till Västra Linköping 
Studien genomfördes 2019-2020. I Västra Linköping 
finns Linköpings universitet, Linköping Science Park 
och Universitetssjukhuset i Linköping;  några av de 
absolut viktigaste regionala målpunkterna i Östergöt-
land.  I samband med planeringen av Ostlänken och 
ett nytt resecentrum i Linköping aktualiseras behovet 
av att adressera tillgängligheten till Västra Linköping. 

Studien visar att det finns flera möjliga lokaliseringar 
av en pendeltågstation, men med hänsyn tagen till ka-
paciteten på Södra stambanan görs bedömningen att 
en fyrspårslösning mellan Linköping C och en tänkt 
pendeltågstation krävs. Detta bedöms inte aktuellt. 
Studien rekommenderar istället att en pendeltågssta-
tion anläggs samtidigt som den nya höghastighetsjärn-
vägen byggs väster om Linköping tillsammans med 
goda anslutningar till ovannämnda målpunkter. 
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Dessutom innehåller studien bl.a. en kartläggning av 
infartsleder i Linköping där kollektivtrafikens fram-
komlighet behöver stärkas. Detta har studerats vidare 
och rapporterats i en promemoria (se nedan).

Sammantaget gör Region Östergötland bedömningen 
att en pendeltågsstation i Västra Linköping kommer 
bli nödvändig för att säkerställa tillgången till hållbara 
transporter och för att minska behovet av bilresor i 
linje med målen i det regionala trafikförsörjnings-
programmet. Åtgärden kommer fortsatt utredas för 
genomförande när planeringen av Ostlänken och hög-
hastighetsjärnvägen kommit längre så att förutsätt-
ningarna är tydligare. I dagsläget bedöms ytterligare 
utredningar inte möjliga. 

PM Busskörfält infartsleder Linköping
Mot bakgrund av ovan beskrivna åtgärdsvalsstudie 
har tre infartsstråk identifierats och utretts för  
införande av kollektivtrafikkörfält:
• väg 34/Malmslättsvägen från E4
• väg 35 från E4 norrifrån och 
• väg 35 in mot Linköping söderifrån.

Åtgärden bedöms ge hög måluppfyllelse för samtliga 
mål med undantag för ”Långsiktigt hållbar transport-
infrastruktur och stadsbyggnad” vilken ger medelhög 
måluppfyllnad då den eventuella fysiska utbyggnaden 
av vägnätet helst bör undvikas. Åtgärden bedöms ge 
hög måluppfyllelse för den regionala tillgängligheten 
samt ökad framkomlighet till västra Linköping då 
åtgärden avhjälper kapacitetsproblematik för kollek-
tivtrafik. Som en följd av detta bedöms även klimat 
och miljöpåverkan från transportsystemet minska då 
kollektivtrafiken undviker köbildning och kan köra 
förbi problematiska delar. Detta kan leda till en ökad 
attraktivitet för kollektivtrafiken och i förlängningen 
överflyttning från andra, mer utrymmeskrävande, 
trafikslag till kollektivtrafik. Kostnaden bedöms enligt 
utredningen till cirka 35 miljoner kronor. 

Sammantaget gör Region Östergötland bedömningen 
att åtgärderna bör genomföras snarast. Ett namngivet 
objekt Infartsleder Linköping läggs därför in i läns-
planen för genomförande. 

Åtgärdsvalsstudie Trafiksäkerhet och fram-
komlighet väg 35 Åtvidaberg–Rösten
Studien genomfördes 2020-2021 och utgick ifrån 
ut pekad brist i länstransportplan 2018-2029 och om-
fattade riksväg 35 i sträckningen Åtvidaberg–Rösten 

(Grebo). Riksväg 35 ingår i det funktionella inom
regionala stråket Linköping–Åtvidaberg (se kapitel 
2.5). Syftet med de framtagna åtgärderna var att  
minska restiden för samtliga trafikanter, öka tillgäng-
ligheten till kollektivtrafiken samt öka trafiksäker-
heten längs riksväg 35. Åtgärderna skulle även öka 
tillgängligheten för gående och cyklister i stråket. 
Åtgärdspaketet som presenteras i studien innebär att 
väg 35 på sträckan ÅtvidabergGrebo byggs om till  
en mötesfri landsväg med en målstandard på  
100 km/tim. 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder ingår också  
i paketet såsom mitträcke, viltstängsel och korsnings-
åtgärder. Vidare innefattar paketet åtgärder för att 
öka kollektiv trafikens attraktivitet samt gång och 
cykelåtgärder. En samhällsekonomisk bedömning är 
framtagen för åtgärdspaketet och visar på en sam-
hällsekonomisk lönsamhet. Även känslighetsanalysen 
med en högre antagen investeringskostnad visar på 
samhällsekonomisk lönsamhet. De positiva effekterna 
i kalkylen avser främst framkomlighet, minskad restid 
och trafiksäkerhet. Negativa effekter uppstår genom 
ökat intrång i landskapet och ökad klimatpåverkan. 
Nyttorna tillfaller framförallt biltrafiken men även 
kollektivtrafik samt gång och cykel. Åtgärden bedöms 
främst gynna bilförare som genomför regionala resor 
inom Region Östergötland. Nytta tillfaller även rese-
närer från Kalmar län då vägen passerar länsgräns och 
binder ihop de två länen. Enligt samlad effektbedöm-
ning bedöms kostnaden vara 407 miljoner kronor. 

Sammantaget bedömer Region Östergötland att åt-
gärdspaketet ska genomföras. Relationen Linköping–
Åtvidaberg har endast begränsad tågtrafik som saknar 
kopplingar med mellanliggande orter i stråket varför 
expressbusstrafik bedöms vara det mest effektiva 
ressättet13. Fler arbets och studiependlare påverkas av 
standarden på riksväg 35 och här sker också relativt 
sett många olyckor jämfört med andra regionala vägar 
i Östergötland, t.ex. längs riksväg 32 och riksväg 34 
som utretts under samma period (se nedan). Totalt 
avsätts 220 miljoner kronor vilket innebär att ytter-
ligare medel behöver tillföras vid nästa revidering av 
länstransportplan.

Åtgärdsvalsstudie Trafiksäkerhet och fram-
komlighet väg 34 Stora Sjögestad–Borensberg
I det funktionella vägstråket Motala–Linköping 

13 Målbild 2040 för Region Östergötlands  engagemang i regional tåg-
trafik TSN-0048 
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genomfördes mellan 20202021 en åtgärdsvalsstudie. 
Studien utgick ifrån utpekad brist i länstransportplan 
20182029 och omfattade riksväg 34 mellan Stora  
Sjögestad och Borensberg. Åtgärdspaketet som före-
slås i studien innebär mitträcke, korsnings åtgärder, 
mindre bytespunkter med anslutande gång-och 
cykelvägar. Åtgärderna är bedömda utifrån följande 
mål om minskad restid för kollektivtrafiken, ökad 
tillgäng lighet till kollektivtrafiken, ökad trafiksäkerhet 
för samtliga trafikslag och minskad restid för fordons
trafik.

Åtgärdsförslaget bedöms gynna alla trafikslag men 
mest interregionala resor med bil och kollektivtrafik. 
Enligt den kostnadskalkyl som finns framtagen är den 
totala kostnaden för hela sträckan beräknat till 649 
miljoner kronor. Med anledning av den höga kost-
naden är det därför svårt att genomföra åtgärderna 
som ett sammanhållet projekt och studien föreslår en  
utbyggnadsordning med tre etapper: 
• Säbyholm–Visselmyra 
• Gråhallenpö– Säbyholm 
• Visselmyra–Husbykorset

Region Östergötland bedömer att det endast finns ut-
rymme att satsa på större åtgärder i ett av de funktio-
nella vägstråken. Region Östergötland tar inte ställ-
ning till om alla eller delar av de föreslagna åtgärderna 
ska genomföras utan denna bedömning görs tidigast 
vid nästa planrevidering, vilken sannolikt sker 2026. 

Åtgärdsvalsstudie trafiksäkerhet och restid 
väg 32 Sommen-Mjölby
I det funktionella mellan respektive inomregionala 
vägstråket Mjölby–Boxholm–Tranås–Österbymo 
genomfördes det 20202021 en åtgärdsvalsstudie. 
Studien utgick från utpekad brist i länstransportplan 
20182029 och omfattade riksväg 32 i sträckningen 
Sommen  Mjölby. Åtgärdspaketet som föreslogs i 
studien innebär mitträcke, korsningsåtgärder och en 
gång och cykelväg mellan Mjölby och Strålsnäs.  
Åtgärderna har utgått ifrån att i huvudsak stärka föl-
jande kvaliteter; säkerhet, användbarhet bil, använd-
barhet kollektivtrafik, användbarhet gods, användbar-
het gång och cykel.

Utvecklingen av Bergslagsdiagonalen med delvis ny 
sträckning av riksväg 50 har lett till ökade trafikflöden 
på riksväg 32. Tidigare gick riksväg 50 via Motala, 
Vadstena och Ödeshög, vilket gjorde att de tunga 
transporterna fortsatte söderut via E4.  

Sträckan Motala–Mjölby är numera ombyggd till  
mötesfri väg med 100km/h och denna del av riksväg 
32 övergick till att bli den nya nationella sträckningen 
för riksväg 50. Detta har lett till att fler godstranspor-
ter väljer riksväg 32 från Mjölby för vidare färd sydost. 
Här finns tydliga nationella nyttor i vägens roll som 
nord-sydligt godsstråk genom Östergötland.

En analys av den transportpolitiska måluppfyllelsen 
ger att åtgärderna skulle bidra positivt till funktions-
målet men negativt till hänsynsmålet. De positiva 
effekterna beror främst på minskad restid och ökad 
trafiksäkerhet. Negativa bidrag kopplade till hän-
synsmålet visar på negativ påverkan på landskap och 
ekologi som en följd av en vägutbyggnad, samt negativ 
påverkan på klimatet som en följd av hastighets
höjningen. Nytta tillfaller även Jönköpings län då 
vägen binder ihop de två länen.

Kostnaden bedöms till mellan 313582 miljoner  
kronor. Storleksmässigt fördelas kostnaderna  
i följande ordning (procent av totalkostnad): 
• Ombyggnad väg 32  

Boxholm–Mjölby exkl. GCväg ........................................52 % 
• Gång och cykelväg  

mellan Boxholm och Mjölby ................................................12 % 
• Ombyggnad väg 32 Länsgräns–Boxholm ..............33 % 
• Marklösen................................................................................................ 4 %

Av de tre viktiga funktionella vägstråk som utretts 
bedömer Region Östergötland att riksväg 32 har lägst 
prioritet i ett framtida genomförande. Detta då  
sträckan trafikeras av pendeltågstrafik. Region Öster-
götland anser vidare att den godstrafik som framför 
allt skulle föranleda åtgärder är av nationell eller till 
och med internationell karaktär, varför sträckan bör 
vara  nationell stamväg. Region Östergötland bedö-
mer vidare att det finns endast utrymme att satsa på 
större åtgärder i ett av de funktionella vägstråken. 
Region Östergötland tar inte ställning till om delar av 
de föreslagna åtgärderna ska genomföras som del av 
länsplan utan denna bedömning görs tidigast vid nästa 
plan revidering, vilken sannolikt sker 2026. Region 
Östergöt land avser föra dialog med Trafikverket om 
behovet av att föra över väg 32 till det nationella stam-
vägnätet.

Gång- och cykelväg genom Skärblacka m.fl.  
objekt i utredningspaket
2019 erbjöds samtliga kommuner i Östergötland 
inkomma med sin mest prioriterade gång- och cykel-
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vägar för vidare utredning i syfte att komplettera den 
regionala cykelstrategin. Utgångspunkten var priori-
teringsprinciperna och kartläggningen i den regionala 
cykelstrategin. En bedömningsmetod togs fram, där 
varje objekt analyserades för att sedan kunna jämföras 
sinsemellan. Bedömningsmetoden består av en kvali-
tativ och en kvantitativ del, där en kostnadsbedömning 
ingår i den senare. Den sträckning som uppfyller cy-
kelstrategins prioriteringsprinciper bäst var gång och 
cykelvägen på cirka 5 km genom Skärblacka14 utmed 
väg 215. Uppskattad kostnad är 39 miljoner kronor. 
Enligt den samlande effektbedömningen  bedöms 
åtgärden leda till positiva effekter i form av framförallt 
trafiksäkerhet och bättre förutsättningar för gående 
och cyklister. Övriga objekt förs vidare till den utred-
ning som föreslås för att uppdatera cykelstrategin.

Region Östergötland bedömer att gång och cykelvägen 
längs väg 215 genom Skärblacka ska genomföras och 
tar upp objektet i länsplanen. För vissa av objekten kan 
det vara aktuellt att genomföra etapper som kopplar 
målpunkter på delsträckor, vilket medger en enklare  
process och genomförande. Sådana åtgärder kan då 
påbörjas när parterna, region, kommun och Trafik
verket är överens om ett möjligt genomförande.  
I det fall samfinansiering från nationell plan av cykel
åtgärder blir aktuell kan andra objekt från invente-
ringen bli aktuella för genomförande innan nästa 
planrevidering. Bedömningen kommer då utgå från 
den kvalitativa och kvantitativa bedömning som gjorts 
och aktuell kommuns medfinanseringsmöjlighet.

Sedan tidigare gjorda åtgärdsvalsstudier
Utöver de studier och utredningar som genomförts 
20182022 har ytterligare utredningar gjorts  
innan 2018som fortsatt är relevanta. Dessa redovisas 
nedan. Även här redogörs för Region Östergötlands 
ställnings tagande till studierna och utredningarna.
Åtgärdsvalsstudie stråken Linköping–Kalmar/Väster-
vik

Under perioden 20142016 gjordes en åtgärdsvals
studie för stråken LinköpingKalmar respektive 
Västervik. I studien studerades ett flertal åtgärds
alternativ för att lösa de existerande bristerna och för 
att uppnå uppställda mål. Sammantaget studerades 
ett vägalternativ och tre järnvägsalternativ. Den 
samhällsekonomiska analysen som genomförts visar 
att vägalternativet är lönsamt medan de tre järnvägs

14 VO2272 Ärendenummer: TRV 2020/66057

alternativen är olönsamma. Vidare visar analysen att 
de tre järnvägsalternativen bidrar bättre till målupp-
fyllelse. 

Region Östergötland bedömer att en eventuell inves-
tering i något av järnvägsalternativen är ett ansvar 
för den nationella planen för transportinfrastruktur. 
Region Östergötland har löpande dialog med Region 
Kalmar län och Trafikverket om ett eventuellt behov 
av större vägåtgärder. Sådana åtgärder förutsätter 
en samsyn med Region Kalmar län om åtgärder på 
båda sidor om länsgränsen och är inte aktuellt innan 
genomfartsproblematiken i Kisa är åtgärdad.

Åtgärdsvalsstudie riksväg 51  
Finspång–Länsgränsen–Svennevad
Bakgrunden till studien är att riksväg 51 byggts ut till 
2+1väg med mittseparering mellan Norrköping och 
Finspång samtidigt som det pågick en utbyggnad till 
2+1väg norrifrån till Svennevad i Närke. Eftersom 
riksväg 51 främst är ett viktigt godsstråk i relation 
till Norrköpings hamn behöver framkomligheten för 
godstrafiken säkras samtidigt som trafiksäkerheten 
ökar. Studien för den aktuella delsträckan hade som 
mål att identifiera vilka brister som finns för att uppnå 
en säker 80standard av ovannämnda skäl. Åtgärds-
valsstudien resulterade i ett antal förslag till mindre 
åtgärder för att nå målsättningen.

Region Östergötland bedömer att dessa åtgärder ska 
hanteras inom ramen för trimningsåtgärder i kon kur-
rens med andra angelägna åtgärder. Mot bakgrund av 
studien är ett trimningspaket på cirka 12 miljoner kro-
nor beställt för att genomföras under 2022 och 2023.

Region Östergötland bedömer därmed att nödvändiga 
åtgärder till följd av åtgärdsvalsstudien är planerade 
och ska göras. En ny bedömning kommer göras när 
planerade åtgärder är utförda, men i dagsläget plane-
ras inga ytterligare åtgärder inom ramen för läns-
planen.

Åtgärdsvalsstudie riksväg 23/34 genom Kisa
Under 20162017 genomfördes en åtgärdsvalsstudie 
process med en arbetsgrupp och styrgrupp bestående 
av deltagare från Trafikverket, Region Östergötland 
och Kinda kommun. Studien föreslår ett antal steg 
1–3-åtgärder och en förbifart som steg 4-åtgärd.  
Studien utredde lokalisering och kostnad för en 
förbifart på östra sidan av Kisa och Kisasjön. Riksväg 
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23/34 föreslås i förslaget byggas om till 2+1 väg med 
mitträcke och en hastighetsbegränsning på 100 km/h. 

Region Östergötlands bedömning är att det inte finns 
utrymme att få med en förbifart under planperioden 
2022–2033. Det finns dock flera steg 1 till 3 åtgärder 
att arbeta vidare med. Kinda kommun har beviljats 
statlig medfinansiering från länsplan med 5 miljoner 
kronor till ombyggnad av Kisa Resecentrum under 
2022.

Region Östergötland avser att i början av plan perioden 
bjuda in Kinda kommun och Trafikverket för att 
diskutera möjligheterna och förutsättningarna att i 
kommande planrevideringar inkludera åtgärder för att 
hantera genomfartsproblematiken i Kisa.

Åtgärdsvalsstudie riksväg 51 genom Finspång
Under perioden 2016–2017 genomfördes en åtgärds-
valsstudie för riksväg 51 och genomfarten i Finspångs 
tätort. Studien gjordes av Trafikverket i samarbete 
med Finspångs kommun och Region Östergötland. 
I studien redovisas två alternativ. Ett där riksväg 51 
fortfarande går på Bergslagsvägen med ett mindre 
antal åtgärder för att framförallt öka trafiksäkerheten 
och  ett annat alternativ där en ny sträckning för riks-
väg 51 byggs från länsväg 215 och ansluter till nuva-
rande riksväg 51 väster om Finspångs tätort.

Region Östergötland förde in alternativet med en 
ny sträckning i länsplanen 2018, vilken planeras för 
genom förande i början av nästa planperiod.

Åtgärdsvalsstudie koppling E4–Kolmårdens 
Djurpark och trafiksituationen i Krokek
Under perioden 2017-2018 genomfördes en åtgärds-
valsstudie av trafiken genom Krokeks tätort. Studien 
gjordes av Trafikverket i samarbete med Norrköpings 
kommun och Region Östergötland. I studien redovi-
sas ett alternativ med en förbifart och ett antal steg 
1-3-åtgärder.

Sedan behovet av en åtgärdsvalsstudie identifierades 
har en rad åtgärder genomförts för att hantera de 
trafiktoppar som uppstår under Kolmårdens djurparks 
högsäsong, vilka föranledde studien. Åtgärderna är 
genomförda av Kolmårdens djurpark, Norrköpings 
kommun samt Trafikverket (med finansiering från 
länsplanen). Det har t.ex. anlagts ny parkering med 
ytterligare en entré från en annan del av parken, vilket 
tillsammans med effektivare in och utfarter från 

vägen ökat kapaciteten och minskat köer. Därutöver 
ska hållplats, gång och cykelåtgärder i Krokeks tätort 
genomföras 2022. I april 2021 beslutade Norrköpings 
kommun att anta en fördjupad översiktsplan för 
Krokek och Strömsfors. I den antagna planen visas 
möjligheter att planlägga för totalt cirka 1 000 nya  
bostäder. I den fördjupade översiktsplanen konsta
teras att en förbifart inte är aktuellt i dagsläget, men 
att ett vägutredningsområde är angivet i markanvänd-
ningskarta för ett eventuellt framtida behov. 

Region Östergötland gör bedömningen att ytterligare 
åtgärd utöver de som genomförs 2022 inte aktuell 
under planperioden.

Infart Linghem, planskildhet med väg  
länsväg 757 och södra stambanan 
Med fördjupad översiktsplan för Linghem (2011) 
visade Linköpings kommun sin inriktning med en ny 
infart väster om samhället. Bron över Södra stamba-
nan öster om samhället har länge behövt ersättas och 
befintlig planskildhet under järnvägen väster om sam-
hället är låg (3,4 meter), enfilig och med dålig sikt. Det 
kommer därför krävas en ny infart när östra bron tas 
bort. Den nya infarten motiverar en samfinansiering 
mellan Trafikverkets med medel för vidmakthållande 
väg, och från kommunen med sina särskilda krav på 
utformning för att frigöra attraktiva exploaterings-
ytor. 

Länsväg 757 ingår inte de utpekade viktiga inom
regionala stråken i länsplanen. Region Östergötland 
bedömer att länsplanen endast därför ska bidra i 
begränsad omfattning och andel av den totala kostna-
den motsvarande länsplanens del av infarten samt den 
omstigningshållplats som ska genomföras i anslutning 
till Linghems stations norra sida. 

Utredning förbättringar länsväg 1088  
(Kolmetorpsvägen) främst för tung trafik
Länsväg 1088 förbinder riksväg 34 med riksväg 50 
norr om Motala. Vägen används idag delvis av trafi-
kanter från och till Linköping. Underlag till åtgärder 
finns i ÅVS Motala Norra 2016 med syftet att identi
fiera lösningar som kan bidra till att åstadkomma 
en balans mellan det statliga vägnätets funktion och 
kommunens befintliga och planerade användning av 
de norra delarna av Motala tätort. Under 2019 har 
trafik säkerhetsåtgärder för cirka 5 miljoner kronor  
genomförts på länsväg 1088. 
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2.5 Ekonomiska förutsättningar
Planeringsramen för åtgärder i Östergötlands län 
under perioden 20222033 är enligt direktiv från 
regeringen 1 680 miljoner kronor. Efter avräkning av 
förbrukade medel från föregående fyra år har Region 
Östergötland cirka 1 745 miljoner kronor att fördela 
och den årliga fördelningen av planeringsramen fram-
går av tabellen nedan.

År miljoner 
 kronor

2022–2024 (3 år) 463 488

2025–2027 (3 år) 440 726

2028–2033 (6 år) 840 984

Totalt 1 745 198

Figur 10 – Planeringsram

I nu gällande plan för åren 2018–2029 finns ett antal 
objekt som påbörjas under 2021 eller har kommit långt 
i planeringen. En del andra objekt i nu gällande plan 
betraktas som redan beslutade och bör således finnas  
i med i det aktuella förslaget till plan för perioden 
2022–2033. 
• Riksväg 51 ny sträckning genom Finspång
• Riksväg 35 två etapper Vårdsberg–Bankekind 

(Sandtorpet) samt Bankekind–Grebo (Rösten)
• Länsväg 881 GC väg längs Djurövägen
• Länsväg 919 GC väg mellan Vadstena och Motala
• Ett antal beslutade medfinansieringsåtgärder på 

kommunalt vägnät gällande kollektivtrafik och  
gång- och cykel

• Ett antal beslutade trimningsåtgärder på regionalt 
vägnät

Dessa objekt summer till cirka 500 miljoner kronor 
och fördelar sig enligt diagrammet till höger:
Noterbart är att de flesta av dessa objekt befinner sig 
under första delen av planperioden vilket innebär att 
ledigt utrymme främst finns från år 4–6 och framåt.

Stråkpott och 
trimningsåtgärder

7 %

Utredningar
3 %

Kollektivtrafik-
åtgärder
8 %

Gång- och 
cykelåtgärder
11 %

Större
väginvesteringar

71 %

Figur 11 – Redan beslutade objekt - fördelning
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3. Planbeskrivning 
Länsplan för transportinfrastruktur i Östergötland är 
uppdelad i kollektivtrafikåtgärder, gång cykelåtgärder, 
väginvesteringar samt utredningar. Total budget för 
respektive område visas av tabellen nedan (miljoner 
kronor).

Planförslaget innebär att större väginvesteringar 
minskar med 15 procentenheter jämfört med före 
gående plan i linje med regionfullmäktiges uppdrag 
om att stärka miljö och klimatperspektiven (jämför 
miljökonsekvensbeskrivningen). Då mindre investe-
ringar i vägnätet (s.k. trimningsåtgärder) ökar med 
4 procentenheter innebär det att allokeringen till 
väg investeringar minskar med 11 procentenheter eller 
cirka 165 miljoner kronor. Samtidigt ökar andelen som 

anslås till kollektivtrafik av samma skäl med cirka  
5 procentenheter och på samma sätt ökar andelen som 
avsätts till gång och cykel med 6 procentenheter. 

Detta innebär enligt miljökonsekvensanalysen att  
ytterligare ett steg mot en mer miljömässigt håll-
bar plan tas. Samtidigt fördelas medlen, i linje med 
den rums liga inriktningen i Utvecklingsstrategi för 
Östergöt land, så att platsers förutsättningar i hela 
Östergötland, landsbygder, städer, tätorter och byar, 
beaktas genom att öka satsningarna på det mindre 
vägnätet, trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter 
samt åtgärder som ökar kollektivtrafikens framkom-
lighet till regionala målpunkter.

Objekt/pott (miljoner kronor) Summa  
planperiod

ÅR 1-3 
 (2022–2024)

ÅR 4-6 
(2025–2027)

ÅR 7-12 
(2028–2033)

Kollektivtrafikåtgärder 537 105 105 327

Gång- och cykelåtgärder 348 119 89 140

Väginvesteringar 848 236 244 368

Bristutredningar 12 3 3 6

Summa 1 745 463 441 841

LTP 
2022–2033

Större väginvesteringar
Stråkpott och trimningsåtgärder            
Kollektivtrafikåtgärder
Gång- och cykelåtgärder
Övrigt (ÅVS, utredningar)          

LTP
2022–2033,
inkl. med-

finansiering

25 %

11 %

39 %

24 %

1 %

36 %

8 %

35 %

20 %

1 %

33 %

15 %

31 %

20 %

1 %

48 %

11 %

26 %

14 %

1 %

53 %

16 %

22 %

8 %

1 %

LTP 
2018–2029

LTP 
2014–2025 LTP

2018–2029,
inkl. med-

finansiering

Större väginvesteringar
Stråkpott och trimningsåtgärder            
Kollektivtrafikåtgärder
Gång- och cykelåtgärder
Övrigt (ÅVS, utredningar)          

LTP 
2022–2033

Större väginvesteringar
Stråkpott och trimningsåtgärder            
Kollektivtrafikåtgärder
Gång- och cykelåtgärder
Övrigt (ÅVS, utredningar)          

LTP
2022–2033,
inkl. med-

finansiering

25 %

11 %

39 %

24 %

1 %

36 %

8 %

35 %

20 %

1 %

33 %

15 %

31 %

20 %

1 %

48 %

11 %

26 %

14 %

1 %

53 %

16 %

22 %

8 %

1 %

LTP 
2018–2029

LTP 
2014–2025 LTP

2018–2029,
inkl. med-

finansiering

Större väginvesteringar
Stråkpott och trimningsåtgärder            
Kollektivtrafikåtgärder
Gång- och cykelåtgärder
Övrigt (ÅVS, utredningar)          

Jämförande fördelning mot tidigare länsplaner Jämförelse inklusive medfinansiering
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Om man adderar den kommunala medfinansieringen 
som krävs för planens genomförande, cirka 570 miljo-
ner kronor så ökar andelen som går till kollektivtrafik 
och gång- och cykelåtgärder.

För cykelåtgärder tillkommer medfinansiering från 
kommun till namnsatt objekt utmed statligt vägnät. 
Enligt lagstiftningen ska större investeringar namn
ges i länsplanen. Detta gäller alla åtgärdsområden. 
Detaljerad beskrivning för dessa objekt finns i den 
samlade effektbedömningen. Denna genomförs av 
Trafikverket och finns att läsa på deras hemsida.15

De tidigare fattade beslut som finns i planen uppgår 
till cirka 500 miljoner kronor. Det utrymme som finns  
att fördela (cirka 1,2 miljarder kronor) är fördelat 
enligt nedan. Det visar på en klar prioritering kring 
kollektiv trafik. 

15 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utre-
da/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-be-
slutsunderlag/

Stråkpott och 
trimningsåtgärder

18 %

Större väg-
investeringar

18 %

Kollektivtrafik-
åtgärder
41 %

Gång- och 
cykelåtgärder

23 %

Allokering av nytt planutrymme 
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Kollektivtrafikåtgärder  
(miljoner kronor)

Summa  
planperiod

ÅR 1–3  
(2022–2024)

ÅR 4–6  
(2025–2027)

ÅR 8–12 
(2028–2033)

Statligt vägnät
Infartsleder Linköping 35 35   

Infartsleder Norrköping 10  10  

Regionala bytespunkter 60 10 20 30

Pott åtgärder på statligt vägnät 67 20 20 27

Stöd kommunalt vägnät     

Pott tillgänglighetsanpassning 
av hållplatser

165 20 35 110

Pott Resecentrum Linköping 
och Norrköping

100   100

Pott mindre kollektivtrafikåtgärder 110 25 25 60

Summa kollektivtrafikåtgärder 547 110 110 327

3.1 Kollektivtrafikåtgärder

Målet med kollektivtrafikåtgärderna är att stärka 
kollektivtrafikens konkurrenskraft i linje med trafik-
försörjningsprogrammet. Generellt är därför  
åtgärder som 
• ökar kollektivtrafikens framkomlighet; 
• förbättrar hållplatsstandard och för bland annat 

ökad tillgänglighet; samt
• utvecklandet av större och mindre bytespunkter 

prioriterade.

Statligt vägnät
När det gäller utveckling av kollektivtrafiken längs 
det statliga vägnätet prioriteras åtgärder som stärker 
kollektivtrafikens tillgänglighet i form av förbättrade 
busshållplatser, omstigningsterminaler, pendlar
parkeringar och mobilitetshubbar. 

De 60 miljoner kronor som sätts av till regionala 
bytespunkter ska användas till de bytespunkter som 
identifieras i en kommande bristutredning (se kapitel 
”medel för genomförande av åtgärdsval”). Åtgärderna 
(bytespunkterna) kommer att prioriteras inbördes när 
det gäller tidpunkt för genomförande. 

De 45 miljoner kronor som sätts av till investeringar 
på infartsleder i Linköping och Norrköping ska 
an vändas för att stärka den regionala expressbuss
trafikens framkomlighet på det regionala vägnätet. 
I Norrköping prioriteras de objekt som identifierats 
inom projektet Framtidens resor i Norrköping. 

För potten åtgärder på statligt vägnät ska en  
detaljerad genomförandeplan för tillgänglighets
anpassning av hållplatser tas fram där samtliga 
aktuella hållplatser identifieras Även mindre bytes-
punkter och framkomlighetsåtgärder kan bli aktuella. 
Det största nu pågående projektet i denna pott är nya 
hållplatslägen i Linghem för att minska restiden för 
landsbygdstrafiken och stärka kopplingen till Östgöta-
pendeln.
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Stöd kommunalt vägnät 
Totalt 365 miljoner kronor avsätts under plan perioden 
för denna typ av åtgärder. Inom ramen för statlig  
medfinansiering avsätts 100 miljoner kronor för  
åtgärder kopplat mot byggandet av nya resecentrum  
i Norrköping och Linköping som en följd av att Ost
länken ska byggas. Medlen ska användas för utform-
ning av kollektivtrafikåtgärder i själva resecentrum, 
så som terminalfunktioner och övriga funktioner 
som underlättar resan för resenärerna, men också 
till åtgärder som ökar tillgängligheten till resecen-
trum i form av kollektivtrafikstråk på det kommunala 
vägnätet inom tätorterna Norrköping och Linköping. 
Exakt vilka åtgärder som är aktuella är avhängigt att 
planprocessen för Ostlänken och höghastighetsjärn-
vägen kommer längre. En nära dialog ska föras med 
Norrköping, Linköping, men också övriga kommuner 
i Östergötland kring preciseringen av vilka åtgärder 
som ska prioriteras. I Norrköping prioriteras de objekt 
som identifierats inom projektet Framtidens resor i 
Norrköping. 

För att nå målet om tillgänglighetsanpassning av 
hållplatser som finns i det regionala trafikförsörjnings-
programmet avsätts 165 miljoner kronor. I nära dialog 
med länets kommuner ska dessa hållplatser identi-
fieras och en gemensam tidsatt genomförandeplan  
ska tas fram och beslutas av strategiska samrådet.  
110 miljoner kronor avsätts till övriga kollektivtrafik
åtgärder. Åtgärder som finansieras av potterna för 
kollektivtrafikåtgärder på kommunalt vägnät ska 
samordnas med gång- och cykelåtgärder.
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3.2 Gång- och cykelåtgärder

Gång- och cykelåtgärder  
(miljoner kronor)

Summa  
planperiod

 ÅR 1–3  
(2022–2024)

 ÅR 4–6 
 (2025–2027)

 ÅR 7–12  
(2028–2033)

Namngivna objekt statligt vägnät     

Väg 881 Djurövägen 32 32   

Väg 215 genom Skärblacka 25  25  

Väg 919 Motala–Vadstena 14 14   

Pott statligt vägnät 147 35 32 80

Pott stöd kommunalt vägnät 135 38 37 60

Summa gång- och cykelåtgärder 348 119 89 140

Region Östergötland beslutade 2017 om en Regional 
cykelstrategi för Östergötland. Arbetet genomfördes 
i samverkan  med länets kommuner och Trafikverket 
med syftet att skapa ett kunskapsunderlag för att visa 
på faktorer som påverkar cykling och var det geogra-
fiskt finns störst potential för ökad cykling. Cykel-
strategin anger ett antal prioriteringsprinciper för 
olika satsningar och har större bredd än att bara gälla 
regional cykling och regionala cykelstråk. Därför har 
prioriteringsprinciperna bäring på val av både kom-
munala och regionala cykelåtgärder.

Gång- och cykelåtgärder på statligt vägnät
Utöver namngivna objekt sätts 147 miljoner kronor 
att av till cykelåtgärder längs det statliga vägnätet. 
Prioritering av åtgärder sker utifrån den regionala 
cykelstrategins prioriteringsprinciper. Cykelstrategin 
ska uppdateras under den kommande fyraårsperio-
den. I denna pott kan även åtgärder för gång, cykel 
och moped passager (GCMpassager) finansieras. När 
sådana åtgärder längs det regionala vägnätet är identi-
fierade som prioriterade i Trafikverkets bristbehovsin-
ventering finansieras dessa till 100 procent. 

För alla andra åtgärder  (GCM passager, cykelvägar 
och andra cykelåtgärder) är huvudinriktningen att 
åtgärderna finansieras till 50 procent av den berörda 
kommunen. I varje fall görs en helhetsbedömning 
utifrån denna huvudinriktning där finansierings
fördelningen mellan länsplan och kommun hanteras.

Gång- och cykelåtgärder på kommunalt vägnät
Det finns 135 miljoner kronor avsatt till statlig med
finansiering för åtgärder på kommunalt vägnät. 
Trafik verket ansvarar för ansökningsprocess och 
beslut. Trafikverket prioriterar bland ansökningarna 
efter samråd med Region Östergötland. Region Öst-
ergötlands utgångspunkt för prioritering av åtgärder 
utgår från den regionala cykelstrategins prioriterings-
principer och den inventering som gjorts. 
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3.3 Väginvesteringar

Namngivna objekt
Utgångspunkten för regionens infrastrukturplanering 
är den regionala rumsliga inriktningen i den regionala 
utvecklingsstrategin. Baserat på denna inriktning 
prioriteras de funktionella pendlings- och godsstråken 
som knyter ihop Östergötlands centralorter och större 
platser längs stråken med länets större arbetsmark-
nader (se planeringsförutsättningar). Längs dessa 
stråk prioriteras investeringar som främjar attraktiv 
kollektivtrafik. 

Under planperioden planeras, i linje med regeringens 
direktiv, att påbörjade och redan beslutade åtgär-
der slutförs. Dessutom ska etapp 4 av den planerade 
mittsepareringen av riksväg 35 mellan Linköping och 
Åtvidaberg påbörjas under perioden. Att färdigställa  
mittsepareringsåtgärderna längs hela detta stråk 
(Linköping–Åtvidaberg) bedöms ge den  största trafik
säkerhetshöjande effekten samtidigt som express
busstrafiken på sträckan ges förutsättningar att 
utvecklas i linje med trafikförsörjningsprogrammet. 
Omfattningen ger vidare möjlighet att färdigställa ett 
stråk relativt samlat inom överskådlig tid med sam-
hällsekonomisk lönsam effekt. Åtgärden kommer vara 
slutförd under senare delen av planperiod 2026–2037, 
om nödvändiga beslut tas i kommande planrevidering.

År 1–3 (187 miljoner kronor)
pågående projekt eller sådana som kan startas under 
perioden år 2022–2024
• riksväg 35 etapp 3 SandtorpetRösten inkl. bytes-

punkt Grebo 
• riksväg 51 genom Finspång 
• riksväg 35 etapp 2 Vårdsberg–Sandtorpet

Väginvesteringar  
(miljoner kronor)

Summa  
planperiod

 ÅR 1–3  
(2022–2024)

 ÅR 4–6 
 (2025–2027)

 ÅR 7–12  
(2028–2033)

Namngivna objekt     

Riksväg 51 genom Finspång 90 35 55  

Riksväg 35 etapp 2  

Vårdsberg–Sandtorpet

62 62   

Riksväg 35 etapp 3 Sandtorpet–Rösten 210 90 120  

Riksväg 35 etapp 4  

del av Rösten–Åtvidaberg

220  20 200

Stråkpott och trimningsåtgärder 220 35 35 150

Enskilda vägar 36 9 9 18

Summa väginvesteringar 838 231 239 368

År 4–6 (195 miljoner kronor)
långt planerade projekt som kan starta under perioden 
2025–2027
• riksväg 35 etapp 3 Sandtorpet–Rösten inkl. bytes-

punkt Grebo (slutförande) 
• riksväg 51 genom Finspång (slutförande)
• riksväg 35 etapp 4 Rösten–Åtvidaberg (påbörjas)

År 7–12 (200 miljoner kronor)
• riksväg 35 etapp 4 Rösten–Åtvidaberg (fortsatt 

byggnation)

Stråkpott och Trimningsåtgärder
I denna pott prioriteras åtgärder längs de lokala  
stråken och det mindre vägnätet. Medlen kan an-
vändas för att skapa intermodalitet för person och 
godstransporter, dvs. vägar som knyter ihop de olika 
trafikslagen (kopplingar till kombiterminaler, hamn 
och resecentra med undantag för resecentrum  
i Norrköping respektive Linköping). Särskild vikt ska 
läggas vid näringslivets transporter. Potten kan även 
användas för av Trafikverket identifierade trafiksäker-
hetsåtgärder samt steg 1-3 åtgärder som framkommit  
i utförda bristutredningar. Större planerade trim-
ningsåtgärder är väg 51 Finspång–Svennevad 
(2022–2023 cirka 12 miljoner kronor), väg 757 infart 
Linghem (2022–2025 cirka 21,3 miljoner kronor) samt 
Skärgårds länken (2027 cirka 8 miljoner kronor).

Enskilda vägar 
Denna pott ska användas av Trafikverket för att med-
finansiera åtgärder på enskilda vägar utifrån inkomna 
ansökningar. I detta ska särskilt kollektivtrafik
åtgärder prioriteras. 
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3.4 Medel för genomförande av  
åtgärdsval
Under perioden avsätts 12 miljoner kronor för att 
kunna genomföra ett antal åtgärdsvalsstudier och 
andra utredningar. Bedömningen är att brister längs 
Rstråken är i allt väsentligt färdigutredda. Inga nya 
utredningar krävs i nuläget utan istället behöver en 
bedömning göras av genomförandet av redan utförda 
utredningar och resulterande åtgärdspaket. För de åt-
gärder som ska genomföras behöver dessa prioriteras 
sinsemellan. 

Istället behöver andra typer av åtgärder utredas i linje 
med inriktningen på föreliggande plan, dvs. i syfte att 
stärka miljö och klimatperspektiven och i syfte att 
anlägga ett geografiskt helhetsperspektiv. 

1. Den regionala cykelstrategin uppdateras och för-
djupas vad gäller prioriteringsprinciper och kartlägg-
ning av gång och cykelstråk  för en tydligare precise-
ring av åtgärder och utbyggnadsordning.
2.  Utredning för att utveckla underlaget för regionala 
bytespunkter och precisera utformning och utbygg-
nadsordning av större och mindre bytespunkter.  
3. Utredning för att precisera åtgärder i R- och L- 
stråken med särskilt fokus på tillräckligt god väg
standard och tillgänglighet till regionala bytes-
punkter16 med utgångspunkt i den kommande rums-
liga strategin. Stråkbilden i länsplan kommer att 
utvecklas i den rumsliga strategin. 
4. Utredning av identifierade pendeltågsstationer  
i Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang  
i regional tågtrafik ska genomföras när planeringsläget 
kring Ostlänken och höghastighetsjärnvägen så till-
låter, det gäller i första hand pendeltågsstation i västra 
Linköping och i andra hand Åby station.17

4. Effektbedömning 

Den framtida transportinfrastrukturen kommer 
i stort vara densamma som idag. Planeringen av 
infrastrukturen handlar därför i första hand om hur 
den kan utnyttjas mer effektivt och kompletteras i 
önskvärd riktning. Genom att stärka de strategiska 
pendlingsstråken, framförallt för kollektivtrafiken, 
den kraftfulla satsningen på tillgänglighetsanpassning 
av hållplatser, regionala bytespunkter samt framkom-
lighetsåtgärder till nya resecentrum i Norrköping och 
Linköping. Därtill med stor och utökad satsning på 
GCvägar samt GCM passager förväntar sig Region 
Östergötland ett antal positiva effekter som harmoni-
serar med såväl de nationella transportpolitiska målen 
som de regionala målen så som det uttrycks i t.ex. 
Utvecklingsstrategi för Östergötland och Regionalt 
trafikförsörjningsprogram. 

Övergripande bedöms länstransportplanen framförallt 
ge positiva effekter på tillgängligheten för människor 
och gods, trafiksäkerhet och hälsa.
• Satsningen på de viktigaste pendlingsstråken, fram-

förallt för kollektivtrafiken, men även för biltrafiken 
ökar möjligheterna för fler att få arbete och tillgång 
till högre studier. Detta gäller för såväl kvinnor som 
män. Satsningen kommer också att gynna trafik
säkerheten i form av färre döda och skadade. Här 
kan det dock förväntas en ökning av klimatpåver-
kande utsläpp då satsningen förmodligen kommer 
att leda till en ökning av biltrafiken.

• Satsningen på de viktigaste pendlingsstråken 
innebär vidare att Östergötlands tätorter ännu mer 
kopplas samman till en flerkärnig stadsregion. Att 
skapa sammanhållna bostads- och arbetsmarknader 
är ett av regionens allra viktigaste mål.

• Satsning på nya resecentrum i Norrköping och 
Linköping med god tillgänglighet för kollektivtrafik 
förväntas leda till att marknadsandelen för bil
trafiken ska minska samtidigt som utbyggnaden av 
Ostlänken kommer att leda till en positiv regional 
utveckling med fler jobb och ökad sysselsättning. 
En förutsättning för en sådan utveckling är dock att 
angränsande kommuners tillgänglighet med framför 
allt kollektivtrafik stärks för att detta ska kunna ske 
på ett mer långsiktigt hållbart sätt.

• Genom att satsa på GCvägar kommer möjligheten 
för fler att välja ett mindre klimatpåverkande 
transportsätt att förbättras, vilket förväntas leda till 

16 Regionala strategiska omstigningshållplatser
17 Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i regional 
tågtrafik
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minskade utsläpp av CO2. Satsningen innebär också 
en väsentligt förbättrad trafiksäkerhet.

• Genom att skapa goda förutsättningar för utbyggnad 
av ett regionalt stomlinjenät för kollektivtrafiken 
längs de viktiga pendlingsstråken, samt den stora 
satsningen på att anpassa hållplatserna för funk-
tionshindrade, skapas förutsättningar för att ökat 
resande med kollektivtrafik och därmed minskade 
utsläpp av växthusgaser. En ökning av kollektiv 
trafikresandet innebär också förbättrad trafik
säkerhet. 

• Genom att medel avsätts för regionala bytespunkter 
samt att en funktionsutredning, för att precisera 
utformning och utbyggnadsordning av större och 
mindre bytespunkter, planeras kommer förutsätt-
ningarna för expressbusstrafik i hela regionen att 
stärkas.

• Ökad trafiksäkerhet i det regionala vägnätet genom 
att satsning, både avseende investeringsmedel samt 
utredningar, på GCMpassager samt trimnings
åtgärder. Detta avser både oskyddade samt fordons-
burna trafikanter.

• Enligt Trafikverkets samhällsekonomiska effekt
bedömningar uppvisar samtliga större vägobjekt en 
positiv nettonuvärdeskvot. Objekten förväntas bidra 
till en långsiktigt hållbar utveckling. 

• Länsplanen ger förutsättningar för åtgärder som 
främjar kollektivtrafik, cykel och gång vilket säker-
ställer att miljö och klimatperspektivet prioriteras  
i den nya länstransportplanen.  Arbetet mot att  
ställa om till hållbara transporter stärks. 

Bostäder 
Som konstaterades i den föregående processen av 
länstransportplanen är det samverkan mellan lokalise-
ring av bostäder, verksamheter och stödjande trafik
investeringar som är av generell störst betydelse för en 
ökad funktionalitet i länet, och därmed de generella 
förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande. Allra 
störst påverkan för förutsättningarna har det natio-
nella projektet Ostlänken. Den regionala pendlingen 
utgör stommen i ett Östergötland med starkt utvecklad 
funktionalitet och bärande strategier i såväl gällande 
som pågående processer för regional utveckling är 
därför att stödja en flerkärnig region med hög regional 
tillgänglighet. 

I Östergötland finns en god bild av bostadsmark
nadens behov och djup efter nyligen genomförda 
kartläggningar och analyser.18

Den regionala funktionaliteten är grundligt kartlagd 
och det finns därmed ett gott underlag för både kom-
munerna och regionen att arbeta med att stödja funk-
tionaliteten i länet genom olika planerings processer 
för bostäder, verksamheter och trafikinfrastruktur. 
Under processen har en del kommuner särskilt lyft 
synpunkter på mer specifika kopplingar mellan  
infrastrukturinvesteringar och påverkan på bostads-
byggande. 

4.1 Sammanfattning av strategisk 
miljöbedömning

Alternativa inriktningar av planen
I arbetet med framtagandet av länstransportplanen 
har tre olika översiktliga inriktningar tagits fram.  
Syftet med detta har varit att få en diskussion om 
planens inriktning och vilka konsekvenser dessa får 
på olika faktorer. De tre inriktningarna av planen som 
diskuterats är:
 
En hållbarhetsbedömning har genomförts för de olika 
planalternativen. Den har presenterats och diskuteras 
under processen och beskrivs mer utförlig i miljö
konsekvensbeskrivningen. Bedömningen och den  
följande processen har bidragit till ett bredare 
angreppsätt med koppling till konsekvenser för 
människor, näringsliv och ekonomi. 

Konsekvenser av slutligt planförslag
Nedan redogörs för det slutliga planförslagets miljö
påverkan respektive inverkan på social hållbarhet jäm-
fört med nollalternativet. Mer ingående resonemang 
kring detta finns i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Klimat
Planförslaget innehåller flera redan beslutade åtgärder 
som går i fel riktning avseende klimat, men av de nya 
satsningar som tillkommer jämfört med nollalter na
tivet satsas en betydligt större andel medel på åtgärder 
som ger minskat trafikarbetet på väg och mindre andel 
medel på åtgärder som ger ökat trafikarbete på väg. 
Effekten på klimat bedöms därför vara positiv jämfört 
med nollalternativet.

18 Marknadsdjup bostäder 2020 Juni Strategi & Analys
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Hälsa
Sammantaget bedöms planförslaget som bättre än 
nollalternativet när det gäller aspekten hälsa. Av de 
satsningar som tillkommer är den största andelen sats-
ningar på åtgärder som leder till ökad fysisk akti vitet 
och ökad trafiksäkerhet, samtidigt som få av de nya 
satsningarna bedöms ha negativ effekt på buller och 
luftföroreningar.

Landskap
Planförslagets inverkan på landskap går i negativ 
riktning jämfört med nollalternativet då de flesta åt-
gärderna som innebär utbyggnader ger en viss negativ 
effekt för landskapet i form av bland annat barriär
effekter. 

Jämställdhetsperspektiv
De nytillkommande satsningarna i planförslaget görs i 
stor utsträckning på åtgärder som går i positiv riktning 
vad gäller tillgängligheten med kollektivtrafik, till fots 
och med cykel till utbud och aktiviteter, vilket bedöms 
ge en positiv effekt på jämställdhet jämfört med noll
alternativet.

Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning
Av de nytillkommande satsningarna går en stor andel 
medel på åtgärder som går i positiv riktning vad gäller 
tillgängligheten för barn, äldre och personer med 
funktionsnedsättning.

Generell tillgänglighet
Satsade medel i planförslaget går generellt sett till åt-
gärder som bidrar positivt till medborgarnas resor. En 
mindre del av nya satsade medel går också till åtgärder 
som bidrar positivt till näringslivets transporter.

När det gäller tillgänglighet regionalt och mellan län-
der har de nya åtgärderna främst positivt bidrag på de 
lokala och regionala arbetspendlingsmöjligheterna.

5. Genomförande och uppföljning
”Regionalt forum för samhällsplanering” inom  
Regionen som består av Region Östergötland, Östgöta
trafiken samt länets kommuner ansvarar för uppfölj-
ning och genomförandet av Länstransportplanen. Till 
samrådet knyts den nuvarande LTParbetsgruppen 
(Region Östergötland, Östgötatrafiken, länets kommu-
ner, länsstyrelsen och Trafikverket) som föreslås bli 
ett beredande forum för det mer formella samrådet. 
Inför Trafikverkets verksamhetsplanering diskutera 
LTParbetsgruppen vilka åtgärder som ska genomför-
as de närmaste åren, särskilt gäller detta objekt inom 
pottåtgärderna på statligt och kommunalt vägnät, 
inför vidare dialog i Regionalt forum för samhälls-
planering och Strate giska samrådet. De mer exakta 
formerna för hur detta ska ske får bli en fråga för  
Regionalt forum för samhällsplanering att arbeta 
fram. Inför hanteringen i samrådsstrukturen ska  
trafik och samhällsplaneringsnämnden i Region  
Östergötland löpande följa arbetet och fatta nödvändi-
ga beslut.

Trafikverket ska bjudas in att deltaga i de olika  
forumen när frågan behandlas för att på bästa sätt ha 
möjlighet att fånga inspel och för ett effektivt genom
förande. Varje år ska Trafikverket redovisa vilka 
åtgärder som genomförts under det gångna året och 
hur utfallet gentemot beslutad plan ser ut.

Årlig process
• Informationsärende 2 gånger per år
– Våren: Trafikverket rapporterar föregående års utfall 
och kommunernas medfinansieringsansökningar 
presenteras
– Hösten: Trafikverket och aktuella kommuner med 
medfinansiering från LTP presenterar läget
• Vid behov  beslutsärenden

LTPO-nätverk 
(4 ggr per år)

 Bereder statlig 
medfinansiering
 Följer genom-

förandet  inklusive 
utredningsarbete
 Lyfter frågor vid  

behov (framför allt  
med finans)

LG samhälls- 
planering  
(2 ggr per år)

 Följer genomföran-
det och utredningar
 Hanterar lyfta 

frågor
 Hanterar frågor till 

regionalt forum för 
diskussion och vidare 
till LG strategiska 
frågor

Regionalt forum 
samhälls- 
planering  
(2 ggr per år)

 Följer genomföran-
det och utredningar
 Diskuterar lyfta 

frågor

Ledningsgrup-
pen strategiska 
frågor  
(1 ggr per år)

 Följer genomföran-
det och utredningar
 Hanterar lyfta 

frågor

Strategiska  
samrådet 
(1 ggr per år)

 Följer genomföran-
det och utredningar
 Hanterar lyfta 

frågor

Årlig process
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6. Bilagor  
Bilaga 1 Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 2 Samlade effektbedömningar för större objekt

7. Litteratur
Elektrifieringslöften – kraftsamling för elektrifiering 
av regionala godstransporter från norr till söder:  
Infrastrukturdepartementet, Regeringskansliet  
Artikelnummer: I2021.02

Energi- och klimatstrategi för Östergötland  
 Länsstyrelsen Östergötland, 2019:28

Framtidens resor Storregional systemanalys 2020  
för Stockholm–Mälarregionen  
– Mälarsdalsrådet

Kartläggning av cykelvägnätet i Östergötland  
– Trivector Traffic Rapport 2016:80

Marknadsdjup bostäder 2020 Juni Strategi & Analys

Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang  
i regional tågtrafik  
– Region Östergötland TSN-0048

Regional cykelstrategi för Östergötland  
– Region Östergötland

Regionala strategiska omstigningshållplatser,  
Kunskapsunderlag för Regional utveckling och  
regional och kommunal planering 
 – Region Östergötland 

Regionalt trafikförsörjningsprogram 
för Östergötland 2030  
– Region Östergötland RS 2020-62

Storregional godsstrategi för Stockholm-Mälar-
regionen, Strategier och åtgärder  
– Mälardalsrådet

Treårsbudget 2021–2023 med fokusområden 2021  
– Region Östergötland 

Utvecklingsstrategi för Östergötland 2021  
– Region Östergötland

Östergötlands regionala miljömål,  
Länsstyrelsen Östergötland
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                             Remissversion LTP 2022-2033 

  
 2021-11-15                          Dnr: RÖ 2021-1188 
   
 

  
        Enligt sändlista 

 

 

Remissversion av Länsplan för regional transportinfrastruktur 
2022-2033 för Östergötlands län (Länstransportplan, LTP 
2022-2033). 
 
Bakgrund 

Region Östergötland har i egenskap av länsplaneupprättare statens uppdrag att 
upprätta en länsplan för regional transportinfrastruktur (LTP) enligt förordning 
1997:263. Den 22 juni 2021 antog riksdagen regeringens 
infrastrukturproposition Framtidens infrastruktur 2020/21:TU16. Därefter 
beslutade regeringen om uppdrag och direktiv till Trafikverket och regionerna 
(rskr. 2020/21:409). Regeringen har därigenom uppdragit åt Region 
Östergötland att upprätta förslag till transportslagsövergripande länsplan för 
regional transportinfrastruktur för perioden 2022-2033 i Östergötlands län. 
LTP är en investeringsplan och planeringsramen uppgår till 1 745 Mkr för 
perioden. 
 
Enligt samma regeringsbeslut har Trafikverket på motsvarande sätt fått i 
uppdrag att upprätta en nationell plan för transportinfrastruktur för 
motsvarande period. Den nationella planen beskriver hur den statliga 
infrastrukturen ska underhållas och omfattar drift och underhåll i hela det 
statliga vägnätet, inklusive de regionala vägarna, och investeringar på statliga 
järnvägar och nationella stamvägar. När det gäller investeringar, ingår alla 
statliga järnvägar (Södra stambanan, Nyköpings-banan, Godstråket genom 
Bergslagen, Tjust- och Stångsdalbanan samt Kimstad-Finspång), europavägar 
(E4, E22) samt riksväg 50 och 55/56 i Nationell plan medan resten av det 
statliga vägnätet ingår i LTP. 
 

Process 
Remissversionen av Länsplan för regional transportinfrastruktur (LTP) ska 
enligt regeringen remitteras till kommuner och andra intressenter på samråd.  
 
Förslag till LTP finns på följande länk: www.regionostergotland.se/ltp 
Där finns också  

 Strategisk hållbarhetsbedömning  

 Samlade effektbedömningar för större åtgärder 
 
Remissvar på förslaget skall vara Region Östergötland till handa senast den 28 
februari 2022 på nedanstående adress (märk svaret med RÖ 2021-1188): 
 
Region Östergötland 
581 91 Linköping 
 
eller 
 
Registrator@regionostergotland.se 
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Planen i korthet 
Planeringsramen för åtgärder i Östergötlands län under perioden 2022-2033 är 
enligt direktiv från regeringen 1 680 miljoner kronor. Efter avräkning av 
förbrukade medel från föregående fyra år har Region Östergötland ca 
1 745 miljoner kronor att fördela och den årliga fördelningen av 
planeringsramen framgår av tabellen nedan. 

 
I nu gällande plan för åren 2018-2029 finns ett antal objekt som påbörjas under 
2021 eller har kommit långt i planeringen. En del andra objekt i nu gällande 
plan betraktas som redan beslutade och bör således finnas i med i det aktuella 
förslaget till plan för perioden 2022-2033.  

 Riksväg 51 ny sträckning genom Finspång 

 Riksväg 35 två etapper Vårdsberg-Bankekind (Sandtorpet) samt 
Bankekind - Grebo (Rösten) 

 Länsväg 881 GC väg längs Djurövägen 

 Länsväg 919 GC väg mellan Vadstena och Motala 

 Ett antal beslutade medfinansieringsåtgärder på kommunalt vägnät 
gällande kollektivtrafik och gång- och cykel 

 Ett antal beslutade trimningsåtgärder på regionalt vägnät 

 
Länsplan för transportinfrastruktur i Östergötland är uppdelad i 
kollektivtrafikåtgärder, gång- cykelåtgärder, väginvesteringar samt utredningar. 
Total budget för respektive område visas av tabellen nedan (miljoner konor). 

 

Objekt / pott 

Summa 

planperiod 

ÅR 1-3 

(2022-2024) 

ÅR 4-6 

(2025-2027) 

ÅR 7-12 

(2028-2033) 

Kollektivtrafikåtgärder 537 105 105 327 

Gång- och cykelåtgärder 348 119 89 140 

Väginvesteringar 848 236 244 368 

Bristutredningar 12 3 3 6 

Summa 1745 463 441 841 

 
Planförslaget innebär att större väginvesteringar minskar med 15 
procentenheter jämfört med förgående plan i linje med regionfullmäktiges 
uppdrag om att stärka miljö- och klimatperspektiven (jämför 
miljökonsekvensbeskrivningen). Då mindre investeringar i vägnätet (s.k. 
trimningsåtgärder) ökar med 4 procentenheter innebär det att allokeringen till 
väginvesteringar minskar med 11 procentenheter eller ca 165 miljoner kronor. 
Samtidigt ökar andelen som anslås till kollektivtrafik av samma skäl med ca 5 
procentenheter och på samma sätt ökar andelen som avsätts till gång och cykel 
med 6 procentenheter.  

 
Detta innebär enligt miljökonsekvensanalysen att ytterligare ett steg mot en 
mer miljömässigt hållbar plan tas. Samtidigt fördelas medlen, i linje med den 
rumsliga inriktningen i Utvecklingsstrategi för Östergötland, så att platsers 
förutsättningar i hela Östergötland, landsbygder, städer, tätorter och byar, 
beaktas genom att öka satsningarna på det mindre vägnätet, trafiksäkerhet för 
oskyddade trafikanter samt åtgärder som ökar kollektivtrafikens framkomlighet 
till regionala målpunkter. 
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Enligt lagstiftningen ska större investeringar namnges i länsplanen. Detta gäller 
alla åtgärdsområden. Detaljerade beskrivning för dessa objekt finns i dess 
samlade effektbedömning. Denna genomförs av Trafikverket och finns att läsa 
på deras hemsida.1 

 
De tidigare fattade beslut som finns i planen uppgår till ca 500 miljoner kronor. 
Det utrymme som finns att fördela (ca 1,2 miljarder kronor) är fördelat enligt 
nedan. Det visar på en klar prioritering kring kollektivtrafik.  

 
 

 
 
Frågeställningar  
 Region Östergötland vill i första hand ha synpunkter på följande: 

 
Frågor att ha i åtanke vid svar på remissen:  

 Vad är er organisations samlade uppfattning om det uppdaterade planförslaget 

och dess relevans?  

 Motsvarar uppdateringarna de förändringar som behövs för att länsplanen för 

Östergötlands län fortsatt ska vara aktuell?  

 Vad är särskilt bra med remissförslaget och behöver något ändras 
 

Kontakt  
Om du har frågor kontakta ansvarig tjänsteperson för planförslaget:  

Anders Bäckstrand, 010-103 68 31 anders.backstrand@regionostergotland.se 

 
 
 
Michael Cornell 
Ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden 

  

                                                           
1 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-

infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/ 

Kollektivtrafik
41%

Cykel och 
GCM
23%

Större 
väginv
18%

Trimmning & 
enskilda vägar

18%

Allokering av nytt planutrymme
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Sändlista Länsplan för regional transportinfrastruktur för Östergötlands län 2022-2033 
 

Boxholms kommun Sveriges Åkeriföretag Öst 

Finspångs kommun Naturskyddsföreningen 

Kinda kommun Region Kalmar 

Linköpings kommun Region Sörmland 

Mjölby kommun Region Jönköpings län 

Motala kommun Region Örebro 

Norrköpings kommun Region Västmanland  

Söderköpings kommun Region Uppsala 

Vadstena kommun Region Stockholm 

Valdemarsviks kommun Riksförbundet Enskilda vägar 

Ydre kommun Mälardalsrådet 

Åtvidabergs kommun Trafikanalys 

Ödeshögs kommun Naturvårdsverket 

Västerviks kommun Linköpings Universitet 

Tranås kommun  

Eksjö kommun  

Vimmerby kommun  

Nyköpings kommun  

Katrineholms kommun  

Vingåkers kommun  

Hallsbergs kommun  

Askersunds kommun  

Jönköpings kommun  

Länsstyrelsen i Östergötland  

Trafikverket   

Norrköpings hamn o Stuveri AB  

Linköpings flygplats  

Norrköpings flygplats  

AB Östgötatrafiken  

Östsvenska Handelskammaren  

Svenskt Näringsliv   

Företagarna   

LRF Länsförbundet Östergötland  
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Arbetsutskottet 2022-02-08

 
Au § 2       Dnr KS 2021/52 020 
 
Motion - Meddelarfriheten i Boxholms kommun 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Irene Garperian (V) har 2021-02-25 inlämnat en motion om den grundlagsskyddade 
meddelarfriheten i Boxholms kommun. Att det införs rutiner för anställda att dessa 
ges möjligheten att anonymt lämna uppgifter om missförhållanden och oegentlighe-
ter i kommunens verksamhet. 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Från 17 december 2021 gäller en ny lag som ger skydd för personer som rapporterar 
missförhållanden på arbetsplatser, så kallade visselblåsare ((Lag (2021:890) om 
skydd för personer som rapporterar om missförhållanden)). Kommunerna skall se-
nast från och med 17 juli 2022 tillämpa lagen. 
 
Kommunen skall självklart följa lagen och ordna de rutiner med mera som behövs 
för att uppfylla denna.  
 
Förvaltningen har undersökt olika lösningar för att säkerställa en god hantering och 
kommer införa detta senast 17 juli. Förslag har bland annat inhämtats om en möjlig 
kommunikationsprogramvara som tillämpas i en av våra grannkommuner. 
 
Motionen föreslår att utreda möjligheterna för ett införande. Då kommunen kommer 
införa detta enligt lagkravet och frågan redan är utredd föreslår förvaltningen att mo-
tionen avslås. 
 
 
Finansiering 
- 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att avslå motionen 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion 
Akt 
 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta  
att avslå motionen 
 

210



                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 2(2)

Arbetsutskottet 2022-02-08

 
________ 
 
Beslut till: 
Irene Garperian 
Akt
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2022-01-26 KS 2021/52 020 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS-AU/KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Motion - Meddelarfriheten i Boxholms kommun  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Irene Garperian (V) har 2021-02-25 inlämnat en motion om den grundlagsskyddade 
meddelarfriheten i Boxholms kommun. Att det införs rutiner för anställda att dessa 
ges möjligheten att anonymt lämna uppgifter om missförhållanden och 
oegentligheter i kommunens verksamhet. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Från 17 december 2021 gäller en ny lag som ger skydd för personer som rapporterar 
missförhållanden på arbetsplatser, så kallade visselblåsare ((Lag (2021:890) om 
skydd för personer som rapporterar om missförhållanden)). Kommunerna skall 
senast från och med 17 juli 2022 tillämpa lagen. 
 
Kommunen skall självklart följa lagen och ordna de rutiner med mera som behövs 
för att uppfylla denna.  
 
Förvaltningen har undersökt olika lösningar för att säkerställa en god hantering och 
kommer införa detta senast 17 juli. Förslag har bland annat inhämtats om en möjlig 
kommunikationsprogramvara som tillämpas i en av våra grannkommuner. 
 
Motionen föreslår att utreda möjligheterna för ett införande. Då kommunen kommer 
införa detta enligt lagkravet och frågan redan är utredd föreslår förvaltningen att 
motionen avslås. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att avslå motionen. 
 
 

Beslutsunderlag 
Motion 
Akt 
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Beslutet expedieras till 
Irene Garperian 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(2)

Arbetsutskottet 2022-02-08

 
Au § 3       Dnr KS 2021/218 312 
 
Motion rörande järnvägsbron i cykelvägen till Åsbo skola 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Stefan Andersson (M) har inlämnat en motion 2021-07-23. Motionen tar upp att bron 
över järnvägen i Strålnäs behöver åtgärdas för att det skall bli en säker överfart för 
cyklister. Befintliga reflexpelare utgör inte tillräckligt skydd för cyklister som kan 
råka vingla till mellan pelarna och komma ut i körbanan. Det är många barn som 
cyklar till och från skolan över bron idag. Trafikverket äger bron och skall bekosta 
eventuella åtgärder. 
 
Motionen föreslår följande: 
 
att kommunen tillskriver trafikverket och begär följande gällande bron över järnvä-
gen: 
 
att ett rejält räcke sätts upp mellan körbana och cykelfält, 
 
att som ett alternativ installera en separat gång- och cykelväg vid sidan om den be-
fintliga bron. 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Remiss på motionen har via Samhällsbyggnadschefen skickats till Trafikverket som 
har följande svar:   
 
”Väg 591 är en lågtrafikerad 6 meter bred väg med 690 fordon per dygn varav 45 
fordon är tung trafik. Skyltad hastighet är 50 km/h och genomsnittshastigheten söder 
om bron är 42-46 km/h för personbilar och 40-47 km/h för tung trafik. 
 
Enligt VGU är minsta bredden för en GCM-bana 2,5 meter. Till det tillkommer ytan 
för räcket och kantlinjer vilket skulle innebära att körbanan skulle bli smalare än 3 
meter. Bredden är dimensionerad för att cyklister, barnvagnar, rullstolar, rollatorer 
m.m. ska kunna mötas. Med nuvarande utformning klarar man ett möte då man kan 
inkräkta på körytan, vilket inte är möjligt med ett sidoräcke. Det är inte heller säkert 
att brokonstruktionen skulle klara ett räcke då det kan försvaga konstruktionen. Om 
det är tekniskt möjligt måste utredas, vilket inte är aktuellt i dagsläget då detta inte är 
en utpekad brist av Region Östergötland.” 
 
En ny bro finns inte med i förslaget till ny regional plan för transportinfrastruktur 
som Region Östergötland har skickat ut på remiss. Om kommunen prioriterar detta 
kan ni ta med det i ert remissvar om inte remisstiden har gått ut. Annars kan ni för-
söka få med det nästa gång planen revideras.” 
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 2(2)

Arbetsutskottet 2022-02-08

Förvaltningens ståndpunkt är att motionen bör avslås med hänvisning till att detta 
istället bör tas ställning till i remissyttrandet till regional plan för transportinfrastruk-
tur. Senaste svarstid för remissyttrandet till Region Östergötland är 28 februari. 
 
 
Finansiering 
- 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att avslå motionen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Yttrande Trafikverket 
 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta  
att avslå motionen. 
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Samhällsbyggnadschef 
Stig Johansson 
Akt 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2021-09-27 KS 2021/218 312 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS-AU/KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Motion rörande järnvägsbron i cykelvägen till Åsbo skola  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Stefan Andersson (M) har inlämnat en motion 2021-07-23. Motionen tar upp att bron 
över järnvägen i Strålnäs behöver åtgärdas för att det skall bli en säker överfart för 
cyklister. Befintliga reflexpelare utgör inte tillräckligt skydd för cyklister som kan 
råka vingla till mellan pelarna och komma ut i körbanan. Det är många barn som 
cyklar till och från skolan över bron idag. Trafikverket äger bron och skall bekosta 
eventuella åtgärder. 
 
Motionen föreslår följande: 
 
att kommunen tillskriver trafikverket och begär följande gällande bron över 
järnvägen: 
 
att ett rejält räcke sätts upp mellan körbana och cykelfält, 
 
att som ett alternativ installera en separat gång- och cykelväg vid sidan om den 
befintliga bron. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Remiss på motionen har via Samhällsbyggnadschefen skickats till Trafikverket som 
har följande svar:   
 
”Väg 591 är en lågtrafikerad 6 meter bred väg med 690 fordon per dygn varav 45 
fordon är tung trafik. Skyltad hastighet är 50 km/h och genomsnittshastigheten söder 
om bron är 42-46 km/h för personbilar och 40-47 km/h för tung trafik. 
 
Enligt VGU är minsta bredden för en GCM-bana 2,5 meter. Till det tillkommer ytan 
för räcket och kantlinjer vilket skulle innebära att körbanan skulle bli smalare än 3 
meter. Bredden är dimensionerad för att cyklister, barnvagnar, rullstolar, rollatorer 
m.m. ska kunna mötas. Med nuvarande utformning klarar man ett möte då man kan 
inkräkta på körytan, vilket inte är möjligt med ett sidoräcke. Det är inte heller säkert 
att brokonstruktionen skulle klara ett räcke då det kan försvaga konstruktionen. Om 
det är tekniskt möjligt måste utredas, vilket inte är aktuellt i dagsläget då detta inte är 
en utpekad brist av Region Östergötland.” 
 
En ny bro finns inte med i förslaget till ny regional plan för transportinfrastruktur 
som Region Östergötland har skickat ut på remiss. Om kommunen prioriterar detta 
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kan ni ta med det i ert remissvar om inte remisstiden har gått ut. Annars kan ni 
försöka få med det nästa gång planen revideras.” 
 
Förvaltningens ståndpunkt är att motionen bör avslås med hänvisning till att detta 
istället bör tas ställning till i remissyttrandet till regional plan för 
transportinfrastruktur. Senaste svarstid för remissyttrandet till Region Östergötland är 
28 februari. 
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att avslå motionen. 
 
 

Beslutsunderlag 
Yttrande Trafikverket 
 
 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadschef 
Stig Johansson 
Akt 
 
 
 
Linda Hammarström 
Kommundirektör
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                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 Sida
 1(1)

Arbetsutskottet 2022-02-08

 
Au § 4       Dnr KS 2021/51 312 
 
Medborgarförslag - Cykelväg i Strålsnäs 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Åsa Larsson har inlämnat ett medborgarförslag 2021-02-19. Medborgarförslaget fö-
reslår cykelväg från Strålsnäs samhälle och hela vägen fram till Åsbo skola. Idag är 
det endast sista biten mot skolan, efter bron, som är skyltad som cykelväg. Medbor-
garförslaget föreslår att befintlig gångväg skyltas om till en gång- och cykelväg. 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Yttrande har via Samhällsbyggnadschefen inhämtats från Trafikverket med svaret att 
gångbanan inte går att skylta om till en gång- och cykelbana då den är för smal. Att 
önskemålet om byggnation av en gång- och cykelbana antingen får tas upp i remissen 
för regional plan för transportinfrastruktur (sista svarstid 28 februari) eller byggas i 
egen regi med möjlig statlig medfinansiering. Därmed föreslås att medborgarförsla-
get avslås med hänvisning till andra lösningar för en eventuell gång- och cykelväg.  
 
 
Finansiering 
- 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att avslå medborgarförslaget. 
 
 
Beslutsunderlag 
Yttrande Trafikverket 
 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta  
att avslå medborgarförslaget.  
 
 
________ 
 
Beslut till: 
Åsa Larsson 
Akt 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
  Datum Diarienummer 
  2021-09-27 KS 2021/51 312 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Handläggare 

 
Mottagare  

 Fredrik Svaton KS-AU/KS/KF 
 Förvaltningschef 

+46702985530  
fredrik.svaton@boxholm.se 

 

   

Medborgarförslag - Cykelväg i Strålsnäs  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Åsa Larsson har inlämnat ett medborgarförslag 2021-02-19. Medborgarförslaget 
föreslår cykelväg från Strålsnäs samhälle och hela vägen fram till Åsbo skola. Idag är 
det endast sista biten mot skolan, efter bron, som är skyltad som cykelväg. 
Medborgarförslaget föreslår att befintlig gångväg skyltas om till en gång- och 
cykelväg. 
 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Yttrande har via Samhällsbyggnadschefen inhämtats från Trafikverket med svaret att 
gångbanan inte går att skylta om till en gång- och cykelbana då den är för smal. Att 
önskemålet om byggnation av en gång- och cykelbana antingen får tas upp i remissen 
för regional plan för transportinfrastruktur (sista svarstid 28 februari) eller byggas i 
egen regi med möjlig statlig medfinansiering. Därmed föreslås att 
medborgarförslaget avslås med hänvisning till andra lösningar för en eventuell gång- 
och cykelväg.  
 
 

Finansiering 
- 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
att avslå medborgarförslaget. 
 
 

Beslutsunderlag 
Yttrande Trafikverket 
 
 

Beslutet expedieras till 
Åsa Larsson 
Akt 
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Linda Hammarström 
Kommundirektör
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Delegationsbeslut 
 
 
   
Diarienummer Ärende  Avsändare 
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Rapporter Kommunstyrelsen  
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Delgivning Kommunstyrelsen 2022-02-15 
 

Diarienummer Ärende   Avsändare 

2022/33 009 Begäran om yttrande  Länsstyrelsen Östergötland 

 gällande förvaltningsplan  

 för skarv i Östergötlands län 

2022/35 460 Kontrollrapport livsmedelsinspektion  Miljökontoret, Mjölby  

 gjord på Mjölnarkullens förskola 

2022/34 460 Rapport från Livsmedelskontroll  Miljökontoret, Mjölby 

 Bjurdalens kök  

2022/40 460 Livsmedelskontroll – Dalens förskola Miljökontoret, Mjölby 

2018/6 044 Skolverkets beslut om bidragsramar  Skolverket 

 för maxtaxa 2022 

- Information samverkan VA  Boxholms kommun 
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Övrigt Kommunstyrelsen 2022-02-15 
 

 Livesändningar Kommunfullmäktige 
 Parkeringarna vid Ica och Coop 
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